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Abstract 
 
The notion of sustainability, used in various popular and scientific contexts, is here 
applied to language, with general discussion first of what factors might go into making a 
language sustainable, or viable, within a given speech community. Specific case studies 
that highlight “language/linguistic sustainability” as it pertains to the Greek language and 
the Greek milieu are then presented, with brief examinations of a possible way of 
measuring language loss in Classical times, the viability of Greek in southern Albania, 
the effects on the local Rumeika dialect of the teaching of Standard Modern Greek in 
Ukraine, and the adaptability of Greek in Ottoman-era Adrianople. 
 
Keywords: sustainability, language endangerment, Greek, language contact, Albania, 
Rumeika, Ottoman-era Greek, Palaic 
 
 
1. Introductory thoughts 
 
The term sustainable and related derivatives such as sustainability have become 
something of a watchword in recent years. Sustainability is an important notion, and can 
be defined, as for instance by the New Oxford Dictionary (in its on-line edition), as the 
“ability to be maintained at a certain rate or level; ability to maintain an ecological 
balance by avoiding depletion of … resources.” The term is used now in a number of 
contexts having to do with the natural world, including agriculture, energy extraction and 
production, fishing, industrial production, and the like. In essence, anything that pertains 
in some way to the environment can be tied to sustainable practices that maintain the 
balance between what is used or produced and the particular environment from which 
that product emerges. This means that in its basic sense, sustainable can be used in 
connection with almost anything that concerns consumption, and thus consumers — in a 
sense, then, anyone and everyone – in some way. 

The notion has been extended to use in reference to social structures, e.g. 
governments, political organization, etc., as in “Libya is no more stable, or self-
sustainingly democratic, than Iraq” (Thomas Friedman, New York Times 25 Aug 2013). 
Such extended uses raise an interesting question for linguists: Can the notion of 
sustainability apply to language, inasmuch as it can be viewed as type of social structure, 
one that is consumed, in a certain sense? That is to say, is sustainability relevant to 
language and to linguistics? My answer is “Most assuredly so — yes indeed!”; it is 
indeed reasonable to talk about language sustainability. 

In particular, many languages today — maybe 50% or more according to some claims 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
5-18.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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one sees in the popular press1 — are losing speakers at an alarming rate, and numerous 
languages are even faced with extinction. Language researchers therefore have to be 
interested in sustainability and especially in what contributes to a language’s viability 
within its national and local context, that is, within its own specific “language/linguistic 
ecology”. What this means is that it is not enough to just document or catalogue 
endangered languages, as important as that is in itself, but it behooves us to consider and 
to investigate what leads to endangerment for a speech community and, by the same 
token, what leads to viability and sustainability. 

I would like in this piece, therefore, to try to accomplish several goals. First, I would 
like to explore the notion of sustainability as applied to language, both in general and 
with reference to some specific situations around the world. Second, I would like to look 
at issues of linguistic sustainability as they pertain to the Greek world, i.e. to the Greek 
language, especially in its instantiations outside of Greece and to (other, non-Greek) 
languages in Greece. Third, I would like to highlight a few projects I am involved in 
personally that bear on matters of linguistic sustainability and viability. I admit from the 
start that some of the observations here are obvious and perhaps banal, but if this is the 
case, I trust it is so only in the sense that much of social science involves the verifying 
and codifying of the obvious about human behavior. It is to be hoped that by gathering 
these observations here and in particular by placing them in the Greek context, some 
special benefit to Greek linguistics might accrue from them. 
 
 
2. Some initial thoughts on linguistic sustainability 
 
It is important to recognize a truism about sustainability: a system can be a sustainable on 
a macro level even if some instantiation of that system is failing, i.e., is not sustainable or 
not being sustained, at a micro level. A good example of this on the linguistic front is 
English, as strange as that may sound. English in general, on a global (macro) level, is 
certainly viable and certainly sustaining itself; there is no overall endangerment of 
English world-wide. However, in the Japanese-controlled Ogasawara Islands (also known 
as the Bonin Islands), south and east of Japan, where an English-speaking community 
was established in mid-19th century that continues to this day, English is now losing out 
to Japanese. The globally sustainable language English is failing to thrive on a very 
localized basis. On an individual level, one can note the frequent occurrence of children 
rejecting their language in favor of the dominant language they encounter in school and 
in the world outside the home in general, a situation which leads to loss in a language, 
speaker by speaker. The “threat” to English in the Ogasawara Islands presumably is being 
realized one speaker at a time, so that the loss of English in the islands altogether would 
be the loss of the language on an individual basis, again and again, summed over many 
individual speakers.  

The — presumable — eventual loss of English on those islands admittedly is not a 
huge loss compared with the entrenchment of the language world-wide, with hundreds of 

																																																								
1 I do not doubt such claims, though I note that the numbers are hard to determine, and that languages are 
counted, typically, as if they are monolithic entities. It might be more realistic, except in cases where there 
are truly just a small number of speakers concentrated in a particular community, to be concerned about 
dialect loss, with that notion extended, or added up, as it were, to take in fuller (“macro-”) languages. 
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millions of speakers. Thus we can say that English in general is not threatened, regardless 
of what happens on the Ogasawara Islands. Still, this situation puts a very individual and 
personal face on language-loss in terms of choices that individuals make. To some extent, 
language loss in the large sense — the extinction of a language altogether — must lie in 
the cumulative, speaker-by-speaker, loss of the language, as each speaker remaining for a 
language weighs his or her choices as to which language to use. Of course, at some point, 
when there are truly just a handful of speakers left, there are issues to reckon with of how 
frequently any individual will be able to use the language, as a lack of use can lead to 
obsolescence on an individual basis, thus forcing speakers to make linguistic choices they 
might not make, or have to make, in a community of many speakers. 

This last point leads to another truism about sustainability, one having to do with 
numbers. In particular, it must be recognized that numbers alone are not enough for 
sustainability. According to Crystal (2000), and the point seems to resonate with common 
sense, a language with, say, 1000 scattered speakers in an urban environment with other-
language pressures impinging on the language choices of these speakers, is in a very 
different sort of ecological situation from a language with 1000 speakers in three villages 
in a relatively tight geographic cluster (e.g. in an isolated valley). Such a scenario means 
that “small” languages can thrive, especially under favorable conditions. 

Now, of course, there is “small” and then there is “small”; a few hundred speakers, or 
fewer even, is certainly very small as far as speaker numbers are concerned, and it is 
reasonable to suppose that any language with several million speakers is in a relatively 
safe position. Still, there can be languages that might seem “small” when viewed in a 
larger context that can still be considered to be doing very well. In particular, there are 
two national languages in Europe that seem to be thriving even though they are relatively 
small, in terms of number of speakers, as far as European languages — leaving aside 
minority or enclave languages — are concerned. These languages are Lithuanian and 
Slovenian, and both are sustaining themselves successfully. Lithuanian has 
approximately 3,000,000 speakers, most of them located in Lithuania; it is used on a 
daily basis by speakers whose national identity is tied in part to their language and who 
show a collective interest in their ethnic history and their culture. The same can be said 
about Slovenian, though with about 2,500,000 speakers mostly in Slovenia. 

The fact of these two being national languages of course makes a huge difference to 
their viability, and several million by any measure is a considerable amount of speakers. 
But they give an idea of the kinds of factors that can matter for a language’s viability. 
Such factors, and others, are explored in the case studies examined in the following 
sections. 
 
 
3. Case studies in language sustainability 
 
By way of illustrating what seems to matter in language sustainability, I offer here a few 
case studies, drawn in part from various projects that I am currently engaged in and 
which are commanding my attention. 
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3.1 The ancient past and language viability/sustainability: The Herodotos Project  
 
One of my mentors when I was a graduate student was Calvert Watkins, the noted 
historical linguist and Indo-Europeanist. He remarked once that the Anatolian language 
Palaic is the first Indo-European language known to have died, inasmuch as it was a dead 
language as far as the Hittites were concerned in the 18th century BC. Thinking about this 
comment years later in the context of highly believable claims made about the current 
rate of language endangerment being worse than it has ever been, I wondered if it would 
be possible to get a handle on the rate of language death in ancient times.  

It was thus at this point, in 2010, with the collaboration of Dr. Christopher Brown, a 
colleague in the Ohio State University (OSU) Department of Classics, and with some 
early financial assistance from the Division of Arts and Humanities of OSU and the 
LinguistList, that the “OSU Herodotos Project” was born, dedicated to identifying and 
mapping ancient peoples and languages. For the past four years, the project has moved 
along, being refined considerably along the way, both with more collaborators involved,2 
and with an important new computational linguistic methodology added.3 We are still not 
in a position to say anything definitive, but the immediate project goal is to develop a 
comprehensive catalogue of peoples known to the ancient Greeks and Romans, drawn 
from ancient testimony, e,g. Herodotos, Strabo, Caesar, and as many sources as can be 
exploited,4 so that once that list is available, augmented — as is our plan — with what is 
known ethnographically, culturally, geographically, and linguistically about each group, 
thus satisfying a purely descriptive goal, it will be possible to answer the historical 
question of how many of the ancient groups survived into the Common Era. At that point, 
the characteristics that the survivor groups have in common can be examined, an 
investigation that has clear relevance to language sustainability studies, and, if the 
numbers are determinable, it should be possible even to develop a sense of the rate of loss 
per century from, say 1000BC to 500AD. At this point, the only very preliminary result 
we can report is the not very surprising one that conquest matters, but is not the only 
factor. We expect to be able to report on more results, hopefully of a more significant 
nature, in the years to come, as the project continues. 
 
 
 
 
																																																								
2 I would like to acknowledge, for instance, from OSU, the important early involvement of Dr. Julia Papke, 
who combed through Herodotos for us for a summer and worked on developing the database for us, and 
Lara Downing, who likewise helped with Herodotos and with the design of webpages for various ancient 
peoples, and from abroad, an important external partner, Dr. Mark Janse of the University of Ghent, and his 
assistants Julie Boeten and Anke De Naegel, who have been working through the text of Strabo. Financial 
support to date has come through OSU sources, including more recently the Targeted Investment in 
Excellence money allotted to the Department of Linguistics, the College of Arts and Sciences, and the 
Office of Research, and from Dr. Janse’s research funds. 
3 This shift came about through the participation of both Dr. Brown and me in a weeklong seminar at 
Schloss Dagstuhl in Germany, aimed at bridging the gap between the humanities and computer science; see 
Brown et al. (2014) for some details. 
4 This is where computational linguistics comes in, as intelligent, trainable “named entity recognition” 
software can allow for the extraction of names of ancient tribes and groups of people quite easily from 
machine-readable versions of ancient texts. 
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3.2 Greek in southern Albania: The Saranda Project  
 
Working again with Dr. Christopher Brown of OSU but this time engaging in fieldwork, I 
have been studying the viability of the Greek language in southern Albania, in what we 
refer to as the “Saranda Project”, named for the southern Albanian city where we knew 
Greek to be spoken and where we began our investigations in 2010. We have since made 
several trips to the region for further fieldwork, both separately and together, and are in a 
position to report on some findings (see also Brown & Joseph 2013). 

Speaker numbers are hard to verify — census figures say that there are approximately 
24,000 Greek speakers in the regions of Ayioi Saranda and Aryirokastro, while the 
Greeks themselves say it may be ten times that — but all evidence points to a robustness 
for the language. Whatever the numbers are, they are not insignificant, and one can 
witness the use of Greek all up and down the age continuum, from young children who 
learn and use the language at home, learning from Greek-speaking parents, to elderly 
speakers in their 80s. We observed the language being used in a number of different 
settings, from informal to formal, so that it seems to have a broad functional range.  

Moreover, we can recognize various “ecological niches” — defined geographically 
and in other ways — for Greek in the region, including (among others): 
 

• the language of the mostly traditional mountain villages, with a dialect quite similar 
to what is found in Epirus in Greece in general, with characteristic northern 
dialect features (e.g. regarding high-vowel deletions and mid-vowel raisings)  

 
• the language of the (more-or-less) urban centers of Ayioi Saranda and Aryirokastro, 

with a dialect that is somewhat akin to southern dialects but divergent from them 
in certain respects, e.g. showing various the palatalization of velars and /s/ before 
front vowels, as in [turt∫it∫i] ‘Turkish’ (i.e. τουρκική (γλώσσα)) or [iko∫i] ‘20’ (i.e. 
είκοσι) 

 
• the language of speakers of Greek descent who have come to the language late in 

life 
 
• the Greek as used by Albanians who moved to Greece to find work and stayed there 

for several years, and even raised families there. 
 

I give here some examples that illustrate these niches for different varieties of the 
language; these are in the form of brief case-studies, based on speakers whom we 
interviewed: 
 
a. An L1 Albanian speaker, an engineer born and raised in Ayioi Saranda, reported that 

he grew up in the Hoxha period when, he claims,5 speaking Greek was forbidden so 
that his mother, a native Greek-speaker, did not speak to him in Greek. He now 
travels to Ioannina and Arta frequently for business and work, has learned Greek, and 
is comfortable in Greek as a professional lingua franca. 

																																																								
5 It was apparently not the case that Greek actually was forbidden by law, but this man’s mother 
nonetheless felt pressure not to use Greek. 
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b. His friend, a native Albanian speaker, gained a reasonable command of Greek over ten 

years of working in Greece, but his Greek was distinctly non-native; for instance, he 
showed phonological transfer from his native Albanian in his substitution of [k] for 
[ç], e.g. [oki] ‘no’ for όχι. 

 
c. A third example — really several at once — was provided by a meeting with students 

from the Modern Greek program of the Eqrem Çabej University of Aryirokastro, 
illustrating the range of Greek language use in the region: 

 
• all are speakers of Standard Modern Greek (what is taught at the University), but all 

also showed familiarity with the Epirote dialect; many use the language in village 
and family situations. 

 
• two students were of Muslim background, one of whom had learned Greek while 

living in Greece (and so is essentially a native speaker). 
 
• four students spoke mainly Albanian at home, two spoke mainly Greek, three spoke 

both languages at home, and one spoke Vlach (Aromanian); three reported that 
they talk exclusively Greek to themselves, one Albanian, three both languages, 
and one both Vlach and Albanian. 

 
• a strong identification with the Greek language was for most the motivation for 

studying the language at the University, though most said either that they already 
were using their Greek professionally or that they planned to: several wanted to 
become teachers of Greek, another found it essential for office work, another 
hoped to work in translation, and another saw a future for using Greek in the 
tourist trade. 

 
In our view, what contributes to making Greek sustainable in the region, now at least, 

or perhaps better, in the last 30 years, is a salubrious combination of economic factors, 
i.e. an economic niche that the language fills, social factors, i.e. groups of people for 
whom conversing in Greek is expected and situations in which Greek is called for, 
political factors, i.e. a national, or at least local, context in which Greek is not 
discouraged, and identity-based factors, i.e. a sense of Greek identity that is at least in 
part tied to the use of the language. In addition, we saw a willingness on the part of 
speakers to be flexible and adaptable; all of the Greek speakers we interviewed are fluent 
in Albanian as well, and use Albanian readily as the situation calls for it. Moreover, the 
Greeks seem to have cooperative neighbors, allowing for more or less amicable 
interactions between Greeks and non-Greeks in the region, though some ethnic tensions 
certainly exist.6 

In this assessment of the robustness of Greek, nonnative speakers of Greek have 
deliberately been included. That is, in a situation like this, where there are nonnative 
users of the language, the common division between native and nonnative speakers can 
																																																								
6 There is, for instance, the particularly tragic incident of the murder of a young Greek man, Aristotle 
Gouma, in Himara in 2010, at the hands of Albanians who were upset about his speaking in Greek. 
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be viewed as simply an arbitrary distinction that obscures the situation as to language use 
in the area rather than illuminates it. In particular, if there are Albanian-dominant 
speakers who can manage in Greek for whatever reason — usually because of having 
worked in Greece but there are other reasons, e.g. for use in the city market — and who 
use Greek on at least an occasional basis, then they contribute to the overall use of the 
language and to the extent to which Greek is thriving in the region. Moreover, it shows 
that there is some prestige and/or advantage recognized for Greek in the region, if non-
Greeks find it useful to be able to communicate in the language. 

Overall, then, with various ecological niches that it fills and a not insignificant number 
of speakers who use the language in a variety of contexts, the Greek language can be said 
to show considerable vitality in southern Albania, even if in the larger context of Albania 
as a whole, it is a minority language. Greek in the region is thus in a sustainable situation, 
thanks to a convergence of several factors. 
 
 
3.3 Greek in the Mariupol area  
 
Work by Dr. Anna Chatzipanagiotidou and Dr. Simeon Tsolakidis (2011) on the teaching 
of Standard Modern Greek (SMG) in the Mariupol area of the Crimea allows us to 
consider the case of Greek of that region from the perspective of language sustainability. 
The prevailing Greek dialect in the region is a form of Pontic Greek, what locals call 
“Rumeika”, so that SMG is competing with Rumeika. 

The interest in the learning of SMG is largely both economic and political, based on a 
desire of many Ukrainians to emigrate to Greece; Chatzipanagiotidou and Tsolakidis 
describe the situation as follows: 

 
Generally, the need to learn Modern Greek is almost pressing for a lot of 
Ukrainian citizens who are willing to emigrate to Greece or to get 
involved in economic or cultural exchanges with Greek authorities or 
firms. As a result, there is a keen interest in the learning of Modern Greek 
and the Ukrainian government, anxious to strengthen economic ties with 
European Union or generally with countries of the West, complied to 
pressures by FHCU [Federation of Hellenic Communities in Ukraine] and 
the Greek authorities asking the introduction of SMG as a second/foreign 
language or as an optional subject in Ukrainian schools. So, according to 
recent data SMG is being taught to 3,094 pupils and, at the same time the 
Institute of Humanities of the Faculty of Arts in Mariupol confers 
diplomas in Greek Language and Literature, thus preparing the new 
qualified teachers of SMG in Ukraine. Generally, SMG is currently 
expanding in Ukraine, mainly because it is a language which makes easier 
the contact with or the access to an westernized EU member state (Greece) 
with close historical and cultural ties with Ukraine. 

 
Thus, learning SMG offers possible economic opportunities and advantages for 

Ukrainian citizens. 
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A by-product of the introduction of instruction in SMG in Mariupol is an effect on the 
local Greek dialect, which Chatzipanagiotidou and Tsolakidis describe thus: 
 

Unavoidably this means that Rumeika — as a non standard dialectal 
variety — is facing heavy competition not only from the two state 
languages of Ukraine (Ukrainian and Russian) but also from a standard 
version of its own variety (SMG). 

 
Thus Rumeika may be a loser, so to speak, in this spread of SMG into a new region. 

As an aside, relevant to §3.2 and the Greek of southern Albania, it can be conjectured 
that such a scenario, involving the teaching of a non-local variety, might be behind the 
presence of an apparent non-northern urban variety of Greek in Ayioi Saranda and 
Aryirokastro. In particular, in the aftermath of proselytizing visits to the region made by 
Agios Kosmas o Aitolos (St. Kosmas the Aitolian) in the 18th century for the sake of (re-) 
Hellenizing and Christianizing the area, there were various schools established 
throughout the area. It is possible that the Greek that was taught in these schools and 
which spread as a consequence was in fact a southern variety, and if so, then the urban 
centers may well have had a southern dialect as a competitor to their local variety. 
Clearly, more work with sources on Kosmas is needed, and is planned on for the near 
future, but preliminarily it seems that his language was somewhat southern and (for his 
time), somewhat καθομιλουμένη, learnèd but with the common touch so as to be widely 
accessible. 

If such a scenario is plausible, it would show how, given enough time, distinct 
varieties can arise in new places and thereby contribute, via ecological blending with 
older varieties, to a degree of sustainability/viability for a language in an area, even if not 
for a particular dialect of the language. Rumeika proper might lose out, but Greek, writ 
large, might win, in a certain sense. To the extent that making predictions is at all 
advisable, we can conjecture that this could well be the ultimate outcome in Mariupol, 
with a variety emerging of SMG that is colored by a Rumeika substratum, in effect; 
alternatively, one might suppose that SMG in its usual form would come to dominate. 

It is fair to ask if such outcomes would be good or bad for Greek in Mariupul, and if 
they would be good or bad for Greek in general? And, for that matter, would they be 
good or bad for linguists of Greek? Clearly, for speakers, whether Rumeika speakers or 
Ukrainian speakers, introduction of SMG offers advantages on the economic and political 
fronts, in terms of possible emigration to Greece. For Greek on a global scale, either 
outcome would extend the range of the language, adding a cadre of motivated L2 users. It 
would mean that the regional dialect would be threatened and perhaps pushed out 
altogether, or relegated to a marginalized position in outlying villages or the like. 
Linguists would lose access to the local regional dialect the more and more marginalized 
it becomes. But, still, some form of Greek would still be present, and one might be 
inclined to argue that that is a positive overall. 

A non-Greek parallel can be offered here. Schaengold (2004) discusses the emergence 
on the Navajo reservation in New Mexico of a mixed code called by its mostly younger 
users simply “Bilingual”. It is Navajo in its structure but English in its lexicon (for the 
most part), and is thus an English-lexified Navajo-structured language variety. It is not 
traditional Navajo nor is it English, and its non-English character is in the direction of 
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Navajo structures. Although the elders on the reservation do not accept Bilingual as a 
form of Navajo, inasmuch as they consider only the traditional language variety to be 
Navajo, the general argument that some observers make, and which Schaengold 
ultimately endorses, is that despite the erosion of traditional Navajo as a result, some 
form of Navajo on the reservation is better than no Navajo. One might say for Mariupol, 
if it comes to that, that some form of Greek is better than no Greek at all. 

In a way, then, in such circumstances, languages — and more particularly speakers of 
the languages — are showing adaptability and resiliency. To the extent that adaptability 
is a positive force in sustainability and continued viability, such situations show the 
mechanisms speakers summon up to help sustain their language. 
 
 
3.4 More on adaptability and sustainability: Ottoman varieties of Greek 
 
From the discussion in the previous sections, it should be clear that a certain kind of 
linguistic adaptability is a useful trait for speakers, as it allows them to “go with the flow” 
in situations where there is a degree of social fluidity. From the point of view of 
sustainability more generally, adaptable organisms survive and thus in that sense are able 
to sustain themselves. In this section, a few cases of linguistic adaptability of different 
kinds are presented, showing the applicability of the notion of adaptability to language. 

Adaptability for organisms is a biological process, but it can be a social process too. In 
a linguistic context, it has to do with how speakers react to environmental pressures, 
whether the environment can be contact with speakers of other languages, as with Navajo 
Bilingual or simply the language being in a new setting. Either way, it is thus a test of 
their adaptability and a measure of their linguistic sustainability. 

Regarding the use of a language in new contexts, i.e., new environments, the case of 
Pennsylvania German in Holmes Country (Ohio) is worth mentioning. As shown by 
Keiser (2003), this language has spread successfully away from its traditional agricultural 
and home-based context into new workplace settings in towns away from the farms, such 
as light manufacturing factories or outlets within the service industry. This has expanded 
the range of the daily use of the language considerably, and has allowed it to be 
“modernized” lexically. 

A dramatic case of linguistic adaptability to a changed environment in the Greek 
context is the case of Ottoman-era Greek in what is now Turkey, where in both 
Cappadocian and Adrianople (present-day Edirne), Greek adapted to the environments 
and, up to a point, did very well. Most famously, there is the case of Cappadocian, as 
described nearly a century ago by Dawkins (1916) and more recently studied so 
thoroughly by Mark Janse more recently (cf., e.g., Janse 1994, 2004, 2009, among 
numerous other studies), with its adaptations to the local Turkish linguistic environment 
on all levels of linguistic structure. 

Less famously, but quite telling too, is Ottoman-era Adrianople Greek, as revealed in 
Ronzevalle (1911), for this variety of Greek shows lexical adaptation to Turkish of an 
extreme kind. There is borrowing of more than just Turkish culturally based words, for 
the range of Turkish words borrowed into Adrianople Greek includes many closed-class 
forms and numerous expressives, words that are highly tied to conversational 



[��14��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

interactions.7 A sampling of these borrowings is given below, arranged by class and with 
the Turkish source indicated and any relevant notes or comments that Ronzevalle may 
have added: 
 
i. Pronouns 
 

• bu ‘this’, kim ‘who’ (only in bu kim ‘who (is) this?’) < Trk bu ‘this’, kim ‘who?’ 
• hit∫ ‘at all; never’ < Trk hiç ‘a mere trifle; nothing; at all, never’ 

 
ii. Adpositions 
 
 • kar∫i ‘opposite’ (preposition) < Trk karş ‘opposite’ (postposition) 
 • gibi ‘like’ (postposition) < Trk gibi ‘like’ (postposition) 
 
iii. Interrogative Marker8 
 
 • mu ‘(phrase-final) marker for polar (i.e. yes-no) questions’ < Trk mi/mü/m/mu 

‘marker for yes-no questions’, as in: 
 
    θα    ‘ρτ’ς        μου  ‘Will you come?’  
    FUT come/2sg QN 
 
iv. Connectives 
 

• hem ‘and; too’ < Trk hem ‘and, too, and yet’ 
 
v. Greetings (and the like) 
 

• merhaba ‘hello’ < Trk merhaba ‘hello’ 
 • urular olsun ‘goodbye’ < Trk uğurlar olsun ‘good luck! good journey’ (literally 

“good-omens may-there-be”) 
 • oγlum ‘my son’ (used as a ‘word of endearment or consolation’) < Trk oğlu-m 

‘son-my’ 
 • džanm ‘my dear’ < Trk can-m (literally “soul-my” but used endearingly) 
 
vi. Exhortatives 
 

• ha ‘a call to action’ < Trk ha ‘idem’ 
 
vii. Expressive Reduplications 
 

																																																								
7 Friedman & Joseph (2014, 2016: Chap. 4) refer to such loans as “E.R.I.C.” loans, acronymic for those that 
are “Essentially Rooted In Conversation”; they consider such loans to be diagnostic of intense and intimate 
language contact. 
8 Ronzevalle (p. 451) notes other, more discourse-based functions for this marker that were borrowed too: 
“it offers many nuances that accompany interrogativity: irony, doubt, challenging, swearing (an oath)”.	
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 • τα σάνταλα και τα μάνταλα ‘stuff and things’ (cf. the pattern of Trk kitap mitap 
‘books and such’) 

 • τšατ πατ, τšατıρ πατıρ ‘stumblingly (with reference to speaking a language)’ < 
Trk çat pat ‘a little, some (ability in speaking a language)’, çatra-patra 
‘incorrectly and brokenly (speaking a foreign language)’, çtr ptr 
‘with a sweet babble (said of the talking of a child), prattling’,  

 
viii. Curses/insults/terms of reproach or scorn: 
 
 • αννανά μπαμπανά < Trk annana babana ‘to your father, to your mother’; an 

“expression vulgaire, employé par manière de plaisanterie” (p. 95) 
 • ou∫i “interj., “serves to chase away dogs. Insult to shut [someone/something] up: 

ou∫i k’upéki, silence, dog!” (p. 103) 
 • džanabet’s “term of insult or reprimand/reproach; miserable, rascal. … the 

original sense of the Koranic word [= ‘ritual impurity’] [is] absolutely 
unknown to the Greeks who however make great use of it” (p. 285)  

 
The above represents just a sampling of the deep penetration of Turkish lexis into the 

Greek of Adrianople. The language is still very much Greek, even with some structural 
“intrusions” from Turkish, such as the adposition gibi ‘like’ retaining its Turkish 
postpositional syntax, or the interrogative marker mu showing, through its phrase-final 
positioning, its Turkish enclitic origin. Overall, then, the Greek speakers of Adrianople of 
the time adapted well to having Turkish all around them, not yielding entirely to Turkish 
and giving up Greek but rather borrowing Turkish forms that were, it seems, socially 
useful from their conversational interactions with Turks, and for the most part, retaining 
Greek structure. That kind of adaptability seems have served the speakers of Greek well 
in the context of an Ottoman urban center, giving the language a degree of sustainability 
in this particular environment. 
 
 
4. Some final thoughts: Working towards some conclusions 
 
One important point that cannot be stressed enough in thinking about sustainability and 
viability for a language is that whatever goes into making for sustainable, viable 
languages, it cannot be their structure; that is, although it may be hard to test this, it 
seems that languages do not survive or sustain themselves because of or through any 
structural characteristics that they might have. For instance, verb-medial English is 
sustained in much of the world in contact situations but not in the Ogasawara Islands 
where verb-final Japanese is winning, whereas in some parts of the Andes, verb-medial 
Spanish is threatening verb-final Quechua. It seems that languages, by which is meant 
actually speakers of the language, avail themselves of various strategies as they choose, 
in contact situations, to either adapt their speech or give it up altogether. Cappadocian 
took on Turkish structures to a considerable degree while Adrianople Greek did so only 
on a very limited basis; in both cases, Greek was maintained in some form, even though 
the structural starting point was the same in each case.  

If structural factors are not an issue, then the answers to questions about sustainability 
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must lie in various social factors instead. These social factors can be internal to the 
speech community, that is to say, essentially sociological issues pertaining to language 
and identity, the value of the language to the speakers themselves, the ecological “niches” 
for the language in the overall linguistic community, and the like. Alternatively, these 
social factors can be external to the speech community and thus represent 
"environmental" factors, in a broad sense of environment (specifically, not the physical 
environment, for the most part), and here we have to include factors beyond a 
community’s control.  

The effects of such uncontrollable factors can be positive. For instance, the recent 
economic crisis, which was beyond the control of any individuals or groups of 
individuals, has actually helped the Greek language in southern Albania somewhat. In 
particular, it has driven many non-Greek but Greek-knowing Albanians back to Albania 
where in some places, e.g. Ayioi Saranda or Aryirokastro or Himara, their new knowledge 
of Greek can be put to use and can contribute to the status of Greek in the region. 
Moreover, their now Greek-speaking children further enrich the Greek-language ecology 
of the area by adding new users of Greek to the mix. 

Such uncontrollable factors can also have negative consequences, in that no matter 
how well "poised" a language, that is to say a speech community, might be to be 
sustained and maintained and to continue being viable, external factors can be simply too 
great to be overcome. By way of closing, two examples from the Greek world can be 
cited here. First, the dispersal of Ottoman-era Adrianople Greek speakers after the Treaty 
of Lausanne in the 1920s seems to have led to them simply assimilating into mainstream 
Greek and thus losing their distinctive variety; this is unlike Pontians, who maintained 
their Pontic identity once relocated within mainland Greece, and unlike the Cappadocians 
(though it was thought for 80 years that the Cappadocian had gone extinct until Mark 
Janse and Demetrios Papazachariou discovered otherwise in 2005). Second, in 
Thessaloniki, Judeo-Spanish, also known as Judezmo or by some as Ladino, the Spanish-
affiliated language of the Sephardic Jews who moved into the Balkans and elsewhere 
after the Spanish Inquisition, was almost entirely wiped out by the actions of the Nazis in 
World War II, destroying the community and almost totally eradicating the population; 
the language has survived marginally in the city, and was spoken by a few families at 
least into the 1980s (and it survived elsewhere, with speakers still in Israel), but in 
Greece, at least, it is virtually nonexistent now. And, to end on a sad but important note of 
local interest, the same can be said about Judeo-Spanish in Rhodes, where the monument 
in the old city of Rhodes pictured here bears silent but moving witness to a now-extinct 
community. 
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Abstract 
 
Membership Categorization, which originated in the work of Harvey Sacks, strives to 
explicate the practical, common-sensical reasoning of members as deployed in their 
everyday life. Categories, as classifications or social types, are used to describe 
persons (places, collectivities, etc.), organizing members’ (cultural) knowledge. They 
are often interactionally linked and so collected into devices, which also contain rules 
of application for matching categories to members. Category-bound predicates are 
crucial in deciding incumbency as categorization is a situated practice and 
classification occasioned. This paper explores various aspects of categorization on the 
basis of Greek members’ practices, hopefully illustrating current social 
configurations. 
 
Keywords: accountability, MCDs, consistency/economy rule, category-boundedness, 
predicates, duplicative organization, partition, relational pairs. 
 
 
1. Εισαγωγικά: H εθνομεθοδολογική θεώρηση 
 
Το ζήτημα της κοινής γνώσης και της κοινωνικής οργάνωσής της αποτελεί κεντρικό 
μέλημα, τουλάχιστον για το είδος της Γλωσσολογίας που την απασχολεί η κοινωνική 
διάσταση της γλώσσας. Ο Harvey Sacks (1935-1975) ‒μέλος, μαζί με τον Emanuel 
Schegloff και την Gail Jefferson, της τριάδας που συνέλαβε τη συνομιλία ως ένα 
σύστημα εναλλαγής συνεισφορών στον λόγο (Sacks, Schegloff & Jefferson 1974), 
θεμελιώνοντας την Ανάλυση της Συνομιλίας (Conversation Analysis)‒ κατέθεσε στα 
άρθρα (1972a, 1972b) και στις (μετά θάνατο δημοσιευμένες) διαλέξεις του (1992) μία 
σχετική προσέγγιση.  
 Tα τελευταία χρόνια, έπειτα από την ανισομερή ανάπτυξη της αλληλουχικής όψης 
του συνομιλιακού μοντέλου (βλ. Schegloff 2007a), η παραμελημένη διάσταση της 
κατηγοριοποίησης αξιοποιείται σε διαφορετικούς τομείς (βλ. Makri-Tsilipakou 2003, 
υπό έκδοση, Fitzgerald & Housley 2009, Nerantzi 2011, Poulios 2011, Speer & 
Stokoe 2011, Stokoe 2012), σε βαθμό ‒κατά μία άποψη‒ ανάδειξής της σε διακριτό 
επιστημονικό υπόδειγμα: την Ανάλυση Συμμετοχικής Κατηγοριοποίησης (Membership 
Categorization Analysis) (βλ. Hester & Eglin 1997, Housley & Fitzgerald 2002, 
Fitzgerald 2012).1 
 Το θεωρητικό πλαίσιο της συνομιλιακής/κατηγοριακής προσέγγισης αντλείται από 
το ρεύμα της Εθνομεθοδολογίας, η οποία συνδέεται με τον ευρύτερο χώρο της 
Φαινομενολογίας (Husserl 1960, 1964), και ειδικότερα με τη Φαινομενολογική 
Κοινωνιολογία (Schütz 1962, 1964, 1966), στον βαθμό που μοιράζονται τη θέση ότι ο 
θετικισμός και οι μέθοδοί του προωθούν την αντίληψη ενός κόσμου αποκομμένου 
από την πρωταρχική εμπειρία, αντιπροτείνοντας τη μελέτη του κόσμου όπως 
                                                            
1 Εκτεταμένη σχετική βιβλιογραφία στο http://www.paultenhave.nl/MCA-bib.pdf. 
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βιώνεται από τα εμπλεκόμενα πρόσωπα, με αποτέλεσμα να καλείται η αναλύτρια2 να 
αναστείλει (φαινομενολογική εποχή, epoché < αρχ. ἐπέχω), να βάλει σε παρένθεση 
(bracketing) τις πεποιθήσεις και τις παραδοχές της υπέρ αυτών των υποκειμένων. Η 
σημαντικότερη διαφορά τους έγκειται στο ότι η Εθνομεθοδολογία δεν ενδιαφέρεται 
να διατυπώσει τις τυπικές δομές (ideal-typical) του βιόκοσμου (Lebenswelt, ‘life-
world’), ούτε να ανακαλύψει την ουσία των πραγμάτων (quiddity, ‘whatness’), αλλά 
να περιγράψει τον αυστηρά εμπερίστατο χαρακτήρα τους (haecceity, ‘just-thisness’) 
(Garfinkel 2002: 99, υποσ. 16).3 
 Η βασική παραδοχή της εθνομεθοδολογίας, όπως  διαμορφώθηκε από τον Harold 
Garfinkel (1967, 2002), είναι ότι το νόημα, η διάταξη, η ευταξία του καθημερινού 
βίου είναι επίτευγμα του αδιάλειπτου, μεθοδικού έργου των μελών μίας κοινωνίας 
(Rawls 2003: 122). Συνακόλουθα, ως στόχος τίθεται η μελέτη των συγκεκριμένων 
κοινών μεθόδων των μελών μίας κοινωνικής ομάδας/κουλτούρας (εθνομεθόδων), 
δηλαδή των συνηθισμένων δραστηριοτήτων/ενεργειών τους, οι οποίες (ανα)παράγουν 
αναγνωρίσιμες κοινωνικές δράσεις και πρακτικές. Οι εκάστοτε ενδεχόμενες 
(contingent) λεπτομέρειες αυτών των πρακτικών, οι οποίες κατά κανόνα απουσιάζουν 
από τα ποικίλα εννοιολογικά σχήματα, έχουν ζωτική σημασία για την κατανόηση της 
κοινωνίας (Rawls 2003: 126). Πολύ περισσότερο που η κοινωνική ευταξία δεν 
θεωρείται αθέατη ‒κρυμμένη μέσα σε διάφορα μακρο-επίπεδα σχήματα (τάξη, φυλή 
κλπ.)‒, αλλά αντιμετωπίζεται ως ορατή, μαρτυρήσιμη (Livingston 2008: 124). 
 Η κοινή θέση του Garfinkel και του Sacks (βλ. Sacks & Garfinkel 1970) είναι ότι 
ακόμη και οι πλέον συνήθεις πρακτικές δράσεις έχουν τυπικές, παρατηρήσιμες δομές, 
καθώς και ότι για να είναι αμοιβαία κατανοητές αυτές οι πρακτικές είναι αναγκαίο να 
παράγονται με αναγνωρίσιμο τρόπο. Ο Garfinkel αναλύει τις «συντονισμένες» αυτές 
δραστηριότητες του καθημερινού βίου ως «μεθόδους» με τις οποίες τα μέλη 
καθιστούν αυτές τις ίδιες δραστηριότητες «πρόδηλα-ορθολογικές-και-περιγράψιμες-
για-κάθε-πρακτικό-σκοπό, δηλαδή ‘ευεξήγητες’, ως οργάνωση των συνηθισμένων 
καθημερινών δραστηριοτήτων» (1967: vii) ‒της κοινωνικής ζωής, με άλλα λόγια. Με 
αυτή την έννοια, «οι περιγραφές της κοινωνίας και των μηχανισμών γίνονται 
συστατικά αυτού ακριβώς που περιγράφουν» (Benson & Hughes 1983: 102). Ο δε 
Sacks, από την πλευρά του, ομοίως καταλήγει ότι οι ίδιες διαδικασίες συμμετέχουν 
στην παραγωγή και στην ανίχνευση των κοινωνικών πρακτικών, προτείνοντας, μ’ 
αυτόν τον τρόπο, λύση στο πρόβλημα της κωδικοποίησης της αναγνωρισιμότητας 
(1992a: 226). 
 Στη βάση αυτή, προβάλλει ο ανακλαστικός (reflexive) ή ένσαρκος (incarnate), και 
επομένως αθεράπευτα ενδεικτικός (indexical), χαρακτήρας των εξηγητικών 
πρακτικών και των εξηγήσεων, καθώς η εθνομεθοδολογική έννοια της 
(ευ)εξηγητότητας (ή εξηγησιμότητας)4 περιγράφει τις δράσεις των μελών ως ευθέως 
διαθέσιμες στα μέλη, παρατηρήσιμες και περιγράψιμες ως εμπερίστατες πρακτικές 
του κοιτάζειν-και-του-λέγειν (Garfinkel 1967: 1), και επομένως σε ανακλαστική 
αλληλοσυγκρότηση με την περίσταση ‒η οποία δεν αποτελεί απλώς το ντεκόρ της 

                                                            
2 Χρησιμοποιώ το θηλυκό γενικευτικά. 
3 Tο τελευταίο (haecceity) επαναδιατυπώνει τον αφορισμό «Η αντικειμενική πραγματικότητα των 
κοινωνικών γεγονότων αποτελεί τη θεμελιώδη αρχή της Κοινωνιολογίας» του Durkheim ([1865] 
1969), ως «τα κοινωνικά γεγονότα αποτελούν εύρυθμα ενδογενή προϊόντα των εντόπιων τάξεων 
πραγμάτων» (Rawls 2002: 9), καθώς προγραμματικά η Εθνομεθοδολογία επιδιώκει «να προσδιορίσει 
το φυσικά ευεξήγητο έργο της παραγωγής και περιγραφής των κοινωνικών γεγονότων της αθάνατης 
συνηθισμένης κοινωνίας» (Garfinkel 2002: 66). 
4 Μεταφράζω έτσι τον εθνομεθοδολογικό όρο accountability, αποφεύγοντας τον προφανέστερο, αλλά 
ανεπαρκή, όρο ‘κοινωνική λογοδοσία’, καθώς καλύπτει μόνο ένα τμήμα του συνολικού εύρους του. 
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δράσης. Η αντίληψη αυτή επισύρει, αναπόφευκτα, και την έννοια της ηθικής 
(morality) ως συμμόρφωσης των προσώπων με τις προσδοκίες της καθημερινότητάς 
τους (Garfinkel 1967: 50, υποσημ. 5), καθώς η κοινωνική ευταξία είναι εντέλει ηθική 
(Jayyusi 1984: 2).  
 Επομένως, το ενδιαφέρον της ανάλυσης στρέφεται σε ό,τι είναι σκηνικά παρόν 
(scenic) και όχι στη διατύπωση μενταλιστικών εξηγήσεων, γνωστών ως Θεωρία του 
νου (Premack & Woodruff 1978), σύμφωνα με την οποία τα μέλη εικάζεται ότι 
«διαβάζουν τις σκέψεις» των άλλων.5 Σχετικά, η εύγλωττη σύσταση του Garfinkel 
(1963: 190) είναι να αφήσουμε το κρανίο ήσυχο ‒καθώς το μόνο ενδιαφέρον που 
υπάρχει από κάτω είναι ο εγκέφαλος‒ και να επικεντρωθούμε στο (δημόσια 
διαθέσιμο) συμπεριφορικό περιβάλλον των προσώπων. 
 Με την ίδια οπτική, η αναλύτρια δεν ειρωνεύεται, δεν υποτιμά αυτό που ο Schütz 
ονομάζει τη « φυσική στάση», τη «στάση της καθημερινότητας», που επιδεικνύουν τα 
μέλη μιας κοινωνίας ως «κοινή γνώση»· δεν την ανταγωνίζεται, κατασκευάζοντας μια 
εναλλακτική της ‒στην οποία, μάλιστα, δίνει προτεραιότητα‒, αλλά επιχειρεί να την 
εξηγήσει, να τη φωτίσει. Έτσι, η ειρωνική προσέγγιση (ironic stance) η οποία 
απαξιώνει την άποψη των μελών υπέρ της ‘επιστημονικής’ εκδοχής των πραγμάτων, 
δεν αποτελεί εθνομεθοδολογική θέση (βλ. Watson 1994). 
 
 
2. Μηχανισμός συμμετοχικής κατηγοριοποίησης  
 
Ο μηχανισμός συμμετοχικής κατηγοριοποίησης (Μembership Categorization Device), 
που προτείνει ο Sacks και που περιγράφει ως «κεντρικό μηχανισμό της κοινωνικής 
οργάνωσης» (1992a: 40), ορίζεται ως μία συλλογή ή τάξη κατηγοριών (collection) που 
περιέχει τουλάχιστον μία κατηγορία, η οποία μπορεί να εφαρμοστεί σε μία ομάδα 
προσώπων με ένα τουλάχιστον Μέλος,6 έτσι ώστε τα δύο να συνταιριαστούν, να 
συζευχθούν, μέσω εφαρμοστικών κανόνων.  
 Στο κλασσικό παράδειγμα «Το μωρό έκλαψε. Η μαμά το πήρε αγκαλιά» (1992a: 
236), αυτό που ακούμε είναι ότι το μωρό το πήρε αγκαλιά η μαμά του (και όχι κάποια 
άλλη που βρέθηκε τυχαία εκεί), δηλαδή συνδέουμε το μωρό με τη μαμά ως δική του 
μαμά, παρόλο που δεν υπάρχει καμία συνεκτική σύνδεση ανάμεσα στα δύο (π.χ. με 
τη μορφή γενικής: Η μαμά του).  
 Ακόμη, κατανοούμε ότι η πρώτη πρόταση περιγράφει ένα συμβάν και η δεύτερη 
ένα άλλο· ότι το δεύτερο συμβάν ακολουθεί το πρώτο, όπως η δεύτερη πρόταση 
ακολουθεί την πρώτη· ότι το δεύτερο συμβάν προέκυψε λόγω του πρώτου: το πρώτο 
εξηγεί γιατί συνέβη το δεύτερο. Το γεγονός ότι είμαστε σε θέση να αντιληφθούμε όλα 
αυτά, χωρίς να γνωρίζουμε ποιο είναι το μωρό ή η μαμά, σημαίνει ότι οι δύο 
προτάσεις πληρούν τις προϋποθέσεις ώστε να αναγνωρίζονται από τα Μέλη ως μία 
«πιθανή περιγραφή», χωρίς να απαιτείται προ-επισκόπηση της περίστασης την οποία 
χαρακτηρίζει (Sacks 1972b/1974: 217). Το αποτέλεσμα είναι ότι έτσι παρέχεται μία 
οικονομία τόσο στα μέλη που παράγουν τις περιγραφές, όσο και στην αναλύτρια που 
τις μελετά, χωρίς να χρειάζεται να καταφεύγει σε καθιερωμένους, κατά τεκμήριο 
ορθούς, επιστημονικούς χαρακτηρισμούς. 
 Επομένως η σχετική θεωρητική αναζήτηση αφορά ένα μηχανισμό ή εργαλείο 
(device/apparatus) που θα καλύπτει το πώς μια οποιαδήποτε δραστηριότητα 

                                                            
5 Για την κριτική αυτής της θεωρίας από τη μεριά της Εθνοδομεθολογίας βλ. Sharrock & Coulter 
(2004), Coulter (2005, 2008), Coulter & Sharrock (2007), Leudar & Costall (2009). 
6 O Sacks χρησιμοποιεί το Μέλος για το πρόσωπο, σε αντιδιαστολή με το μέλος για την κατηγορία. 
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επιτελείται από τα μέλη, και μάλιστα ευδιακρίτως, με αναγνωρίσιμο τρόπο· ένα 
μηχανισμό που, επίσης, θα παράγει και θα εξασφαλίζει την αναγνωρισιμότητα όχι 
μόνον των «πιθανών περιγραφών», αλλά μίας οποιασδήποτε ενέργειας/ 
δραστηριότητας, π.χ. της πρόσκλησης, της παράκλησης, της απειλής κλπ., τις οποίες 
και παράγει και εντοπίζει. Σημειωτέον ότι με την κωδικοποίηση αυτή, η οποία 
προβλέπει την ίδια διαδικασία για τη γένεση και τον εντοπισμό των κοινωνικών 
πρακτικών, ο Sacks υπερβαίνει τον μενταλιστικό σκόπελο της προθετικότητας που 
υποβόσκει στην αμοιβαιότητα των οπτικών (reciprocity of perspectives) του Schütz 
(1962: 11-13). 
 
 
2.1 Τάξεις και ομοταξίες 
 
Σχετικά, ο Sacks υπέδειξε τη μεθοδική χρήση κατηγοριών από τα Mέλη για να 
περιγράψουν είδη προσώπων, μερικά από τα οποία τα χρησιμοποιούμε και τα 
«ακούμε» ως συνανήκοντα ‒όπως, για παράδειγμα, τις κατηγορίες μαμά και μωρό.  
Στη βάση αυτή, θεωρούμε ότι συνδέονται διαδραστικά, σε σχέση με τη συμμετοχή 
τους σε συλλογές ή τάξεις ή/και σε ομοταξίες κατηγοριών, όπως η ομοταξία της 
‘οικογένειας’ στην οποία ανήκει το μωρό και η μαμά του, στο παράδειγμά μας.7  
 Η κάθε κατηγορία ως είδος είναι δυνατόν να ανήκει σε διαφορετικές τάξεις ή/και 
ομοταξίες, ή ακόμη να είναι η ίδια μία τάξη ή ομοταξία. Το μωρό ή βρέφος, για 
παράδειγμα, μπορεί να υπάγεται και στην ομοταξία ‘ηλικία’ ή ‘στάδιο ζωής’, ή να 
είναι το ίδιο μία τάξη κατηγοριών, όπου συνυπάρχουν για παράδειγμα τα νεογνά, τα 
πρόωρα, τα λιποβαρή, τα θνησιγενή (βρέφη) κλπ. Και η μαμά, αντίστοιχα, είναι 
δυνατόν να αποτελεί μία τάξη με μέλη τις μέλλουσες, τις νέες, τις έμπειρες, τις 
υπερπροστατευτικές, τις αδιάφορες κλπ.8 Και φυσικά μπορεί να είναι ταυτόχρονα και 
καστανή, μετρίου αναστήματος, απόφοιτος Λυκείου, εργαζόμενη κλπ.  
 Η απόδοση κατηγορίας δεν αφορά μόνο τα (μεμονωμένα) πρόσωπα, αλλά και 
συλλογικούς σχηματισμούς ‒π.χ. Hell’s Angels (Sacks 1992b: 122, Jayyusi 1984: 47 
κ.ε.), Hotrodders (Sacks 1979) (βλ. υποενότητα 2.10)‒, καθώς και τοποθεσίες κατά 
την επέκταση της κατηγοριοποίησης από τον Schegloff (1972), ο οποίος παρατηρεί 
ότι τα Μέλη βρίσκονται κάθε φορά αντιμέτωπα με την επιλογή της κατάλληλης 
«γεωγραφικής» (π.χ. Θεσσαλονίκη) ή «σχεσιακής» (π.χ. η πόλη μου) αναφοράς. 
 
 
2.2 Εφαρμοστικοί κανόνες και ακροατικό αξίωμα 
 
Βάσει του εφαρμοστικού κανόνα της οικονομίας (economy rule, Sacks 1972a: 34), 
μία κατηγορία είναι αρκετή κάθε φορά ώστε να επιτευχθεί η κατηγοριοποίηση ‒η 
επαρκής παραπομπή‒, χωρίς να σημαίνει ότι δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
περισσότερες, καθώς ο κανόνας είναι προαιρετικός.  
 Επομένως, τίθενται τα εξής δύο ζητήματα για το Μέλος και την αναλύτρια: ποια 
κατηγορία ενδείκνυται κάθε φορά, και σε ποια τάξη ή/και ομοταξία ανήκει; 
 Αρχίζοντας από το δεύτερο, στο κλασσικό παράδειγμα το μωρό κατατάσσεται από 
τα Μέλη στην ομοταξία ‘οικογένεια’ ‒παρόλο που επιδίδεται σε δραστηριότητα 

                                                            
7 Μεταφράζω το collection, τελικά, ως τάξη και το device ως ομοταξία, αν και το τελευταίο συχνά 
χρησιμοποιείται και με την έννοια της τάξης. 
8 Διαδικτυακά, προτείνονται και άλλα μέλη: μαμά-ταπεράκι, μαμά-ταπεράκι/ρέκβιεμ, κουλτουρομαμά, 
μαμά-αμφεταμίνη, μαμά-Πήτερ Παν (http://cultfilmhooligans.blogspot.gr/2009/10/o.html). 
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χαρακτηριστική της ομοταξίας ‘στάδιο ζωής’ (κλαίει, δηλαδή)‒, και επομένως η 
κατηγοριακή συμμετοχή του είναι ασαφής, καθώς μπορεί να ανήκει είτε στη μία είτε 
στην άλλη ομοταξία. Η κατάταξή του στην ‘οικογένεια’ πραγματοποιείται λόγω της 
συνύπαρξής του με την κατηγορία μαμά. 
 Σχετικά, ο δεύτερος εφαρμοστικός κανόνας, ο κανόνας της συνέπειας (consistency 
rule, Sacks 1972a: 33), δηλώνει ότι εφόσον έχει ήδη χρησιμοποιηθεί μια κατηγορία, 
τότε έχουμε τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουμε την ίδια ή άλλες από την ίδια 
τάξη/ομοταξία για την κατηγοριοποίηση κι άλλων μελών. 
 Έτσι, ο κανόνας ‒η πρακτική, δηλαδή, οι έννορμες διαδικασίες‒ εξασφαλίζει ότι 
επιλέγουμε την ομοταξία ‘οικογένεια’ και όχι ‘στάδιο ζωής’ για το μωρό, ως κατ’ 
ελάχιστον συνάδουσα με την κατηγορία μαμά (Sacks 1972b/1974: 220). 
Διευκρινιστικά, ο κανόνας αφενός παράγει μία δεύτερη κατηγορία εφόσον υπάρξει 
μία πρώτη, και αφετέρου χρησιμεύει ώστε να ανιχνευθεί η σχέση ανάμεσα στις δύο. 
 Για παράδειγμα, στη σχετική είδηση (Απόσπασμα 1), η οικιακή βοηθός και ο 
72χρονος συσχετίζονται ως κατηγορίες της ομοταξίας ‘εργασία’/‘παροχή εργασίας’, 
παρόλο που ο 72χρονος θα μπορούσε να υπαχθεί και στην ομοταξία ‘ηλικία’/‘στάδιο 
ζωής’: 
 
► Απόσπασμα 1 [www.enet.gr/?i=news-room.el&id=379901 22:17 Δευτέρα 12 
Αυγούστου 2013] 
 
● Η οικιακή βοηθός συνελήφθη για τη δολοφονία του 72χρονου  

 
 Ακόμη, φυσικό επακόλουθο του κανόνα της συνέπειας είναι το σχετικό ακροατικό 
ή αντιληπτικό αξίωμα (hearer’s maxim, Sacks 1992a: 247), σύμφωνα με το οποίο 
αντιλαμβανόμαστε τις κατηγορίες ως συνανήκουσες, «όπου δυνατόν» (if they can be 
heard). Έτσι, αποφασίζουμε ότι το μωρό και η μαμά υπάγονται και τα δύο στην 
ομοταξία ‘οικογένεια’, αλλά μένει να δούμε πώς το μωρό είναι αυτής της μαμάς και 
όχι κάποιας άλλης, πώς δηλαδή υπάγονται στην ίδια οικογένεια. 
 
 
2.3 Διττή οργάνωση 
 
Η εξήγηση της συνυπαγωγής των δύο βρίσκεται στη διττή οργάνωση (duplicative 
organization, Sacks 1972b: 334, 1974: 220-221) μερικών τάξεων/ομοταξιών, η οποία 
συγκροτεί τις κατηγορίες ως μονάδες του ίδιου συνόλου, και έτσι το μωρό και η μαμά 
είναι μέλη της ίδιας οικογένειας, και άρα το μωρό είναι της μαμάς. Με τον ίδιο τρόπο, 
οι μουσικοί που παίζουν διάφορα όργανα (πιάνο, βιολί, κιθάρα κλπ.) ανήκουν στην 
ίδια ορχήστρα, και ο τερματοφύλακας, ο λίμπερο, ο σέντερ φορ κλπ. στην 
ποδοσφαιρική ομάδα. Άλλωστε, «σαν μία ομάδα» (Stokoe 2012: 281) είναι ένας 
άλλος χαρακτηρισμός που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε για τη διττή 
οργάνωση. 
 Για τoν λόγο αυτό, όταν απαριθμούμε ένα τέτοιο πληθυσμό, δεν μετρούμε, για 
παράδειγμα, αριθμό μπαμπάδων, μαμάδων, μωρών, αλλά αριθμό οικογενειών, π.χ. με 
ή χωρίς παιδιά, μονογονεϊκές κ.ο.κ. (Sacks 1992a: 240). Τα διάφορα πρόσωπα που 
καταχωρούνται σε κάθε θέση αποτελούν ‘συγκατοίκους’/‘συνδικαιούχους’/ 
‘συντιτλούχους’ της θέσης (co-incumbents) (Sacks 1992a: 248). 
 Το σχετικό ακροατικό αξίωμα για τη διττή οργάνωση (Sacks 1992a: 248) προβλέπει 
ότι η σύνδεση ανάμεσα στις κατηγορίες δεν είναι απλώς πιθανή, αλλά απαραίτητη, 
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στον βαθμό που όταν δεν πραγματοποιείται να αντιμετωπίζεται ως «περίεργο 
συμβάν», ως ανωμαλία από τα υπόλοιπα μέλη (Silverman 1998: 81).   
 Στη βάση αυτή, με ευκολία συνάγουμε ότι στην είδηση που περιγράφει το 
αποτρόπαιο συμβάν (Απόσπασμα 2), μάνα, κόρη και νεογνό ανήκουν στην ίδια 
οικογένεια, και ότι το νεογνό το γέννησε κάποια από τις δύο ‒κατά προτίμηση η 
κόρη, λόγω των συναφών (με την ηλικία) προδιαγραφών, στις οποίες θα 
αναφερθούμε στη συνέχεια.  
 
► Απόσπασμα 2 [http://www.newsnowgr.com/article/485815/ileia-ston-korydallo-
mana-kai-kori-pou-petaxan-to-neogno-sta-skoupidia-video.html 2013-08-17 
11:51:59] 
 
● Ηλεία: Στον Κορυδαλλό μάνα και κόρη που πέταξαν το νεογνό  
 στα σκουπίδια! 

 
 Ωστόσο, όπως διευκρινίζεται με την επιφύλαξη «όπου δυνατόν» (if they can be 
heard), κάποιες ομοταξίες με διττή οργάνωση προβλέπουν συγκεκριμένο αριθμό 
δικαιούχων ανά κατηγορία, π.χ. η χώρα έχει έναν πρωθυπουργό, η οικογένεια μία 
μητέρα, δύο γιαγιάδες κλπ., και έτσι η σύνδεση ατονεί όταν δεν ικανοποιείται αυτή η 
συνθήκη.  
 Εξού και η δυσκολία της κατανόησης αυτής της είδησης (Απόσπασμα 3),  
τουλάχιστον για μερικά μέλη της νεοελληνικής κοινότητας, η οποία δυσκολία 
εκφράζεται ως περίεργο, παράξενο φαινόμενο, αλλά και με ηθικούς όρους 
(Απόσπασμα 4), καθώς, συμβατικά, στην τάξη/ομοταξία ‘ερωτική σχέση’ 
προβλέπονται δύο σύντροφοι, αλλά διαφορετικού φύλου. 
 
► Απόσπασμα 3 [http://www.skai.gr/news/world/article/240053/kapsoni-ston-
sudrofo-tou-dimosiografou-pou-sunergastike-me-ton-snoouden-/ 19/08/2013 - 10:45] 
[http://tvxs.gr/print/136113 09:01, 19 Αυγ 2013] 
[www.tovima.gr/world/article/?aid=526599 19/08/2013 06:24] 
[http://news247.gr/eidiseis/kosmos/news/antipoina_ston_suntrofo_toy_dhmosiografo
y_poy_synergasthke_me_ton_snooynten.2375284.html Αύγουστος 19 2013 08:42] 
 
● «Καψώνι» στον σύντροφο του δημοσιογράφου που συνεργάστηκε με  
 τον Σνόουντεν; 
  
● Στο Χίθροου κρατήθηκε ο σύντροφος του δημοσιογράφου των 
 αποκαλύψεων Σνόουντεν 
  
● Λονδίνο: Κρατήθηκε στο Χίθροου ο σύντροφος του δημοσιογράφου  
 που δημοσιοποίησε τις αποκαλύψεις Σνόουντεν 
  
  
● Αντίποινα στον σύντροφο του δημοσιογράφου που συνεργάστηκε με 
 τον Σνόουντεν 
  

 
► Απόσπασμα 4 
[http://news247.gr/eidiseis/kosmos/news/antipoina_ston_suntrofo_toy_dhmosiografo
y_poy_synergasthke_me_ton_snooynten.2375284.html Αύγουστος 19 2013 08:42] 
  
● Lucky Luke: Ο σύντροφος λέει. Καλά ρε παιδιά, όταν το γράφετε  

 αυτό δεν σας φαίνεται γελοίο; Άσε που τώρα αυτή η σχέση δεν 
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 γίνεται να προχωρήσει λόγω απόστασης. Θα πρέπει να βρει νέο  
 σύντροφο το παιδί. Και να προσέξει μην κάνει λάθος γιατί εκεί 
 στη Ρωσία υπάρχουν δυο ειδών σύντροφοι 
  
● Chris De Burgh: Ο συντροφος ΤΟΥ!!!!!!!Τι γελοια κατασταση!!!! 
 Που φτασαμε ρε!!!! [sic] 

 
 Συνοπτικά, η διττή οργάνωση και ο περιορισμός «όπου δυνατόν» μας επιτρέπουν 
να προβλέψουμε και να κατανοήσουμε τον τρόπο που μπορούμε να προβλέψουμε ότι, 
σε ανάλογα εκφωνήματα, οι διάφορες κατηγορίες (μαμά και μωρό) συνανήκουν 
(ανήκουν στην ίδια ‘οικογένεια’). 
  
 
2.4 Πρόσδεση δραστηριοτήτων σε κατηγορία  
 
Επιστρέφουμε και πάλι στο μωρό και στη μαμά. Ο εντοπισμός της σύνδεσης των δύο 
βασίζεται και στην πληροφορία ότι «η μαμά το παίρνει αγκαλιά». Η έννοια της 
δέσμευσης ή πρόσδεσης δραστηριοτήτων σε κατηγορία (category-bound activities) 
(Sacks 1992a: 249) καταγράφει το γεγονός ότι οι κατηγορίες 
συνδέονται/συνταιριάζονται από τα Μέλη με σχετικές δραστηριότητες, οι οποίες 
προσδένονται ‒για να κάνω μία κατά λέξη (παραστατική) μετάφραση‒, σε 
συγκεκριμένες κατηγορίες με τις οποίες και συν-επιλέγονται. 
 Το μωρό συνεπιλέγεται με το κλάμα του, δραστηριότητα που δεν είναι 
προσδεμένη στην κατηγορία ενήλικας, για παράδειγμα. Η γλωσσολόγος με την 
ανακοίνωση σε συνέδριο, η χειρουργός με την επέμβαση, η νέα με την αναζήτηση 
εργασίας, η ηλικιωμένη με τη συνταξιοδότηση, η Θεσσαλονικιά με τη χρήση 
αιτιατικής για το έμμεσο αντικείμενο κ.ο.κ. Δηλαδή, οι κατηγορίες και οι 
δραστηριότητες συγκροτούνται αμοιβαία, με την έννοια ότι οι εξηγητικές πρακτικές 
των Μελών εμπλέκουν «την αναζήτηση μιας αρχής συν-επιλεξιμότητας, η οποία 
μπορεί να εξηγήσει και να νοηματοδοτήσει τον κόσμο με έναν τρόπο ορθό, γνώριμο, 
μεθοδικό, συνήθη, δεδομένο, και μη-προβληματικό» (Atkinson, Cuff & Lee 1978: 
139). Για τον λόγο αυτόν, το εκφώνημα «το άρρεν έκλαψε» δεν θα ήταν 
αναγνωρίσιμο ως ορθή ή κατάλληλη περιγραφή της σκηνής (Sacks 1972b/1974: 225), 
καθώς προφανώς δεν θα προήγαγε την πραγματοποίηση σύζευξης ανάμεσα στις 
συγκεκριμένες κατηγορίες: της μαμάς που, στην περίπτωση μας, συνανήκει με το 
μωρό, αλλά όχι με το άρρεν. 
 Η έννοια των προσδεμένων δραστηριοτήτων έχει, στη συνέχεια, διευρυνθεί με την 
προσθήκη από μεταγενέστερους μελετητές και μελετήτριες (Sharrock 1974, Watson 
1976, 1978, 1983, Jayyusi 1984) και άλλων στοιχείων, όπως «τα δικαιώματα, οι 
διεκδικήσεις, οι υποχρεώσεις, οι γνώσεις, οι ιδιότητες και οι ικανότητες» (Hester & 
Eglin 1997: 5) και άλλα κατηγορήματα που είναι δυνατόν να αποδοθούν στο 
δικαιούχο Μέλος.  
 
 
2.5 Θεατικά αξιώματα 
 
Σύμφωνα με το πρώτο αξίωμα θέασης (viewer’s maxim), όταν ένα μέλος γίνεται 
μάρτυρας μιας κατηγοριο-προσδεμένης δραστηριότητας, «όπου είναι δυνατόν», την 
αντιλαμβάνεται ως επιτελούμενη από ένα μέλος της κατηγορίας στην οποία είναι 
προσδεμένη η συγκεκριμένη δραστηριότητα (Sacks 1972b/1974: 225). Το αξίωμα 
περιγράφει πώς εντοπίζεται η κατηγορία ‒η ταυτότητα των δρώντων υποκειμένων, με 
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άλλα λόγια‒ μέσω της προσδεμένης δραστηριότητας, η οποία προσκαλεί ανάλογες 
συναγωγές ή συμπερασμό. Έτσι, καταλήγουμε να παραμερίζουμε τη χρήση άλλων 
πιθανών κατηγοριών για το μωρό και τη μαμά, π.χ. σε σχέση με το φύλο, το χρώμα 
ματιών, την εθνικότητα κλπ., καθώς δεν είναι σχετικά με την ταυτοποίησή τους στη 
συγκεκριμένη περίσταση. 
 Το δεύτερο θεατικό αξίωμα, από την άλλη, αναφέρει ότι δύο δράσεις 
συσχετίζονται, όπου δυνατόν, μέσω της λειτουργίας μιας νόρμας ‒η οποία παρέχει τη 
δεύτερη δράση εφόσον υπάρχει η πρώτη‒, καθώς και ότι τα δρώντα υποκείμενα 
γίνονται αντιληπτά ως μέλη των κατηγοριών οι οποίες προβλέπονται από τη νόρμα 
ως αρμόζουσες για το συγκεκριμένο ζεύγος δράσεων, η επιτέλεση της δεύτερης από 
τις οποίες προσλαμβάνεται ως συμμορφούμενη με τη νόρμα (Sacks 1972b/1974: 
225). Με άλλα λόγια, το αξίωμα συνδέει τις κατηγορίες και τις δραστηριότητες με τις 
κοινωνικές νόρμες, επιτρέποντας την απόδοση ταυτότητας, μέσω της επίκλησης της 
νόρμας και των σχετικών παραδοχών για το πώς αυτή συνδέεται με τις 
δραστηριότητες και με την εκάστοτε πρόσδεσή τους σε συγκεκριμένες κατηγορίες.  
 Στην περίπτωση μας, η νόρμα αφορά τη συμπεριφορά της μαμάς που οφείλει να 
πάρει αγκαλιά, να παρηγορήσει το μωρό. Με άλλα λόγια, ο συμπερασμός σχετικά με 
την ταυτότητα του τιτλούχου Μέλους δεν απορρέει απλώς από την επιτέλεση της 
κατηγοριο-προσδεμένης δραστηριότητας (1ο θεατικό αξίωμα), αλλά από τη 
συμμόρφωσή του με τη νόρμα που προβλέπει αυτήν  τη δραστηριότητα ως ορθή (2ο 
θεατικό αξίωμα). Στη βάση αυτή, προβάλλει και η ηθική διάσταση των κατηγοριών 
και των συναφών δραστηριοτήτων, των διαφορετικών κατηγορημάτων, όχι μόνον ως 
προς το εννοιακό τους περιεχόμενο, αλλά και σε σχέση με την επιτέλεση ή την 
παράλειψη συναφούς δράσης (Jayyusi 1991: 240). 
 Με τα δύο θεατικά αξιώματα, τα Μέλη ως θεατές και θεάτριες, διαπιστώνουν, 
διασφαλίζουν την αρμόζουσα ευταξία των παρατηρούμενων δραστηριοτήτων, και 
έτσι εξηγείται και η επιτέλεση της δεύτερης μετά την επιτέλεση της πρώτης 
δραστηριότητας, και μάλιστα με τη συγκεκριμένη σειρά (Sacks 1992a: 260). Το 
αντίστροφο εκφώνημα «Η μαμά κλαίει. Το μωρό την παίρνει αγκαλιά» θα ακουγόταν 
τουλάχιστον περίεργο, χωρίς να σημαίνει ότι οι μαμάδες δεν κλαίνε, αλλά τα μωρά 
είναι πρακτικά αδύνατο να τις πάρουν αγκαλιά, εκτός και αν η κατηγορία μωρό 
αναφέρεται στον ερωτικό σύντροφο της μαμάς ή στο ενήλικο παιδί της που 
παραμένει μωρό της. 
 
 
2.6 Ενδεικτικότητα και συμπερασμός 
 
Κατά συνέπεια, ποια συγκεκριμένη κατηγορία/τάξη/ομοταξία ενεργοποιείται κάθε 
φορά, είναι ζήτημα για την επιτόπια αλληλεπίδραση, όπου και επιλύεται στη βάση 
της συνεπιλογής κατηγοριών και προσδεμένων δραστηριοτήτων, οι οποίες 
επιτελούνται ως αρμόζουσες και προσδοκώμενες από τα τιτλούχα Μέλη των 
συγκεκριμένων κατηγοριών. Έτσι, στον βαθμό που συνδέονται με προσδοκίες και 
συμβάσεις, οι κατηγορίες είναι ιδιαίτερα περιεκτικές σε συμπερασμό ή συναγωγικούς 
πόρους (inference rich), οι οποίοι ενεργοποιούνται στην κατανόηση και ερμηνεία της 
δράσης των Μελών, καταδεικνύοντας τον τρόπο που λειτουργεί η κοινή γνώση, ο 
κοινός νους, ως κουλτούρα, η οποία όμως είναι μια κουλτούρα σε δράση, καθώς οι 
κατηγορίες δεν αποτελούν απλώς μια ταξινομική λίστα (Schegloff 2007b: 471), αλλά 
στοιχεία με ισχυρή ενδεικτικότητα σε ανακλαστική σχέση με την εκάστοτε περίσταση 
της επικοινωνίας (βλ. Bilmes 2009). 
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 Η περιεκτικότητα σε συναγωγές και η ενδεικτικότητα των κατηγοριών 
καταγράφεται εύγλωττα στις περιπτώσεις διόρθωσης,9 όπως στο Απόσπασμα 5, όπου 
πραγματοποιούνται μια σειρά από αυτοδιορθώσεις, καθώς το Μέλος διεξάγει 
αναζήτηση της καταλληλότερης κατηγορίας, αναθεωρώντας συνεχώς τις επιλογές 
του, λόγω των πολιτισμικών, αλλά και περι-/συγ-κειμενικών συναγωγών που 
επισύρουν. Ο ηθοποιός/συγγραφέας/παρουσιαστής Γιώργος Καπουτζίδης, αποφεύγει 
να μιλήσει για τον δημόσιο καυγά ανάμεσα σε δύο τηλεπερσόνες, τη δημοσιογράφο 
Αθηναΐδα Νέγκα και την ηθοποιό Μαριάνα Πολυχρονίδη, κατά τη διάρκεια του σόου 
που παρουσίαζε (JUST THE TWO OF US, Mega TV, 17/10/2010-16/1/2011), αλλά 
προλαβαίνει να αυτοδιορθωθεί κατά εξακολούθηση. 
 
► Απόσπασμα 5 [ALPHA TV, ΜΕΣ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΧΑΡΑ, 13/3/2011]10 
 
● […] μια διαφωνία που προέκυψε σε δύο κορίτσια-κυρίες- 
 σε δύο γυναίκες. 

 
 H κατηγορία κορίτσια είναι μάλλον άστοχη για επαγγελματίες τριάντα-και-ετών, 
και πολύ οικεία ως ύφος για να συνυπάρξει με τη διατύπωση «μια διαφωνία 
προέκυψε»· οι κυρίες, πάλι, δεν συνηθίζεται να διαφωνούν, και έτσι προκύπτουν οι 
γυναίκες που είναι, συμβατικά, γνωστό ότι επιδίδονται σε ανάλογη δραστηριότητα. 
Με τον τρόπο αυτό, συνταιριάζονται εντέλει κατηγορία και δραστηριότητα. 
 Η επί τόπου και δια ζώσης, «in situ, in vivo» (Watson 1997: 65, η έμφαση στο 
πρωτότυπο), παραγωγή της εκάστοτε κατηγοριακής συμμετοχής καταγράφεται και 
στο επόμενο περιστατικό (Απόσπασμα 6), όταν ο ρεπόρτερ (Ρ) που κάνει ζωντανή 
τηλεοπτική μετάδοση της τελετής των Θεοφανείων, στην οποία συμμετέχει και μία 
κοπέλα (Σειρά 3), αρχικά τη συμπεριλαμβάνει στην ομοταξία ‘τολμηροί’ μαζί με τους 
υπόλοιπους συμμετέχοντες (Σ2), αλλά κατόπιν την εξαιρεί επειδή είναι 
αναποφάσιστη (Σ4-Σ5) και υποθέτει ότι κρυώνει κιόλας (Σ7-Σ8), χρεώνοντάς την στη 
ομοταξία ‘φύλο’. 
 
► Απόσπασμα 6 [ΑΝΤ1 TV, 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ, 6/1/2011] 
 
1 P Ετοιμάζονται. Προθερμαίνονται. Πού να ζεσταθείς τώρα  
2  μ’ αυτό το κρύο; Κάνουνε τις: ασκήσεις τους. Τολμηροί 
3   είναι εντάξει. Ήτανε και μια κοπέλα εδώ: δίπλα μου η 
4   οποία είχε βουτήξει και πέρσι […] και το σσκκεεφφττόόττααννεε για  
5   το αν θα μπει [ή όχι 
6 ΠΠ                [Α: είναι εκεί::; 
7 ΡΡ  Δεν είναι δεν τη βλέπω εδώ προφανώς προφανώς θα: μπήκε 
8   (μέσα) 

 
 
2.7 Διαμεριστική σταθερότητα/αστάθεια 
 
Σχετική, λοιπόν, είναι και η έννοια της διαμέρισης ή του διαμερισμού (partitioning), 
βάσει του οποίου ένας πληθυσμός μπορεί να κατανεμηθεί σε διάφορες τάξεις, οι 
οποίες ανήκουν σε διαφορετικές ομοταξίες με ανάλογες εσωτερικές σχέσεις (Sacks 
1992b: 110), καταλήγοντας σε ίδιες ή διαφορετικές ομαδοποιήσεις, πρακτική που 

                                                            
9 Βλ. Μακρή-Τσιλιπάκου (2012α, 2012β). 
10 Βλ. Παράρτημα για τα σύμβολα απομαγνητοφώνησης. 
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μεταφράζεται ως διαμεριστική σταθερότητα ή αστάθεια (partitioning constancy 
/inconstancy) (Sacks 1992a: 592). 
 Συχνά, τα ίδια τα ‒υπό κατηγοριοποίηση‒ Μέλη επιλέγουν τη σταθερότητα ή την 
αστάθεια, ανάλογα με το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, όταν η 
τραγουδίστρια Έλλη Κοκκίνου (Απόσπασμα 7) έρχεται αντιμέτωπη με τις επίμονες 
ερωτήσεις του Πέτρου Κωστόπουλου (Σ1, Σ14-Σ15), οικοδεσπότη βραδινής 
εκπομπής, σχετικά με το νεαρόν της ηλικίας του συντρόφου της ‒κάτι που αποτελεί 
ανδρική πρακτική κατά τον ίδιο‒ αμύνεται επιθετικά υπενθυμίζοντάς του το νεαρόν 
της ηλικίας της δικής του συζύγου (Σ16).  
 
► Απόσπασμα 7 [ANT1 TV, ΒΡΑΔΥ, 20/1/2012] 
 
1 ΠΚ Πώς είναι να τα έχεις με ένα πιτσιρικότερο; 
  ((παραλείπονται σειρές)) 

14 ΠΚ Πώς είναι: (.) ρε παιδά:κι μου, μ’ ένα πιτσιρικά. 
15  Πιτσιρικάς ξέρω ‘γω. 
16 ΕΚ Και σένα πιτσιρίκα είναι η γυναίκα σου! 

 
 Με τον τρόπο αυτό, ακυρώνεται, έστω προσωρινά, η εγκατάσταση της ομοταξίας 
‘φύλο’, βάσει της οποίας η δική της σχέση με νεότερο θεωρείται παρεκτροπή σε 
αντίθεση με την αντίστοιχη ενός άνδρα (βλ. Κωστόπουλος), και επομένως οι δυο τους 
υπάγονται σε διαφορετικές κατηγορίες. Με τη διαμεριστική αστάθεια, εισάγεται η 
ομοταξία ‘σχέσεις’/‘ερωτικές σχέσεις’, και ειδικότερα η τάξη ‘σχέσεις με διαφορά 
ηλικίας’, βάσει της οποίας τα δύο Μέλη καταλήγουν τώρα από την ίδια πλευρά της 
διαμεριστικής γραμμής, λόγω νεότητας των συντρόφων τους, του κοινού δηλαδή 
κατηγοριο-προσδεμένου γνωρίσματος. Δεδομένου ότι οι δύο ομοταξίες διαθλούν τη 
σκηνή με διαφορετικό τρόπο, ενεργοποιούν εναλλακτικά σώματα κοινής γνώσης, 
συναγωγών κλπ., σε σχέση με τη διαχείριση και την αντίληψη της περίστασης 
(Schegloff 2007b: 469), γεγονός που αποβαίνει εις όφελος της εισάγουσας τη 
διαμεριστική αστάθεια. 
 
 
2.8 Τυποποιημένα σχεσιακά ζεύγη 
 
Επιστρέφοντας για μια φορά ακόμη στο μωρό και στη μαμά, παρατηρούμε ότι οι δύο 
αυτές κατηγορίες συνδέονται και με άλλον τρόπο, καθώς συγκροτούν ένα 
τυποποιημένο σχεσιακό ζεύγος (standardized relational pair). Τέτοια ζεύγη, όπως π.χ. 
σύζυγος-σύζυγος, γονιός-παιδί, γειτόνισσα/γείτονας-γειτόνισσα/γείτονας, φίλος/φίλη-
φίλος/φίλη, άγνωστη/άγνωστος-άγνωστη/άγνωστος, ανήκουν σε μια τάξη συζευγμένων 
σχεσιακών ζευγών (R), και είναι τυποποιημένα στον βαθμό που συνιστούν έναν τόπο 
αμοιβαίων υποχρεώσεων και δικαιωμάτων (Sacks 1972a: 37).11  
 Αφορμή για την αρχική επεξεργασία της έννοιας αυτής, υπήρξε η διαπίστωση ότι 
στα τηλεφωνήματά τους σε κέντρο βοήθειας, τα πρόσωπα με αυτοκτονικές τάσεις 
διαπίστωναν ότι δεν είχαν κανένα πρόσωπο στο οποίο να στραφούν, και έτσι βίωναν 
ένα πρόβλημα το οποίο δεν μπορούσαν να μοιραστούν με άλλους/άλλες, καθώς η 
εκμυστήρευση του προβλήματός τους σε πρόσωπα στα οποία θα μπορούσαν δυνητικά 
να στραφούν θα είχε ως αποτέλεσμα την υπονόμευση αυτής της σχέσης: όπως, για 
παράδειγμα, στην περίπτωση του καταθλιπτικού ομοφυλόφιλου άνδρα που 

                                                            
11 Ο Sacks αναφέρει και την τάξη K (knowledge), η οποία αφορά την ειδική κατανομή της γνώσης, 
όπως στο ζεύγος ειδικός - μη-ειδικός (professional-layman) (Sacks 1972a: 39). 
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προτιμούσε να πεθάνει παρά να εκμυστηρευτεί το πρόβλημά του στους γονείς του 
(Sacks 1966: 76-77). 
 Για τον Sacks, αυτό υπήρξε το έναυσμα ώστε να διερευνήσει τους όρους μιας 
τέτοιας αναζήτησης (search for help), η οποία αποδίδει συγκεκριμένα πρόσωπα ως 
επιλέξιμα για την παροχή «βοήθειας», δηλαδή στήριξης, προστασίας κλπ., 
καταλήγοντας στη διατύπωση της έννοιας των τυποποιημένων σχεσιακών ζευγών: 
συζύγων, φίλων, γειτόνων, αγνώστων κλπ., για τα οποία υπάρχει διαβάθμιση 
επιλεξιμότητας σε σχέση με την παροχή βοήθειας, η οποία όμως δεν πρέπει να μας 
διαφεύγει ότι υπόκειται στις ιδιαίτερες συνθήκες του κάθε Μέλους. 
 Η έννοια της τυποποίησης, δηλαδή της συμβατικής γνώσης σχετικά με το 
περιεχόμενο της σχέσης, σημαίνει ότι τα δύο Μέλη αναγνωρίζουν τη συμμετοχή τους 
στο ζεύγος, και γνωρίζουν τις μεταξύ τους υποχρεώσεις και τα δικαιώματα, στοιχεία 
που είναι επίσης γνωστά και στα υπόλοιπα Μέλη της κοινότητας, ακόμη και αν 
γνωρίζουν μόνο το σκέλος που αφορά το ένα μόνο Μέλος του ζεύγους (Sacks 1972a: 
37). 
 Kατά τον Sacks, όπου ισχύει μια τέτοια σχεσιακή τάξη, οι κατηγορίες της έχουν 
προγραμματική συνάφεια, που σημαίνει ότι ή μη-πλήρωση της μίας εκ των δύο 
θέσεων προσφέρεται ως παρατηρήσιμο γεγονός, αποτελεί ζήτημα (Sacks 1972a: 38). 
Είναι δηλαδή μια «επίσημη» απουσία η οποία καταγράφεται, καθώς οι αμοιβαίες 
υποχρεώσεις και τα δικαιώματα παραμένουν εν ισχύ ακόμη και όταν δεν 
καταλαμβάνεται η θέση. 
 Τη σχέση αυτή, καθώς και τα κατηγοριο-προσδεμένα κατηγορήματα, αξιοποιεί 
πρόσφατη τηλεοπτική διαφήμιση της Vodafone (Εικόνα 1), όπου κατά τη γαμήλια 
δεξίωση η νύφη περιγράφει τη σύνδεση του smartphone κινητού της με όρους 
γαμπρού-κελεπουριού («Είμαι ξετρελαμένη μαζί του! Η εμφάνισή του, το στιλάκι 
του, τα παιχνίδια του!»), και στη συνέχεια θέτει το εύλογο ερώτημα στην ελεύθερη 
φίλη της, «Εσύ πότε με το καλό; Τα χρόνια περνάνε. Πόσο θα περιμένεις ακόμα;», 
καθώς σημειώνει την απουσία του ετέρου ημίσεος του σχεσιακού ζεύγους στο οποίο 
συμβατικά ανήκει.  
 

Εικόνα 1: Vodafone [https://www.youtube.com/watch?v=b3aKOI77PNw 8/2013] 
 

 
 
 Σχετικά με το ζεύγος άνδρας-γυναίκα της ομοταξίας ‘φύλο’ ‒η οποία 
παρεμπιπτόντως μπορεί να κατηγοριοποιήσει οποιοδήποτε πληθυσμό,12 όπως και η 
‘ηλικία’‒ ο Sacks σημειώνει ότι είναι δυνατόν να έχει συγκρουσιακό περιεχόμενο, 
όπως άλλωστε και τα λευκός-μαύρος (ομοταξία ‘φυλή’), νέος-γέρος (‘ηλικία’), 
πλούσιος-φτωχός (‘τάξη’), με δυο λόγια τα ζεύγη που γενικευτικά ορίζει ως έχοντες 
και μη-έχοντες, και τα οποία φαίνεται να πυροδοτούν τις περισσότερες επαναστάσεις 
(Sacks 1992a: 47-48). 

                                                            
12 Είναι δηλαδή Pn-adequate, όπου P πληθυσμός και n ίσο ή μεγαλύτερο της μονάδας. 
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 Το δυνάμει συγκρουσιακό περιεχόμενο του φύλου, που είναι γνωστό σε όλες και 
όλους μας, γίνεται εμφανές στο επόμενο επεισόδιο (Απόσπασμα 8), όταν κατά την 
τηλεοπτική μετάδοση της τελετής των Θεοφανίων, ο παρουσιαστής Σπύρος 
Χαριτάτος (ΣΧ) θεωρεί απαραίτητο να θέσει στα υπόλοιπα θηλυκά (θ) και αρσενικά 
(α) μέλη της ομάδας της πρωινής εκπομπής το φλέγον ερώτημα «άνδρας ή γυναίκα;» 
(Σ4), σχετικά με το πρόσωπο που θα ανέσυρε τον σταυρό από τη θάλασσα, 
προκαλώντας αντίπαλες ιαχές υπέρ του ενός εκ των δύο μελών του σχεσιακού 
ζεύγους (Σ5-Σ9). 
 
► Απόσπασμα 8 [ANT1 TV, 10 ΜΕ 1 ΜΑΖΙ, 6/1/2011] 
 
1 ΣΧ Ας πάμε στους κολυμβητές γιατί δεν έχουμε εικόνα του  
2  σταυρού 
3 (α) Πο:πο:! […] Θα πρέπει να κολυμπήσουν πολύ τα παιδιά! 
4 ΣΧ Άντρας ή γυναίκα; (.) [Τι λέτε; 
5 (θ)                       [Άντρας. 
6 (θ) Γυναί[κα! 
7 (α)      [Άνδρας! 
8 (θ) Γυναί:κα. 
9 (θ) Άνδρας. 

 
 Ανακεφαλαιώνω: Η έννοια των σχεσιακών ζευγών δεν αποτυπώνει απλά και 
μόνον τη συμβατική γνώση που έχουν τα μέλη για την κοινωνία, αλλά καταδεικνύει 
εμπειρικά πώς η γνώση αυτή συγκροτείται ηθικά, καθώς και πώς συγκροτεί ηθικά την 
πρακτική δράση, καθώς παρέχει μια ποικιλία από αποδόσεις, καταλογισμούς, 
συμπεράσματα, και κρίσεις στα Μέλη, τα οποία εξασκούν τη λογική του καθημερινού 
βίου.  
 
 
2.9 Ασύμμετρα και διαζευκτικά ζεύγη 
 
Η επικράτεια των τυποποιημένων σχεσιακών ζευγών διευρύνεται από μεταγενέστερες 
μελετήτριες και μελετητές και πέραν της αρχικής σύλληψής τους, ώστε να καλύψει 
κάθε ζεύγος που αποτελεί τόπο υποχρεώσεων, δικαιωμάτων ή προσδοκιών, τα οποία 
δεν εξαντλούνται στην παροχή βοήθειας.  
 Η Lena Jayyusi (1984, 1991) επεξεργάζεται την υποκατηγορία των ασύμμετρων 
ζευγών, όπως αστυνομικίνα/αστυνομικός-παραβάτιδα/παραβάτης, δικαστίνα/δικαστής-
κατηγορουμένη/κατηγορούμενος, γιατρίνα/γιατρός-ασθενής κ.ά., τα οποία είναι 
οργανωμένα σε σχέση με κάποιο συγκεκριμένο πρακτικό πρόβλημα ή έργο, και 
λειτουργούν εντός συγκεκριμένου πρακτικού τομέα ‒π.χ. απονομή δικαιοσύνης‒, ενώ 
ανάμεσα στα δύο μέλη τους ισχύει αντιθετική οργάνωση δικαιωμάτων/υποχρεώσεων, 
ή/και γνώσεων και δεξιοτήτων13 (Jayyusi 1984: 122). 
 Στην περίπτωση που προκύψουν αντιμαχόμενοι απολογισμοί/περιγραφές/ 
εξηγήσεις από τα δύο μέλη, αυτές κατά κανόνα επιλύονται υπέρ της μίας πλευράς, 
ενώ σε ανάλογες περιπτώσεις που αφορούν συμμετρικά σχεσιακά ζεύγη ‒π.χ. 
φίλη/φίλος-φίλη/φίλος, γειτόνισσα/γείτονας-γειτόνισσα/γείτονας, ακόμη και σύζυγος-
σύζυγος (όταν δεν προσλαμβάνεται ως ασύμμετρο ζεύγος)‒ αναζητείται κατά 
προτίμηση μια συμβιβαστική μέση λύση, ίσως και επίκληση κάποιας μεταξύ τους 
παρανόησης. Επομένως, η ασυμμετρία αποτελεί σύνηθες οργανωτικό χαρακτηριστικό 

                                                            
13 Πρβ. υποσημείωση 11. 
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στις σχετικές αφηγήσεις και περιγραφές και από τρίτα Μέλη, όπου και εμφανίζεται η 
άποψη της μιας πλευράς ως η μόνη σωστή εκδοχή (Jayyusi 1984: 123). 
 Έτσι, τα δύο περιστασιακά (occasioned) μέλη του ασύμμετρου ζεύγους καθεστώς-
αντίπαλοι, στην επίκαιρη περίπτωση Συριακό καθεστώς και σύμμαχοι του - 
αντάρτες/ισλαμιστές και σύμμαχοι τους, προβάλλουν αυτές ακριβώς τις αντιμαχόμενες 
αφηγήσεις και εξηγήσεις σχετικά με την επίθεση με χημικά όπλα σε προάστιο της 
Δαμασκού την 21η Αυγούστου 2013, σε εφημερίδες, τηλεοπτικά κανάλια και 
ιστότοπους: 
 
► Απόσπασμα 9 [Αύγουστος-Σεπτέμβριος, 2013 
[http://www.tovima.gr/world/article/?aid=529238 ≠ 
http://www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathremote_1_28/08/2013_515826] 
[www.ethnos.gr/article.asp?catid=22769&subid=2&pubid=63879759 ≠ 
http://www.capital.gr/news.asp?id=1862394] 
[http://www.naftemporiki.gr/story/695038  ≠ 
http://www.newsbomb.gr/diethnh/story/343286/poytin-oi-antartes-erixan-ta-himika-
sti-syria] [http://www.newsbomb.gr/diethnh/story/343286/poytin-oi-antartes-erixan-
ta-himika-sti-syria· www.koolnews.gr/diethni/i-gallia-etoimi-na-apodeixei-pos-o-
assad-ekane-xrisi-ximikon-stin-syria/ ≠ 
http://news.in.gr/world/article/?aid=1231263764] 
 

 ΑΝΤΑΡΤΕΣ/ΙΣΛΑΜΙΣΤΕΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

 ΣΥΡΙΑΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΚΑΙ ΣΥΜΜΑΧΟΙ 

    
● Στον Άσαντ επιρρίπτει η ΕΕ  ≠ Η Δαμασκός κατηγορεί τους  
 την ευθύνη για τα χημικά   αντάρτες για τα χημικά 
 όπλα   
    
● Κέρι: Οι ΗΠΑ έχουν στοιχεία  ≠ Συρία: Ψευδείς και αβάσιμες  
 για χρήση χημικών από το   οι κατηγορίες του Τζ. Κέρι  
 καθεστώς Ασάντ  για χρήση χημικών 
    
● Άστον: Iσχυρές ενδείξεις  ≠ Πούτιν: Οι αντάρτες έριξαν  
 για χρήση χημικών από τη   τα χημικά στη Συρία 
 Συριακή κυβέρνηση   
    
    
● Η Γαλλία έτοιμη να αποδείξει ≠ Η Ρωσία «δείχνει» τους  
 πως ο Άσαντ έκανε χρήση   αντάρτες για χρήση χημικών  
 χημικών στην Συρία  όπλων στη Συρία 
   
 Η μεταγενέστερη επεξεργασία των σχεσιακών ζευγών επεκτείνεται και από τον 
Jeff Coulter (1979) με την εισαγωγή της έννοιας των διαζευκτικών ζευγών 
(disjunctive), όπως τρομοκράτης/επαναστάτης, τρελός/οραματιστής, γιατρός/χασάπης, 
ποιητής/στιχουργός ή στιχοπλόκος κλπ., όπου η κατηγοριοποίηση ενός μόνον Μέλους 
παίρνει τη μορφή δύο εναλλακτικών κατηγοριών ‒από τις οποίες η μία είναι 
απορριπτέα από το χαρακτηριζόμενο πρόσωπο‒, και έτσι, το ζεύγος εμπεριέχει 
διάζευξη/αντιδιαστολή ανάμεσα στην απονεμόμενη ή αποδιδόμενη και στην 
ομολογούμενη κατηγοριοποίηση (ascribed vs avowed). Διακρίνονται δύο είδη, με το 
πρώτο είδος να προκρίνει τη χρήση μόνο της μίας από τις δύο εναλλακτικές 
κατηγορίες από οποιοδήποτε πρόσωπο εφαρμόζει την κατηγοριοποίηση, π.χ. οι 
Παλαιστίνιοι θεωρούνται είτε τρομοκράτες είτε επαναστάτες· ενώ το δεύτερο είδος, 
π.χ. ποιητής/στιχουργός εμπλέκει μια διαβάθμιση, και όχι μία ποιοτική αποτίμηση, και 
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έτσι δεν αποκλείει τη χρήση και του πρώτου όρου καθώς ο δεύτερος είναι σχετικός μ’ 
αυτόν. 
 Θα μπορούσαμε να θεωρήσουμε ότι η έννοια της διάζευξης, καθώς και η επιτόπια 
ενδεικτική παραγωγή του συγκεκριμένου περιστασιακού ζεύγους, ‒το οποίο και 
βασίζεται σε μια γεωγραφική κοινή γνώση που έχει η νεοελληνική κοινότητα σε 
σχέση με τις δυνατές διατυπώσεις τοποθεσιών, και τις ανάλογες συμμετοχικές 
κατηγοριοποιήσεις τους (βλ. Schegloff 1972, Drew 1978, Myers & Lampropoulou 
2013)‒ εικονογραφείται στο επιγραμματικό σχόλιο σχετικά με τις πολιτικές επιλογές 
του πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά:  
 
► Απόσπασμα 10 [Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, του Αθανασιου Έλλις, 22 Ιουνίου 2013 
www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_20/06/2013_505009] 
 
● Βοστώνη ή Καλαμάτα; 

 
 Η Καλαμάτα είναι αποδόσιμη, η Βοστώνη ομολογούμενη κατά τον συγγραφέα-
δημιουργό του ζεύγους, και στη βάση των πρακτικών του κατηγοριοποιούμενου 
Μέλους (Απόσπασμα 11). Δεν γνωρίζουμε τι πρεσβεύει ο Σαμαράς επ’ αυτού, που 
μπορεί και να είναι περήφανος για την καταγωγή του, αλλά μάλλον δεν θα του αρέσει 
να του αποδίδεται, μικροκομματισμός, παραγοντισμός, επαρχιωτισμός. 
 
► Απόσπασμα 11 [Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, του Αθανασιου Έλλις, 22 Ιουνίου 2013 
www.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_kathpolitics_1_20/06/2013_505009] 
 
● […]είναι στιγμές που αισθάνεσαι ότι η χώρα είναι σε καλά χέρια. 
 Ότι ο φοιτητής που σπούδασε στη Βοστώνη, τη Μέκκα της 
 αμερικανικής αριστείας, ο νεαρός πολιτικός που εκτοξεύθηκε 
 στην κορυφή για να βιώσει στη συνέχεια μια επώδυνη μοναχική 
 πορεία, ο εργασιομανής πρωθυπουργός που κυνηγά επενδύσεις στο 
 Βερολίνο, το Παρίσι, το Πεκίνο και τη Σαγκάη, είναι ο ηγέτης 
 που μπορεί να οδηγήσει τη χώρα στη νέα εποχή. 
  
● Και μετά, παρατηρείς τον μικροκομματικό επικοινωνιακό 
 σχεδιασμό, τα ραβασάκια προς στον κ. Μανιτάκη για να μην 
 «αγγίξει» τον τάδε ή τον δείνα, τις προσωπικές και κομματικές 
 εξυπηρετήσεις για τη στελέχωση του Τελωνείου ή και της ίδιας 
 της «αμαρτωλής» ΕΡΤ που σήμερα καταγγέλλει, και αναρωτιέσαι αν 
 τα όσα συζητάς για τον Αντώνη Σαμαρά με ανθρώπους επιρροής στην 
 Ουάσιγκτον, στις Βρυξέλλες και στο Βερολίνο, ανταποκρίνονται 
 στην πραγματικότητα ή μήπως παραμένει τελικά ο Μεσσήνιος 
 πολιτικός που διόριζε συντοπίτες του στο υπουργείο Πολιτισμού. 

 
 Σχετική είναι και η περίπτωση, του (συνταξιούχου) γιατρού ‒αλλά και πρόσφατα 
μεταφραστή του Τζέιμς Τζόις‒ Ελευθερίου Ανευλαβή, ο οποίος ‘σόκαρε’ το κοινό 
των τηλεοπτικών εκπομπών του Μάκη Τριανταφυλλόπουλου (ΖΟΥΓΚΛΑ, 
ΚΙΤΡΙΝΟΣ ΤΥΠΟΣ, ALTER TV) με την ‘αθυροστομία’ του, από την οποία δεν 
γλύτωσε όχι μόνον το πρώην μέλος του Ελληνορθόδοξου Συναγερμού και τωρινός 
υπουργός Υγείας Άδωνις [sic] Γεωργιάδης (βλ. 
https://www.youtube.com/watch?v=C6tctMp6Hk4), αλλά ούτε και ο οικοδεσπότης 
(βλ. https://www.youtube.com/watch?v=w-qxsb3kaLk). Ο ίδιος, πάντως, απορρίπτει 
τον χαρακτηρισμό αθυρόστομος υπέρ του ελευθερόστομος, τον οποίο στηρίζει και με 
αρχαιοελληνική παραπομπή ως προς το προσδεμένο κατηγόρημα:  
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► Απόσπασμα 12 [http://www.tovima.gr/vimagazino/lastpage/article/?aid=523061 
22 Ιουλίου 2013] 
 
● «Σαφή δ’ ακούεις εξ ελευθεροστόμου γλώσσης» (Αισχύλος) 

 
 
2.10 Επαναστατικές κατηγορίες και πολιτική 
 
Θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι η αυτοκατηγοριοποίηση του συγκεκριμένου 
Μέλους ως ελευθερόστομου υπάγεται στις «επαναστατικές» κατηγορίες κατά τον 
Sacks (1979, 1992a: Lecture 7 και Lecture 18), ο οποίος αναφέρεται στους 
αυτοαποκαλούμενους hotrodders, δηλαδή στην ομάδα των νεαρών που ασχολούνταν 
με δυναμικές μετατροπές σε παλιά, ως επί το πλείστον, αυτοκίνητα. Η επικρατούσα 
ονομασία της οικείας ηλικιακής ομάδας για το πλατύ κοινό, κατά τις δεκαετίες του 
‘60 και ‘70, ήταν (συλλήβδην) teenagers, με τα ανάλογα στερεοτυπικά προσδεμένα 
κατηγορήματα, τα οποία και αποποιούνταν οι hotrodders. Το ζήτημα που εμπλέκεται 
είναι αυτό της διεκδίκησης της κυριότητας της ταυτότητας, την οποία ορίζουν οι 
κυρίαρχες ομάδες για τις μη κυρίαρχες: οι μεγάλοι για τους μικρούς, οι λευκοί για τους 
μαύρους, οι γηγενείς για τους μετανάστες, οι άνδρες για τις γυναίκες, και η οποία 
μεταφράζεται σε συγκεκριμένες κοινωνικές και γλωσσικές πρακτικές.  
 Και εδώ προσφέρονται προς ανάλυση αναρίθμητα περιστατικά, αλλά θα σας 
παραπέμψω απλά στη συκοφαντική κατηγοριοποίηση των γυναικών στον δημόσιο 
χώρο, όπου η μεν αρχιτεκτόνισσα-βουλεύτρια του ΠΑΣΟΚ Εύα Καϊλή τολμάει να 
διαμαρτυρηθεί για τη συνοπτική διαδικασία, και αποκαλείται ανερυθρίαστα (Σ1) και 
αμετανόητα (Σ4) καλτσοδέτα από τον ομόσταυλο της Σωκράτη Ξυνίδη (Απόσπασμα 
13) ‒και έτσι κατηγοριοποιείται ως αντικείμενο, και μάλιστα σεξουαλικό· η δε 
δικηγόρος-βουλεύτρια ΣΥΡΙΖΑ Ζωή Κωνσταντοπούλου κάνει το κεφάλι του 
Νεοδημοκράτη Χρήστου Μαρκογιαννάκη, προέδρου της προανακριτικής επιτροπής 
για τη λίστα Λαγκάρντ,14 να μυρμηγκιάζει, δηλαδή υπάγεται στην ίδια τάξη με την 
ημικρανία (Απόσπασμα 14).  
 
► Απόσπασμα 13 [Συνεδρίαση Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ, 3/11/2011 
http://news247.gr/ellada/politiki/ksynidhs_se_kailh_siga_thn_kaltsodeta.1438327.htm
l?fb_ref=recArt] 
 
1 ΣΞ Σιγά την καλτσοδέτα! 
2 Β Ρε συ Σωκράτη πώς μιλάς έτσι στην κοπέλα; Τι είναι αυτά 
3  που  της λες; 
4 ΣΞ Γιατί θα τη φοβηθώ; Δεν ξέρεις που την έχω γραμμένη; 

 
► Απόσπασμα 14 [ΤΑ ΝΕΑgr, Ρεπορτάζ: Αγγελική Καραγεώργου, 08/02/2013 
www.tanea.gr/news/greece/article/4789515/?iid=2 07:40] 
 
● Μαρκογιαννάκης: «Κάθε φορά που μιλάει μυρμηγκιάζει το κεφάλι  
 μου» 

 
 Προφανώς, οι κατηγορίες αποτελούν τελικά πολιτικές επιλογές ‒και με τις δύο 
έννοιες της λέξης πολιτική: ως τρόπου δημόσιας διακυβέρνησης και ως ιδιωτικής 
πρακτικής (βλ. Suchman 1994). 

                                                            
14 Κατάλογος φοροφυγάδων με καταθέσεις σε ξένες τράπεζες. 
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2.11 Αλληλουχική οργάνωση και κατηγορίες 
 
Η σχέση, τώρα, της κατηγοριακής διάστασης με την αλληλουχική οργάνωση της 
συνομιλίας είναι κρίσιμη καθώς εκεί παράγεται, γίνεται αποδεκτή ή απορρίπτεται η 
εκάστοτε επιχειρούμενη κατηγοριοποίηση (βλ. Nerantzi 2011, Poulios 2011, Van De 
Mieroop & Clifton 2012), όπως στο Απόσπασμα 15, όπου περί κρεμμυδιών ο λόγος 
και της τιμής τους, μεταξύ πελάτισσας (Π), άνδρα υπαλλήλου (Α) που ζυγίζει στη 
μαναβική, και γυναίκας υπαλλήλου (Γ) που παρεμβαίνει, στο τοπικό σουπερμάρκετ: 
 
► Απόσπασμα 15 [ΣΟΥΠΕΡΜΑΡΚΕΤ ΜΑΣΟΥΤΗΣ, 5/9/2013] 
 
1 Π Δεν πήρα άσπρα κόκκινα πήρα. Άσπρα με χρέωσες. 
2 Α Ναι:;= 
3 Γ =Κόκκινα είναι; Για να δω. (.) Μμ δεν έχουν διαφορά! 
4 Π ↑Πώς δεν έχουν ρε παιδιά; (.) Δε μαγειρεύεις φαίνεται γι  
5  αυτό δε τα βλέπεις.= 
6 Γ =Πώς δε μαγειρεύω; Δυο φορές τη μέρα! Μεσημέρι και βράδυ. 
7 Π Ναι:; hh Κα(h)λά τότε. 

 
 Η επιχειρούμενη απόδοση κατηγορίας (μη-μαγείρισσα) (Σ4-Σ5) στη βάση 
κατηγοριο-προσδεμένης γνώσης (δυνατότητα αντίληψης διαφοράς ανάμεσα σε 
κόκκινα και άσπρα κρεμμύδια), αντιπαλεύεται από το στοχευόμενο Μέλος που δεν 
θεωρεί τη γνώση προσδεμένη στη συγκεκριμένη κατηγορία (Σ6), εκμαιεύοντας την 
επιφυλακτική συναίνεση του στοχεύοντος Μέλους (Σ7). Προφανώς, το υπό 
κατηγοριοποίηση Μέλος έχει σε μεγάλη υπόληψη την προσδεμένη στο γυναικείο 
φύλο της μαγειρική ικανότητα. 
 Επιπλέον, υπάρχουν κατηγορίες που προκύπτουν ακριβώς και μόνο επειδή τα μέλη 
τους καταλαμβάνουν συγκεκριμένες σειρές/συνεισφορές στη συνομιλία. Έτσι, σε μια 
τηλεφωνική συνομιλία οι κατηγορίες καλών/καλούσα-καλούμενος/καλούμενη 
αποτελούν ένα ζεύγος ταυτοτήτων εγγενών στο οργανωτικό σχήμα του 
τηλεφωνήματος (identities for conversation, Sacks 1992b: 361) ‒το οποίο προβλέπει 
προδιαγραμμένη εναλλαγή και είδος συνεισφορών (βλ. Schegloff 1968, 1979)15 ‒και 
όχι εξωτερικών, όπως για παράδειγμα η ηλικία, η τάξη, το φύλο κλπ.  
 Σχετικά, ο Rod Watson (1997: 67), ερμηνεύοντας τον Sacks, επισημαίνει ένα 
λεπτό διαχωρισμό ανάμεσα στις κατηγορίες/ταυτότητες που ενεργοποιούνται λόγω 
συνεισφορών στον λόγο (turn-generated categories), και στις συνεισφορές στον λόγο 
οι οποίες προκύπτουν λόγω κατηγοριών/ταυτοτήτων (category-generated turns). Η 
τηλεφωνική συνδιάλεξη εμπλέκει το πρώτο είδος, ενώ η ιεραρχική κατανομή του 
τελετουργικού λόγου στη βάση της ηλικίας/κοινωνικής θέσης των Μελών στην 
κεντροαφρικανική κοινότητα των Burundi (Albert 1964) το δεύτερο είδος. Έτσι η 
ηλικία των Μελών δεν συμμετέχει οργανωτικά στην πρώτη περίπτωση 
(τηλεφώνημα), ενώ είναι καθοριστική στη δεύτερη (τελετουργία Burundi). 
 Στο σχετικό παράδειγμα (Απόσπασμα 16), το Μέλος που καλεί, καλούσα (Κα), και 
το Μέλος που καλείται, καλούμενη (Κη), επιτελούν τις δραστηριότητες-
κατηγορήματα που αντιστοιχούν στις κατηγορίες/ταυτότητες του Μέλους που 
αιτείται και του Μέλους που παρέχει τη συναφή πληροφόρηση, οι οποίες όμως στην 
πορεία της διεπίδρασης μεταλλάσσονται, πριν επανεγκατασταθούν για την 
καταληκτική ακολουθία της συνομιλίας. 
 
                                                            
15 Για παράδειγμα, η πρώτη συνεισφορά ανήκει στον/στην καλούμενο/καλούμενη, το πρώτο θέμα 
εγείρεται από τον/την καλούντα/καλούσα κ.ο.κ. 
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► Απόσπασμα 16 [Outgoing_Call-2310939872-20130515-123432, 15/5/2013] 
 
1 Κη ΔΟΥ Τούμπας 
2 Κα Ναι↓ γειά σας. Μια πληροφορία ήθελα, >με παραπέμψανε σε 
3  σας< .hh [Η μητέρα μου είναι συνταξιούχος το εισόδημά της=  
4 Κη          [(Nαι πείτε μου) 
5 Κα =είναι οχτώ χιλιάδες θα υποβάλει και αυτή ηλεκτρονικά:; 
6 Κη Ναι! Βέβαια! 
7 Κα ((γελώντας)) Σο(h)βαρά; Χεχεχεχε .hh τι; hh 
8 Κη Προς το παρόν είναι όλοι ηλεκτρονικά. Τώ:ρα:: (  [  = 
9 Κα                                                  [Τι= 
10 Κη =                ) 
11 Κα =εννοείτε προς το παρόν; Δεν έχει αποφασίσει ακόμα το  
12  υπουργεί:[ο: hh; 
13 Κη          [Όλοι είναι ηλεκτρονικά. Πέρσι έδωσε σ:  
14  κάποιους: τη δυνατότητα να [υποβά:λουν στην εφορία= 
15 Κα                            [Ναι 
16 Κα =Γιατί εγώ δεν έβγαλα άκρη από το υπουργείο δεν 
17  εμφανίζεται πουθενά ρητή: η:: οδηγία σχετικά μ’ αυτό 
18  δηλαδή >μπήκα στο σάιτ του παν:-του υπουργεί:ου,[(  ) 
19 Κη                                                 [( 
20  >εκεί τι          ε:[  ) 
21 Κα                     [Εσείς το ξέρετε σίγουρα; ως ως 
22  οδηγί:α ή: φημολογείται; 
23  (1.0) 
24 Κη (Πώς) φημολογείται;[(.) Οι δηλώσεις ήταν ηλεκτρονικά= 
25 Κα                    [ˀΕˀ 
26 Κη =και πέρυσι. Μετά εκ των υστέρων δόθηκε κάποια:[( = 
27 Κα                                                [Ναι= 
28 Κη =(                  ) μετά:[θα υποβάλουν οι (      )= 
29 Κα =επειδή το ίδιο λέγεται    [>Ναι ναι 
30 Κη =φέτος δεν ήρθε κάποια οδηγί:α 
31 Κα Αυτό σας λέω. Γιατί-γιατί στα φόρουμ των λογιστών που 
32  μπαίνει κανείς στο διαδίκτυο οι πληροφορίες είναι 
33  αντιφατικές δεν έχει καταλήξει το υπουργείο ακριβώς  
34  σ’ αυτό, είπα αν έχετε εσείς ρητή οδηγία= 
35 Κη =(Δεν ήρθε κάτι   )= 
36 Κα =Δεν έχετε. (.)[ Απ’ ότι καταλαβαίνω. 
37 Κη                [(                     )= 
38 Κα =Όχι.= 
39 Κη =Τις ομάδες τις (    )= 
40 Κα =Μάλιστα. Στη περίπτωση που θα::-θα υποβληθεί π:ροσωπικά, 
41  σε σας η:: η: η διεύθυνση είναι Επιδαύρου τριάντα πέντε; 
42  Παραμένει [αυτή:; 
43 Κη           [Επιδαύρου τριάντα πέντε. Είναι στο τέρμα των  
44  λεωφορεί:[ων της Τούμπας 
45 Κα          [>Όχι όχι. Ξέρω< Απλά ρωτάω αν έχει μεταφερθεί:;  
46  Δεν έχετε μεταφερθεί; 
47 Κη (Θα) μεταφερθούμε. 
48 Κα Έγινε [ναι. 
49 Κη       [Δεν έχουμε μεταφερθεί (ακόμη)= 
50 Κα =Σας ευχαριστώ [πολύ. 
51 Κη                [(    )= 
52 Κα =Ναι. Να ‘στε καλά. Γεια. 

 
 Η καλούμενη δηλώνει την αρμοδιότητα της να ανταποκριθεί σε σχετικές ερωτήσεις 
‒δεσμευόμενη ηθικά για την ορθότητα των απαντήσεων (Psathas 1999: 147)‒ μέσω 
της ονομασίας της υπηρεσίας της (Σ1). Η δήλωση δρομολογεί την επόμενη 
συνεισφορά και τα (φορολογικά) θέματα που είναι πιθανόν να τεθούν στη συνέχεια. 
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Η καλούσα την αποδέχεται (Σ2) ‒επικυρώνοντας έτσι την προτεινόμενη 
ταυτότητα/κατηγορία της καλούμενης‒ και δηλώνει τον λόγο του τηλεφωνήματος 
(Σ3, Σ5), προειδοποιώντας ότι περιμένει επίσημη υπεύθυνη πληροφόρηση («με 
παραπέμψανε σε σας») ‒εκπληρώνοντας έτσι και τη δική της κατηγοριοποίηση ως 
καλούσας/αιτούσας. Η καλούμενη αποδέχεται με τη σειρά της (Σ4) και παρέχει την 
πληροφορία (Σ6), προκαλώντας την αντίδραση της καλούσας που σχολιάζει ως 
πολίτης, πλέον, το αντιρρήσιμο μέτρο της ηλεκτρονικής υποβολής για την, 
ηλεκτρονικά αναλφάβητη, τρίτη ηλικία (Σ7). Η καλούμενη προσχωρεί στιγμιαία στην 
οπτική της καλούσας/πολίτου, εκφράζοντας και τις δικές της επιφυλάξεις (Σ8, Σ10, 
Σ13-Σ14), αλλά υπαναχωρεί στον επίσημο ρόλο της ως εφοριακού εκφέροντας τον 
επίσημο κρατικό λόγο (Σ24, Σ26, Σ28, Σ30), όταν η φορολογούμενη κακολογεί το 
αρμόδιο υπουργείο (Σ9, Σ11-Σ12, Σ16-Σ18, Σ21-Σ22), και συνεχίζουν ανάλογα, η μία 
να αμφισβητεί (Σ27, Σ29, Σ31-Σ34, Σ36), και η άλλη να υπερασπίζεται (Σ35, Σ37, 
Σ39) τις κρατικές επιλογές. Η συνομιλία κλείνει με την επιστροφή στην αρχική τους 
κατηγοριοποίηση, με την υποβολή αίτησης από την καλούσα (Σ40-Σ42, Σ45-Σ46) και 
την παροχή πληροφόρησης από την καλούμενη (Σ43-Σ44, Σ47, Σ49), καθώς και με τις 
ευχαριστίες και τον αποχαιρετισμό (Σ48, Σ50-Σ52). Συνοπτικά, οι δύο συνομιλήτριες 
αλληλοεπικυρώνουν η μία την (αυτο)κατηγοριοποίηση της άλλης μέσω των 
κατηγορημάτων/συνεισφορών τους (Psathas 1999: 156). 
 Επομένως, οι όποιες κατηγορίες ενεργοποιούνται, δεν είναι ανεξάρτητες από τη 
διαδοχικότητα των συνομιλιακών συνεισφορών, και ειδικότερα των γειτνιαστικών 
ζευγών,16 μέσω των οποίων τα Μέλη διασφαλίζουν τον κοινό προσανατολισμό και 
την αμοιβαία κατανόηση των κατηγοριοποιήσεων που πραγματοποιούν, καθώς τα 
δεύτερα μισά είναι αναγκαίο να ανταποκρίνονται στην ίδια κατηγορία με τα πρώτα 
μισά. 
 
 
2.12 Επιλογή (όρου) κατηγορίας 
 
Περνώντας τώρα στο δεύτερο ζήτημα που έθεσα νωρίτερα, δηλαδή της επιλογής της 
εκάστοτε κατάλληλης κατηγορίας, σύμφωνα και με τον κανόνα της οικονομίας, 
παρατηρούμε ότι αποτελεί εξαιρετικά λεπτό ζήτημα. Καθώς υπάρχουν περιστάσεις 
για τις οποίες προσφέρονται περισσότερες από μία κατηγορίες, η επιλογή συνιστά 
πρακτικό και ηθικό δίλλημα, λόγω των πρακτικών και ηθικών επιπτώσεων και των 
αφηγηματολογικών δυνατοτήτων που τις συνοδεύουν (Jayyusi 1995: 79). Επιπλέον, ο 
επιλεγόμενος συγκεκριμένος όρος (λέξη) δεν είναι άμοιρος συνεπειών (Schegloff 
2007b: 463) καθώς φέρει ανάλογο κοινωνιογλωσσικό φορτίο (πρβ. Απόσπασμα 5· βλ. 
Μακρή-Τσιλιπάκου 2012α, 2012β, υπό έκδοση). 
 Θύελλα αντιδράσεων ξέσπασε (για να χρησιμοποιήσω το δημοσιογραφικό κλισέ) 
στα ηλεκτρονικά μίντια, στα ιστολόγια και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η ατυχής 
κατηγοριοποίηση του νεαρού, που τελικά πλήρωσε με τη ζωή του την αποφυγή 
καταβολής κομίστρου στην αστική συγκοινωνία,17 ως τζαμπατζή: 

                                                            
16 Το γειτνιαστικό ζεύγος (adjacency pair) αποτελεί ακολουθία δύο διαδοχικών εκφωνημάτων από 
διαφορετικά πρόσωπα, με το πρώτο εκφώνημα να εγκαθιστά αναμονές σχετικά με το (προτιμητέο/μη-
προτιμητέο) δεύτερο (Schegloff & Sacks 1973), π.χ. πρόσκληση–αποδοχή/απόρριψη.  
17 «Ένας 19χρονος, ο οποίος επέβαινε σε τρόλεϊ στο Περιστέρι, έχασε τη ζωή του, όταν πήδηξε από το 
όχημα, προκειμένου να αποφύγει ποινή από ελεγκτή εισιτηρίων, καθώς δεν είχε ακυρώσει εισιτήριο. Ο 
νεαρός τραυματίστηκε σοβαρά από την πτώση, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Αγία Όλγα» και στη 
συνέχεια στο Γενικό Κρατικό, όπου τα ξημερώματα κατέληξε» (http://www.lifo.gr/now/greece/32234 
14.8.2013 | 19:28). 
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► Απόσπασμα 17 [Twitter @DivaniLena 3:49AM - 14 Aug 13] 

 

 
 Αν και επί της ουσίας ο αποθανών ήταν τζαμπατζής, δηλαδή απέφυγε να πληρώσει, 
οι συγκεκριμένες συνθήκες εντός της μνημονιακής Ελλάδας των απολύσεων και της 
ανεργίας, και η κατοπινή τραγική κατάληξη του περιστατικού, κατά τον κοινό νου, θα 
απέτρεπε τη χρήση του συγκεκριμένου όρου ‒αν όχι της συγκεκριμένης κατηγορίας‒ 
κάτι που θα περίμενε κανείς να είναι σε θέση να διαβλέψει ένα μέλος της εντόπιας 
διανόησης, με κοινωνικές ευαισθησίες μάλιστα. Φαίνεται ότι της ιστορικού/ 
λογοτέχνιδας Λένας Διβάνη, η οποία βεβαιώνει ότι όταν γράφτηκε το tweet το παιδί 
είχε απλά τραυματιστεί ‒ως δικαιολόγηση‒, της διέφυγε η ενδεικτικότητα της 
περίστασης, εντός της οποίας τα υπόλοιπα δικτυωμένα Μέλη βλέπουν την κατηγορία 
θύμα εκεί που εκείνη είδε θύτη, μοιραία παίρνοντας αντίπαλες θέσεις σε σχέση με το 
ασύμμετρο αυτό ζεύγος. 
 Παρόμοιο σάλο προκάλεσε η χρήση της κατηγορίας κουτσός για τον υπουργό 
Οικονομικών της Γερμανίας, Βόλφγκανγκ Σόιμπλε, από τον βουλευτή Βοιωτίας του 
ΣΥΡΙΖΑ, Γιάννη Σταθά, σε ομιλία του στη Βουλή (Απόσπασμα 18). Οι πάντες τον 
κατακεραύνωσαν, και μάλιστα κάποιοι απέδωσαν τη χρήση στην επαρχιακή 
προέλευσή του και στην αμορφωσιά του («βλάχος, για να βόσκει κατσίκια»). Ο ίδιος 
το απέδωσε σε αστεϊσμό και στις πρακτικές που είναι ενδημικές στην επαρχία 
(Απόσπασμα 19).  
 
► Απόσπασμα 18 [Ολομέλεια της Βουλής, συζήτηση για τον προϋπολογισμό 
https://www.youtube.com/watch?v=1zsuYwS9THA 10/11/2012] 
 
● Επειδή είμαι συνέχεια έξω στο δρό:μο:, όπως και πολλοί από σας  
 (1.0) μετά το:: χθε:σινό, που άκουσα με ντο Σόιμπλε .h έβγαλα  
 το εξής συμπέρασμα παιδιά. (1.0) Εκεί που περίμενα πραγματικά: 
 ότι αυτές οι πολιτικές θα ντη βρού:νε:->και δε μιλάω μόνο για 
 την Ελλάδα μιλάω για όλη την Ευρώπη< .h ότι θα ντη βρούνε απ’ 
 το λαό (1.0) τελικά αυτές οι κυβερνήσεις που εκπροσωπούν αυτές 
 τις πολιτικές θα ντη βρούνε από ντο γκουτσό. (.) Αυτό κατάλαβα 
 εγώ. (1.0) Και βλέπω ότι αυτός: έχει το σκοπό του. (1.0) Και 
 καλά κάνει.          

 
► Απόσπασμα 19 [http://www.protothema.gr/politics/article/236427/syggnomh-poy-
apokalese-ton-soimple-koytso-zhthse-o-stathas/ 14/11/2012 14:35] 
 
● Ο κ. Σταθάς, μιλώντας στο ραδιοφωνικό σταθμό Βήμα 99,5, εξήγησε 
 ότι η αναφορά κατά τη συζήτηση στην Ολομέλεια της Βουλής για 
 τον προϋπολογισμό, ήταν ένα λογοπαίγνιο. «Εμείς στην επαρχία 
 δεν το θεωρούμε προσβολή αυτό. Έκανα λογοπαίγνιο για το  
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 συγκεκριμένο άτομο, γιατί διαφωνώ με τις πολιτικές του»  
 υποστήριξε. Και συμπλήρωσε: «Ζητώ συγγνώμη από όσους  
 προσβλήθηκαν. Δεν είναι ούτε στην παιδεία μου, ούτε στην  
 κουλτούρα μου να προσβάλω κάποιον». 

 
 Παρόλο, που συμφωνώ απολύτως ότι η σωματική αναπηρία δεν μπορεί με κανένα 
τρόπο να αποτελεί ψόγο και ούτε, βέβαια, πολιτική επιχειρηματολογία, θέλω να 
προτείνω μια διαφορετική ερμηνεία, η οποία επικεντρώνει στην ενδεικτικότητα του 
συγκειμένου, αυτή τη φορά.  
 Ο ρυθμός καθώς και ο ήχος αποτελούν ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις για την 
Ανάλυση της Συνομιλίας. Για παράδειγμα, ο Schegloff (2002) μετράει την πρακτική 
διόρθωσης σε περίπτωση επικάλυψης των συνεισφορών με κτύπους ‒συνήθως 
συντελείται εντός τριών‒, ενώ η Jefferson (1996), με αφορμή σχετική παρατήρηση 
του Sacks (πβλ. 1992b: 261) για τον ρόλο του ήχου σε επαναδιατυπωμένες 
επαναλήψεις, λογοπαίγνια κλπ., αναλύει σχετικά παραδείγματα μιλώντας για την 
ποιητική του καθημερινού λόγου. Στη συγκεκριμένη περίπτωση, το «λαό» μοιραία 
δρομολογεί το «κουτσό», ακολουθώντας τον ρυθμό και τον ήχο της φράσης «θα ντη 
βρει απ’ το λαό» που παραλληλίζεται από τη φράση «θα ντη βρει από ντο γκουτσό» 
(πρβ. Labov 1997).  
 Ανάλογα, στο ευρηματικό σχόλιο (Απόσπασμα 20) σε σχέση με τον θάνατο του 
19χρονου, στον οποίο αναφέρθηκα προηγουμένως (Απόσπασμα 17), αξιοποιείται 
αντιθετικά η σχετική ομόηχη διαφήμιση του καταστήματος  ηλεκτρικών/ 
ηλεκτρονικών ειδών Media Markt (Εικόνα 2). 
 
► Απόσπασμα 20 [www.koutipandoras.gr/41387/ο-τζαμπατζής-πέθανε-ο-τζάμπας-
ζει.html Αυγούστου 19, 2013 3:26 ΜΜ] 
 
● Ο Τζαμπατζής πέθανε, ο Τζάμπας ζει! 

 
Εικόνα 2: Τζάμπας 

 Σε αντίθεση, η σχετική χρήση του χαρακτηρισμού βλαχοδήμαρχοι δεν έχει κανένα 
τέτοιο δικαιολογητικό, όταν μάλιστα εκφέρεται σχολιασμένα (παύση πριν και μετά) 
από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Τσίπρα: 
 
► Απόσπασμα 21 [Ομιλία στην Κεντρική Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ, 31/8/2013 
https://www.youtube.com/watch?v=nu9d_eTgUq8] 
 
● Να ανατρέψουμε και να αποτρέψουμε συσχετισμούς (.)  
 προγνωστικά και σενάρια (.) υποδούλωσης. (1.0) Να τα δώσουμε  
 όλα ώστε ένα μεγάλο συμπαραταγμένο κίνημα ελευθερίας  
 δημοκρατίας και αντίστασης σε κάθε περιφέρεια, σε κάθε δήμο,  
 σε κάθε γωνιά της χώρας να σαρώσει τους φθαΡΜΕνους (1.0) 
 βλαχοδήμαρχους (.) της συμμαχίας (.) της Νέας Δημοκρατίας και 
 του Πασόκ.  
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Πάντως και οι δύο περιπτώσεις, κουτσός και βλαχοδήμαρχοι, έχουν καταβολές στις 
εντόπιες πρακτικές άσκησης πολιτικής, σύμφωνα με τις οποίες οι απαξιωτικές 
αναφορές σε σωματικά και κοινωνικά χαρακτηριστικά βρίσκονται σε ημερήσια 
διάταξη. Φαντάζομαι ότι οι αντιρρήσεις, εντέλει, προκαλούνται από τον λόγο (και 
δυστυχώς και τα έργα) της Χρυσής Αυγής, που έχει εξωθήσει αυτές τις πρακτικές 
πέρα από τα μέχρι σήμερα αποδεκτά όριά τους. 
 Τέλος, η  αναζήτηση της εκάστοτε κατάλληλης κατηγορίας οδηγεί και σε κοπή 
νέων κατηγοριών από τα Μέλη. Όταν ο δημοσιογράφος Γιάννης Πρετεντέρης 
κατέληξε στη συγκεκριμένη νεόκοπη κατηγορία (Απόσπασμα 22), αναγκαστικά τη 
συνόδεψε με τις κατά την αντίληψή του προσδεμένες δραστηριότητες, ιδιότητες, 
γνωρίσματα (Απόσπασμα 23) . 
 
► Απόσπασμα 22 [ΤΟ ΒΗΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/04/2013, 05:45 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=506474&h1=true#commentForm] 
 

 
► Απόσπασμα 23 [ΤΟ ΒΗΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/04/2013, 05:45 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=506474&h1=true#commentForm] 
 
● Στην ελληνική πολιτική ζωή κυκλοφορεί εσχάτως ένα αποτρόπαιο 

τέρας. Ούτε άνδρας ούτε γυναίκα. Ούτε δεξιό ούτε αριστερό. Ούτε 
καινούργιο ούτε παλιό.  

● Κάτι παράξενο, απροσδιόριστο, ετερόκλητο και ταυτοχρόνως 
υποδόρια επικίνδυνο. 

● Είναι επικίνδυνο επειδή, σε αντίθεση με τα ερμαφρόδιτα πολιτικά 
χαρακτηριστικά του, διαθέτει μια συγκροτημένη μέθοδο και μια 
διαμορφωμένη αντίληψη που το καθιστούν ελκυστικό.  

● Ορισμένοι ίσως ισχυριστούν ότι τόσο η μέθοδος όσο και η αντίληψη 
κινούνται στα όρια της ψύχωσης και εμπίπτουν ενδεχομένως στην 
αρμοδιότητα της ψυχιατρικής επιστήμης. Αυτό όμως δεν τις καθιστά 
λιγότερο επικίνδυνες. 

● Διότι σε μια ήδη διαταραγμένη κοινωνία η διαταραχή δεν αποτελεί 
εμπόδιο. Ίσα-ίσα. Λειτουργεί ενίοτε ως μηχανισμός ταύτισης και 
ως άσκηση γοητείας. 

● Η μέθοδος που ακολουθεί το ιδιόμορφο αυτό τέρας είναι ένα μείγμα 
ελέγχου και καταγγελίας. Μόνο που το τέρας υποδύεται ταυτοχρόνως 
και τον μηνυτή και τον δικαστή. 

● Κατά κανόνα έχει εκδώσει ετυμηγορία (κατά του «συστήματος» ή 
κατά συγκεκριμένων προσώπων…) συνοπτικά, απλουστευτικά και 
ισοπεδωτικά, χωρίς να ακούει την άλλη πλευρά. 

● Διότι το τέρας ακούει μόνο τον εαυτό του. 
● Η αντίληψη είναι ο κυνισμός. Μπορεί, ας πούμε, να υπερασπίζεσαι 

βιαστές ή να δέρνεις Πακιστανούς αλλά ταυτοχρόνως να ελέγχεις τη 
διαφθορά και τη διαπλοκή. 

● Στον εαυτό σου τα επιτρέπεις όλα. Στους άλλους υποψιάζεσαι τα 
πάντα. Για το τέρας «η Κόλαση είναι ο Άλλος». 

● Διότι το τέρας πιστεύει μόνο στον εαυτό του. 
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● Θα αδικούσα την απήχησή του αν αναφερόμουν μόνο στη μέθοδο ή 
στην αντίληψη και αποσιωπούσα το στυλ. 

● Το στυλ είναι θρασύ, επιθετικό, αυστηρό, αγενές, άτεγκτο, 
μυώδες. Κατήγορος και μπράβος ταυτοχρόνως. 

● Δεν σηκώνει δεύτερη κουβέντα. Δεν κατανοεί τα εμπόδια που 
ορθώνουν μπροστά του όσοι δεν συμμερίζονται τις επιδιώξεις του. 

● Δεν αποδέχεται πλαίσια και κανόνες, πέρα απ' όσους υπηρετούν 
τους στόχους του. 

● Δεν ανέχεται τον αντίλογο. Δεν πιστεύει στον διάλογο. Δεν έχει 
όρια. Το ενδιαφέρει μόνο η καταδίκη (των άλλων). Και τελικά η 
επιβολή (η δική του). 

● Νομίζω ότι κάνουν μεγάλο λάθος όσοι το υποτιμούν. Όσοι το 
θεωρούν γραφικό, ανώδυνο, ακόμη και διασκεδαστικό. 

● Διότι η ωμή αλήθεια είναι ότι κανένα τέτοιο τέρας δεν θα υπήρχε 
αν δεν εξέφραζε πολλά μικρά τερατάκια που κυκλοφορούν ανάμεσά 
μας. 

● Είναι τα δημιουργήματα του παθολογικού προσχήματος κάποιων «έξω» 
εναντίον κάποιων «μέσα» και κάποιων «κάτω» εναντίον κάποιων 
«επάνω».  

● Κι από τη Ζωή ή τον Κασιδιάρη όλο και κάποιος γιατρός ή 
ψηφοφόρος μπορεί κάποια στιγμή να σε γλιτώσει. 

● Αλλά με τη Ζωή Κασιδιάρη τα πράγματα είναι πολύ πιο μπερδεμένα. 
 
 Τα Μέλη συνέλαβαν αμέσως το περιεχόμενο και μάλιστα, μερικά από αυτά, σε 
ένδειξη πλήρους κατανόησης παρήγαγαν επιτόπου και το αντίστοιχο ασύμμετρο 
μέλος , με το τέρας Όλγα Πρετεντέρη: 
 
► Απόσπασμα 24 [ΤΟ ΒΗΜΑ, ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ: 07/04/2013, 05:45 
http://www.tovima.gr/opinions/article/?aid=506474&h1=true#commentForm] 
 

 
 
 
3. Εν αρχή ην... η πράξη 
 
Η συμμετοχική κατηγοριοποίηση αποτελεί μια δέσμη πρακτικών που βασίζονται στον 
κοινού νου, στην κοινή λογική. Οι κατηγορίες μέλους αποτελούν γλωσσικά 
ενσωματωμένες κοινωνικές παραπομπές, οι οποίες ταυτοποιούν πρόσωπα, 
τοποθεσίες, καταστάσεις, δράσεις, με συμβατικό ‒δηλαδή, δημόσια αναγνωρίσιμο 
τρόπο.  
 Συγκροτούνται ως ομοταξίες κατηγοριών, οι οποίες ‘φυσικά’, συμβατικά 
συνανήκουν, μερικές, μάλιστα, και με διττό τρόπο. Ωστόσο, η ‘φυσική’ αυτή σχέση 
δεν αποτελεί αναγκαστικά αυτοματισμό, αλλά μάλλον επίτευγμα, καθώς τα πρόσωπα 
μπορεί να υπαχθούν σε μια σειρά από κατηγορίες, με πρόσδεση διαφορετικών κάθε 
φορά κατηγορημάτων ‒τα οποία μπορεί να ανήκουν σε περισσότερες από μία 
κατηγορίες‒, και οι κατηγορίες μπορεί να υπαχθούν σε μια σειρά από ομοταξίες, 
γεγονός που σημαίνει εκάστοτε συγκεκριμένη επιλογή, η οποία και πρέπει να είναι 
ευεξήγητη ως ορθή/κατάλληλη για τη συγκεκριμένη περίσταση. Ακόμη και τα 
τυποποιημένα σχεσιακά ζεύγη, όπως για παράδειγμα μαμά-παιδί, επισύρουν 
διεπιδραστικό έργο, καθώς η μαμά πρέπει να δράσει αναγνωρίσιμα ως μαμά για να 
της απονεμηθεί η κατηγορία. 
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 Ακόμη και η αναζήτηση για βοήθεια ‒που ξεκίνησε τη διερεύνηση του ζητήματος 
της κατηγοριοποίησης, ως διδακτορική διατριβή του Sacks‒ αποτελεί ενεργητικό 
επίτευγμα, καθώς η εσωτερική οργάνωση των σχετικών κατηγοριών (οικογένεια, 
φίλοι, γείτονες κλπ.), η οποία δεν είναι απαράλλαχτη για κάθε μέλος, της αποδίδει 
χρονική οργάνωση, δηλαδή ένα μεθοδικό χαρακτήρα, κατανοητό ως μία πορεία 
δράσης, η οποία οδηγεί από τα περισσότερο στα λιγότερο επιλέξιμα μέλη, στη βάση 
του κατηγοριο-προσδεμένου δικαιώματος να γνωρίζει κανείς τα προβλήματα 
συγκεκριμένου άλλου μέλους, και να είναι η πρώτη/ο πρώτος που θα προσφέρει 
βοήθεια (Watson 1997: 41-42).  
 Εν κατακλείδι, η οπτική του Sacks, αποτελεί μια πραξιολογική πρόταση 
περιγραφής, αποτύπωσης αυτού που ονομάζουμε πολιτισμό ή κουλτούρα, η οποία 
όμως δεν αποτελεί ένα σώμα αποκομμένο από την εκάστοτε συλλογικότητα, με την 
οποία έχει μια νομοτελειακή σχέση, αλλά παράγεται αενάως και εντελώς 
συγκεκριμένα και ενσώματα στις καθημερινές πρακτικές των Μελών αυτής της 
συλλογικότητας. 
 
 
Παράρτημα: Σύμβολα απομαγνητοφώνησης  
 
Σύμβολο Περιγραφή
1, 2, 3 αριθμός σειράς  
(.)(1.0)  παύση ≤ δευτερολέπτου  
xxx–  απότομη αυτοδιακοπή  
[xxx  επικάλυψη εκφωνημάτων 
xxx=  συγκόλληση εκφωνημάτων  
( )/(xxx)  ακατανόητο/δυσνόητο εκφώνημα 
((xxx))  βοηθητικά σχόλια αναλύτριας  
[…] παράλειψη τμήματος εκφωνήματος 
xxx:  επιμήκυνση φθόγγου  
>xxx<  επιτάχυνση εκφοράς  
xxx  έμφαση  
XXX  ιδιαίτερη έμφαση/ένταση φωνής 
↑/↓ απότομη άνοδος/πτώση τονικού ύψους 
xxx,  εξακολουθητικός επιτονισμός  
xxx. τελικός επιτονισμός 
xxx; ανοδικός επιτονισμός 
xxx! εμφατικός/ζωηρός επιτονισμός 
χεχε γέλιο 
hh (h) εκπνοή ή γέλιο  
.hh εισπνοή 
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Περίληψη 
 
Στην εργασία διερευνάται το φαινόμενο της ποικιλίας στη μορφολογία της Κοινής Νέας 
Ελληνικής και μερικών από τις πλέον χαρακτηριστικές διαλέκτους της, όπως είναι τα 
Αϊβαλιώτικα, τα Λεσβιακά, τα Καππαδοκικά, τα Κυπριακά και τα Κατωιταλιώτικα. 
Μελετώνται οι τομείς της παραγωγής, της σύνθεσης και της κλίσης και εξετάζονται 
παράγοντες ενδογενείς και εξωγενείς, όπως για παράδειγμα η γλωσσική επαφή, που 
προκαλούν ή που υποστηρίζουν και ενδυναμώνουν την εμφάνιση ποικιλίας. 
Αποδεικνύεται ότι η ποικιλία είναι σημαντικό χαρακτηριστικό μιας ζωντανής γλώσσας η 
οποία υπόκειται στο φυσικό νόμο της εξέλιξης και αλλαγής.  
 
Λέξεις-κλειδιά: ποικιλία, μορφολογία, κλίση, παραγωγή, σύνθεση, γλωσσική επαφή 
  
 
1. Variation: assumptions and premises  
 
Variation is a property of living languages and a fundamental notion in linguistics. 
Research on synchronic variation is centered on discovering the varying forms and 
structures of a specific linguistic system in a particular period, and aims to deliver 
hypotheses on the factors, language internal and language external, that determine and 
constrain the observable phenomena.  

Variation is closely related to historical evolution but it should be distinguished from 
change, since an innovative form may remain side-by-side with a previously existing 
form for a very long period. Variation creates redundancy, in the sense that more than one 
unit or more than one structure is utilized to express the same notion and, thus, it is 
related to the notion of complexification (Trudgill 2009).2  Nonetheless, it could also be 
seen as an intermediate stage to a simplification process, since the addition of innovative, 
transparent forms or structures may lead to a more regular rearrangement of grammatical 
structures and the prevalence of innovations may head an ultimate replacement of 
                                                 
1 The content of this work is the result of a research that has been co-financed by the European Union 
(European Social Fund – ESF) and the Greek national funds through the Operational Program "Education 
and Lifelong Learning" of the National Strategic Reference Framework (NSRF) - Research Funding 
Program ARISTEIA (Excellence). Investing in knowledge society through the European Social Fund 
(Program MORILAN Morphology in language contact situations: Greek dialects in contact with Turkish 
and Italian). An extended version of this work will appear in the forthcoming Oxford Handbook of 
Morphological Theories, ed. by Jenny Audring and Francesca Masini. 
Ι wish to thank Marios Andreou for the information he has provided regarding the Cypriot and Grekanico 
data. I am also grateful to Nikos Koutsoukos for his comments and Vasiliki Makri for her help with the 
formatting of this paper.  
2 See Trudgill (2009) for the notions of complexification and simplification in grammar. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
46-61.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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irregular or opaque grammatical categories. Variation may often be manifested as 
sociolinguistic variation, or as the closely related geographic variation representing 
dialectal linguistic divergence, and it may also be associated with the spoken/written 
dimension, as noted by Bisang (2011).  

In this presentation, I propose to investigate synchronic morphological variation as a 
phenomenon triggered by principally language-internal causes.  I argue that although 
variation may often result from the interference of language external factors, such as 
contact with another language, language-internal properties constrain the innovative 
structures. To this end, I illustrate variation with examples from the three morphological 
processes, derivation, compounding and inflection. I show that factors such as reduction 
of allomorphy, paradigmatic leveling, selectional properties, headedness, and generally 
innate features of word-formation, proper to a particular language, may lie behind 
variation.  

Illustration will be provided with examples from Modern Greek, a fusional language 
which is rich in morphological structures, displays variation in the entire range of 
morphological processes, shows a particularly developed dialectal variety, and has been 
in contact with also well-described but typologically different languages, such as the 
semi-analytical Romance and the agglutinative Turkish. Data will be drawn not only from 
the Standard language but also from its dialects. I suggest that the examination of varying 
forms makes obvious that variation can shed light on the primacy of certain tendencies in 
a specific language and can give hints on possible changes.  

  
 

2. Variation in morphological processes 
  
Variation in all its facets affects morphological units and morphological processes, even 
the most productive ones such as inflection. 
 
 
2.1 Variation in derivation 

 
It is often the case that for creating words of a specific category, a derivational process 
may exploit more than one form of a particular unit, depending on various reasons. For 
instance, in Standard Modern Greek (SMG) different suffixes may be employed for the 
formation of a variety of feminine nouns denoting profession, the specific choice of 
which depends on the type of the base they are combined with.   

As reported by Triantaphyllides (1963: 328), these suffixes are the following: the 
agentive -tria (xoref-tria ‘female dancer’)3 and its low-register form -tra which often 
bears a pejorative connotation (e.g. xartopex-tra ‘female card player’);4 -ina5 (e.g. 

                                                 
3 Greek forms are given a broad phonological transcription and stress is noted when needed for the 
argumentation. 
4 Koutsoukos & Pavlakou (2009: 120) argue that although -tra is believed to be an informal allomorphic 
variation of -tria (see Dictionary of Modern Greek Koine, 1999), the two forms cannot always be freely 
interchanged without a difference in meaning. For instance, while palestria is a ‘female wrestler’, palestra 
denotes the ‘boxing ring’, -tra being mainly used for [-human] formations. They propose that -tria and -tra 
are competing suffixes with overlapping domains.   
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δikastina ‘female judge’); -isa (majir-isa ‘female cook’); -u (e.g. taksidz-u ‘female taxi 
driver’).  

Two more operations for building the feminine form of professional nouns compete 
with the use of an overt derivational suffix:  
 
(a) Conversion. Most often, converted nouns do not display a different ending from the 
original masculine forms but are assigned the feminine gender with the help of a feminine 
article (e.g. o.masc iθopios ‘the actor’ vs. i.fem iθopios ‘the actress’).  
(b) Phrasal-compound formation. This operation pre-poses the feminine word jineka 
‘woman’ to masculine nouns (e.g. jineka vuleftis ‘woman deputy’).6  
 
Conversion is a native strategy, originating from Ancient Greek, while phrasal 
compounding has been imported from French or English (Triantaphyllides 1963, 
Anastasiadis-Symeonidis 1994) and presupposes the juxtaposition of two fully inflected 
words as opposed to the typical Greek compounds which are stem-based (Ralli 2013). 

  The diversity of derivational operations makes the construction of Greek feminine 
professional nouns a very interesting topic, since the selection of a particular operation is 
largely determined by constraints, predominantly linguistic, but also extra-linguistic. As 
already mentioned, the selection of a specific suffix depends, to a large extent, on the 
properties of the base. Suffixes are divided into two major categories according to the 
category of the base they combine with: those attached to nouns and those combined with 
verbs. -ina, -isa and -u belong to the first category (1), while -tria or –tra are part of the 
second (2) (Koutsoukos & Pavlakou 2009): 

 
(1) 

a. efoplist(is)7 >   efoplist-ina 
   shipowner            woman-shipowner 

b.     mavraγorit(is)  >   mavraγorit-isa      
            black marketeer    woman black-marketeer  

c.     taksidz(is)       >   taksidz-u 
   taxi-driver             woman taxi driver 

(2) 
a.     erminev(o)     >   erminef-ti(s)     erminef-tria 
        perform                 performer         woman performer      
b.     xartopez(o)    >   xartopex-ti(s)    xartopex-tra 
        play cards             card player        woman card player  
 

                                                                                                                                                  
5 -ina is of Italian origin. It is not exclusively used for building feminine professional nouns, but also 
appears for the formation of nouns denoting female animals (e.g. provatina ‘sheep.FEM < provato.NEU 
‘sheep’). It is also the ending of a number of Italian-based feminine nominal loans (e.g. balarina ‘ballet 
dancer’ <  Italian ballerina), the internal structure of which is not accessible to Greek speakers. 
6 Phrasal compounding is relatively new in Greek. It combines two words which keep their own stress and 
there is no compound marker. In contrast, in typical Greek compounding the first member is usually a stem, 
there is a compulsory compound marker and the construction as a whole is a phonological word (Ralli 
2013). 
7 Inflectional suffixes and generally segments that do not participate in derivation are included in 
parentheses.  
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A subdivision within the first group is also possible, on structural criteria: -ina, -isa and -
u are sensible to the type of word-internal structure of masculine professional nouns. 
Systematically, -u is attached to nouns bearing the native professional suffix -as in their 
masculine form (e.g. milon-as ‘miller’ vs. milon-u ‘woman miller’) or the Turkish-based 
suffixes -dzis (e.g. gafa-dzis ‘blunderer’ vs. gafadz-u ‘woman blunderer’) and -lis (e.g. 
bela-lis  ‘trouble maker’ vs. belal-u ‘woman trouble-maker’). Similarly, bases exhibiting 
the native agentive -tis (e.g. man-tis ‘clairvoyant’ vs. the feminine mant-isa) or the 
latinate -aris (e.g. ajelaδ-aris ‘cowboy’ vs. ajelaδar-isa ‘cow-woman’) show a preference 
for -isa. In contrast, no particular preference for -ina is demonstrated by suffixed bases, 
but in some cases, formations in -ina are interchangeable with those in -isa (e.g. nomarxis 
‘prefect’ vs. nomarx-ina / nomarx-isa ‘woman prefect’).     

It is worth noticing that this type of derivational variation is enhanced by socio-
linguistic factors: innovative forms prevail in informal linguistic situations, while a 
predilection for an ancient-like style of language favors older forms, considered to be 
more prestigious than the commonly used informal ones. Thus, the conversion strategy 
with the use of the feminine article (e.g. i.fem vuleftís ‘the deputy.fem’) often appears in 
formal registers, while the -ina form (vuleftina) is rather associated with an informal 
language style. As for the relatively recent phrasal-compound strategy (jineka vuleftis 
‘woman deputy’), it frequently competes with the converted form in the same contexts 
due to an increasing influence of English. However, it has not become the prevalent form 
of forming feminine nouns because phrasal compounds are still felt to be ‘foreign’ 
structures. 

 
 

2.1.1 Derivational variation and language contact  
 
Language-internal tendencies may often constrain and create variation among innovative 
derivative forms that have been introduced by language contact. To this purpose, I 
investigate the adoption of Turkish verbs in Aivaliot, which are integrated into Aivaliot8 
morphology as loanblends (Haugen 1950),  in that they contain a copied part from 
Turkish and a Greek part consisting of the optional presence of an integrating element -
iz- followed by the person/number inflectional ending. Interestingly, the integrating 
element is nothing but the Greek verbalizer -iz- which productively produces verbs out of 
native nouns. Its use or non-use distribute verbal loans into two groups, each group 
belonging to a distinct inflection class: those with the verbalizer -iz- inflect according to 
ICI (3), while those without the verbalizer (4) belong to ICII: 

 
(3) 
     Aivaliot      Turkish       Greek/Aivaliot verbalizer     Greek/Aivaliot inflection 
  a. burdiz(u)    bur(mak)9                   -iz-                                  -u.1SG 
      to twist        to twist 

                                                 
8 Aivaliot was spoken in the Asia Minor area of Kydonies (Aivali), before 1923. Today, it is confined in 
dialectal enclaves on the Aegean island of Lesbos, inhabited by Aivaliot refugees. For information about 
this dialect, see www.mikrasia.lit.upatras.gr and Ralli (ms). 
9 -mAk is the Turkish infinitival marker.  
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b. kudurdiz(u)                       kudur(mak) 
    to be particularly active    to go mad 
c. daldiz(u)                            dal(mak) 
    to be absent-minded          to dive/plunge/be absent-minded 
 
(4)  
    Aivaliot        Turkish         Greek/Aivaliot verbalizer   Greek/Aivaliot inflection   
a. katsird(o)      kaçır(mak)                            ø                             -o.1SG                     
    to escape       to take away/kidnap 
b. savurd(o)      savur(mak) 
    to throw        to throw 
c. axtard(o)       aktar(mak) 
    to overturn    to transfer/mix                           
 
Interestingly, there are also alternating types, suggesting a random selection between the 
two integration strategies, as (5) illustrates: 
 
(5)    
         Aivaliot                                    Turkish 
         ICI                 ICII 
     a. axtardiz(u)  / axtard(o)            aktar(mak) 
         to overturn                               to transfer/mix 
     b. sakindiz(u) / sakind(o)            sakın(mak) 
         to move aside, avoid               to avoid 
     c. psxurdiz(u) / psxurd(o)           püskürt(mek) 
        to sprinkle, spray 
 
Along the lines of Ralli (2012), I suggest that variation in the integration strategies, that 
is, with or without the use of an integrating element, is due to the interference of some 
basic morphological properties of the recipient language, the Greek-based Aivaliot in this 
case, which govern and constrain the shape of the borrowed forms.  

Crucially, borrowing from Turkish occurs on the basis of the third person singular of 
the past tense, as depicted in (6): 
 
(6)   
        Turkish                                            Aivaliot 
        saknmak ‘to move aside, avoid’       sakind(i)-iz-u        
        3SG  past tense:  sakın-dı-ø                                          
        3SG  present tense: sakın-ıyor-ø              
 
where, sakn- is the root, dI marks the past tense and –Iyor- the imperfective aspect. 

This choice of the 3SG person is not surprising: it is widely observed in borrowing 
across languages (Matras 2009: 158), and, in this particular case, it is favored by the 
absence in Aivaliot (and generally in Greek) of an overtly expressed infinitival form. 
However, the following phenomena are particularly interesting:  
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a) The reanalysis of the fully inflected 3SG type, which has turned into a non-inflected 
and non-tensed stem in order to be combined with the Aivaliot inflectional endings. As 
proposed by Ralli (2012), the particular reanalysis has occurred because of the b a s i c  
requirements of Greek morphology to form words by combining stems, that is, bound 
elements, with inflectional endings. 
 b) The exclusion of the present-tense form of the donor language (Turkish) and the 
adoption of the past-tense (aorist) one, as shown in (6). It is due to the fact that the aorist 
stem generally serves as a base for the derivation of Greek deverbal nouns and 
adjectives. Since loan-verb formation also belongs to derivation it is subject to this 
property.  

An important question which arises now is why the two integration strategies, that is, 
with or without the integrating element, occur side-by-side, and often alternate with 
respect to the same verb. Again, the explanation is found in the morphological properties 
of the recipient language. As already mentioned, the examples of (4) differ from those of 
(3) in that they lack the verbalizer -iz- and they inflect according to ICII (verbs in (3) 
belong to ICI). Crucially, Greek verbal inflection classes are distinguished only in the 
present and the imperfect tenses, while there is no formal difference in the past perfective 
context (aorist tense), where verbs of both inflection classes share the same endings. In 
addition, verbs bearing the verbalizer -iz- (ICI) and those without the particular verbalizer 
(ICII) display the same stem final vowel /i/ in the aorist tense, as revealed by the 
comparison of (7a) and (7b): 
 
(7) 
a. ICI  xoriz-i    ‘(s)he separates’ Aorist (past perfective)  xori-se ‘(s)he separated’ 
b. ICII ektim-a  ‘(s)he estimates’ Aorist (past perfective) ektimi-se  ‘(s)he estimated’ 
 
Therefore, it should not be particularly surprising that the accommodation of Turkish 
verbs in Aivaliot may follow two different strategies, that is, with or without the use of an 
integrating element, and that free alternation between the two strategies is also possible: 
since verb borrowing from Turkish is based on the past tense, and the Greek stem 
allomorphs share form similarities in the past tense, independently of the inflection class 
they belong to - at least ICI verbs in -iz (ICI) and those of ICII - both strategies are 
equally accessible to Aivaliot speakers.10 
 
 
2.2 Variation in compounding 
 
Compounding is a particularly interesting domain because it exhibits structural variation, 
that is, variation in the way the two constituents are combined together. In what follows, I 
show two cases of compound variation, triggered by language-internal reasons, while in 
the second case it is enhanced by contact. Both cases are related to the notion of 

                                                 
10 In cases where only one strategy is adopted, there is a slight preference for that with the integrating 
element. This may also be due to language-internal reasons, since verbs of ICI are more productively built 
than those of ICII.  
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headedness which plays a crucial role in compounding, since the head transfers its 
category and other morphosyntactic and semantic properties to the compound as a whole 
(Scalise & Fábregas 2010), and the presence or absence of a head within a combination 
of two stems/words cuts across the distinction between endocentric and exocentric 
compounds. 

 
 

2.2.1 Form alternation between endocentric and exocentric compounds  
 
Greek compounds are phonological words and right headed. They have stem 
constituents11 and a compulsory presence of an internal compound marker -o- linking the 
two constituents together. Compounds containing a dependency relation (modification, 
attribution or complementation) between their constituents are right-headed and display a 
particularly rigid order, according to which the head follows the non-head.12 However, a 
handful of examples seem to contradict this inflexible order, as (8) illustrates:  
  
(8) 
a.  kefaloponos    versus     b.  ponokefalos    
     lit. head ache                      lit. ache head          
    ‘head ache’                
    lemoponos                           ponolemos      

lit. nech ache                      lit. ache neck 
‘neck ache’           
oδondoponos                      ponoδondos       
lit. tooth ache                     lit. ache tooth           
‘tooth ache’          
karδioxtipi                          xtipokarδi         
lit. heart beat                       lit. beat heart           
‘heart beat’ 

 
The examples of the first column (8a) freely alternate with those of the second (8b), while 
there is no semantic difference between the two. In an effort to explain this rather curious 
variation, Ralli (2013) has proposed that the occurrences of (8a) are typical endocentric 
formations, created according to the commonly used N N pattern, where the first noun 
modifies the second. For example, kefaloponos is the ache (noun pon-os ‘ache-INFL’) of 
the head (the noun stem kefal-), and the interpolated -o- between the two constituents is 
the compound marker. On the contrary, the examples of (8b) are exocentric formations, 
built analogically to an ancient V N compound pattern, which still subsists today 
although is not productively used, according to which a first verbal constituent (e.g. the 

                                                 
11 The main morphological patterns of Greek compounds are [stem stem] (e.g. [[nixt-o-luluδ]-o] ‘night 
flower’) and stem word (e.g. [domat-o-salata] ‘tomato salad’). See Ralli (2013) for more details. 
12 However, in coordinative compound structures which juxtapose nouns (e.g. alat-o-pipero ‘salt-pepper’), 
adjectives (aspr-o-mavros lit. white-black ‘black-white’) or verbs (pijen-o-erxome lit. go-come ‘come and 
go’), a head constituent is difficult to discern. See also Ralli (2013) for relevant information.  
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verbal stem pon- ‘to ache’) is followed by its complement (e.g. the noun stem kefal-).13 
Being exocentric, the formations of (8b) are combined with a zero derivational suffix 
which transforms the structure into a noun (e.g. [[V-o-N]V-ø]N-os]N ) - the final -os 
(similarly to 8a) being the case (nominative)-number (singular) inflectional ending.14  
The hypothesis about the exocentricity of the V N structure in (8b) is sustained by the 
fact that pon- and xtip- are two of the rare Greek cases which share a common stem in 
both their noun and verb realizations and thus, they are categorially ambiguous. Compare, 
for instance the inflected types of the first person singular of the present tense xtip-o ‘I 
beat’ and pon-o ‘I ache’ with the corresponding nouns in their nominative singular form 
pon-os ‘ache’ and xtip-os ‘beat’.  

Again, the morphological variation described above is due to language internal causes: 
it results from the categorial ambiguity of stems, such as pon- and xtip-, and the 
availability of two compound structures, the very productive N N and the less productive 
but still available V N one. This type of variation, triggered by language-internal reasons, 
drives speakers to show no particular preference for one of the two structures. However, 
the scarcity of cases where verb stems coincide with nominal ones in Greek, and the 
rarity of exocentric compounds based on V N combinations make alternations such as 
those of (8) to be particularly unusual. 

 
 

2.2.2 Compound variation and language contact 
 

Headedness in compounding is little affected in language-contact situations. Dialectal 
evidence shows that right-headedness strongly prevails even in those dialects affected by 
languages with left-headed compounding like, for instance, in Heptanesian, the dialect of 
the Ionian islands which has been subject to a Venetian influence.15 In spite of this, there 
are some sporadic instances of left-headed N N formations, most of which are found in 
the Grekanico Bovese, the Greek dialect spoken in South Italy16 (in the area of Calabria). 
Compare the following examples drawn from Bovese, SMG and Aivaliot: 

  
(9) 
a.  Bovese                         b.   SMG                      c.  Aivaliot           

fiḍḍámbelo             ambelόfilo                  abilόflu           
lit. leaf vine              lit. vine leaf                lit. vine leaf           
klonόsparto            spartόklono                spartόklunu           
lit. twig crop            lit. crop twig              lit. crop twig            

                                                 
13 V N was particularly productive in Ancient Greek, while today, V N exocentric formations are either 
relics or analogically produced. For example, [[[misV-o-jinN]-i]N-s]  ‘misogynist’ is an ancient formation, 
while [[[xasV-o-merN]-i]N-s] ‘who loses (xas-) its day (mer-), loafer’ is a modern creation. 
14 According to Ralli (2013) and Ralli & Andreou (2012), exocentric formations are also headed, but they 
differ from endocentric ones in that their head is a derivational suffix which is located outside the 
combination of the main compound constituents. This suffix may be overtly realized, as in [[[misv-o-jinn]-
i]n-s] ‘who hates women, misogynist’ or non-realized, as in [[[ponv-o-kefaln]-ø]n-os] lit ache head ‘head 
ache’.  
15 These islands were under Venetian occupation for about two to four centuries, depending on the island. 
16 Today, Grekanico has two subdialects, Griko (spoken in the area of Salento, Puglia) and Bovese, spoken 
in Calabria. 
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ššilopόtamo              potamόksilo               putamόkslu          
lit. wood river          lit. river wood           lit. river wood          
sporomáratho           maraθόsporos           maraθόspurus          
lit. seed fennel          fennel seed                fennel seed       

 
The left-headed types of (9a) are particularly striking, since Bovese, being a dialect of 
Greek origin, is not expected to exhibit left-headed compounding. In fact, the 
corresponding formations in SMG and the other dialects, e.g. Aivaliot, are right-headed. 
A plausible hypothesis would be to assume that Bovese has been influenced by Romance, 
that is, Standard Italian and the local Romance dialects, where N N compounds are 
mainly left-headed, as depicted by the examples of (10), taken from Scalise (1992): 
 
(10) 
N N  Italian compounds  
ufficio viaggi      <    ufficio   viaggi 
travel agency            agency   trips 
scuola guida       <    scuola    guida  
driver school            school    driver 
capostazione       <   capo      stazione  
station master           master   station 
pescecane           <    pesce    cane  
lit. fish dog ‘shark’   fish       dog 
 
Crucially though, left-headedness does not appear in Griko, the Salento variety of 
Grekanico, and it has not completely replaced right-headedness in Bovese compounding, 
since there are still occurrences with the head at the right side. In some rare examples, the 
same noun may be located at the left or at the right side, depending on the example one 
deals with. For instance, skordófiḍḍo ‘garlic leaf’ and fiḍḍámbelo ‘vine leaf’ have the 
same head, fíḍḍo, but in the case of skordófiḍḍo, fíḍḍo is located on the right, whereas, 
fiḍḍámbelo exhibits left-headedness.   

Instead of postulating a change introduced by contact with Romance, I align with 
Andreou (forthcoming) that in Bovese, left-headedness has been inherited from Ancient 
Greek, where it was a structural possibility, although it has been less productive than 
right headedness. Note that examples of left-headed N N compounds can be found in 
Homer (e.g. ποδηνεμος /podε:nemos/ Iliad 2.786 ‘wind-swift’ < pod- ‘foot’ + ε:nemos 
‘wind’) and some Ancient Greek writers such as Aeschylus (e.g. θεοινος /theoinos/ Fr. 
382 ‘God of wine’ < the- ‘God’ + oinos ‘wine’). On the basis of this hypothesis, one can 
assume that in Bovese, the phenomenon has subsisted because it has been enhanced 
through heavy contact with Romance, contrary to what happened in SMG and Aivaliot, 
where Romance had only a small influence. In other words, intense language-contact has 
fostered and strengthened compound variation which was due to language-internal 
reasons. It is significant that rare examples of left-headed compounds can also be 
detected in some other Modern Greek dialects which still keep a number of archaic 
features and have undergone a Romance influence too, as for instance, in Cypriot (e.g. 
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rizafti lit. ear’s (afti) root (riz-)), a dialect affected by both French and Venetian.17  
Refuting the hypothesis that Romance has caused the introduction of left-headedness in 
these dialects is further sustained by the fact that the change in the position of head 
constitutes a partial structural change in compounding, since the general structure of 
Bovese compounds remains morphological: as opposed to Italian N N compounds which 
are composed by two independent words (10), Bovese compounding conforms to Greek 
compounding patterns, in that it combines stems and shows a compound marker between 
the compound constituents. Additional proof to the claim that left-headed N N 
compounding may originate from Greek comes from Griko, the Grekanico variety spoken 
in Salento, where there are no left-headed compounds, although Griko has also been 
heavily affected by Romance. As shown by Rohlfs (1997) and Karanastasis (1997), 
Bovese has been more isolated than Griko, and hence, it has kept more archaic Greek 
features, among which, I suppose, the left-headed N N structures. 

 
 

2.3 Variation in inflection 
 

It is often the case that specific nouns or verbs can inflect in more than one way (see 
Rainer 1989 and Plag 1999). For instance, in the Greek dialect of the northern Aegean 
island of Lesbos, many varying forms occur at the imperfect tense of verbs inflected in 
the medio-passive voice, some of them being more frequent than others, depending on the 
geographic area: 

 
(11)  
        1SG present tense δén-u-mi ‘I am tied’ vs.  
        1SG imperfect tense δén-u-mna / δin-ó-mna / δén-u-mdan / δén-u-mdun / δin-

ó-mdan / δin-ó-mdun ‘I was being tied’  
 
where δen- is the stem, -o-/-u-18 is the thematic vowel and -mna/-mdan/-mdun the varying 
endings), as illustrated on the dialectal map of the Laboratory of Modern Greek Dialects 
of the University of Patras (www.lesvos.lmgd.philology.upatras.gr). Variation in 
inflection seems to run against the Paradigm Economy Principle proposed by Carstairs 
(1987), and generally the Language Economy Principle, which is often translated as the 
Biuniqueness Principle (one form / one meaning, Stork 2004). However, according to 
Rainer et al. (2008: 11) the idea that morphological pleonasm should disappear is too 
simplistic and profound research is needed in order to determine which conditions apply 
to the operation of economy. In fact, Stolz (2008: 245) states that pleonastic morphology 
‘dies hard’ and proposes that it can be characterized as natural if it corresponds to the 
overall structure of the examined language.19 
                                                 
17 The examples of this section are drawn from Andreou (forthcoming) where more evidence is provided 
about Bovese, Cypriot and Ancient Greek. 
18 The form variation of the thematic vowel is only phonοlogical because in this dialect, unstressed /o/ 
becomes /u/. Thus, there is no real morphological variation but what varies is the stress position, which may 
trigger a change of /o/ into /u/. On the contrary, -mna, -mdan, and -mdun are morphological variants. 
19 Stolz (2008: 225) reports a remarkable case of double case-number-gender marking on Lithuanian 
definite adjectives, where the definiteness marker appears between two identical portmanteau morphemes 
(e.g. nauj-ą-j-ą lit new-ACC.SG.MASC-DEF-ACC.SG.MASC ‘the new’).  
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2.3.1 Heteroclisis 
 
Inflectional variation is often translated as heteroclisis, that is, as the property of a lexeme 
to inflect according to more than one inflection class (Stump 2006: 278). For Stump 
(2006), heteroclisis should not be seen as arbitrary and lexically stipulated, but as 
structured and systematic. Within this spirit, and with the help of Romanian data, Maiden 
(2009: 81-84) has proved that, far from being an idiosyncratic accident, the phenomenon 
is clearly associated with the morphological properties of a language, namely the major 
organizational characteristics of its paradigms, e.g. for instance, its patterns of stem 
allomorphy.  

In Greek dialects, heteroclisis is not rare. It is morphologically motivated and 
correlates to stem allomorphy, confirming Maiden’s views. For instance, in the dialects of 
Lesbos and the western Asia Minor town of Aivali many masculine nouns in –an-/al-/ar-
is20 (/i/ is phonologically deleted in unstressed position) display an inflectional variation 
in the plural number, where there are two alternating forms. For instance, the nouns 
karv(u)ɲár(i)s ‘coal man’ and dzubáɲ(i)s ‘shepherd’21 (12) are inflected according to ICII 
(their original inflection class defined by stem allomorphy), but they also show an 
innovative form, according to ICI (inflection class without stem allomorphy): 
 
(12)  
                    a.   karv(u)ɲár(i)s                           b. dzubáɲ(i)s                                            
                                         ICII                           ICI                         ICII                        ICI                                            
NOM/ACC/VOC.SG     karvɲár-s                                       dzubáɲ-s 
GEN.SG                         karvɲár-ø                                       dzubáɲ-ø 
NOM/ACC/VOC.PL     karvɲárδ-is           karvɲar-í           dzubáɲδ-is            dzubaɲ-í 
GEN.PL22                        ----                                                             ---- 
 
where karvɲar- and dzubaɲ- are the surface stem allomorphs in the singular number and 
karvɲarδ- and dzubaɲδ- those used in plural.   

As (12) depicts, heteroclisis exists in the marked context of the plural number, where 
the extended allomorphic form, that is, the stem in -δ- tends to be substituted by the 
shorter allomorph, that is, the stem without -δ-. I suppose that reduction of allomorphy 
has motivated a shift from ICII to ICI, that is, a transfer from the inflection class of nouns 
with allomorphy to the inflection class of nouns where allomorphic variation is absent. A 
change of inflection class also instigates a stress shift from the penultimate to the final 
syllable, driven by a need to have distinct forms in singular and plural. In fact, if stress 
had remained on the penultimate syllable (e.g. *karvɲár-i, *dzubáɲ-i), the final /i/ would 
have been deleted in unstressed position and the two output forms would overlap, that is, 
the existing GEN.SG forms karvɲár/dzubáɲ and the hypothetical NOM/ACC/VOC.PL ones 
(also karvɲár/dzubáɲ).  
                                                 
20 As shown by Ralli et al. (2004), with the exception of nouns ending in the latinate suffix -ari(s), those 
which transparently bear a derivational suffix are exempted from heteroclisis.  
21 The underlying stem allomorphs (before the application of the dialectal phonological law of /i/ and /u/ 
deletion in unstressed position) for both nouns are karvuniari ~ karvuniariδ- and dzubaɲi and dzubaɲiδ-.  
The fact that the stem allomorphs contain a final /i/ which is phonologically deleted in unstressed position 
is, among other things, proved by the palatalization of the nasal /n/ which always occurs in front of /i/.     
22 The overt form of genitive plural has been lost from most dialectal nouns. 
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Crucially, the presence of heteroclisis in the plural of Lesbian and Aivaliot nouns 
corroborates Stump’s (2006: 209 ft.) hypothesis according to which when two inflection 
classes are involved in heteroclisis, the ‘intrusive’ class is generally expected to occupy 
the more marked set of cells (in our case, the plural number). Nevertheless, it also 
confirms Maiden’s assertion that heteroclisis is morphologically conditioned and 
associated with stem allomorphy, since reduction of stem allomorphy in the 
Lesbian/Aivaliot masculine nouns in -is may render an inflection class (ICI) more 
privileged towards the other (ICII) and define it as the ‘intruder’.  

At this point, I should point out that stem allomorphy is particularly heavy in Greek 
and its dialects, and that it is one of the decisive factors for assigning nouns and verbs to 
inflection classes.23 As noted by Ralli (2006), the property of many Greek nouns to have 
distinct allomorphs in singular and plural may also act as a blocking factor to the 
pervasiveness of innovations. Thus, in the examples depicted in (12), this property may 
explain the resistance to an overwhelming prevalence of the ICI form and the long 
subsisting presence of variants (since the first attested texts in the 17th century), that is, 
the older ICII forms and the innovative ICI ones, in the plural number.  

 
  

2.3.2 Inflectional variation and language contact 
 
In this section, Cappadocian, another Asia Minor dialect, exemplifies how a language-
contact situation may trigger or enhance inflectional variation. Cappadocian underwent a 
Turkish influence following the Seljuk invasion in the 11th century, and the subsequent 
conquest of Asia Minor by the Ottoman Turks in the 14th century (see, among others, 
Dawkins 1916 and Janse forthcoming). Consider the following sample of Southeast 
Cappadocian nominal inflection (13b), compared to the corresponding Standard Modern 
Greek (SMG) one (13a), taken from Janse (forthcoming) and Ralli (2009): 

   
(13)                  a. SMG                              b. Southeast Cappadocian24 
                           fito.NEU      ‘plant’                
                           Singular      Plural             Singular                 Plural 
NOM/ACC/VOC    fit-o             fit-a                fito-ø                     fit-a/fit-ja/fito-ja 
GEN                     fit-u             fit-on             fit-u/fit-ju/fito-ju   fit-u/fit-ju/fito-ju 
                           jineka.FEM  ‘woman’           
                           Singular       Plural            Singular                 Plural                                   
NOM/ACC/VOC    jineka-ø        jinek-es         neka-ø                   neka-ja / nek-es                    
GEN                    jineka-s         jinek-ón        neka-ju                  neka-ju / nek-ez-ju    
                          anθropos.MASC ‘man’    
                          Singular        Plural                       
NOM                  anθrop-os     anθrop-i         atropos-ø               atropoz-ja 
ACC                   anθrop-o      anθrop-us       atropos-ø               atropoz-ja 
GEN                   anθróp-u      anθrop-on       atropoz-ju             atropoz-ja-ju25  

                                                 
23 According to Ralli (2005, 2006), Greek nouns are distributed in eight inflection classes on the basis of 
their gender values and the presence or absence of stem allomorphy. 
24 Southeast Cappadocia (towns of Semendere and Ulağaç) is the area with the most significant changes.  
25 See Janse (2004) for more types in -jaju. 
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As depicted in (13b), Cappadocian nouns display a high degree of variation. More 
particularly, the features of plural and genitive are not fused together under the usual 
portmanteau morpheme -on, as in SMG (13a), but are realized by distinct markers, which, 
in some cases, are added to the base, one after the other, as for instance in nek-ez.PL-
ju.GEN ‘women’ and atropoz-ja.PL-ju.GEN. To be more specific, in (13a) the plural of 
‘plant’, ‘woman’ and ‘man’ is built on the combination of a stem (fit-, jinek- and anθrop-) 
and a portmanteau inflectional suffix expressing the features of case and number. In 
contrast, in (13b), there is a variety of forms ranging from the original fit-a ‘plants’ and 
nek-es ‘women’ to the innovative fit-ja, fito-ja, fit-ju, fito-ju, neka-ja, neka-ju, nekez-ju, 
atropoz-ja, atropoz-ja-ju, depending on the case. Three seem to be the major points of 
interest. First, in Cappadocian inflection, the grammatical gender has lost its formal 
distinction in masculine, feminine and neuter values - at least in most nominal paradigms 
- in favor of the neuter form. This change has facilitated the spread of a plural marker -ja, 
originating from a reanalysis of Greek neuter nouns in -i (e.g. mat(i)26 ‘eye.SG’, matj-a 
‘eye.PL’, reanalyzed as mat-ja), to nouns such as atropos ‘man’ and neka ‘woman’ (for 
this change see also Janse 2004 and Ralli 2009). Although traces of the original gender 
distinctions are not completely faded in Cappadocian (see Dawkins 1916 and Karatsareas 
2009, 2011), the demise of morphologically discrete gender values brings Cappadocian 
closer to Turkish, where gender is not morphologically realized. Second, the Greek 
property to build inflected forms on the basis of stems (Ralli 2005) seems to have lost its 
pervasive application, as revealed by the existence of plural forms such as fito-ja, neka-ja 
and atropoz-ja, which are based on the entire word form, as used in the nominative 
singular. This change is also reminiscent of Turkish, as exhibited in (14), where the 
inflection of the word ‘man’ is given in both Turkish and Southeast Cappadocian. 
 
(14)    
         a. Turkish             b. Southeast Cappadocian  
       NOMSG   adam                    atropos 
       GENSG    adam-ın                atropoz-ju 
       NOMPL   adam-lar               atropoz-ja  
       GENPL    adam-lar-ın          atropoz-ja-ju         
 
Third, there are traces of an agglutination pattern [WORD-PL-GEN], as shown by the 
plural forms atropoz-ja-ju and nek-ez-ju, where the original fusional character of 
inflection (portmanteau endings in -i and -es, respectively) has been replaced by an 
agglutinative one, typical of Turkish (see (14) above), where the plural marker (-ja- or -
ez) is followed by a distinct genitive case marker -ju. This change suggests a restructuring 
of the inflectional endings: -ju must have been deprived from its original singular number 
value, since it appears to be preceded by a plural marker (-ja), and -ja itself could no 
longer depict its nominative/accusative/vocative syncretic case values (see (14a)), 
because it is followed by the genitive marker -ju.  

One cannot conclude though that the entire Cappadocian nominal system has been 
turned into agglutinative, since there are many nouns which do not show any 
agglutination. What (13b) illustrates instead is a hint of a possible ongoing change in late 
                                                 
26 As in Northern Greek Dialects, the Cappadocian unstressed /i/ surfaces in stressed position.  
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19th and 20th century, where many innovative forms coexist with previously existing 
ones. Crucially, fusion still appears in some Cappadocian nouns, as shown by the 
inflected form fita (13b), which combines the bound stem form fit- with the portmanteau 
ending -a.  

On the basis of the above observations, Cappadocian could, thus, be considered as an 
example of language where variation may be interpreted by appealing to a language-
external cause, that is, contact. Nevertheless, according to Karatsareas (2011) the change 
in gender and Cappadocian nominal inflection in general goes back to a common Greek-
based linguistic ancestor of most Asia Minor varieties. Karatsareas claims that it had 
started for language-internal reasons but has been accelerated because of heavy contact 
with Turkish. According to his study, the earliest manifestations of these developments 
predate the Turkish invasion and go back to Medieval Asia-Minor Koiné, the common 
ancestor of the Asia Minor dialects.  

 Regardless of what is the extent of Turkish influence on Cappadocian inflection, that 
is, whether it instigated or just enhanced change, one should not deny the important role 
of the language-contact factor in the existence of variation.  

   
 

3. Epilogue  
 
In this presentation, I have offered a panorama of case studies dealing with variation in 
inflection, derivation and compounding. I have concentrated on monolingual and 
dialectal data, and suggested that language-internal factors prevail into producing and 
constraining morphological variation. To this end, I have drawn evidence from Greek, a 
language that displays a considerable degree of variation, particularly dialectal, and has 
been sufficiently studied on both diachronic and synchronic grounds. I have further 
investigated the emergence of variation in language-contact settings, namely, in those 
Greek dialects that have been affected by typologically different languages, such as the 
agglutinative Turkish and the semi-analytical Romance. I have argued that ongoing 
variation may pre-date contact, and thus, it is hard to tell whether linguistic variation in 
contact settings is due to contact, to internal linguistic processes or to both. Integrating 
the study of linguistic variation with those of theoretical morphology, dialectology and 
contact-induced change is an ambitious goal. I hope to have provided hints for future 
research aiming at advancing research on morphological variation.      
 
 
References 
Anastasiadis-Symeonidis, Anna. 1994. Neologikos Danismos tis Neoellinikis [Neological 

borrowing in Modern Greek]. Thessaloniki: Institute for Modern Greek Studies. 
Andreou, Marios. forthcoming. On Headedness in Word Formation. PhD Dissertation, 

University of Patras. 
Bisang, Walter. 2011. “Variation and reproducibility in linguistics.” In Peter Siemund 

(ed.), Linguistic Universals and Language Variation, 237-263. Berlin/New York: 
Mouton de Gruyter.  

Carstairs, Andrew. 1987. Allomorphy in Inflection. London: Croom Helm. 



[��60��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Dawkins, Richard. 1916. Modern Greek in Asia Minor. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Haugen, Einar. 1950. “The analysis of linguistic borrowing.” Language 26: 210-231. 
Janse, Mark. 2004. “Animacy, definiteness and case in Cappadocian and other Asia 

Minor dialects.” Journal of Greek Linguistics 5: 3-26. 
Janse, Mark. forthcoming. “Cappadocian”. In Ch. Tzitzilis (ed.), The Greek Language 

and its Dialects. Thessaloniki: Institute of Modern Greek Studies. 
Karanastasis, Anastasios. 1997. Grammatiki ton Ellinikon Idiomaton tis Kato Italias 

[Grammar of the Greek Dialects of South Italy]. Athens: Academy of Athens. 
Karatsareas, Petros. 2009. “The loss of grammatical gender in Cappadocian Greek.” 

Transactions of the Philological Society 107 (2): 196-230. 
Karatsareas, Petros. 2011. A Study of Cappadocian Greek Nominal Morphology from a 

Diachronic and Dialectological Perspective. PhD Dissertation, University of 
Cambridge. 

Koutsoukos, Nikos, and Maria Pavlakou. 2009. “A Construction Morphology account of 
agent nouns in Modern Greek.” Patras Working Papers in Linguistics 1: 106-126. 

Maiden, Martin. 2009. “Where does heteroclisis come from? Evidence from Romanian 
dialects.” Morphology 19: 59-86.  

Matras, Yaron. 2009. Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press. 
Plag, Ingo. 1999. Morphological Productivity. Structural Constraints in English 

Derivation. Berlin: Mouton de Gruyter. 
Rainer, Franz. 1989. I Nomi di Qualità nell’Italiano Contemporaneo. Vienna: 

Braumüller. 
Rainer, Franz, Wolfgang U. Dressler, Dieter Kastofsky, and Hans Christian Luschützky. 

2008. “Editor’s introduction.” In Franz Rainer, Wolfgang U. Dressler, Dieter 
Kastofsky, and Hans Christian Luschützky (eds), Variation and Change in 
Morphology, 1-13. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins.  

Ralli, Angela. 2005. Morfologia [Morphology]. Athens: Patakis. 
Ralli, Angela. 2006. “Οn the role of allomorphy in inflectional morphology: Evidence 

from dialectal variation.” In Giandomenico Sica (ed.), Open Problems in Linguistics 
and Lexicography, 150-172. Milano: Polimetrica. 

Ralli, Angela. 2009. “Morphology meets dialectology: Insights from Modern Greek 
dialects.” Morphology 19 (1): 87-105. 

Ralli, Angela. 2012. “Verbal loanblend formation in Asia Minor Greek (Aivaliot)”. In 
Martine Vanhove, Thomas Stolz, Aina Urdze, Htomi Otsuka (eds), Morphologies in 
Contact. Studia Typologica (STUF), 177-194. Berlin: Akademie Verlag. 

Ralli, Angela. 2013. Compounding in Modern Greek. Dordrecht: Springer. 
Ralli, Angela. Ms. Aivali: Aeolian Land. Patras: University of Patras. 
Ralli, Angela, Dimitra Melissaropoulou, and Thanasis Tsiamas. 2004. “Restructuring in 

the nominal paradigm of Aivaliot and Moschonisiot.” Studies in Greek Linguistics 
2004: 568-579. 

Ralli, Angela, and Marios Andreou. 2012. “Revisiting exocentricity in compounding: 
Evidence from Greek and Cypriot.” In Ferenc Kiefer, Mária Ladányi, and Péter Siptár 
(eds), Current Issues in Morphological Theory, 65-82. Amsterdam/Philadelphia: Jonh 
Benjamins. 



[��61��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

Rohlfs, Gerard. 1997. Studi e Ricerche su Lingue e Dialetti d’Italia. Milano: Sansoni [1st 
ed. Firenze 1972]. 

Scalise, Sergio. 1992. “Compounding in Italian.” Rivista di linguistica 1: 175-200. 
Scalise, Sergio, and Antonio Fábregas. 2010. “The head in compounding.” In Sergio 

Scalise and Irene Vogel (eds), Cross Disciplinary Issues in Compounding, 109-126. 
Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Stolz, Thomas. 2008. “Pleonastic morphology dies hard: Change and variation of 
definiteness inflection in Lithuanian.” In Franz Rainer, Wolfgang U. Dressler, Dieter 
Kastofsky, and Hans Christian Luschützky (eds), Variation and Change in 
Morphology, 217-244. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins. 

Stork, Yvonne. 2004. “Die Sprachökonomie im 19 Jahrhundert. Zur Ausdifferenzierung 
eines Konzepts.” In Gerda Hassler and Gemma Volkmann (eds), History of Linguistics 
in Texts and Concepts. Geschichte der Sprachwissenschaft in Texten und Konzepten, 
vol. 1, 353-363. Münster: Nodus. 

Stump, Gregory. 2006. “Heteroclisis and paradigm linkage.” Language 82: 279-322. 
Triantaphyllides, Manolis. 1963. “I vuleftina ke o sximatismos ton thilikon 

epangelmatikon usiastikon [Vuleftina and the formation of female professional 
nouns]”. In Apanta Triantaphyllidi, vol. 2, 326-334. Thessaloniki: Manolis 
Triantaphyllides Foundation. 

Trudgill, Peter. 2009. “Sociolinguistic typology and complexification.” In Geoffrey 
Sampson, David Gil, and Peter Trudgill (eds), Language Complexity as an Evolving 
Variable, 98-109. Oxford: Oxford University Press. 

 
 





Papers from the main 
session and the workshops







 
 

ΜΕΛΕΤΩΝΤΑΣ ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ:  
ΜΙΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ  

ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΗΣ Δ΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 
Ζωή Αλεξοπούλου, Σοφία Μαντζανίδου & Ουρανία Μήλιου 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 
zalexop@yahoo.gr, smantzanidou@yahoo.gr, ouraniamiliou@yahoo.gr  

 
 

Abstract 
 
Bilingual students often encounter language difficulties in schools, as they are 
requested to perform tasks by demonstrating academic language abilities. For the 
purpose of meeting the demands of the curriculum, a linguistic support for the 
bilingual learners in the mainstream classrooms is essential. Towards this goal, 
content - based instruction is considered to be an efficient strategy on language 
teaching since it involves the integration of the content of different curricular areas 
with language teaching purposes. In this paper we present a two-hour lesson plan for 
the subject of Environmental Studies in the Primary School. The plan combines 
modern language teaching techniques used in the content - based instruction as well as 
visual aids.   

  
Keywords: cognitive academic language proficiency, content-based instruction, focus 
on form 
  
 
1. Εισαγωγή 

 
Η έλευση στη χώρα μας ενός μεγάλου αριθμού μεταναστών και παλιννοστούντων 
έχει κάνει σαφές, ότι η πολυπολιτισμική κοινωνία αποτελεί και στην Ελλάδα μια 
πραγματικότητα. Δεδομένου ότι το σχολείο αποτελεί καθρέπτη της κοινωνίας, η 
πολυπολιτισμικότητα συναντάται και στο ελληνικό σχολείο. Κατά συνέπεια, η 
σύνθεση του μαθητικού δυναμικού έχει μεταβληθεί, καθώς η ελληνική τάξη 
χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική πολυμορφία. Εκείνο που 
είναι σημαντικό από παιδαγωγικής πλευράς για το μαθητή που κοινωνικοποιείται σε 
ένα μεταναστευτικό περιβάλλον είναι η αποτελεσματική κατάκτηση της γλώσσας της 
χώρας υποδοχής (Δαμανάκης 2001: 97).   

Πιο συγκεκριμένα, η κατάκτηση της γλώσσας λαμβάνει χώρα στο σχολείο, το 
οποίο ως ευκρινώς οριοθετημένος χώρος χρήσης της κυρίαρχης γλώσσας, απαιτεί από 
τους μαθητές την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας. Πρόκειται στην 
ουσία για την ικανότητα των μαθητών να χειρίζονται προφορικά και γραπτά τον 
επιστημονικό λόγο, στα ιδιαίτερα γνωρίσματα του οποίου περιλαμβάνονται η λεξική 
πυκνότητα, η συντακτική αμφισημία, ο αυξημένος αριθμός ονοματοποιήσεων, η 
συνθετότητα της σύνταξης και η χρήση μεσοπαθητικής φωνής (Ζάγκα 2009: 6). 
Καθώς οι μαθητές, λοιπόν, προχωρούν σε μεγαλύτερες τάξεις, συναντούν πολύ 
περισσότερες λέξεις χαμηλής συχνότητας, σύνθετη σύνταξη και αφηρημένες 
εκφράσεις που δεν έχουν σχεδόν ακούσει στην καθημερινή τους συνομιλία. 
Απαιτείται από αυτούς να καταλαβαίνουν κείμενα απαιτητικά από γλωσσική και 
εννοιολογική άποψη, σε διάφορα σχολικά μαθήματα και να χρησιμοποιούν αυτήν τη 
γλώσσα με ακρίβεια και συνεκτικότητα στα δικά τους γραπτά (Cummins 2005: 104-

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
65-79.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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105). Συνοψίζοντας, λοιπόν, η γλώσσα του σχολείου δεν είναι γενικά η γλώσσα του 
κυρίαρχου πληθυσμού, αλλά μία συγκεκριμένη μορφή της, η ακαδημαϊκή γλώσσα, η 
οποία αποτελεί το κεντρικό εργαλείο επίτευξης των ακαδημαϊκών στόχων (Σκούρτου 
2011: 142). 

Οι αλλοδαποί μαθητές αντιμετωπίζουν συχνά γλωσσικές δυσκολίες από το 
ξεκίνημα της σχολικής τους ζωής. Αρχικά αντιμετωπίζουν δυσκολίες επικοινωνιακού 
χαρακτήρα, ενώ στη συνέχεια καλούνται να επεξεργαστούν στο σχολικό περιβάλλον 
την ακαδημαϊκή γλώσσα, η οποία είναι δυνατό να δυσκολεύει ακόμα και τους 
φυσικούς ομιλητές. Έτσι, οφείλουν να κατανοήσουν το περιεχόμενο του εκάστοτε 
μαθήματος μέσω της δεύτερης γλώσσας τους, προτού καταφέρουν να αναπτύξουν την 
ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα1. Στο πλαίσιο αυτό οι δίγλωσσοι μαθητές, που 
έχουν μεγαλώσει και έχουν κοινωνικοποιηθεί στη χώρα μας συχνά φαίνονται να 
χειρίζονται επαρκώς την κυρίαρχη γλώσσα, ωστόσο στην πράξη αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες όσο αυξάνουν οι απαιτήσεις του Προγράμματος Σπουδών (Π.Σ.). 
Προκειμένου η διάσταση αυτή να γίνει κατανοητή, είναι απαραίτητο να 
προσεγγίσουμε το ζήτημα της μάθησης μέσω μιας δεύτερης γλώσσας, εστιάζοντας 
στη διαφοροποίηση μεταξύ καθημερινής και ακαδημαϊκής γλώσσας.  

Η διαφοροποίηση μεταξύ καθημερινής και ακαδημαϊκής γλώσσας είναι πολύ 
σημαντική. Μερικές φορές υπάρχει μεγάλη απόκλιση, ώστε να μιλάμε για δύο 
«διαφορετικές γλώσσες»2. Όσα παιδιά έχουν κάποια διαλογική ικανότητα στη 
δεύτερη γλώσσα τους μπορεί να δίνουν τη λανθασμένη εντύπωση ότι είναι έτοιμα να 
διδαχθούν μέσω αυτής (Baker 2001: 250). Ωστόσο η γλώσσα της σχολικής αυλής 
είναι πολύ διαφορετική από την ακαδημαϊκή γλώσσα, που χρησιμοποιούν οι 
δάσκαλοι μέσα στην τάξη και στην οποία είναι γραμμένα τα σχολικά εγχειρίδια. 
Επομένως, σε αντίθεση με τα χαρακτηριστικά της καθημερινής γλώσσας, η 
ακαδημαϊκή, αποτελούμενη από λέξεις μη συχνής χρήσης, αναπτύσσεται ως προϊόν 
σχολικής φοίτησης και συστηματικής διδασκαλίας. 

Ο Cummins εξέφρασε το διαχωρισμό ανάμεσα στην επιφανειακή γλωσσική 
ευχέρεια και στις πιο εξελιγμένες γλωσσικές δεξιότητες που απαιτούνται, 
προκειμένου το άτομο να ωφεληθεί από την εκπαιδευτική διαδικασία, αναφερόμενος 
στις Βασικές Διαπροσωπικές Επικοινωνιακές Δεξιότητες (ΒΔΕΔ) και τη 
Γνωστική/Ακαδημαϊκή Γλωσσική Επάρκεια (ΓΑΓΕ)3. Η διάκριση σε ΒΔΕΔ και 

                                                            
1 Σύμφωνα με διεθνείς έρευνες για την ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας εκ μέρους 
των αλλόγλωσσων μαθητών απαιτούνται πέντε έως επτά έτη. Από αυτό γίνεται σαφές ότι ένα ποσοστό 
αλλοδαπών μαθητών, κυρίως αυτοί που μετανάστευσαν στη χώρα μας σε μεγαλύτερη ηλικία, μπορεί 
να μην καταφέρει να αναπτύξει ποτέ την απαιτούμενη αυτή γλωσσική ικανότητα, δεδομένου ότι η 
διδακτική διαδικασία που συντελείται στη μικτή τάξη δεν προσαρμόζεται στις ειδικές ανάγκες των 
μαθητών αυτών (Μητακίδου & Τρέσσου 2002: 23).  
2 Ο Corson μελέτησε τη διαφοροποίηση αυτή με παράδειγμα το λεξιλόγιο της Αγγλικής των Η.Π.Α. 
και κατέληξε στο εξής συμπέρασμα: στις Η.Π.Α. η καθημερινή αγγλική έχει λεξιλόγιο με την 
πλειοψηφία λέξεων να είναι αγγλοσαξωνικής προέλευσης, ενώ η ακαδημαϊκή γλώσσα έχει λεξιλόγιο 
με την πλειοψηφία των λέξεων να είναι ελληνικής/λατινικής προέλευσης. Ερχόμενα τα παιδιά στο 
αμερικανικό σχολείο, γνωρίζουν την καθημερινή αγγλική, η οποία, όμως, ως προς το λεξιλόγιο, απέχει 
πολύ από την ακαδημαϊκή Αγγλική. Άρα, μια ευχέρεια σε αυτήν τη μορφή της Αγγλικής (καθημερινή 
γλώσσα) δεν αποτελεί αξιόπιστη ένδειξη για ανάλογη ευχέρεια στην ακαδημαϊκή Αγγλική (Σκούρτου 
2011: 138).   
3 Οι ΒΔΕΔ εμφανίζονται σε περιβάλλοντα που στηρίζουν και προωθούν τη μη λεκτική επικοινωνία. Οι 
πρόσωπο με πρόσωπο ενσωματωμένες στο συγκείμενο καταστάσεις παρέχουν μη λεκτική στήριξη, 
γεγονός που εξασφαλίζει την κατανόηση. Η ΓΑΓΕ, από την άλλη μεριά, εμφανίζεται σε ακαδημαϊκές 
καταστάσεις, αποσπασμένες από το συγκείμενο (Baker 2001: 246).                 
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ΓΑΓΕ μας βοηθάει να εξηγήσουμε τη σχετική αποτυχία, στο πλαίσιο του 
εκπαιδευτικού συστήματος, πολλών παιδιών που μιλούν μειονοτικές γλώσσες4.  

Η αποτελεσματική διδασκαλία για τους μαθητές που διδάσκονται μέσω της 
δεύτερης γλώσσας θεωρείται συχνά ως μία συλλογή από τεχνικές ή στρατηγικές για 
να γίνουν κατανοητές οι νέες πληροφορίες στους μαθητές και να αναπτυχθούν οι 
δεξιότητές τους στην ανάγνωση και τη γραφή. Ωστόσο, πρέπει να γίνει σαφές ότι 
εξίσου σημαντικό ρόλο παίζει η αναγνώριση κι αξιοποίηση στη διδακτική διαδικασία 
του γλωσσικού και πολιτισμικού κεφαλαίου που φέρουν οι ίδιοι οι αλλόγλωσσοι 
μαθητές. Έτσι, όταν η αναπτυσσόμενη αυτεπίγνωση των μαθητών επιβεβαιώνεται 
μέσω της εκτίμησης και της αποδοχής της πολιτισμικής και γλωσσικής κληρονομιάς 
από την κυρίαρχη ομάδα, οι μαθητές έχουν περισσότερες πιθανότητες να 
καταβάλλουν προσπάθεια για μάθηση και να συμμετέχουν ενεργά στη διδασκαλία 
(Cummins 2005: 48). Όπου το σχολείο ενσωματώνει, ενθαρρύνει και προσδίδει κύρος 
στη μειονοτική γλώσσα, οι πιθανότητες για ενδυνάμωση αυξάνονται. Εκτός από τις 
θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στη γλωσσική λειτουργία και την επίδοση, η 
προσθήκη της μειονοτικής γλώσσας και κουλτούρας στο Π.Σ. μπορεί να έχει και 
επιπτώσεις στην προσωπικότητα (π.χ. αυτοεκτίμηση), στις στάσεις και στην 
κοινωνική και συναισθηματική κατάσταση του ατόμου (Γκότοβος 2001: 43). Από 
αυτό συνεπάγεται, ότι οι σχέσεις αλληλεπίδρασης μεταξύ μαθητών και δασκάλων και 
μεταξύ των ίδιων των μαθητών, έχουν μεγαλύτερη σημασία για τη μαθητική πρόοδο 
από την οποιαδήποτε μέθοδο για τη διδασκαλία της Γλώσσας, των Μαθηματικών και 
των Φυσικών Επιστημών (Cummins 2005: 170, 47). 
 
 
2.Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στις Τ.Υ. 
 
Όσον αφορά τη διδασκαλία της γλώσσας στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, οι 
πρακτικές που μέχρι σήμερα υιοθετούνται δίνουν μεγάλη βαρύτητα στη διδασκαλία 
της κυρίαρχης γλώσσας ως απαραίτητη προϋπόθεση για τη σχολική ένταξη των 
μαθητών στη διδακτική διαδικασία. Για το λόγο αυτό το Υπουργείο από το 1983 έχει 
θεσπίσει και λειτουργεί Τάξεις Υποδοχής (Τ.Υ.) σε σχολεία με μεγάλο αριθμό 
αλλοδαπών μαθητών. Στόχος είναι η προσαρμογή των μαθητών στο ελληνικό 
σύστημα. Στις τάξεις αυτές, που λειτουργούν παράλληλα με τις κανονικές τάξεις, 
φοιτούν αλλοδαποί και παλιννοστούντες μαθητές δύο έως τρεις διδακτικές ώρες την 
ημέρα με βασικό στόχο την παροχή πρόσθετης ενισχυτικής διδασκαλίας στην 
κυρίαρχη γλώσσα. Στη συνέχεια επιστρέφουν στην κανονική τους τάξη. Πρόκειται 
για επιπλέον μαθήματα που κινούνται στην κατεύθυνση της διδασκαλίας του κώδικα 
της νέας ελληνικής, δίνοντας έμφαση στη διδασκαλία του λεξιλογίου και των 
γλωσσικών δομών, κυρίως σε ένα πλαίσιο με επιφανειακά στοιχεία επικοινωνιακής 
λογικής στην παραγωγή και πρόσληψη λόγου. Έτσι, η ενίσχυση στη διδασκαλία της 
ελληνικής, στην περίπτωση αυτών των παιδιών, αντιμετωπίζεται με ποσοτικά 
κριτήρια όπως είναι οι επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Η πρακτική που ακολουθείται σε 
                                                            
4  Για παράδειγμα, στις Η.Π.Α. τα μεταβατικά προγράμματα δίγλωσσης εκπαίδευσης στοχεύουν να 
δώσουν στους μαθητές επαρκείς δεξιότητες στην αγγλική γλώσσα, ώστε να είναι σε θέση να 
συνδιαλέγονται με τους συμμαθητές και τους δασκάλους στην κύρια εκπαίδευση και να λειτουργούν 
στο πλαίσιο του Π.Σ. Όταν αποκτήσουν επιφανειακή ευχέρεια οφείλουν να μεταπηδήσουν στην κύρια 
εκπαίδευση. Η μετάβαση γίνεται, γιατί τα παιδιά δείχνουν να έχουν επαρκή γλωσσική ικανότητα, ώστε 
να ανταποκριθούν στην κύρια εκπαίδευση. Στη συνέχεια, αυτοί οι μαθητές έχουν συχνά χαμηλές 
επιδόσεις. Από αυτό συμπεραίνεται ότι, οι απλές επικοινωνιακές δεξιότητες αποκρύβουν τις σχετικές 
ελλείψεις του παιδιού στη γλωσσική επάρκεια που απαιτείται, προκειμένου να αντιμετωπίσει τις 
γνωστικές απαιτήσεις στην τάξη (Baker 2001: 245-251, Μητακίδου & Ευαγγέλου 2002: 15). 
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αυτές τις μορφές εκπαίδευσης κινείται, κατά κανόνα, στη λογική της γρήγορης 
ένταξης στις «κανονικές τάξεις» και της σταδιακής αφομοίωσης των παιδιών σε 
αυτές.  

Ωστόσο, πρέπει να γίνει σαφές ότι η πρόωρη έξοδος των παιδιών από τα 
προγράμματα ενισχυτικής διδασκαλίας της κυρίαρχης γλώσσας ως δεύτερης μπορεί 
να θέσει σε κίνδυνο την ακαδημαϊκή τους πρόοδο, ιδίως εάν η σχολική τάξη της 
κυρίαρχης πλειοψηφίας δεν παρέχει ένα περιβάλλον που να ενθαρρύνει την πρόοδο 
στη γλώσσα και στο αντικείμενο διδασκαλίας (Cummins 2005: 113). Επιπλέον, είναι 
ανάγκη να τονιστεί, ότι οι παρεμβάσεις αθροιστικού τύπου μπορεί να είναι 
αποτελεσματικές σε συγκεκριμένες περιπτώσεις, μπορούν για παράδειγμα να 
ενισχύουν τους νεοαφιχθέντες μαθητές, οι οποίοι δεν έχουν πιθανώς κατακτήσει 
επαρκώς την ελληνική γλώσσα. Από τη στιγμή, όμως, που το συντριπτικά 
μεγαλύτερο ποσοστό των παιδιών που φοιτούν στο ελληνικό σχολείο, έχει γεννηθεί, 
μεγαλώσει και φοιτήσει στις πρώτες τάξεις του δημοτικού, εύκολα συμπεραίνουμε, 
ότι το μείζον πρόβλημα δεν είναι αυτό της κατοχής της κυρίαρχης γλώσσας, αλλά του 
σχολικού λόγου, των ιδιαιτεροτήτων του καθώς και της ανάπτυξης διγλωσσικού και 
διπολιτισμικού αλφαβητισμού. Κατά συνέπεια, με τη φοίτηση των μαθητών αυτών 
στις Τ.Υ. δεν τους προσφέρεται ουσιαστική ενίσχυση. Το ζήτημα, επομένως, δεν 
είναι να διαχωρίσουμε τα παιδιά με βάση την πρώτη τους γλώσσα, αλλά να 
δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για τη συστηματική υποστήριξη (στο σύνολο των 
μαθημάτων στο πλαίσιο των τάξεων συμφοίτησης) των παιδιών, των οποίων οι 
γλώσσες και οι πολιτισμικές ταυτότητες απέχουν από αυτές που προϋποθέτει η 
εκπαίδευση (Κουτσογιάννης & Τσοκαλίδου 2008: 72-73).  

Η Skutnabb-Kangas παρουσιάζει τις πιέσεις που ασκούνται, όταν κάποιος μαθαίνει 
μέσω μιας ανεπαρκώς ανεπτυγμένης γλώσσας. Η ακρόαση της νέας γλώσσας απαιτεί 
υψηλή συγκέντρωση, είναι κουραστική, η πίεση να σκεφτεί κάποιος σχετικά με τη 
μορφή της γλώσσας είναι συνεχής, ενώ περιορίζεται ο χρόνος που αφιερώνεται στο 
περιεχόμενο των μαθημάτων. Ο μαθητής πρέπει ταυτόχρονα να προσλάβει 
πληροφορίες από διαφορετικούς μαθησιακούς τομείς και να μάθει μια γλώσσα. Το 
αποτέλεσμα μπορεί να είναι άγχος, έλλειψη αυτοπεποίθησης, «αποχή», δυσαρέσκεια 
και αποξένωση (Baker 2001: 277-280).  

Συνεπώς, στις σύγχρονες πολυπολιτισμικές τάξεις που χαρακτηρίζονται από 
γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία είναι απαραίτητο να προσεγγίσουμε το θέμα 
της γλώσσας ενσωματωμένο στη διαδικασία μάθησης μέσα στο σχολείο και όχι ως 
ανεξάρτητο γλωσσικό μάθημα. Αυτό ανταποκρίνεται στη σχολική πραγματικότητα, 
όπου η γλώσσα του σχολείου δε διδάσκεται απλά, αλλά χρησιμοποιείται, για να 
διδαχθούν άλλα αντικείμενα (Baker 2001: 490). Η παραπάνω άποψη ενισχύεται και 
από το γεγονός ότι στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα οι αλλόγλωσσοι μαθητές 
διδάσκονται τη νέα ελληνική γλώσσα σε χωριστές τάξεις ενώ καλούνται τις 
υπόλοιπες ώρες να παρακολουθήσουν τα υπόλοιπα, μη γλωσσικά μαθήματα του 
σχολικού προγράμματος στα οποία αξιολογούνται με βάση τη γνώση του 
περιεχομένου τους (Κοιλιάρη, Αγοραστός & Ζάγκα 2001: 42).  

Επιπλέον, πολλοί είναι οι εκπαιδευτικοί που αισθάνονται απροετοίμαστοι να 
χειριστούν τα νέα δεδομένα μπροστά στην πρόκληση της πολυπολιτισμικής τάξης. 
Ειδικότερα, σχετικές έρευνες έχουν δείξει, ότι όσοι από αυτούς διδάσκουν στις Τ.Υ. 
νιώθουν ανεπαρκείς να φέρουν εις πέρας το διδακτικό τους έργο, καθώς δεν έχουν 
σχετική επιμόρφωση και επιπλέον δεν υποστηρίζονται από κατάλληλο διδακτικό 
υλικό (Νικολάου & Κοριλάκη 2006: 71). Έτσι στις περισσότερες περιπτώσεις οι 
δίγλωσσοι μαθητές διδάσκονται τα Ελληνικά και μέσω αυτών το περιεχόμενο όλων 
των μαθημάτων σαν να είναι η πρώτη τους γλώσσα (Palaiologou 2004: 317). 
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3.Προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η ταυτόχρονη διδασκαλία γλώσσας και 
περιεχομένου μέσω των μαθημάτων ειδικότητας μπορεί να αποτελέσει μία 
αποτελεσματική μορφή διδασκαλίας, διότι η γλώσσα μπορεί να διδαχθεί ενταγμένη 
σε αυθεντικά επικοινωνιακά συμφραζόμενα. Μέσα από την πολυμορφία της 
γλωσσικής ποικιλότητας αντιμετωπίζονται τόσο το περιεχόμενο όσο και η γλώσσα ως 
αλληλοεξαρτώμενα στοιχεία (Κοιλιάρη, Αγοραστός & Ζάγκα 2001: 45).  

Προς αυτή την κατεύθυνση προτείνεται ως κατάλληλη μέθοδος η διδασκαλία της 
γλώσσας με βάση το περιεχόμενο η οποία μπορεί να λειτουργήσει αντισταθμιστικά 
στις παραπάνω ελλείψεις και αδυναμίες του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος. Οι 
Brinton, Snow και Wesche ορίζουν τη διδασκαλία της γλώσσας με βάση το 
περιεχόμενο ως το συνδυασμό του περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων με 
γλωσσικούς στόχους στο πλαίσιο της διδασκαλίας τους5 (Brinton, Snow & Wesche 
1989: 2). Η μέθοδος περιλαμβάνει την παράλληλη διδασκαλία ακαδημαϊκών 
γνωστικών αντικειμένων με τη διδασκαλία γλωσσικών δεξιοτήτων και με αυτόν τον 
τρόπο προσφέρεται στους μαθητές η εκμάθηση της ακαδημαϊκής χρήσης της 
γλώσσας μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα χρήσης της (Madrid & Sanchez 2001: 
115). 

Στόχος της εν λόγω προσέγγισης αποτελεί η ομαλή ένταξη των μεταναστών 
μαθητών στη μικτή τάξη παρά η συνεχιζόμενη παραμονή τους στις Τάξεις Υποδοχής. 
Σε αυτό το πλαίσιο, το υλικό αποτελείται από ένα σύνολο δραστηριοτήτων οι οποίες 
στοχεύουν τόσο στη γνωστική όσο και στη γλωσσική ενίσχυση των αλλόγλωσσων 
μαθητών (Χατζηδάκη 2000: 393). Οι τύποι των δραστηριοτήτων ποικίλλουν ανάλογα 
με το στόχο της εκάστοτε διδασκαλίας και προϋποθέτουν ιδιαίτερη προσοχή στο 
σχεδιασμό τους ώστε να βρίσκονται σε απόλυτη συνάρτηση με τους στόχους της 
διδασκαλίας της νέας ελληνικής γλώσσας στο Αναλυτικό Πρόγραμμα της αντίστοιχης 
σχολικής ηλικίας (Κοιλιάρη, Αγοραστός & Ζάγκα 2001: 43).  

Ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων βασίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο των 
γνωστικών θεωριών που αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής αποκτά 
γνώση μέσα από τη χρήση εισερχόμενων πληροφοριών τις οποίες επεξεργάζεται 
γνωστικά ο εγκέφαλός του. Αυτές οι τεχνικές επεξεργασίας είναι γνωστές με τον όρο 
στρατηγική. Στόχος μέσω της χρήσης στρατηγικών μάθησης στο πλαίσιο της 
διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο είναι ο μαθητής να αναπτύσσει 
δεξιότητες σχετικές με το κάθε μάθημα και παράλληλα να είναι σε θέση, αυτόνομα, 
να χρησιμοποιεί τη γλώσσα ως εργαλείο μάθησης. Ορισμένες από τις πιο 
διαδεδομένες στρατηγικές για την κατανόηση του ακαδημαϊκού λεξιλογίου είναι οι 
εξής. Η οπτικοποίηση, δηλαδή η δημιουργία μίας εικόνας που δημιουργεί στον 
εγκέφαλο του ο ίδιος ο μαθητής για κάθε λέξη που μαθαίνει. Η ομαδοποίηση των 
λέξεων με βάση το χρώμα, το μέγεθος, την «καλή» ή «κακή» σημασία, προκειμένου 
να αποτυπωθούν πιο εύκολα στη μνήμη. Ο σημασιολογικός χάρτης όπου η λέξη 
τοποθετείται σε ένα διάγραμμα με τη λέξη-κλειδί στο κέντρο η οποία θα συνδέεται με 
άλλες λέξεις. Η δημιουργία παράγωγων-σύνθετων τύπων ή η ετυμολογία των λέξεων 

                                                            
5 Στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία ο όρος χρησιμοποιείται ως «content-based instruction» και αφορά μία 
γενική θεωρητική προσέγγιση για τη διδασκαλία της Ξένης και Δεύτερης Γλώσσας. Παράλληλα από 
πολλούς ερευνητές χρησιμοποιείται και ο όρος «integration of language and content»  ως ταυτόσημος. 
Σε επίπεδο πρακτικής εφαρμογής η χρήση της προσέγγισης ποικίλλει ανάλογα με το στόχο που τίθεται 
κάθε φορά. Έτσι, άλλοτε μπορεί να αφορά ένα ευρύτερο πρόγραμμα εκπαίδευσης που χρησιμοποιεί 
την εν λόγω εφαρμογή, ενισχυτικές μορφές διδασκαλίας για δίγλωσσους μαθητές ή ακόμη και το 
σχεδιασμό μίας ωριαίας διδασκαλίας (Ζάγκα 2008: 199).  
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για την καλύτερη κατανόηση του λεξιλογίου. Τα λεξικά παιχνίδια, όπως είναι τα παζλ 
και τα σταυρόλεξα. Η χρήσης της μεταφοράς ή η στρατηγική του μαντεύω μία λέξη 
από τα συμφραζόμενα (Ζάγκα 2007: 1205-10). Οι δραστηριότητες μπορούν να 
λάβουν χώρα τόσο στο πλαίσιο παραγωγής προφορικού ή γραπτού λόγου από την 
πλευρά των μαθητών, όπως, επίσης και με τη μορφή επικοινωνιακών 
δραστηριοτήτων, όπως είναι το παιχνίδι ρόλων και η ομαδική διδασκαλία (Ζάγκα 
2008: 203)6.  

Στο παραπάνω πλαίσιο διδασκαλίας της δεύτερης γλώσσας σε αυθεντικό 
γλωσσικό περιβάλλον οφείλει να ενταχθεί και η διδασκαλία της γραμματικής. 
Προκειμένου να κατακτήσουν τη γραμματική της δεύτερης γλώσσας και να 
δομήσουν αφομοιωμένα εισαγόμενα, οι μαθητές πρέπει να παρατηρήσουν συνειδητά 
τα γραμματικά χαρακτηριστικά των γλωσσικών εισαγομένων στα οποία εκτίθενται 
(Schmidt 1990: 139). Η παραπάνω Υπόθεση του Εντοπισμού (Noticing Hypothesis) 
έχει αποτελέσει αντικείμενο προς αξιοποίηση στη διδακτική πρόταση της Εστίασης 
στον Τύπο (Doughty & Williams 1998). Για τον Long (1991) η Εστίαση στον Τύπο 
αποτελεί την εστίαση της προσοχής των μαθητών σε συγκεκριμένους γλωσσικούς 
τύπους δίχως τη ρητή διδασκαλία τους. Ο διδάσκων στρέφει επιλεκτικά την προσοχή 
των μαθητών σε γλωσσικούς τύπους με τους οποίους μπορεί να συναντούν δυσκολίες 
κατά τη διάρκεια επικοινωνιακών δραστηριοτήτων, με τρόπο απροσχεδίαστο και 
σύντομο σε διάρκεια. Η εστίαση της προσοχής των μαθητών μπορεί να 
πραγματοποιηθεί όχι μόνο περιστασιακά και μέσω ανατροφοδότησης, αλλά και με τη 
χρήση προσχεδιασμένου από τον διδάσκοντα υλικού (Ellis 2006: 100-101). Στην 
περίπτωση αυτή, οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται απαιτούν από τους μαθητές την 
κατανόηση και την επεξεργασία συγκεκριμένων γραμματικών δομών που βρίσκονται 
στα εισερχόμενα ή/και την παραγωγή των δομών αυτών κατά τη διάρκεια της 
δραστηριότητας (Ellis 2005: 213). Οι υπό εστίαση γλωσσικοί τύποι μπορεί να 
τονιστούν και τυπογραφικά με τη χρήση υπογράμμισης, κεφαλαίων γραμμάτων ή 
άλλων χρωμάτων.  

Η αποτελεσματικότητα της μη ρητής διδασκαλίας της γραμματικής έχει μελετηθεί 
σε μικρό βαθμό για την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, 
αντικείμενο της έρευνας αποτέλεσε η αποτελεσματικότητα της Εστίασης στον Τύπο 
στη γραμματική συμφωνία Επίθετου – Ουσιαστικού (Agathopoulou, Papadopoulou & 
Zmijanjac 2008, Παπαδοπούλου, Zmijanjac & Αγαθοπούλου 2010) με τη χρήση 
τυπογραφικού μαρκαρίσματος και στη ρηματική όψη με τη χρήση δικτόγλωσσου 
(Αγαθοπούλου, Παπαδοπούλου, Αναγνωστάκη & Zmijanjac 2013). Τα αποτελέσματα 
των ερευνών συγκλίνουν στο ότι η μη ρητή διδασκαλία συμβάλλει στην εκμάθηση 
της γραμματικής. 

 Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο υλοποιείται όχι μόνο για τη 
διδασκαλία ακαδημαϊκού λεξιλογίου, αλλά και για τη διδασκαλία γραμματικών 
φαινομένων συνυφασμένων με τον ακαδημαϊκό λόγο. Η Εστίαση στον Τύπο στρέφει 
περιστασιακά την προσοχή των μαθητών στη γλωσσική μορφή κατά τη διάρκεια 
μαθημάτων που κατά τ’ άλλα εστιάζουν στη σημασία και την επικοινωνία (Long 
1991: 45-46). Όσον αφορά, λοιπόν, τη διδασκαλία της γλώσσας με βάση το 
περιεχόμενο αφενός και την Εστίαση στον Τύπο αφετέρου, οι διδακτικές τους αρχές 
ευνοούν τη συνύπαρξή τους κατά την ίδια διδασκαλία. 
                                                            
6 Προκειμένου να υλοποιηθεί με αποτελεσματικό τρόπο ο σχεδιασμός των μαθημάτων και να 
διευκολυνθούν δραστηριότητες στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο, 
όταν είναι εφικτό, τα μαθήματα καλό είναι να διδάσκονται σε δύο συνεχόμενες ώρες, ώστε να 
διευκολύνεται η εφαρμογή δραστηριοτήτων που διαρκούν αρκετά λεπτά, όπως οι δραματοποιήσεις, τα 
παιχνίδια ρόλων κ.τ.λ. (Κοιλάρη, Αγοραστός & Ζάγκα 2001: 46).     
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4. Η διδασκαλία της γλώσσας μέσα από τη Μελέτη Περιβάλλοντος: μία πιλοτική 
εφαρμογή 

Κατά το σχολικό έτος 2012-13 στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση 
αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» και ειδικότερα της Υποδράσης 1.3 που 
αφορούσε τη συνεργασία των εκπαιδευτικών του σχολείου με άξονα τις Τάξεις 
Υποδοχής, πραγματοποιήθηκαν πιλοτικές εφαρμογές για τη διδασκαλία της γλώσσας 
με βάση το περιεχόμενο σε συνεργαζόμενα σχολεία7. Βασικός σκοπός υπήρξε η 
οριζόντια σύνδεση της Τάξης Υποδοχής με τη μικτή τάξη της εκάστοτε σχολικής 
μονάδας και η συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών των εν λόγω τάξεων 
προκειμένου οι μαθητές να ενσωματωθούν ομαλά στη μικτή τάξη και να μπορέσουν 
να παρακολουθήσουν το προβλεπόμενο Αναλυτικό Πρόγραμμα. 

Η συγκεκριμένη εφαρμογή υλοποιήθηκε στη Δ΄ Τάξη ενός συνεργαζόμενου με τη 
δράση Δημοτικού Σχολείου. Βασικός σκοπός υπήρξε η διδασκαλία της γλώσσας με 
βάση το περιεχόμενο για τη διδακτική ενότητα «Τα Οικοσυστήματα της Ελλάδας». Η 
επιλογή της ενότητας έγινε από τους εκπαιδευτικούς με γνώμονα την ύλη που έπρεπε 
να καλυφθεί το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο οποίο θα λάμβανε χώρα η 
υποστήριξη του σχολείου από τη Δράση 1 με τη μορφή της παρουσίασης της 
παραπάνω προσέγγισης στο πλαίσιο δειγματικής διδασκαλίας. Ένας από τους 
γλωσσικούς στόχους ήταν η διδασκαλία της γενικής πτώσης η οποία επιλέχθηκε 
καθώς προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρόγραμμα της συγκεκριμένης τάξης. 

Στο σχολείο πραγματοποιήθηκαν δύο διδακτικές παρεμβάσεις στις μικτές τάξεις 
των δύο τμημάτων της Δ΄ Δημοτικού. Ειδικότερα, σε αυτές τις διδακτικές εφαρμογές 
συμμετείχαν συνολικά τριάντα τέσσερις μαθητές, εκ των οποίων οι είκοσι τέσσερις 
είχαν ως μητρική γλώσσα την ελληνική, οι επτά την τουρκική, ένας την αλβανική, 
ένας την αρμενική και ένας την Ρωσική. Η διδασκαλία διεξήχθη με τη συνεργασία 
δύο συνεργατών της δράσης, ενώ στις αίθουσες παραβρίσκονταν ως παρατηρητές οι 
δύο εκπαιδευτικοί των τμημάτων, καθώς και οι δύο εκπαιδευτικοί που είχαν αναλάβει 
την λειτουργία των Τάξεων Υποδοχής.     

Η προετοιμασία του υλικού έγινε με βάση το επίπεδο της γλωσσικής επάρκειας 
των αλλόγλωσσων μαθητών και υπήρξε μέριμνα για τη διαφοροποίηση των 
δραστηριοτήτων για τυχόν αποκλίσεις που θα προέκυπταν λόγω της μικτής 
γλωσσικής δυναμικότητάς τους. Το υλικό προκειμένου να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των μαθητών στη διδασκαλία πλαισιώθηκε από εποπτικά μέσα ενώ 
παράλληλα σχεδιάστηκαν δραστηριότητες οι οποίες χαρακτηρίζονταν από ποικιλία 
και εναλλάσσονταν ανά τακτά χρονικά διαστήματα ώστε οι μαθητές να διδάσκονται 
γλώσσα μέσα από το γνωστικό τους αντικείμενο.  

Στη συνέχεια θα γίνει η παρουσίαση της δίωρης διδασκαλίας όπως υλοποιήθηκε 
στο σχολείο. Αρχικά θα παρουσιαστούν οι στόχοι που τέθηκαν για τη συγκεκριμένη 
ενότητα και στη συνέχεια θα ακολουθήσουν αναλυτικά τα στάδια της διδασκαλίας. 
Συγκεκριμένα, η διδακτική ενότητα είχε ως εξής: 

  
Α. Μαθησιακοί στόχοι 
 
 Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του οικοσυστήματος. 
 Οι μαθητές να γνωρίσουν τα οικοσυστήματα της Ελλάδας (θαλάσσιο, ορεινό, 

πεδινό, της πόλης) και να μιλήσουν για τους έμβιους και άβιους οργανισμούς που 
αυτά περιλαμβάνουν. 

                                                            
7 Η Υποδράση 1.3 εντάσσεται στη Δράση 1: Υποστήριξη της λειτουργίας των Τάξεων Υποδοχής του 
προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών». 
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 Οι μαθητές να συσχετίσουν την ύπαρξη συγκεκριμένων ζώων και φυτών με 
συγκεκριμένα περιβάλλοντα-οικοσυστήματα. 

 Οι μαθητές να κατανοήσουν τη σημασία της τροφικής αλυσίδας για την ομαλή 
λειτουργία ενός οικοσυστήματος. 
 

Β. Γλωσσικοί στόχοι 
 
 Οι μαθητές να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν τη γενική πτώση τόσο στον 

προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο μιλώντας για την τροφική αλυσίδα και τα ζώα 
που ζουν σε διάφορα οικοσυστήματα. 

 Οι μαθητές να κατανοήσουν την έννοια του οικοσυστήματος μέσα από την 
ανάλυση των λέξεων που αυτή περιλαμβάνει. 

 Οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με το θεματικό λεξιλόγιο της ενότητας που αφορά 
τα οικοσυστήματα. 
 

Γ. Λειτουργικοί στόχοι 
 
 Οι μαθητές να συνεργαστούν προκειμένου να υλοποιήσουν γλωσσικές 

δραστηριότητες. 
 Οι μαθητές να συνεργαστούν και να παίξουν παιχνίδια ρόλων αναπαριστώντας την 

τροφική αλυσίδα. 
 

Δ. Υλικό προς γλωσσική επεξεργασία 
 
 Μελέτη Περιβάλλοντος Δ’ Δημοτικού, ΟΕΔΒ, Αθήνα 2012 
 Παιχνίδι με την τροφική αλυσίδα από την ηλεκτρονική διεύθυνση 

http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/frogs/chain_reaction/assets/flash/chain
_reaction.swf 

 Διαβαθμισμένες ασκήσεις γλώσσας και περιεχομένου  
 Καρτέλες με ζώα και φυτά που ανήκουν σε διάφορα οικοσυστήματα 

 
Ε. Στάδια διδασκαλίας 
 
Αφόρμηση 

Η αφόρμηση έλαβε χώρα με τη χρήση εποπτικού υλικού προκειμένου να προκληθεί 
το ενδιαφέρον των μαθητών για τη διδασκαλία. Συγκεκριμένα, προβλήθηκαν μέσω 
του Η/ Υ και με τη βοήθεια ενός προτζέκτορα, τρεις διαφάνειες. Στην κάθε διαφάνεια 
απεικονίζονταν κάποιοι οργανισμοί που διέφεραν ως προς τα εξωτερικά τους 
χαρακτηριστικά εξαιτίας του περιβάλλοντος στο οποίο καλούνται να επιβιώσουν. Σε 
αυτό το στάδιο τέθηκαν προφορικές ερωτήσεις στους μαθητές σχετικές με το τι 
παρατηρούν και για ποιο λόγο νομίζουν ότι διαφέρουν μεταξύ τους οι οργανισμοί που 
παρουσιάστηκαν σε κάθε διαφάνεια ξεχωριστά. Στο συγκεκριμένο σημείο 
επιδιώχθηκε η ομαλή σύνδεση και μετάβαση των μαθητών στην έννοια του 
Οικοσυστήματος, καθώς αναφέρθηκε ως συμπέρασμα ότι όλοι αυτοί οι οργανισμοί 
ζουν σε διαφορετικά περιβάλλοντα τα οποία ονομάζονται «οικοσυστήματα». 
Παράλληλα, υπήρξε μία διαπολιτισμική αναφορά κατά τη διάρκεια παρουσίασης των 
οργανισμών. Συγκεκριμένα σε μία από τις τρεις διαφάνειες όπου προβλήθηκαν 
άνθρωποι από διαφορετικές χώρες με διαφορετικά εξωτερικά χαρακτηριστικά δόθηκε 
έμφαση αλλά και συζητήθηκε με τους μαθητές το γεγονός ότι διαφέρουν εξαιτίας του 
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διαφορετικού περιβάλλοντος στο οποίο ζουν και αναπτύσσονται χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι είναι διαφορετικοί από τους υπόλοιπους.  
 
1η Διδακτική ώρα  
 
Παρουσιάστηκε στους μαθητές ο μορφολογικός τεμαχισμός της λέξης 
«οικοσύστημα» η οποία στη συνέχεια αναλύθηκε στα δύο συνθετικά της «οίκος + 
σύστημα». Χρησιμοποιήθηκαν συγγενικές λέξεις και συμφράσεις όπως, επίσης και 
παραδείγματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος για την πληρέστερη κατανόηση των 
λέξεων από την πλευρά των μαθητών. 
 
 

 
Εικόνα 1. Μορφολογικός τεμαχισμός της λέξης "Οικοσύστημα" 

 
Έπειτα χρησιμοποιήθηκε ένα βοηθητικό σχεδιάγραμμα το οποίο διαβάστηκε μαζί με 
τους μαθητές και επεξηγήθηκαν όροι όπως έμβιος και άβιος μέσα από τη χρήση 
παραδειγμάτων.  
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Εικόνα 2. Σχηματική αποτύπωση της έννοιας του Οικοσυστήματος 

 
Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν στους μαθητές τα οικοσυστήματα της Ελλάδας μέσα 
από τις τέσσερις εικόνες που υπάρχουν στο σχολικό βιβλίο της Μελέτης 
Περιβάλλοντος. Στην κάθε εικόνα ξεχωριστά χρησιμοποιήθηκε διατύπωση με βάση 
την εστίαση στον τύπο της γενικής πτώσης και οι μαθητές κλήθηκαν να διαβάσουν το 
εκάστοτε οικοσύστημα και να σκεφτούν βλέποντας την εικόνα ποιοι έμβιοι αλλά και 
άβιοι οργανισμοί περιλαμβάνονται σε αυτό. Επίσης, προβλήθηκαν κι άλλες εικόνες 
με οικοσυστήματα όπου οι μαθητές χωρίς βοήθεια πλέον έπρεπε να αναγνωρίσουν 
ποιο είναι το κάθε οικοσύστημα και να χρησιμοποιήσουν τη γενική πτώση.  
 

Διατύπωση σχολικού βιβλίου Εστίαση στον τύπο 
Θαλάσσιο Οικοσύστημα Το Οικοσύστημα της θάλασσας 

Ορεινό Οικοσύστημα [όρος = βουνό] Το Οικοσύστημα του βουνού 
Πεδινό Οικοσύστημα [πεδιάδα< πεδινός] Το Οικοσύστημα της πεδιάδας 

Το Οικοσύστημα της πόλης Το Οικοσύστημα της πόλης 
 
Στο τέλος της διδακτικής ώρας μοιράστηκαν φύλλα εργασίας με διαβαθμισμένες 
ασκήσεις εμπέδωσης της ενότητας οι οποίες εστίαζαν παράλληλα και στη σωστή 
χρήση της γενικής πτώσης. Αναλυτικότερα, οι μαθητές έπρεπε να τοποθετήσουν τα 
ζώα στο οικοσύστημα στο οποίο ανήκουν συμπληρώνοντας το περιβάλλον στο οποίο 
ζουν σε γενική πτώση. 
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Εικόνα 3. Άσκηση με τη χρήση της γενικής πτώσης για τους προχωρημένους σε γλωσσικό επίπεδο 

μαθητές 

 
Εικόνα 4.  Άσκηση με τη χρήση της γενικής πτώσης για τους αρχάριους σε γλωσσικό επίπεδο μαθητές 
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2η Διδακτική ώρα 
 
Σε αυτό το σημείο έγινε σύνδεση με την προηγούμενη διδακτική ώρα μέσω της 
αναφοράς στους έμβιους οργανισμούς που ζουν στο εκάστοτε οικοσύστημα. 
Συγκεκριμένα, έγινε προσπάθεια μέσα από ερωτήσεις να απαντήσουν οι μαθητές για 
τις σχέσεις των έμβιων οργανισμών που ζουν στα Οικοσυστήματα. Επίσης, οι 
μαθητές ρωτήθηκαν αν γνωρίζουν τι σημαίνει τροφική αλυσίδα. Έπειτα, προκειμένου 
να γίνει κατανοητή η σχέση των έμβιων οργανισμών στο πλαίσιο των 
Οικοσυστημάτων χρησιμοποιήθηκε ένα διαδικτυακό παιχνίδι που παρουσίαζε την 
τροφική αλυσίδα από την ιστοσελίδα http://www.ecokids.ca/pub/eco_info/topics/ 
frogs/chain_reaction/assets/flash/chain_reaction.swf. Αφού τελείωσε το παιχνίδι και 
οι μαθητές γνώρισαν την τροφική αλυσίδα, μοιράστηκε ένα δεύτερο φυλλάδιο με 
διαβαθμισμένες ασκήσεις προκειμένου να καταγράψουν τις σχέσεις μεταξύ των 
οργανισμών σε διάφορες τροφικές αλυσίδες και να χρησιμοποιήσουν τη γενική 
πτώση.  
 
 
 

 
 

Εικόνα 5. Άσκηση με την τροφική αλυσίδα για τους προχωρημένους σε γλωσσικό επίπεδο μαθητές 
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Εικόνα 6. Άσκηση με την τροφική αλυσίδα για τους αρχάριους σε γλωσσικό επίπεδο μαθητές 

 
Στο τέλος της διδακτικής ώρας, οι μαθητές κλήθηκαν να αναπαραστήσουν μέσα από 
ένα παιχνίδι ρόλων την τροφική αλυσίδα. Αρχικά χωρίστηκαν σε ομάδες και στη 
συνέχεια η κάθε ομάδα έλαβε ανακατεμένες καρτέλες με στόχο να μπορέσει να 
φτιάξει την τροφική αλυσίδα με τη σειρά που πρέπει. Στη συνέχεια όταν η ομάδα 
ήταν έτοιμη παρουσίαζε στην τάξη την τροφική αλυσίδα. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν 
οι μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη γενική πτώση αναφέροντας ο καθένας ποιου 
φυτού ή ζώου είναι τροφή (Π.χ. ένας μαθητής που είχε τον αετό έλεγε: εγώ είμαι ο 
αετός και είμαι η τροφή του φιδιού, ένας μαθητής που είχε τον ήλιο έλεγε: εγώ είμαι 
ο ήλιος και είμαι η τροφή του χόρτου, κ.ο.κ.). Σε κάθε τροφική αλυσίδα επιλέχθηκε 
ένας κίνδυνο ο οποίος θα μπορούσε να απειλήσει την τροφική αλυσίδα. Ζητήθηκε 
από τους μαθητές να μας απαντήσουν τι γίνεται σε αυτή την περίπτωση και πώς 
μπορεί να αλλάξει η δομή του οικοσυστήματος (π.χ. για το οικοσύστημα του δάσους 
ειπώθηκε ότι μία φωτιά καταστρέφει τα δέντρα και τα φυτά, ή για το οικοσύστημα 
της θάλασσας ειπώθηκε ότι ένα πλοίο μόλυνε τα νερά και πέθαναν όλα τα ψάρια 
κ.ο.κ.). Με αυτό τον τρόπο έγινε προσπάθεια να κατανοήσουν οι μαθητές τις 
αλληλένδετες σχέσεις μεταξύ των οργανισμών σε ένα οικοσύστημα και πως αν 
σπάσει ένας κρίκος από την αλυσίδα καταστρέφεται ολόκληρη γι αυτό και 
ονομάζεται αλυσίδα.  
 
ΣΤ. Διαπιστώσεις  
 
Για τις ανάγκες των πιλοτικών εφαρμογών σχεδιάστηκαν ερευνητικά εργαλεία τόσο 
για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, με το πέρας της 
διδασκαλίας ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν την διδακτική δοκιμή που 
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μόλις είχαν παρακολουθήσει, ενώ οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να συμπληρώσουν μια 
κλείδα παρατήρησης με ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου.  

Από την ανάλυση των ερευνητικών δεδομένων προέκυψαν ενδιαφέροντα 
αποτελέσματα, τόσο για τους μαθητές, όσο και για τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα, 
όσον αφορά τις απόψεις των μαθητών φάνηκε, ότι η διδακτική παρέμβαση είχε θετική 
επίδραση στο σύνολο του μαθητικού δυναμικού, καθώς όλοι οι μαθητές εξέφρασαν 
θετικά σχόλια για τον τρόπο διεξαγωγής του μαθήματος. Όσον αφορά την ανάλυση 
των κλειδών παρατήρησης, διαπιστώθηκε η ανάγκη για επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών σε θέματα διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, καθώς 
μέσα από τις απαντήσεις ανοικτού τύπου προέκυψε η μη εξοικείωσή τους με μη ρητές 
μεθόδους διδασκαλίας της γραμματικής. Αυτό έχει ως συνέπεια, πολλοί από αυτούς 
να ακολουθούν γραμματικοκεντρικές μεθόδους. Ωστόσο, αρνητικό παράγοντα στο εν 
λόγω εγχείρημα αποτέλεσε το γεγονός ότι η πιλοτική εφαρμογή δεν είχε διάρκεια σε 
βάθος χρόνου, ώστε να εξαχθούν μακροπρόθεσμα αποτελέσματα. 
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Abstract 
 
The subject of this work is corpus processing of parliamentary speech for the 
quantitative extraction of information regarding the adjectives used by women and 
men, members of the Hellenic Parliament, in their speech. The Corpus of 
Parliamentary Speech that we use consists of two subsets for men’s and women’s 
speech. We extract frequency lists and Key-Word-In-Context (KWIC) indexes for the 
adjectives used in men’s and women’s speech. Quantitative processing is to be 
followed by qualitative processing as part of future work. 
 
Λέξεις-κλειδιά: επεξεργασία σωμάτων κειμένων, γλώσσα και πολιτική, φύλο και 
γλώσσα  
 
 
1. Το Σώμα Κειμένων του Ελληνικού Κοινοβουλίου 
 
Η συλλογή του γλωσσικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή, για τις λιγότερο 
ομιλούμενες γλώσσες, όπως η ελληνική, είναι σε ορισμένες περιπτώσεις δύσκολη, 
αλλά ταυτόχρονα δίνει πολλές ευκαιρίες για γλωσσική έρευνα και ανάπτυξη. Το 
αντικείμενο της εργασίας αυτής είναι η επεξεργασία κοινοβουλευτικού λόγου για την 
ποσοτική εξαγωγή πληροφορίας που αφορά στα επίθετα που χρησιμοποιούνται από 
γυναίκες και άνδρες, μέλη του Ελληνικού Κοινοβουλίου, στο λόγο τους. Εξάγονται 
λίστες συχνοτήτων λέξεων και συμφραστικοί πίνακες σχετικά με τη χρήση των 
επιθέτων στο λόγο των γυναικών και ανδρών βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
Την ποσοτική επεξεργασία θα ακολουθήσει ποιοτική μελέτη στο πλαίσιο μελλοντικής 
εργασίας.  

Η χρήση της γλώσσας στην πολιτική παίζει σημαντικό ρόλο στις διεθνείς σχέσεις 
και στη διπλωματία αλλά και στην επικοινωνία των πολιτικών προσώπων με τους 
πολίτες. Ως αποτέλεσμα, υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον από τους πολιτικούς 
επιστήμονες αλλά και τους μελετητές της γλώσσας σχετικά με τη χρήση της γλώσσας 
στην πολιτική. Ενώ οι πολιτικοί επιστήμονες επικεντρώνονται σε θέματα 
επικοινωνίας, οι μελετητές της γλώσσας ενδιαφέρονται για τις γλωσσικές δομές που 
χρησιμοποιούν οι πολιτικοί για να επικοινωνούν τα μηνύματά τους. Ο συνδυασμός 
γνώσης από διάφορους κλάδους όπως η γλωσσολογία, η πολιτική επιστήμη, η 
κοινωνιολογία, η επικοινωνία κ.λπ., ενισχυμένος με την ηλεκτρονική επεξεργασία 
σχετικών σωμάτων κείμενων, συμβάλλει στην απάντηση ερωτήσεων που σχετίζονται 
με τον τρόπο που οι πολιτικοί χρησιμοποιούν τις λέξεις για να μεταδώσουν 
μηνύματα.1  

Η επεξεργασία σωμάτων κειμένων πραγματοποιείται χωρίς προκατάληψη χάρη 
στην αυτόματη επεξεργασία του γλωσσικού υλικού για τη μελέτη της πραγματικής 
χρήσης της γλώσσας. Τα σώματα κειμένων χρησιμοποιούνται για τη εξαγωγή 
πληροφορίας η οποία δεν είναι πάντα εμφανής και συμβάλλουν στη διερεύνηση 
                                                            
1 Βλ. ενδεικτικά: Uhr (2001), Young (2004).  

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
80-92.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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γλωσσικών προβλημάτων σχετικών με τη γλώσσα με τρόπο ακριβή, πλήρη και 
γρήγορο που δεν θα μπορούσε να επιτευχθεί με παραδοσιακές τεχνικές. 
Εξειδικευμένα εργαλεία καθιστούν όλο και πιο εύκολη την εξαγωγή στατιστικών από 
τα σώματα κειμένων χωρίς βέβαια η αυτοματοποίηση της διαδικασίας να αποκλείει 
κάποιες φορές την ανθρώπινη παρέμβαση.2  

Οι γνώσεις μας σήμερα, σχετικά με τους πολιτικούς, τα πολιτικά κόμματα και τους 
ηγέτες τους, αποκτώνται κυρίως από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Η μελέτη του 
πολιτικού λόγου συμβάλλει στην ερμηνεία των γλωσσικών δομών στο πλαίσιο των 
επικοινωνιακών μεθόδων των πολιτικών συνδέοντας την έννοια με το κείμενο και την 
ομιλία. Η επεξεργασία σωμάτων κειμένων μπορεί να παρέχει πολύτιμη βοήθεια στην 
ανάλυση του πολιτικού λόγου παρότι η τελευταία είναι σχετικά νέο πεδίο εφαρμογής 
αφού εξαρτώμενη σε μεγάλο βαθμό από τα συμφραζόμενα καθιστά τη διαδικασία 
δυσκολότερη. 3  

Η μελέτη του πολιτικού λόγου έχει ευρύ φάσμα εφαρμογών. Εργασίες για την 
ανάλυση πολιτικού λόγου με τη χρήση σωμάτων κειμένων περιλαμβάνουν, μεταξύ 
άλλων, την ανάλυση των συνεντεύξεων και ομιλιών των Μπλερ και Μπους που 
σχετίζονται με τον πόλεμο στο Ιράκ από τον Saraceni (2003), τη μελέτη Ενημέρωσης 
Τύπου του Λευκού Οίκου από τον Partington (2003), τη μελέτη κειμένων δικτυακών 
τόπων με εχθρική στάση προς την Ευρωπαϊκή Ένωση ερευνώντας τη γλώσσα του 
ευρω-σκεπτικισμού στη Βρετανία από τον Teubert (2000), την ανάλυση επιστολών 
από πολιτικά γραφεία υποψηφίων, υποστηρικτών και αντιπάλων εκδοτών δύο 
εβδομαδιαίων εφημερίδων μιας αμερικάνικης εργατόπολης από τους Sotillo & 
Starace-Nastasi (1999), τη μελέτη του πολιτικού λόγου άρθρων που συγκεντρώθηκαν 
από τρεις ευρείας κυκλοφορίας εφημερίδες στο Ηνωμένο Βασίλειο μεταξύ 1994 και 
1999 από τους Johnson, Culpeper & Suhr (2003). Οι εργασίες αυτές βασίζονται στην 
αυτόματη επεξεργασία σωμάτων κειμένων εξασφαλίζοντας πληρότητα και ακρίβεια 
στην επεξεργασία του υλικού.  

Όσο αφορά στην οικοδόμηση ενός σώματος κειμένων, γενικά αυτό πρέπει να έχει 
μορφή αναγνώσιμη από υπολογιστή, υλικό αντιπροσωπευτικό της γλώσσας που 
περιγράφει, συνοχή, ομοιογένεια, συγκεκριμένο θέμα, ποικιλία και ισορροπία στην 
χρήση της γλώσσας και στα είδη κειμένου. Επιπλέον, το μέγεθος του σώματος 
κειμένων πρέπει να είναι τέτοιο (ανάλογα με τη γλώσσα/υπογλώσσσα που 
εκπροσωπεί) ώστε να μπορεί να υποστεί στατιστική επεξεργασία. Σχετικά με τα 
μεταδεδομένα για τα κείμενα που αποτελούν το σώμα κειμένων, πληροφορία 
αποθηκεύεται σε αντίστοιχη βάση δεδομένων. Η πληροφορία αυτή περιλαμβάνει το 
κειμενικό είδος, την κυριότητα του κειμένου, τη γλώσσα ή τις γλώσσες ή τις ποικιλίες 
της γλώσσας που αφορά, την ημερομηνία, το μέγεθος και κάθε άλλη πληροφορία που 
μπορεί να κριθεί σημαντική.4 

Το Σώμα Κειμένων Κοινοβουλευτικού Λόγου αφορά στον λόγο βουλευτών του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου, είναι Σώμα Κειμένων Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς 
(Language for Special Purposes – LSP) και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μελέτες της 
γλωσσολογίας, των πολιτικών επιστημών, των επιστημών της επικοινωνίας αλλά και 
αλλού. Μεταξύ των χρηστών μιας Γλώσσας για Ειδικούς Σκοπούς, συγκαταλέγονται 
οι εμπειρογνώμονες (άτομα με εμπειρία στο συγκεκριμένο αντικείμενο), οι ημι-

                                                            
2 Βλ. ενδεικτικά: McEnery, Tono & Xiao (2006), Μικρός (2009), Sinclair (2005), Teubert & 
Cermáková (2007). 
3 Βλ. ενδεικτικά: Adolphs (2008), Beard (2000), Γούτσος (2009), Chilton (2004), Stubbs (1996), van 
Dijk (1997, 2002), Wilson (2001). 
4 Βλ. ενδεικτικά: Biber, Conrad & Reppen (1998), Kretzschmar & Schneider (1996), Oakes (1998), 
Woods, Fletcher & Hughes (1986). 
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εμπειρογνώμονες (εμπειρογνώμονες σε συναφή θέματα) και οι μη-εμπειρογνώμονες 
(μεταφραστές ή τεχνικοί συγγραφείς).5 Το Σώμα Κειμένων Κοινοβουλευτικού Λόγου 
συνοδεύεται από βάση δεδομένων για τη περιγραφή των μεταδεδομένων του. 

Το γλωσσικό υλικό του Σώματος Κειμένων Κοινοβουλευτικού Λόγου αποτελείται 
από ομιλίες στο Ελληνικό Κοινοβούλιο της περιόδου 1998 – 2008. Για την ανάπτυξη 
του σώματος κειμένων έγιναν τα εξής:  

i. περιγραφή του γλωσσικού υλικού που χρειάζεται να συλλεχθεί,  
ii. εύρεση του γλωσσικού υλικού,  

iii. συλλογή των σχετικών κειμένων,  
iv. επεξεργασία των κειμένων για την απομάκρυνση ακατάλληλου υλικού,  
v. κατηγοριοποίηση των επεξεργασμένων κειμένων σε λόγο γυναικών 

ομιλητριών και λόγο ανδρών ομιλητών, 
vi. κατασκευή του σώματος κειμένων και των υποσυνόλων του για τις γυναίκες 

ομιλήτριες και τους άνδρες ομιλητές, 
vii. κατασκευή της βάσης δεδομένων με τα μεταδεδομένα για το σώμα κειμένων. 

Το γλωσσικό υλικό συλλέχθηκε από τον επίσημο ιστότοπο του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου6 με τη μορφή των κειμένων των συνεδριάσεων του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου. Κάθε συνεδρίαση εντάσσεται σε μία σύνοδο, ενώ κάθε σύνοδος  σε 
μία περίοδο. Αφού γίνει η ανάκτηση του κειμένου μίας συνεδρίασης, αυτό υπόκειται 
σε επεξεργασία, έτσι ώστε να αφαιρείται ότι δεν είναι κατάλληλο γλωσσικό υλικό. 
Τέτοιο μη κατάλληλο υλικό περιλαμβάνει τα ονόματα των ομιλητριών και ομιλητών, 
ημερομηνίες των συνεδριάσεων, σχόλια που περιγράφουν κινήσεις των Μελών του 
Κοινοβουλίου όπως για παράδειγμα αποχώρηση, χειροκροτήματα, εικόνες και κάθε 
άλλη πληροφορία που δεν ανήκει στο λόγο των πολιτικών προσώπων. Ο πίνακας 1 
δίνει ένα δείγμα από την ΡΝΕ 18-04-2005 Συνεδρίαση του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
όπως έχει συλλεχθεί από την επίσημη ιστοσελίδα του Ελληνικού Κοινοβουλίου, ενώ 
ο πίνακας 2 δίνει το γλωσσικό υλικό από την ίδια Συνεδρίαση του Κοινοβουλίου μετά 
την απομάκρυνση του μη κατάλληλου γλωσσικού υλικού (στην περίπτωση αυτή των 
ονομάτων των ομιλητών).  

 
Πίνακας 1: Δείγμα του γλωσσικού υλικού της Συνεδρίασης ΡΝΕ του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 18-04-
2005 
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Όχι στη Βουλή ...  
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης): 
Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: ... σε κλειστή συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.  
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης): 
Ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, για πολλοστή φορά. Το έχω κάνει και άλλοτε, το ρωτώ και τώρα.  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Σε κλειστή συνεδρίαση σας καλούσαμε επί μήνες.  
ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΠΑΥΛΟΠΟΥΛΟΣ (Υπουργός Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης): 
Η Κυβέρνησή σας, όταν έφερνε το ν. 3021/2002, γιατί δεν έκανε ίδιο το? Η Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας εκεί ήταν και η υπευθυνότητα σήμαινε ...  
ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΚΛΑΜΑΝΗΣ: Αν το ζητήσατε, η Επιτροπή κακώς δεν το έκανε.  
 
Πίνακας 2: Δείγμα του γλωσσικού υλικού του Σώματος Κειμένων του Ελληνικού Κοινοβουλίου, 
Συνεδρίαση ΡΝΕ 18-04-2005  
Όχι στη Βουλή ...  
Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.  
... Σε κλειστή συνεδρίαση στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.  
Ρωτώ, κύριε Πρόεδρε, για πολλοστή φορά. Το έχω κάνει και άλλοτε, το ρωτώ και τώρα.  

                                                            
5 Bowker & Pearson (2002). 
6 Βουλή των Ελλήνων, http://www.hellenicparliament.gr  
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Σε κλειστή συνεδρίαση σας καλούσαμε επί μήνες.  
Η Κυβέρνησή σας, όταν έφερνε το ν. 3021/2002, γιατί δεν έκανε ίδιο το; Η Επιτροπή Θεσμών και 
Διαφάνειας εκεί ήταν και η υπευθυνότητα σήμαινε ...  
Αν το ζητήσατε, η Επιτροπή κακώς δεν το έκανε.  

 
Το σώμα κειμένων είναι δυναμικό και ο συνολικός αριθμός των κειμένων τα οποία 

το αποτελούν σήμερα είναι περίπου 2.550 ενώ ο συνολικός αριθμός λέξεών του είναι 
μεγαλύτερος του 10.000.000.7 Μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές της 
γλωσσολογίας και της πολιτικής επιστήμης στο σύνολό του, αλλά και σε υποσύνολα 
αυτού σύμφωνα με χαρακτηριστικά όπως το φύλο, το πολιτικό κόμμα, το θέμα, η 
προέλευση κ.ά. Στην εργασία αυτή το σώμα κειμένων έχει χωριστεί σε δύο 
υποσύνολα ανάλογα το φύλο από το οποίο έχει προέλθει το αντίστοιχο γλωσσικό 
υλικό.  
 

 
2. Χρήση Επιθέτων στον Κοινοβουλευτικό Λόγο 
 
Οι διαφορές στη χρήση της γλώσσας μεταξύ ανδρών και γυναικών είναι ένα 
ενδιαφέρον θέμα μελέτης με μεγάλο περιθώριο έρευνας.8 Η γλώσσα στην πολιτική 
για πολλά χρόνια εθεωρείτο παλαιότερα γένους αρσενικού, και οι γυναίκες πολιτικοί 
αναμενόταν να συμμορφώνονται με συγκεκριμένο τρόπο χρήσης του λόγου. Σήμερα, 
η επεξεργασία σωμάτων κειμένων συμβάλλει στην εξόρυξη ποσοτικής πληροφορίας 
σχετικής με την πραγματική χρήση της γλώσσας από τις γυναίκες και τους άνδρες, 
όπως για παράδειγμα την προτίμηση συγκεκριμένων μερών του λόγου από τις 
γυναίκες και τους άνδρες όπως και συγκεκριμένων λέξεων και εκφράσεων.  

Σε αυτήν τη μελέτη χρησιμοποιούμε το Σώμα Κειμένων Κοινοβουλευτικού Λόγου 
που αφορά στη δεκαετία 1998-2008 και αποτελείται από 10.000.000 λέξεις για την 
εξόρυξη ποσοτικής πληροφορίας σχετικής με τη χρήση των επιθέτων από τους άνδρες 
και τις γυναίκες βουλευτές του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Εξάγονται λίστες 
συχνοτήτων επιθέτων για τα δύο υποσύνολα του σώματος κειμένων των ανδρών 
ομιλητών και των γυναικών ομιλητριών. Στον πίνακα 3 δίνονται τα σαράντα πιο 
συχνά χρησιμοποιούμενα επίθετα στις ομιλίες ανδρών βουλευτών και στον πίνακα 4 
τα σαράντα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα επίθετα στις ομιλίες γυναικών βουλευτών 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο όπως εξάγονται από την επεξεργασία του Σώματος 
Κειμένων Κοινοβουλευτικού Λόγου.9 Μεταξύ των σαράντα επιθέτων, τα 31 είναι 
κοινά στις δύο λίστες. Πολλά μάλιστα βρίσκονται στην ίδια ή κοντινή θέση στις 
λίστες: τα επίθετα όλα, όλοι, τελευταία, κύριος βρίσκονται στην ίδια θέση στις δύο 
λίστες, τα επίθετα Νέας, όλες, Νέα, πρώτη, μεγάλο, όλο σε απόσταση μίας θέσης, τα 
μεγάλη, πρώτο σε απόσταση τριών θέσεων, τα όλους, νέα, όλη σε απόσταση τεσσάρων 
θέσεων, το πολλά σε απόσταση πέντε θέσεων, το όλων, οικονομική σε απόσταση έξι 
θέσεων, το ίδια, σημαντικό σε απόσταση επτά θέσεων, το δημόσιο σε απόσταση οκτώ 
θέσεων, το ίδιο σε απόσταση εννέα θέσεων στις λίστες. Το επίθετο κοινωνικής 
βρίσκεται σε απόσταση δώδεκα θέσεων στις λίστες, τα πολλές, Ευρωπαϊκή σε 
απόσταση δεκατριών θέσεων, το Ευρωπαϊκής σε απόσταση δεκατεσσάρων θέσεων, 
ενώ κάποια επίθετα βρίσκονται σε μεγάλη σχετικά απόσταση: τα ασφαλιστικό και 
κοινωνική σε απόσταση είκοσι τριών και είκοσι τεσσάρων θέσεων αντίστοιχα. Οκτώ 

                                                            
7 Frantzi & Amvrosiadis (2009). 
8 Βλ. ενδεικτικά: Edwards (2009), Koppel, Shlomo & Shimoni (2003), Newman, Handelman, Lori & 
Pennebaker (2008), Μακρή-Τσιλιπάκου (2010), Παυλίδου (2006), Pawelczyk (2009). 
9 Περιλαμβάνονται λέξεις που χρησιμοποιούνται και ως αντωνυμίες, ουσιαστικά ή επιρρήματα.  
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από τα επίθετα της  λίστας των ανδρών ομιλητών δεν υπάρχουν στην λίστα των 
γυναικών ομιλητριών: το κυρίες, το οποίο βρίσκεται στη θέση 10, το κάποιος στη 
θέση 26, τα δεκτό και λίγο στις θέσεις 27 και 28 αντίστοιχα και τα Πρακτικά, δημόσια, 
επίκαιρη και κύριο τα οποία βρίσκονται στις θέσεις 35, 36, 39 και 40 αντίστοιχα. Όσο 
αφορά στα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα επίθετα από τις γυναίκες ομιλήτριες, το 
επίθετο νέο στη θέση 28 της λίστας των γυναικών ομιλητριών δεν υπάρχει στη λίστα 
των ανδρών ομιλητών, όπως και τα επίθετα προσωπικού, σημερινή, συγκεκριμένο, 
νέων, νέες, δημοσίου, ακόλουθη των θέσεων 31, 33, 35, 36, 37 και 38 τα οποία επίσης 
δεν υπάρχουν μεταξύ των σαράντα πιο συχνά χρησιμοποιούμενων επιθέτων από τους 
άνδρες ομιλητές. 

 
Πίνακας 3: Τα 40 πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενα επίθετα από άνδρες μέλη 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου.  

Πίνακας 4: Τα 40 πιο συχνά 
χρησιμοποιούμενα επίθετα από γυναίκες μέλη 
του Ελληνικού Κοινοβουλίου. 
 

α/α συχνότητα % επίθετο 

1 3412 0,12 όλα 

2 2067 0,07 όλοι 

3 2065 0,07 Νέας 

4 1887 0,06 όλες 

5 1539 0,05 ίδια 

6 1458 0,05 όλους 

7 1287 0,04 δημόσιο 

8 1273 0,04 πολλά 

9 1254 0,04 σχετικά 

10 1245 0,04 κυρίες 

11 1241 0,04 μεγάλη 

12 1198 0,04 πολλές 

13 1158 0,04 Νέα 

14 1139 0,04 νέα 

15 1131 0,04 όλων 

16 1127 0,04 μεγάλο 

17 1116 0,04 ίδιο 

18 1113 0,04 πρώτη 

19 1093 0,04 όλη 

20 1077 0,04 Ευρωπαϊκή 

21 1073 0,04 ελληνική 

22 1025 0,03 τελευταία 

23 987 0,03 Ευρωπαϊκής 

24 984 0,03 κύριος 

α/α συχνότητα % επίθετο 

1 680 0,13 όλα 

2 374 0,07 όλοι 

3 365 0,07 σχετικά 

4 319 0,06 Νέας 

5 315 0,06 όλες 

6 275 0,05 κοινωνική 

7 274 0,05 Ευρωπαϊκή 

8 236 0,04 μεγάλη 

9 233 0,04 Ευρωπαϊκής 

10 233 0,04 όλους 

11 227 0,04 ασφαλιστικό 

12 225 0,04 ίδια 

13 222 0,04 πολλά 

14 213 0,04 Νέα 

15 205 0,04 δημόσιο 

16 201 0,04 ελληνική 

17 200 0,04 μεγάλο 

18 198 0,04 νέα 

19 198 0,04 πρώτη 

20 194 0,04 κοινωνικής 

21 191 0,04 όλων 

22 190 0,04 τελευταία 

23 186 0,03 όλη 

24 180 0,03 κύριος 
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25 915 0,03 δυνατόν 

26 867 0,03 κάποιος 

27 856 0,03 δεκτό 

28 811 0,03 λίγο 

29 797 0,03 όλο 

30 791 0,03 κοινωνική 

31 784 0,03 ελληνικό 

32 779 0,03 κοινωνικής 

33 769 0,03 σημαντικό 

34 750 0,03 ασφαλιστικό 

35 749 0,03 Πρακτικά 

36 726 0,02 δημόσια 

37 702 0,02 πρώτο 

38 693 0,02 οικονομική 

39 679 0,02 επίκαιρη 

40 671 0,02 κύριο 
 

25 174 0,03 πολλές 

26 150 0,03 ίδιο 

27 149 0,03 ελληνικό 

28 138 0,03 νέο 

29 135 0,03 δυνατόν 

30 133 0,03 όλο 

31 133 0,03 προσωπικού 

32 131 0,02 οικονομική 

33 126 0,02 σημερινή 

34 126 0,02 συγκεκριμένο

35 125 0,02 νέων 

36 124 0,02 νέες 

37 122 0,02 δημοσίου 

38 117 0,02 ακόλουθη 

39 116 0,02 πρώτο 

40 115 0,02 σημαντικό 
 
Στον πίνακα 5 δίνονται τα τριάντα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα λήμματα επίθετων 

στις ομιλίες ανδρών και γυναικών βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Τα είκοσι 
τρία από τα τριάντα επίθετα είναι κοινά και στις δύο λίστες. Υπάρχουν τέσσερα 
επίθετα τα οποία εμφανίζονται ακριβώς στην ίδια θέση στις δύο λίστες: όλος, νέος, 
σχετικός, ενεργειακός. Τα επίθετα λεπτός, δίκαιος, αγαπητός, διεθνής, πολιτικός, 
άμεσος και βασικός της λίστας των ανδρών ομιλητών δεν εμφανίζονται στα τριάντα 
πιο συχνά χρησιμοποιούμενα επίθετα από τις γυναίκες ομιλήτριες και τα επίθετα 
μεγάλος, σημερινός, συγκεκριμένος, άδειος, γνωστός, νομοθετικός, δίκαιος της λίστας 
των γυναικών ομιλητριών δεν υπάρχουν στα τριάντα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα 
επίθετα των ανδρών ομιλητών. 

 
Πίνακας 5: Τα 30 πιο συχνά χρησιμοποιούμενα λήμματα επιθέτων από άνδρες και γυναίκες μέλη του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου. 

α/α άνδρες γυναίκες α/α άνδρες γυναίκες 

1 όλος όλος 16 ασφαλιστικός συγκεκριμένος 

2 νέος νέος 17 αρμόδιος σημαντικός 

3 ίδιος κοινωνικός 18 καλός άδειος 

4 δημόσιος Ευρωπαϊκός 19 προσωπικός δεύτερος 

5 μεγάλος ασφαλιστικός 20 σοβαρός θεσμικός 

6 πρώτος ίδιος 21 ενεργειακός ενεργειακός 

7 Ευρωπαϊκός δημόσιος 22 θεσμικός γνωστός 

8 ελληνικός ελληνικός 23 λεπτός σοβαρός 
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9 τελευταίος μεγάλος 24 δίκαιος εθνικός 

10 σχετικός σχετικός 25 σωστός άμεσος 

11 σημαντικός πρώτος 26 αγαπητός αρμόδιος 

12 κοινωνικός τελευταίος 27 διεθνής νομοθετικός 

13 δεύτερος οικονομικός 28 πολιτικός σωστός 

14 οικονομικός προσωπικός 29 άμεσος δίκαιος 

15 εθνικός σημερινός 30 βασικός καλός 
 
Στους πίνακες που ακολουθούν δίνονται δείγματα χρήσεων επιθέτων με 

ουσιαστικά. Έτσι, στον πίνακα 6 δίνονται τα είκοσι πιο συχνά ουσιαστικά που 
εμφανίζονται με το επίθετο «νέος» στις ομιλίες ανδρών και γυναικών στο Σώμα 
Κειμένων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Τα μισά περίπου από τα είκοσι πιο συχνά 
εμφανιζόμενα ουσιαστικά με το επίθετο «νέος» είναι κοινά στις γυναίκες και άνδρες 
βουλευτές, έστω σε διαφορετική θέση στη λίστα και χρησιμοποιούμενα σε 
διαφορετικό αριθμό ή πτώση: γενιά, θέση, τεχνολογίες, κτήρια, εργασία, άνθρωπος, 
εργασία, νομοσχέδιο, συνάδελφοι. Στα είκοσι πιο συχνά εμφανιζόμενα ουσιαστικά με 
το επίθετο «νέος» στο λόγο των ανδρών ομιλητών υπάρχουν τρεις λέξεις που δίνουν 
κοινωνική χροιά: παιδιά, άνθρωποι, συνάδελφους, ενώ στο λόγο των γυναικών 
ομιλητριών υπάρχουν πέντε: άνθρωπος, ζευγάρια, συνάδελφοι, γυναίκες, νοσοκομείο, 
οι οποίες εμφανίζονται κατά μέσο όρο υψηλότερα στη λίστα από ότι οι αντίστοιχες 
λέξεις των ανδρών ομιλητών. Ενδιαφέρον παρουσιάζουν ουσιαστικά που βρίσκονται 
ψηλά σχετικά στη λίστα των ανδρών ομιλητών τα οποία απουσιάζουν τελείως από τα 
είκοσι συχνότερα εμφανιζόμενα ουσιαστικά με το επίθετο «νέος» των γυναικών 
ομιλητριών, όπως τα: εποχή, παιδιά, θεσμικό, στοιχεία, διακυβέρνηση, πρόταση, 
σύστημα, επενδύσεις, και αντίστοιχα ουσιαστικά των γυναικών ομιλητριών σε ψηλές 
θέσεις τα οποία απουσιάζουν από τη λίστα των ουσιαστικών με το επίθετο «νέος» 
των ανδρών ομιλητών: πλαίσιο, ζευγάρια, σύγχρονων, πλαίσιο, νοσοκομείο, υποδομές, 
κώδικας, νόμο. 

Στον πίνακα 7  δίνονται τα είκοσι πιο συχνά ουσιαστικά που εμφανίζονται με το 
επίθετο «κοινωνικός» στις ομιλίες ανδρών και  γυναικών βουλευτών στο Σώμα 
Κειμένων του Ελληνικού Κοινοβουλίου. Και εδώ, πάνω από τα μισά ουσιαστικά 
είναι κοινά στις λίστες των γυναικών ομιλητριών και των ανδρών ομιλητών, έστω σε 
διαφορετική θέση στη λίστα και σε διαφορετικό αριθμό ή πτώση: ασφάλιση, 
πολιτικής, συνοχής, κράτους, σύνολο, ευαισθησίας, αλληλεγγύης, δικαιώματα, 
δικαιοσύνης, ανισότητες, συναίνεση, παροχές. Οι λέξεις: χάρτη, ομάδας, φροντίδας, 
φορείς, υπηρεσιών, χαρακτήρα, πρόβλημα και δίκαιο, εμφανίζονται μόνο στη λίστα 
των γυναικών ομιλητριών, ενώ οι λέξεις προστασίας, ομάδας, χαρακτήρα, πρόβλημα, 
αποκλεισμού, αγαθό, διάλογο και συστήματος, εμφανίζονται μόνο στη λίστα των 
ανδρών ομιλητών. Και στις δύο λίστες υπάρχουν λέξεις με κοινωνική χροιά, όπως: 
ευαισθησίας, αλληλεγγύης, ανισότητες, δικαιώματα, δικαιοσύνης, παροχές. Στη λίστα 
των ανδρών υπάρχουν επιπλέον τα ουσιαστικά: προστασίας και αγαθό, ενώ στη λίστα 
των γυναικών τα ουσιαστικά: φροντίδας, δίκαιο. 
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Πίνακας 6: Τα 20 συχνότερα εμφανιζόμενα 
ουσιαστικά με  το επίθετο «νέος» από 
ομιλίες ανδρών και  γυναικών βουλευτών 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 
 

Πίνακας 7: Τα 20 συχνότερα εμφανιζόμενα  
ουσιαστικά με  το επίθετο «κοινωνικός» από  
ομιλίες ανδρών και γυναικών βουλευτών στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

 

 α/α άνδρες γυναίκες 

νέος 

1 γενιά θέση 

2 δεδομένα άνθρωπος 

3 εποχή γενιά 

4 θέση τεχνολογίες 

5 τεχνολογίες πλαίσιο 

6 παιδιά κτήρια 

7 θέσεις ζευγάρια 

8 θεσμικό δεδομένα 

9 κτήρια σύγχρονων 

10 στοιχεία Συνθήκη 

11 διακυβέρνηση πλαίσιο 

12 συνθήκες εργασία 

13 πολιτική νοσοκομείο 

14 πρόταση υποδομές 

15 εργασίας συνάδελφοι 

16 σύστημα πολιτική 

17 άνθρωποι κώδικας 

18 συναδέλφους νομοσχέδιο 

19 επενδύσεις γυναίκες 

20 νομοσχέδιο νόμο 
 

 α/α άνδρες γυναίκες 

κοινωνικός 

1 ασφάλισης ασφάλισης 
2 πολιτικής συνοχής 
3 συνοχής πολιτικής 
4 προστασίας ευαισθησίας 
5 κράτους χάρτη 
6 ομάδας κράτος 
7 σύνολο δικαιοσύνης 
8 ευαισθησίας αλληλεγγύης
9 αλληλεγγύης ομάδας 

10 δικαιώματα φροντίδας 
11 χαρακτήρα δικαιωμάτων
12 πρόβλημα παροχών 
13 δικαιοσύνης φορείς 
14 αποκλεισμού υπηρεσιών 
15 ανισότητες χαρακτήρα 
16 αγαθό πρόβλημα 
17 διάλογο δίκαιο 
18 συναίνεση συναίνεση 
19 συστήματος ανισοτήτων 
20 παροχές συνόλου 

 
Ακολουθούν παραδείγματα συμφραστικών πινάκων σχετικά με τη χρήση κάποιων 

επιθέτων από γυναίκες ομιλήτριες και άνδρες ομιλητές. Στον πίνακα 8 δίνονται 
συμφραζόμενα του λήμματος «νέος» από ομιλίες ανδρών και γυναικών βουλευτών 
στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Βλέπουμε στο συμφραστικό πίνακα από το λόγο των 
ανδρών βουλευτών, το επίθετο «νέος» να έχει τη σημασία του καινούριου για 
καταστάσεις, δομές, ενέργειες και λειτουργίες, όπως: νέα άδεια, νέες δομές, νέες 
εκδόσεις, νέες τεχνολογίες, νέος φορέας, νέο προσωπικό. Στο συμφραστικό πίνακα 
από το λόγο των γυναικών βουλευτών, βλέπουμε το «νέος» να έχει τη σημασία του 
καινούριου για καταστάσεις, δομές, ενέργειες, όπως νέο νομοσχέδιο, νέο φορέα αλλά 
και να εμφανίζεται με λέξεις οι οποίες εκφράζουν κρίση ή συναίσθημα, όπως: νέες 
ανισότητες, νέα διάθεση, νέα και επικίνδυνη κλιμάκωση.  
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Πίνακας 8: Συμφραζόμενα του επιθέτου «νέος»  από ομιλίες ανδρών και  γυναικών βουλευτών στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο 

α/α άνδρες γυναίκες 

1 
Νε αντικατάσταση της άδειας με νέα όπου 
αναγράφεται τόπος γέ 

 συνάδελφοι, η Κυβέρνηση με το νέο
νομοσχέδιο για το Εθνικό  

2 
των τους και όχι στην παραγωγή νέας γνώσης για 
λογαριασμό τη 

σάς να λέτε ότι πολύ σύντομα η νέα γενιά, οι 
φοιτητές θα έχο 

3 
Τά, για να προσαρμόζονται στις νέες εκδόσεις 
τους, θα πρέπει 

ένταξη μιας σειράς ταμείων στο νέο φορέα, το 
Ενιαίο Ταμείο Α 

4 
ται η χρηματοδότηση ειδικά στο νέο φορέα που 
κάνετε, όπου με 

 προσωπικού και πριν αρχίσει η νέα σχολική 
χρονιά, εστάλησαν 

5 
Εί να αποφύγει την ευθύνη του; Νέες δομές. 
Κύριε Υπουργέ, σα 

τις ενισχύετε και δημιουργείτε νέες ανισότητες 
μεταξύ των πε 

6 
ς τους τομείς, σε σχέση με τις νέες τεχνολογίες. 
Θα μου πείτ 

ου διατίθεται ως σύνδεσμος στη νέα διάθεση του 
Υπουργείου Πο 

7 
ς πόρους. Αντίθετα κατοχυρώνει νέες σπατάλες 
που έχουν να κά 

οι συνάδελφοι, θεωρώ ότι με το νέο πλαίσιο για 
την οδική βοή 

8 
ι πιστεύει στις ικανότητες της νέας γενιάς και των 
ανθρώπων  

γραφος 6 [Στο άρθρο 17 τίθεται νέα παράγραφος 
6 που έχει ως  

9 
εσία Πολιτικής Αεροπορίας, και νέο προσωπικό 
να προσληφθεί.  

 υπάρξει μια νέα αντίληψη, μια νέα πολιτική στα 
θέματα του π 

10 
Αι της επιστήμης συνθέτουν μια νέα οικονομική 
και κοινωνική  

ν άποψή μας, πρόκειται για μία νέα και 
επικίνδυνη κλιμάκωση  

 
Στον πίνακα 9 δίνονται παραδείγματα των συμφραζομένων του «νέας γενιάς». 

Όσο αφορά τη συνύπαρξη του ουσιαστικού «γενιάς»  με το επίθετο «νέας», η 
σύμφραση «νέας γενιάς» χρησιμοποιείται από τους άνδρες ομιλητές με δύο σημασίες. 
Η πρώτη για να δηλώσει νέου τύπου δραστηριότητες, ενέργειες ή λειτουργίες, όπως 
για παράδειγμα: τα χρέη νέας γενιάς, οι κρυπτογραφήσεις της νέας γενιάς. Η δεύτερη 
για να δηλώσει τους νέους και τις νέες της σημερινής Ελλάδας, όπως: η νέα γενιά της 
πατρίδας μας, το αύριο της νέας γενιάς, η εκπαίδευση της νέας γενιάς, τα προβλήματα 
της νέας γενιάς. Και στο λόγο των γυναικών, η σύμφραση «νέας γενιάς» έχει δύο 
σημασίες. Έτσι, χρησιμοποιείται για να δηλώσει νέου τύπου λειτουργίες και 
δραστηριότητες, όπως η νέα γενιά αποκρατικοποιήσεων, αλλά χρησιμοποιείται κυρίως 
για να αναφερθεί στους νέους και νέες της σημερινής Ελλάδας και μάλιστα 
εκφράζοντας κατανόηση και συμπαράσταση: νέα γενιά των 500 και 700 ευρώ, η νέα 
γενιά φτάνει να ζει κάτω, όλα τα βάρη στη νέα γενιά, οι εργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, η 
νέα γενιά.  

 
Πίνακας 9: Συμφραζόμενα του «νέας γενιάς» από ομιλίες ανδρών και  γυναικών βουλευτών στο 
Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

α/α άνδρες γυναίκες 

1 
έσσερα χρόνια την Ολυμπιακή με νέας γενιάς 
χρέη; Ξέρετε πολύ 

εμάς και από εμάς εξαρτάται η νέα γενιά πώς 
και με ποια εφό 

2 
ολεί ιδιαίτερα ένα κομμάτι της νέας γενιάς της 
πατρίδας μας  

τις παροχές και βέβαια, για τη νέα γενιά των 
500 και 700 ευρ 

3 
για την ανάγκη εκπαίδευσης της νέας γενιάς σε 
σύγχρονους τομ 

ολύ επίκαιρο και το γνωρίζει η νέα γενιά πιο 
πολύ απ? όλους. 

4 
τε απέναντι στα προβλήματα της νέας γενιάς, 
αλλά καλό είναι  

ς της Νέας Δημοκρατίας είναι η νέα γενιά. Δεν 
πρωτοτυπείτε,  

5 
κό, ξέρετε, αφορά το αύριο της νέας γενιάς, 
αφορά το αύριο τ 

ται. Και έρχεται σήμερα αυτή η νέα γενιά και 
φτάνει να ζει κ 



[��89��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

6 
ένη είναι και η ολοκλήρωση της νέας γενιάς 
κτηματογραφήσεων  

ι μεταφέροντας όλα τα βάρη στη νέα γενιά. 
Στον τομέα της περ 

7 
Ι τροφοδοτούν την ανησυχία της νέας γενιάς για 
το δικό της μ 

ργαζόμενοι, οι συνταξιούχοι, η νέα γενιά και 
προπαντός οι γυ 

8 
ηνικής κοινωνίας και ιδίως της νέας γενιάς. 
Λυπάμαι ειλικριν 

ί όταν μιλάτε για συνέχεια και νέα γενιά 
αποκρατικοποιήσεων, 

9 
λογώ ότι από έναν πολιτικό της νέας γενιάς, της 
δικής μου γε 

ολύ επίκαιρο και το γνωρίζει η νέα γενιά πιο 
πολύ απ? όλους. 

10 
, έτσι, την αίσθηση κυρίως της νέας γενιάς της 
αποστροφής πρ 

τό το νομοσχέδιο όσον αφορά τη νέα γενιά, η 
οποία βιώνει από 

 
Στον πίνακα 10 δίνονται παραδείγματα των συμφραζομένων του «κοινωνικής 

ασφάλισης» από τις ομιλίες ανδρών και γυναικών βουλευτών στο Ελληνικό 
Κοινοβούλιο. Η σύμφραση «κοινωνικής ασφάλισης» χρησιμοποιείται από τις 
γυναίκες ομιλήτριες και τους άνδρες ομιλητές στο Κοινοβούλιο κυρίως ως όρος με 
μία σημασία. Εμφανίζεται έτσι μαζί με λέξεις όπως: σύστημα, μητρώο, φορέας. Η 
γραφή της δεν είναι τυποποιημένη αλλά δίνεται στα κείμενα με μικρά τα αρχικά 
γράμματα των λέξεων «κοινωνικής» και «ασφάλισης»: κοινωνικής ασφάλισης, αλλά 
και κεφαλαία: Κοινωνικής Ασφάλισης. Τα κεφαλαία χρησιμοποιούνται όταν το 
«κοινωνικής ασφάλισης» αποτελεί όρο ή μέρος όρου, όπως: Αριθμός Μητρώου 
Κοινωνικής Ασφάλισης, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Κοινωνικής Ασφάλισης, 
Φορέων της Κοινωνικής Ασφάλισης, ενώ αλλιώς χρησιμοποιούνται τα μικρά: καθ’ 
αυτής της κοινωνικής ασφάλισης, στο θέμα της κοινωνικής ασφάλισης. Ωστόσο, η 
χρήση μικρών και κεφαλαίων στους όρους δεν είναι συστηματική: φορέων 
κοινωνικής ασφάλισης, Φορέων της Κοινωνικής Ασφάλισης, σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης, σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης, Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλισης. 
 
Πίνακας 10: Συμφραζόμενα του «κοινωνικής ασφάλισης» από ομιλίες ανδρών και γυναικών 
βουλευτών στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. 

α/α άνδρες γυναίκες 

1 
ησης της περιουσίας των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης, δηλαδή  

 για όλους τους φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης. Η διασφ 

2 
αίνουν αυτά τα έργα των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης σε ιδιωτ 

γίνεται. Και τέλος, τι σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης; Εδώ δεν 

3 
τική μας φιλοσοφία- το σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης στην Ελλ 

της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης 
Κοινωνικής Ασφάλισης Α.Ε. ( 

4 
κής ευαισθησίας του συστήματος κοινωνικής 
ασφάλισης της χώρα 

 η Κυβέρνηση στο σύστημα κοινωνικής 
ασφάλισης της χώρας 

5 
φημο Α.Μ.Κ.Α. (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης). Υποθέτ 

 Δεν υπήρχε Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης για όλ 

6 
 Δαπανών Υγείας των Φορέων της Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Την υπη 

 όταν σήμερα το σύστημα της κοινωνικής 
ασφάλισης, το οποί 

7 
ων του Κράτους προς το Σύστημα Κοινωνικής 
Ασφάλισης. Όμως, α 

υς εκατόν τριάντα τρεις φορείς κοινωνικής 
ασφάλισης, που ισχ 

8 
κευτικής περίθαλψης των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης, η επιστ 

μεταξύ των φορέων κοινωνικής ασφάλισης, 
αλλά  

9 
ριεχόμενο αυτής καθ’ αυτής της κοινωνικής 
ασφάλισης. Εάν, κυ 

ικτρεις πυλώνες στο θέμα της κοινωνικής 
ασφάλισης: Τον πυλ 

10 
ην αποκρατικοποίηση των φορέων κοινωνικής 
ασφάλισης το συντο 

 καθιερώνει Αριθμό Μητρώου Κοινωνικής 
Ασφάλισης για όλο 

 



[��90��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

3. Μελλοντική εργασία  
 
Η επεξεργασία σωμάτων κειμένων των πρακτικών των συνεδριάσεων του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου δίνει τη δυνατότητα να εξετάσουμε χαρακτηριστικά του πολιτικού 
λόγου με πλήρη, ακριβή και γρήγορο – υπολογιστικά – τρόπο που δεν θα  μπορούσε 
να επιτευχθεί αλλιώς. Η μελέτη αυτή επικεντρώθηκε στην εξαγωγή ποσοτικών 
στοιχείων που αφορούν στη χρήση των επιθέτων από γυναίκες ομιλήτριες και άνδρες 
ομιλητές του κοινοβουλίου.  

Στόχος για μελλοντική εργασία είναι η ποιοτική επεξεργασία της ποσοτικής 
πληροφορίας που εξήχθη, ενώ παράλληλα, προγραμματίζεται ποσοτική επεξεργασία 
για τη σύγκριση της χρήσης των επιθέτων από γυναίκες ομιλήτριες και άνδρες 
ομιλητές του Ελληνικού Κοινοβουλίου οι οποίοι/οποίες δεν ανήκουν στο κυβερνόν 
κόμμα με τη χρήση των επιθέτων από γυναίκες και άνδρες ομιλητές του Ελληνικού 
Κοινοβουλίου οι οποίοι/οποίες ανήκουν σε αυτό. Η σύγκριση θα δώσει στοιχεία για 
τις διαφορές στη χρήση του λόγου από τους άνδρες και τις γυναίκες του 
Κοινοβουλίου του κυβερνώντος κόμματος σε σχέση με τη χρήση του λόγου από 
άνδρες και γυναίκες βουλευτές εκτός αυτού. Μελλοντικός στόχος είναι επίσης η 
σύγκριση της χρήσης των επιθέτων από γυναίκες ομιλήτριες και άνδρες ομιλητές του 
Ελληνικού Κοινοβουλίου με τη χρήση των επιθέτων από άνδρες και γυναίκες εκτός 
Κοινοβουλίου η οποία και θα δώσει πληροφορία για τις διαφορές στη χρήση του 
λόγου εντός και εκτός Κοινοβουλίου. 
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Abstract 
 
This paper presents the basic tenets of the New Curriculum for the Greek Language in 
Basic Education. It addresses the redesign of a curriculum attuned to the principles set by 
the European Council and based on the theoretical assumptions of constructivism and 
critical literacy. The curriculum proposed is learner-centered, open and flexible, and it 
emphasizes both on the active role of the teacher and on the students experiential 
learning. It consists of two parts: the theoretical framework and the Teacher’s Guide, a 
supplementary text with learning scenarios, FAQs, references and a glossary. Innovations 
can be found in different views of the curriculum structure, e.g. content and strategy-
based language instruction, L2 instruction in mainstream classrooms, portfolio 
evaluation, project etc. 
 
Λέξεις-κλειδιά: αξιολόγηση, διαφοροποιημένη διδασκαλία, διδακτικά σενάρια, 
εποικοδομισμός, κριτικός γραμματισμός, μάθηση μέσω δραστηριοτήτων, πολυγραμματι-
σμοί, στρατηγικές 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται οι γενικές κατευθυντήριες επιλογές που καθόρισαν 
το νέο Πρόγραμμα Σπουδών (στο εξής ΠΣ) για τη νεοελληνική (στο εξής ΝΕ) γλώσσα 
στην υποχρεωτική εκπαίδευση, το οποίο αποτέλεσε έργο ΕΣΠΑ στο πλαίσιο του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και διά βίου μάθηση» και ειδικότερα στην 
Πράξη «Νέο Σχολείο (Σχολείο 21ου αιώνα)». Σημειώνεται ότι καταγράφεται σύγκλιση 
στόχων με το Ψηφιακό Σχολείο http://dschool.edu.gr   

Η απάντηση στο ερώτημα που εύλογα τίθεται «γιατί τώρα νέα προγράμματα 
σπουδών» είναι ότι πρόκειται για ευρωπαϊκή επιταγή. Όπως πράγματι μπορεί κανείς να 
διαπιστώσει, αλλαγές στα προγράμματα σπουδών έγιναν για το λόγο αυτό και σε άλλα 
κράτη-μέλη της ΕΕ. Ειδικά όσον αφορά την Ελλάδα, το 2003 είχε γίνει η τελευταία 
μεταρρύθμιση με την έκδοση νέων προγραμμάτων σπουδών και το 2006-2007 η έκδοση 
νέων διδακτικών βιβλίων, αλλά από τότε αφενός έχει επιτευχθεί σημαντική επιστημονική 
πρόοδος στον τομέα της διδακτικής και αφετέρου διαπιστώνεται αλλαγή των κοινωνικών 
συνθηκών. 

Όπως ήταν φυσικό, το γενικό συντονισμό για τα νέα ΠΣ ανέλαβε το Π.Ι./Ι.Ε.Π. 
Συγκροτήθηκε 11μελής επιτροπή Eμπειρογνωμόνων Επιστημονικού Συντονισμού, όσα 
δηλ. και τα επιστημονικά πεδία. Οι εμπειρογνώμονες του επιστημονικού σχεδιασμού 
ήταν οι εξής: για την Προσχολική - Πρώτη Σχολική Ηλικία η επ. καθ. Μ. Μπιρμπίλη 
(ΑΠΘ), για τη Γλώσσα - Λογοτεχνία – Αρχαία Ελληνική η καθ. Α. Αναστασιάδη-

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
93-101.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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Συμεωνίδη (ΑΠΘ), για τις Ξένες Γλώσσες (Α-Γα-Γε-Ιτ-Ισπ) η καθ. Β. Δενδρινού 
(ΕΚΠΑ), για τα Θρησκευτικά ο Στ. Γιαγκάζογλου (ΙΕΠ), για τα Μαθηματικά (Άλγεβρα-
Γεωμετρία-Στοχαστικά Μαθηματικά) η επ. καθ. Δ. Πόταρη (ΕΚΠΑ), για τις Φυσικές 
επιστήμες (Φυσική-Γεωγραφία-Βιολογία-Χημεία) ο κ. Χ. Δούκας (ΙΕΠ), για τις 
Κοινωνικές Επιστήμες και την Ιστορία (Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή-Τοπική Ιστορία-
Οικιακή Οικονομία) ο αν. καθ. Δ. Σωτηρόπουλος (ΕΚΠΑ), για την Πληροφορική και τις 
Νέες Τεχνολογίες ο αν. καθ. Αθ. Τζιμογιάννης (Παν/μιο Πελοποννήσου), για το 
Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη η Δ. Σπυροπούλου (ΙΕΠ), για τη 
Σχολική και Κοινωνική Ζωή (Φυσική Αγωγή) η καθ. Χρ. Χατζηχρήστου, για τον 
Πολιτισμό - Αισθητική Παιδεία (Εικαστικά – Μουσική – Θέατρο - Χορός/κίνηση -
Οπτικοακουστική έκφραση) ο σκηνοθέτης Μ. Θεοδωρίδης.   

Ο συνολικός σχεδιασμός πραγματοποιήθηκε από το ΙΕΠ πολύ πριν τη σύσταση της 
11μελούς επιτροπής Eμπειρογνωμόνων Επιστημονικού Συντονισμού, μετά τη σύσταση 
της οποίας πραγματοποιήθηκαν κατά το 2010 συνεδριάσεις με στόχο την ομογενοποίηση 
του 11μελούς οργάνου, τη δημιουργία των επιτροπών για κάθε αντικείμενο και στη 
συνέχεια το 2011 την εκπόνηση του αντίστοιχου ΠΣ καθώς και του Οδηγού για τον 
εκπαιδευτικό. Παράλληλα προβλέφτηκε πιλοτική εφαρμογή σε μικρό αριθμό σχολικών 
μονάδων το 2012-2013, αξιολόγηση το 2012, αναμόρφωση των νέων ΠΣ και Οδηγών το 
Δεκέμβριο του 2012 και γενίκευση της εφαρμογής των νέων ΠΣ από το 2013. Αξίζει να 
σημειωθεί ότι για πρώτη φορά προβλέφτηκε αξιολόγηση του ΠΣ και κατάθεση 
βελτιωμένης εκδοχής του ως αποτέλεσμα της αξιολόγησης, όπως επίσης και ενημέρωση 
των γονέων των μαθητών για τους στόχους των νέων ΠΣ. 

Το νέο ΠΣ για την ελληνική γλώσσα περιλαμβάνει δύο κείμενα: 1) το Πρόγραμμα 
Σπουδών (ΠΣ) 180 σελ. και 2) τον Οδηγό για τον εκπαιδευτικό περίπου 500 σελ.  
 
 
2. Θεωρητικά 
 
Η γλώσσα δεν θεωρείται μόνο όργανο επικοινωνίας. Αποτελεί επίσης κλειδί για τη 
γνωστική ανάπτυξη, την προσωπική εξέλιξη και τη δόμηση της ταυτότητας του κάθε 
ομιλητή. Το ΠΣ για τη ΝΕ γλώσσα είναι εναρμονισμένο με τις αρχές του Συμβουλίου 
της Ευρώπης,1 όπου διακρίνονται 5 επίπεδα σχετικών δραστηριοτήτων (van den Akker 
2003) : Το ανώτερο επίπεδο, που αντιστοιχεί στο διεθνές επίπεδο, το μακροεπίπεδο, που 
αντιστοιχεί στο κράτος, το έθνος, την κοινωνία, στο μεσοεπίπεδο, που αντιστοιχεί στο 
σχολείο, το μικροεπίπεδο, που αντιστοιχεί στην τάξη και στον εκπαιδευτικό, και τέλος το 
νανοεπίπεδο, που αντιστοιχεί στο άτομο, στο μαθητή. Επίσης έχει ληφθεί υπόψη το 
πλαίσιο αρχών του ΚΕΠΑ (Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις γλώσσες). 

Το νέο ΠΣ για τη γλώσσα δεν συνιστά μια επανάσταση, παρά αποτελεί μια 
προοδευτική εξέλιξη των προηγούμενων ΠΣ. Άλλωστε κάθε ΠΣ είναι ένα εύθραυστο 
εργαλείο σαν τον ιστό της αράχνης (van den Akker 2003), όπου διαγράφονται  
διασυνδέσεις συνιστωσών και απαιτείται η ισορροπία μεταξύ των συνιστωσών αυτών, 
ώστε το ΠΣ να διέπεται από συνοχή. Προτείνονται οι εξής δέκα συνιστώσες: 1) η βασική 
                                                 
1 Συμβούλιο της Ευρώπης - Διεύθυνση γλωσσικών πολιτικών - Πράξη «Γλώσσες της εκπαίδευσης – 
Γλώσσες για την εκπαίδευση», «Πλατφόρμα πόρων και αναφορών για μια πολύγλωσση και διαπολιτισμική 
παιδεία» www.coe.int/lang/fr 
 



[��95��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

αρχή,  γιατί μαθαίνουν οι μαθητές, 2) οι στόχοι, ποιοι είναι αυτοί;, 3) το περιεχόμενο, 
δηλ. τι μαθαίνουν οι μαθητές, 4) οι δραστηριότητες, δηλ. πώς μαθαίνουν οι μαθητές;, 5) 
ο ρόλος του εκπαιδευτικού, δηλ. πώς διευκολύνει την εκμάθηση;, 6) τα υλικά και οι 
πόροι, δηλ. με ποια εργαλεία μαθαίνουν οι μαθητές;, 7) η ομαδοποίηση, δηλ. με ποιον 
μαθαίνουν;, 8) ο τόπος, δηλ. πού μαθαίνουν;, 9) ο χρόνος, δηλ. πότε μαθαίνουν; Και 
τέλος 10) η αξιολόγηση, δηλ. πώς αξιολογείται ό,τι έμαθαν οι μαθητές; 

Αξίζει να σημειωθεί ότι σήμερα αναγνωρίζεται ότι δεν υπάρχει μόνο μία προσέγγιση 
αλλά μείγμα προσεγγίσεων και ότι πρέπει με το ΠΣ να επιδιώκεται οικονομία, δηλ. 
συνοχή και μεταφορά δεξιοτήτων των μαθητών από το ένα αντικείμενο στο άλλο. Στο 
νέο ΠΣ ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι αναβαθμισμένος και απαιτούνται συνεργασίες 
και όχι στεγανά μεταξύ των εκπαιδευτικών της σχολικής μονάδας καθώς και η έννοια της 
διά βίου μάθησης τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για το μαθητή. 

Το βασικό θεωρητικό πλαίσιο είναι ο εποικοδομισμός (constructivism, Vygotsky 
1978), σύμφωνα με τον οποίο ο μαθητής μαθαίνει αυτενεργώντας και συνεργαζόμενος 
και όχι παραλαμβάνοντας τη γνώση έτοιμη από τους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, η γνώση 
είναι κατασκευή (construction) του υποκειμένου της και όχι έξωθεν προερχόμενο ή 
μεταβιβάσιμο περιεχόμενο. Γλώσσα και επικοινωνία/διάλογος παίζουν σημαντικό ρόλο 
στην κατασκευή της γνώσης. Επίσης βασικό θεωρητικό πλαίσιο αποτελεί ο κριτικός 
γραμματισμός (Kress 1988, Gee 1990, Cope & Kalantzis 1993, Baynham 2000), 
σύμφωνα με τον οποίο κάθε πολιτισμικό προϊόν προσεγγίζεται μαθησιακά ως ένα 
πολυεπίπεδο αποτέλεσμα ιδεολογικών, κοινωνικών και τεχνολογικών διεργασιών σε 
άμεσο συσχετισμό με την καθημερινή ζωή. Τέλος, επειδή η ουσιαστική μάθηση 
επιτυγχάνεται μέσω δραστηριοτήτων, υιοθετείται το θεωρητικό πλαίσιο των Kalantzis & 
Cope “arning by doing”. 
 
 
3. Χαρακτηριστικά του νέου ΠΣ για τη γλώσσα 
 
Το νέο ΠΣ θέτει νέους στόχους, οι οποίοι είναι διατυπωμένοι υπό τη μορφή δεξιοτήτων 
προς επίτευξη:  
- Να αποκτήσουν οι μαθητές κριτική ικανότητα, καταπολεμώντας με τον τρόπο αυτό την 
παπαγαλία, ικανότητα διατύπωσης προβλημάτων αλλά και ικανότητα επίλυσής τους, 
ώστε να αναπτύξουν διερευνητικό και κριτικό πνεύμα. 
- Να αποδέχονται οι μαθητές τη διαφορετικότητα μέσα στον κοινωνικό περίγυρο 
(αλλοδαποί, ΑμΕΑ) μέσω της καλλιέργειας της διαπολιτισμικότητας.  
- Να απολαμβάνουν οι μαθητές το σχολείο, για την επίτευξη του οποίου απαιτείται να 
δοθούν στους μαθητές κίνητρα για μάθηση. 

Τέλος ύψιστο στόχο αποτελεί η αυτονόμηση του μαθητή, δηλ. η καλλιέργεια της 
ικανότητας «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» και «μαθαίνω στην πράξη».  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων απαιτείται ανάπτυξη των 
πολυγραμματισμών, δηλ. μελέτη της χρήσης της γλώσσας στο γραπτό και προφορικό 
λόγο στο πλαίσιο πολυτροπικών κειμένων. Παράλληλα προτείνεται η κατάργηση των 
στεγανών μεταξύ των μαθησιακών αντικειμένων μέσω της οριζόντιας συνεργασίας λ.χ. 
της ελληνικής γλώσσας με τις ξένες, τα μαθηματικά, το περιβάλλον, την αισθητική 
παιδεία κτλ.).2 
                                                 
2 Η συνεργασία αυτή είχε ξεκινήσει με το προηγούμενο ΠΣ μέσω της έννοιας της διαθεματικότητας. 
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Επίσης ο πολιτισμός παρουσιάζεται με πολύπλευρη μορφή, αφού δεν αναφέρεται 
μόνο στις τέχνες, αλλά περιλαμβάνει όλες τις έννοιες που συνδέονται με την ανθρώπινη 
δραστηριότητα και συμπεριφορά στο πλαίσιο της κοινωνικής οργάνωσης, με το σκεπτικό 
ότι οι κοινές αρχές και αξίες συμβάλλουν αποτελεσματικά στην κοινωνική συνοχή. 
Ειδικότερα δίνεται έμφαση σε πέντε έννοιες-δείκτες πολιτισμού: επικοινωνία, σχέση με 
το παρελθόν, καλλιτεχνική έκφραση, κοινωνική συνείδηση, σχέση με τον «άλλον», οι 
οποίες διαχέονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΣ. 

Στο νέο ΠΣ γίνεται λόγος για Γραμματισμούς σε αντικατάσταση του όρου 
«μαθήματα». Ο νέος πολίτης καλείται να διαμορφώνει μια όσο γίνεται πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα του κόσμου όπου ζει. Καλείται, δηλαδή, να είναι πολλαπλά 
εγγράμματος, ώστε να μπορεί να παρακολουθεί το σχετικό δημόσιο διάλογο. Η ανάγκη 
αυτή υπαγορεύει τη λογική των "γραμματισμών" στη θέση των "μαθημάτων". Ο 
πολλαπλά εγγράμματος πολίτης θα πρέπει να έχει τα στοιχειωδώς3 απαραίτητα εφόδια 
για όλα τα θέματα του ΠΣ ανεξάρτητα από τις κλίσεις του και τις προσωπικές του 
επιλογές για το μέλλον. 

Παράλληλα επιδιώκεται η καλλιέργεια στάσης αγάπης και σεβασμού απέναντι στα 
γνωστικά αντικείμενα, λ.χ. τα Αρχαία Ελληνικά, τις Φυσικές Επιστήμες, τις Τέχνες, 
καθώς και η συστηματική διά βίου αναζήτηση ευκαιριών για απόλαυση, που αντλείται 
από τη γνώση και τις Τέχνες, ώστε να επιτευχθεί η πνευματική ανύψωση και η ευτυχία 
των μαθητών. Προτείνονται ως μέσα επίτευξης του παραπάνω σκοπού η χρήση ποικίλων 
στρατηγικών, όπως η σύνδεση της νέας γνώσης με την προηγούμενη γνώση, η 
διερεύνηση με χρήση πηγών, η χρήση της ανακαλυπτικής διαδικασίας, η ενδελεχής 
παρατήρηση των χαρακτηριστικών λ.χ. για ταξινόμηση οντοτήτων, η κριτική εξέταση, η  
διατύπωση επιχειρημάτων, ο συσχετισμός  εννοιών, η διατύπωση γενικεύσεων και 
κανόνων και τέλος η ερμηνεία φαινομένων και καταστάσεων. Επίσης η 
διαφοροποιημένη διδασκαλία μέσα σε συνθήκες γειωμένες στην πράξη καθώς και η 
χρήση εργαλείων ψηφιακών, χειραπτικών κ.ά. συμβάλλουν αποτελεσματικά στην 
επίτευξη του παραπάνω σκοπού.  

Ως προς τη μεθοδολογία το νέο ΠΣ έχει ως στόχο την καλλιέργεια γλωσσικών και 
κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω της κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού 
λόγου. Ειδικότερα έχει δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε σχέση με προηγούμενα ΠΣ στην 
παραγωγή προφορικού λόγου με τις προδιαγραφές του ακαδημαϊκού λόγου. Αν και το 
νέο ΠΣ δεν είχε ως κεντρικό στόχο την υιοθέτηση των αρχών του PISA, ωστόσο η 
κατανόηση και παραγωγή γραπτού λόγου αποτελούν βασικές του δεξιότητες. 

Έτσι το νέο ΠΣ για τη γλώσσα χαρακτηρίζεται ως μαθητοκεντρικό αλλά με 
αναβαθμισμένο το ρόλο του εκπαιδευτικού, ευέλικτο στην επιλογή του διδακτικού 
υλικού, στην οργάνωση του χρόνου και στην επιλογή κειμένων, ανοιχτό, λ.χ. υπάρχει η 
ελευθερία του εκπαιδευτικού να επεξεργαστεί κείμενο έξω από το σχολικό εγχειρίδιο, 
αλλά και του μαθητή λ.χ. με επιλογές μαθημάτων Αισθητικής Παιδείας, καθώς και 
βιωματικό από την πλευρά του μαθητή.  

                                                 
3 Ελάχιστοι στόχοι κάθε μαθησιακού - διδακτικού αντικειμένου. 
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4. Δομή του νέου ΠΣ 
 
Το κείμενο του νέου ΠΣ διαρθρώνεται κατά κύκλο σπουδών (πρωτοβάθμια και 
δευτεροβάθμια4) και κατά τάξη σε τέσσερις στήλες: στην πρώτη ορίζονται τα 
προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα, δηλ. το τι θα πρέπει να είναι σε θέση να κάνει 
ο μαθητής, στη δεύτερη προτείνονται τα βασικά θέματα, οι βασικές έννοιες, δηλ. το 
περιεχόμενο, στην τρίτη στήλη προσφέρονται δραστηριότητες και στην τέταρτη γίνεται 
αναφορά σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό.5 Ειδικότερα η πιλοτική εφαρμογή του ΠΣ 
έδειξε ότι αυξήθηκε η συμμετοχή των μαθητών και ιδίως των συνεσταλμένων καθώς και 
ότι οι μαθητές επέδειξαν θετική στάση απέναντι στο ΠΣ, γιατί έγινε αντιληπτή η 
χρησιμότητα του νέου ΠΣ στην επίλυση προβλημάτων και στην καθημερινότητα.  

Επίσης υπάρχει νέα αντίληψη σχετικά με το τι θα διδαχτεί. Δεν υπάρχει η 
παραδοσιακή έννοια της διδακτέας ύλης,6 η οποία καταδυναστεύει τον εκπαιδευτικό, ενώ 
παράλληλα προτείνεται ανακατανομή του σχολικού χρόνου, λ.χ. μάθημα δίωρης 
διάρκειας. 

Το κείμενο του Οδηγού για τον εκπαιδευτικό έκτασης 500 σελίδων7 περιλαμβάνει 
εισαγωγή, διδακτικά σενάρια, συχνά ερωτήματα, βιβλιογραφία και γλωσσάρι όρων, ο 
καθένας από τους οποίους συνοδεύεται από ορισμό και τον αντίστοιχο όρο στα αγγλικά.  

Τα διδακτικά σενάρια είναι δομημένες, διαδοχικές και αναλυτικά περιγραφόμενες 
μαθητοκεντρικές δραστηριότητες που υπηρετούν συγκεκριμένη στοχοθεσία. Τα θέματά 
τους συνδέονται με τη ζωή των μαθητών, ενθαρρύνουν τη δημιουργικότητα και μπορούν 
να προσαρμόζονται στις κατά περίπτωση συνθήκες διδασκαλίας και στα περιβάλλοντα 
μάθησης. 
 
 
5. Οι καινοτομίες του νέου ΠΣ 
 
Τα νέα ΠΣ παρουσιάζουν πολλές καινοτομίες.8 Ειδικότερα στο ΠΣ για τη νεοελληνική 
γλώσσα δίνεται έμφαση στους τύπους και στα είδη κειμένων, μέσα από τα οποία γίνεται 
η διδασκαλία των γραμματικών φαινομένων και του λεξιλογίου καθώς και στη 
διδασκαλία της ΝΕ γλώσσας μέσω άλλων γνωστικών αντικειμένων,9 πράγμα που απαιτεί 

                                                 
4 Ειδικά στη δευτεροβάθμια η διάρθρωση ξεκινά από τη δεξιότητα, λ.χ. κατανόηση προφορικού λόγου και 
ακολουθεί η κατάταξη κατά τάξη. 
5 Όπως σχολικά εγχειρίδια, βιβλία γραμματικής, λεξικά αλλά και ηλεκτρονικές πηγές. 
6 Σε όλα τα νέα ΠΣ έγιναν προσθήκες, π.χ. στη Γεωμετρία προστέθηκαν οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί,  
στα Μαθηματικά τα στοχαστικά μαθηματικά (στατιστική, πιθανότητες), στη Λογοτεχνία η ανάγνωση 
ολόκληρου λογοτεχνικού βιβλίου ή αφαίρεση ύλης π.χ. οι γραμματικές εξαιρέσεις από τη διδασκαλία της 
γραμματικής της αρχαίας ελληνικής. 
7 Περιλαμβάνεται η νεοελληνική γλώσσα, η λογοτεχνία και η αρχαία ελληνική. 
8 Π.χ. δίνεται έμφαση στην προώθηση της πολυγλωσσίας και των κλασικών γλωσσών ή ακόμη στο ΠΣ της 
αγγλικής γλώσσας προτείνεται πρόγραμμα εκμάθησης της αγγλικής σε πρώιμη παιδική ηλικία,  σύνδεση 
με το Κρατικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας, διδασκαλία κατά επίπεδα γλωσσομάθειας και όχι κατά 
τάξη, δηλ. ηλικιακή ανάμιξη, όπως στο ΠΣ για την Αισθητική Παιδεία. 
9 CLIL (Content and Language Integrated Learning)  http://www.coe.int/T/DG4/Linguistic/Default fr.asp 
CLIL Compendium <http://www.clilcompendium.com/clilexpertise.htm> 
EUROCLIC – Réseau européen des classes intégrant langue et contenu http://www.euroclic.net/ EMILE 
(Enseignement d'une Matière Intégré à une Langue Étrangère) http://www.emilangues.education.fr 
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τη συνεργασία εκπαιδευτικών διαφορετικών ειδικοτήτων. Ενσωματώνεται στη 
διδασκαλία η χρήση στρατηγικών, η λειτουργική χρήση των νέων τεχνολογιών από τους 
μαθητές, προτείνεται προς διευκόλυνση των εκπαιδευτικών η διδασκαλία της ΝΕ ως 
δεύτερης γλώσσας σε μικτή τάξη, η διαπολιτισμική διάσταση, το ομαδοσυνεργατικό 
πνεύμα καθώς και τρόποι αξιολόγησης. Ειδικότερα δίνεται έμφαση στη διαμορφωτική 
αξιολόγηση, επειδή στόχος είναι η βελτίωση και η προετοιμασία του μαθητή για κριτική 
ένταξη στην κοινωνία. Η αξιολόγηση επιτυγχάνεται με πολλαπλούς τρόπους και 
ιδιαίτερα με το φάκελο εργασιών (portfolio), το σχέδιο εργασίας (project), την 
αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση. 

Ειδικότερα η αξιολόγηση είναι κυρίως διαμορφωτική, γιατί (α) επιτρέπει στον 
εκπαιδευτικό να παρεμβαίνει στη μαθησιακή διαδικασία, να λειτουργεί εξατομικευμένα, 
(β) στοχεύει στην ανατροφοδότηση της διδακτικής πράξης με παράλληλη βελτίωση της 
ποιότητας της διδασκαλίας, (γ) οδηγεί το μαθητή σε αυτογνωσία σχετικά με τις 
ιδιαίτερες ικανότητες και κλίσεις του και οι οποίες θα μπορούσαν να σχετιστούν με τον 
επαγγελματικό του προσανατολισμό, και  (δ) διασφαλίζει σε ικανοποιητικό βαθμό την 
αξιοπιστία και την εγκυρότητα της αξιολόγησης. Όσον αφορά το φάκελο εργασιών, 
πρόκειται για εργαλείο αξιολόγησης που υπηρετεί τη μάθηση, αφού ο μαθητής γίνεται 
ενεργός, συμμετοχικός, με κριτική σκέψη, αυτόνομος, και είναι ανοιχτό στη 
διαπολιτισμικότητα και στην  πολυγλωσσία. Τέλος το σχέδιο εργασίας συνιστά μια 
ομαδοσυνεργατική διαδικασία κατά την οποία αναπτύσσονται οι συνεργατικές 
δεξιότητες και οι συλλογικές δραστηριότητες, καλλιεργεί τη συνεργασία ανάμεσα στον 
εκπαιδευτικό και τους μαθητές και προωθεί το συνδυασμό της γλωσσικής διδασκαλίας 
με άλλα μαθησιακά διδακτικά αντικείμενα.10  
 
 
6. Πορεία του νέου ΠΣ 
 
Ακολουθώντας την τριμερή ανάλυση των φάσεων ενός ΠΣ από τον Van den Akker 
(2003) σημειώνουμε ότι έχει ολοκληρωθεί η πρώτη φάση, δηλ. της καταγραφής των 
προθέσεων των συνεργατών του ΙΕΠ καθώς και των συντακτών του ΠΣ. Η δεύτερη 
φάση της υλοποίησης περιλαμβάνει την πρόσληψη των αρχών του ΠΣ από τους 
εκπαιδευτικούς καθώς και την εκτέλεση, δηλ. διδασκαλία από τους εκπαιδευτικούς και 
εκμάθηση από τους μαθητές. Η φάση αυτή έγινε βεβιασμένα, η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών και στελεχών της εκπαίδευσης ήταν αποσπασματική και δεν έγινε σε 
βάθος, με αποτέλεσμα να μην είναι σε θέση οι εκπαιδευτικοί των πιλοτικών σχολείων να 
εφαρμόσουν στο σύνολό τους σωστά το νέο ΠΣ. Τέλος η τρίτη φάση περιλαμβάνει τα 
αποτελέσματα της διδασκαλίας και πιο συγκεκριμένα την καταγραφή των εμπειριών των 
μαθητών καθώς και των δεξιοτήτων που απέκτησαν. Ωστόσο στη φάση αυτή 
καταγράφηκαν μόνο δεδομένα από τους εκπαιδευτικούς.  

Σταχυολογώντας κρίσεις των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας για το νέο ΠΣ όπως 
προκύπτουν από τις εκθέσεις των Συμβούλων Προώθησης, παραθέτουμε τα εξής: «Τα 
αποτελέσματα έδειξαν μεσαίου επιπέδου γνώσεων προς καλό επίπεδο και εφαρμογής 
των νέων προγραμμάτων. Συνεπώς, θα πρέπει να δoθεί αρκετός χρόνος ώστε να 
εφαρμοστούν πριν μπορέσουν να αποτιμηθούν πλήρως». «Σχετικά με την προετοιμασία 
                                                 
10 Δηλ. διδασκαλία της γλώσσας μέσω γνωστικών αντικειμένων, βλ. σημ. 9. 
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οι εκπαιδευτικοί δε φαίνονται προετοιμασμένοι ώστε να υλοποιήσουν τα νέα 
προγράμματα σπουδών». «Σχετικά με την αποτελεσματικότητα τα αποτελέσματα 
ανέδειξαν για μια ακόμη φορά μια συμμετρική κανονική κατανομή με το μεγαλύτερο 
ποσοστό να εστιάζει στη μεσαία διαβάθμιση, δηλώνοντας στάσεις μεσαίας αποδοχής 
αναφορικά με την χρήση των τεχνολογιών από τα νέα προγράμματα, την υποστήριξη της 
μεθόδου πρότζεκτ, της μετωπικής διδασκαλίας, κ.ά.». «Σχετικά με τη συμβολή των νέων 
προγραμμάτων σπουδών στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και θετικών στάσεων τα 
αποτελέσματα ανέδειξαν στάσεις μεσαίας αποδοχής». «Σχετικά με την αξιολόγηση και 
την ικανότητα των εκπαιδευτικών να αξιολογήσουν τους μαθητές τους τα αποτελέσματα 
ανέδειξαν μεσαία επίπεδα ικανότητας. Οι εκπαιδευτικοί δεν είχαν υψηλές τιμές 
αναφορικά με τις απόψεις τους ότι με το νέο πρόγραμμα δίνεται έμφαση στην 
εξατομίκευση, στους πολλαπλούς τρόπους αξιολόγησης, στη βοήθεια της αξιολόγησης 
στη διδακτική, κ.ά.». «Φαίνεται λοιπόν ότι οι στάσεις των εκπαιδευτικών για την 
επιμόρφωση είναι μάλλον αρνητικές». «Τέλος σε σχέση με την επάρκεια υλικών τα 
αποτελέσματα έδειξαν ότι υπήρχε μέτρια επάρκεια και άρα σημαντικές ελλείψεις σε 
υλικά όπως Η/Υ, λογισμικά, υλικά βιβλιοθήκης, κτλ. Αναφορικά με την αναγκαιότητα 
αυτών των αλλαγών και της αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών τα 
αποτελέσματα φαίνονται παρακάτω. Τα συναισθήματα φαίνονται να είναι ανάμικτα, 
αφού οι περισσότερες απαντήσεις είναι γύρω από το 3 που δηλώνει 
αναποφασιστικότητα. Συνεπώς δεν ήταν ούτε θετικά ούτε αρνητικά ως προς αυτή τη 
διάσταση των νέων προγραμμάτων σπουδών». «Σχετικά με τη νεοελληνική γλώσσα, και 
τη σημαντικότητα των αλλαγών (π.χ. ευελιξία στην επιλογή του διδακτικού υλικού, στην 
οργάνωση του χρόνου, στην επιλογή κειμένων, έμφαση στις γλωσσικές δεξιότητες, κτλ.) 
οι απόψεις των εκπαιδευτικών για τα νέα προγράμματα είναι περισσότερο θετικές από 
ό,τι αρνητικές, αφού οι περισσότερες τιμές ήταν μεγαλύτερες της θεωρητικής διαμέσου 
του 3.» 

Τα παραπάνω αποτελέσματα συγκλίνουν στα παρακάτω συμπεράσματα: 
1. Οι στάσεις στις περισσότερες περιπτώσεις ήταν μεσαίου επιπέδου θετικές, με 
ελάχιστες εξαιρέσεις. 2. Κάποιες από τις στάσεις πιθανόν να εκφράζουν αποφυγή 
τοποθέτησης, αφού οι περισσότερες απαντήσεις φαίνεται να είναι γύρω από τον 
υποθετικό μέσο όρο, ο οποίος εκφράζει εν μέρει και την αποφυγή πολύ δυνατής 
τοποθέτησης. 3. Αρνητικές στάσεις εκφράστηκαν συνολικά για την ποιότητα της 
επιμορφωτικής διαδικασίας και την επικαιροποίηση των γνώσεων που αποκτήθηκαν από 
την επιμόρφωση. 4. Συνολικά οι εκπαιδευτικοί θεώρησαν αναγκαίες τις αλλαγές σε 
θεσμικό επίπεδο. 

Σύμφωνα με την τελική έκθεση παρακολούθησης και εσωτερικής/διαμορφωτικής 
αξιολόγησης,11 βασικά προβλήματα αποτέλεσαν η επιμόρφωση, η οποία αντί να διαλύσει 
ενίσχυσε την ανασφάλεια των εκπαιδευτικών, η υποχρεωτική συμμετοχή των σχολικών 
μονάδων στην πιλοτική εφαρμογή του ΠΣ  καθώς και το ύφος του ΠΣ, που θεωρήθηκε 
φλύαρο, με ασαφείς στόχους και με ακατανόητη ορολογία. Παράλληλα η ελλιπής 
υλικοτεχνική υποδομή σχολικών μονάδων δεν επέτρεψε την απρόσκοπτη εφαρμογή του 
νέου ΠΣ. Στα θετικά συγκαταλέγονται τα βιωματικά σεμινάρια προς τους 
εκπαιδευτικούς, το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών που αναπτύχθηκε κατά 
την πιλοτική εφαρμογή, ο ανοιχτός χαρακτήρας του ΠΣ, που ενθαρρύνει την αυτονομία 
                                                 
11 Η τελική έκθεση παρακολούθησης και εσωτερικής/διαμορφωτικής αξιολόγησης έχει συνταχθεί από την 
κ. Τσιαγκάνη Θεοδώρα, σύμβουλο προώθησης. 



[��100��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

του εκπαιδευτικού, τα σενάρια του Οδηγού για τον εκπαιδευτικό,12 που ενέπνευσαν τους 
εκπαιδευτικούς, η θετική αποτίμηση των ίδιων των μαθητών που συμμετείχαν στο όλο 
εγχείρημα καθώς και η εκτίμηση των εκπαιδευτικών ότι με το νέο ΠΣ οι μαθητές 
μαθαίνουν καλύτερα, γιατί δίνεται έμφαση σε βιωματικές δράσεις, στην ανακαλυπτική 
μάθηση και στο πώς να μαθαίνει ο μαθητής. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι εκπαιδευτικοί 
αποδέχονται ότι η εφαρμογή πολλαπλών μεθόδων απαιτεί αναγκαία συνθήκη στην 
παιδαγωγική πράξη. 

Σύμφωνα με τα γενικά συμπεράσματα από τη συνολική έκθεση παρακολούθησης και 
εσωτερικής/διαμορφωτικής αξιολόγησης13 της πιλοτικής εφαρμογής του νέου ΠΣ στη 
δευτεροβάθμια προτείνονται ως θετικά τα εξής: η επιλογή του θεωρητικού πλαισίου του 
κριτικού γραμματισμού, η ενεργοποίηση των μαθητών, η προτεινόμενη ποικιλία 
κειμενικών ειδών, η διδασκαλία των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων με έμφαση στην 
παραγωγή ακαδημαϊκού προφορικού λόγου, η επιλογή του θεωρητικού πλαισίου 
διδασκαλίας γλώσσας μέσω άλλων γνωστικών αντικειμένων, η επιλογή στρατηγικών για 
βελτίωση του τρόπου του πώς μαθαίνουν οι μαθητές,14 ο αναβαθμισμένος ρόλος του 
εκπαιδευτικού και τέλος η ευελιξία στην οργάνωση της διδακτέας ύλης. Στα θετικά 
επίσης προσμετράται το κλίμα συνεργασίας μεταξύ των εκπαιδευτικών που εφάρμοσαν 
το νέο ΠΣ καθώς και ότι το νέο ΠΣ προωθεί εναλλακτικές μορφές αξιολόγησης του 
μαθητή.15 

Ως αδυναμίες του νέου ΠΣ προτείνονται η ασάφεια ως προς την ένταξη της 
γραμματικής, το δυσνόητο θεωρητικό πλαίσιο και τέλος η επιβάρυνση του φιλολόγου. 
Άλλες δυσκολίες που δεν αφορούν άμεσα το νέο ΠΣ αλλά επιβαρύνουν τη σωστή 
εφαρμογή του είναι η ελλιπής υλικοτεχνική υποδομή, το μη σταθερό προσωπικό, η 
ελλιπής ενημέρωση και επιμόρφωση, ο μεγάλος αριθμός των μαθητών στην τάξη, και 
τέλος οι απαιτούμενες διοικητικές ρυθμίσεις. 

Συμπεραίνουμε από τα παραπάνω ότι δεν υπάρχουν αποδείξεις ότι πράγματι 
προκειμένου για το νέο ΠΣ αξιολογήθηκε ό,τι ισχυρίζεται ότι αξιολόγησε η αξιολόγηση 
που διεξήχθη. 

Τι απομένει να γίνει; Η κατάθεση της επικαιροποιημένης μορφής του ΠΣ, η σε βάθος 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και η ουσιαστική αξιολόγηση. 
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Abstract  
Content-based instruction is an umbrella term used to describe teaching approaches 
that promote the combined teaching of language and content in all levels of education. 
Content and Language Integrated Learning (CLIL) is a type of content-based 
instruction which promotes the teaching of school subjects such as Physics, History 
and Maths in a second/foreign language. CLIL is a dual focused method as it places 
equal emphasis on both the subject and the foreign language which is the medium of 
instruction. Our paper aims to provide an overview of CLIL as well as to present the 
types of CLIL applications within particular school contexts in Greece. 
 
Κeywords: Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Γλώσσας και Περιεχομένου, CLIL, 
συνδυαστικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της γλώσσας, δεύτερη/ξένη γλώσσα 

 
 

1. Εισαγωγή 
  

Η γρήγορη και αποτελεσματική εκμάθηση των γλωσσών στην Ευρώπη αποτελεί μία 
από τις βασικές παραμέτρους της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής πολιτικής, η οποία 
άρχισε ήδη να διαφαίνεται από τις αρχές της δεκαετίας του 90, όταν με τη Λευκή 
Βίβλο η Ευρωπαϊκή Ένωση έθεσε ένα φιλόδοξο πολιτικό στόχο: τη διατήρηση και 
την ενίσχυση της πολυγλωσσίας μεταξύ των κρατών μελών της. Για να μπορέσει, 
λοιπόν, ο στόχος αυτός να επιτευχθεί, έπρεπε να αναζητηθούν νέοι τρόποι εκμάθησης 
και διδασκαλίας της δεύτερης/ξένης γλώσσας (Wolff 2010). Ως μέθοδος στην 
κατεύθυνση αυτή επιλέχθηκε η συνδυαστική διδασκαλία γλώσσας – περιεχομένου, 
λόγω του ότι η αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της εφαρμογής της 
αρχικά στον Καναδά και στη συνέχεια στον ευρωπαϊκό χώρο κατέδειξε την 
αποτελεσματικότητά της έναντι της αυτόνομης γλωσσικής διδασκαλίας (Echevarria et 
al. 2000, Munoz 2002).  

Ήδη από τη δεκαετία του 1950 και ενώ στη διδακτική της γλώσσας κυριαρχεί στον 
ευρωπαϊκό χώρο η γραμματικο-μεταφραστική μέθοδος κατά το πρότυπο της 
διδασκαλίας των κλασικών γλωσσών, διάλογος στράφηκε όχι μόνο σε θέματα γύρω 
από τη γλωσσική πολιτική αλλά και τη διδασκαλία και τη μάθηση της γλώσσας. 
Μέχρι και τη δεκαετία του 1970 στην Ευρώπη κυριάρχησε η δομιστική προσέγγιση, 
ενώ από τη δεκαετία του 1980 εισάγεται δυναμικά η επικοινωνιακή προσέγγιση στη 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Η έμφαση της επικοινωνιακής προσέγγισης στη 
χρήση της γλώσσας για επικοινωνιακούς σκοπούς μέσα σε ένα κοινωνιογλωσσικό 
πλαίσιο έβαλε για αρκετά χρόνια τη διδασκαλία της γραμματικής στο περιθώριο της 
γλωσσικής διδασκαλίας. Όμως, από τις αρχές της δεκαετίας του 90 άρχισε να 
αναδύεται το ερώτημα του πώς μπορεί να γίνει πράξη όχι μόνο η επικοινωνιακή αλλά 
και η γλωσσική ικανότητα, η οποία με τη σειρά της συντίθεται από επιμέρους 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
102-113.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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δεξιότητες, όπως είναι  η γραμματική, η πραγματολογική και η κοινωνιογλωσσική 
ικανότητα (Buck 2001).  

Για την επίτευξη όλων των παραπάνω στόχων λαμβάνονται μία σειρά από μέτρα, 
όπως για παράδειγμα η εισαγωγή και δεύτερης ξένης γλώσσας στα σχολεία των 
κρατών – μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και θεσπίζεται η ανταλλαγή εκπαιδευτικών 
και μαθητών στο πλαίσιο αντίστοιχων προγραμμάτων όπως είναι τα Lingua, Socrates 
και Leonardo da Vinci. Με τα προγράμματα αυτά, μεταξύ των άλλων, δίνεται η 
δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και απόψεων να 
βελτιώσουν τη διδασκαλία τους, ενώ παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Eπιτροπή (European 
Commission) εισηγείται την εφαρμογή συνδυαστικών διδακτικών προσεγγίσεων 
γλώσσας – περιεχομένου στο σχολείο. Στο πλαίσιο της προώθησης της πολυγλωσ-
σίας, την ίδια εποχή τόσο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όσο και το Συμβούλιο Παιδείας 
(Education Council) εκδίδουν ανακοινώσεις και προάγουν προγράμματα για την 
εισαγωγή της ξενόγλωσσης εκπαίδευσης σε πρώιμα στάδια της σχολικής εκπαίδευσης  
(Marsh 2002, Δενδρινού 2011). 

Σε επίπεδο πρακτικών εφαρμογών τη δεκαετία του 1990 η Ευρωπαϊκή Ένωση 
δείχνει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την προώθηση και υιοθέτηση συνδυαστικών 
προσεγγίσεων στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας με επικρατέστερη αυτή του 
Content and Language Integrated Learning (CLIL)1. Την ίδια εποχή το Ευρωπαϊκό 
Κέντρο Σύγχρονων Γλωσσών (European Centre For Modern Languages (ECML), 
Graz) αναλαμβάνει τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας των συνδυαστικών 
προσεγγίσεων που αναφέρονται είτε ως ‘δίγλωσση εκπαίδευση’ είτε ως ‘διδασκαλία 
των γνωστικών αντικειμένων μέσω μιας δεύτερης/ ξένης γλώσσας’ (Marsh 2002). Η 
αξιολόγηση των προσεγγίσεων αυτών στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης 
επιβεβαίωσε τα προσδοκώμενα αποτελέσματα σε πολλαπλά επίπεδα. Έτσι, τα οφέλη 
από την εφαρμογή συνδυαστικών γλωσσικών προσεγγίσεων ήταν μαθησιακά, 
κοινωνικά, οικονομικά και πολιτικά. 

Ειδικότερα: σε επίπεδο μαθησιακό τα ερευνητικά δεδομένα έδειξαν υψηλό 
επίπεδο επάρκειας στη γλώσσα – στόχο, ενώ αντίστοιχα υψηλό επίπεδο κατάκτησης 
του περιεχομένου των γνωστικών μαθημάτων (Marsh 2002, Mattheoudakis et al. 
2014). Παρατηρήθηκαν δηλαδή υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα και μάλιστα σε 
λιγότερο χρόνο από αυτόν που απαιτούσε η αυτόνομη γλωσσική διδασκαλία, γεγονός 
που οδήγησε και στην ανάλογη εξοικονόμηση χρημάτων. Σε κοινωνικό επίπεδο η 
εφαρμογή συνδυαστικών γλωσσικών προσεγγίσεων και η γρηγορότερη εκμάθηση της 
δεύτερης / ξένης γλώσσας βοήθησε στην ομαλή ένταξη των μαθητών στην κοινωνία 
υποδοχής και συνέβαλε στην ανάπτυξη θετικής στάσης των μαθητών απέναντι στην 
πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα (Marsh 2002, Mattheoudakis et al. 2014).  
Σε πολιτικό επίπεδο, τέλος, οι συνδυαστικές γλωσσικές προσεγγίσεις επέτρεψαν την 
εισαγωγή στο σχολικό πρόγραμμα περισσότερων ευρωπαϊκών γλωσσών, επειδή με 
την εφαρμογή τους μειώνεται ο συνήθης απαιτούμενος αριθμός των ωρών 
διδασκαλίας μία δεύτερης/ξένης γλώσσας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 
ενίσχυση της πολυγλωσσίας από μια διαφορετική οπτική (Wolff 2002).  

 
 
 
 

                                                 
1 Για άλλες εφαρμογές συνδυαστικών γλωσσικών προσεγγίσεων, βλ. Ζάγκα (υπό έκδοση).  
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2. Το μοντέλο CLIL /EMILE2 
 

Ο όρος “Content and Language Integrated Learning” (Ολοκληρωμένη Εκμάθηση 
Περιεχομένου και Γλώσσας) υιοθετήθηκε το 1994 (Marsh, Maljers & Hartiala 2001) 
από το EUROCLIL (European Network of Administrators, Researchers and 
Practitioners) (Coyle et al. 2010) στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής εκπαιδευτικής 
πολιτικής, προκειμένου να περιγράψει και στη συνέχεια να σχεδιάσει διδακτικές 
προσεγγίσεις και καλές πρακτικές, όπως αυτές εφαρμόσθηκαν σε διάφορους τύπους 
σχολείων όπου για τη μάθηση και τη διδασκαλία γινόταν χρήση μιας δεύτερης / ξένης 
γλώσσας. Πρόκειται, επί της ουσίας για την ευρωπαϊκή εκδοχή των συνδυαστικών 
γλωσσικών προσεγγίσεων και ειδικότερα της ‘διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το 
περιεχόμενο’ που εφαρμόστηκαν στον Καναδά και τις Η.Π.Α τα προηγούμενα χρόνια 
(Ζάγκα 2004).  

Η ανάπτυξη του ενδιαφέροντος για το μοντέλο CLIL την τελευταία δεκαετία 
μπορεί να γίνει κατανοητή  στο πλαίσιο των ευρύτερων οικονομικών και κοινωνικών 
αλλαγών που επέφερε η παγκοσμιοποίηση, η οποία επέδρασε και στο ποιος μαθαίνει 
ποια γλώσσα, σε ποιο επίπεδο και με ποιον τρόπο. Παρά τις διαφοροποιήσεις που 
παρατηρούνται από χώρα σε χώρα κοινός στόχος στον χώρο της εκπαίδευσης 
παραμένει η επίτευξη των καλύτερων δυνατών μαθησιακών αποτελεσμάτων στο 
μικρότερο δυνατό χρόνο. Παράλληλα η προσέγγιση αυτή απαντά στην αυξημένη 
ανάγκη για κατάκτηση επαρκών γλωσσικών δεξιοτήτων σε διάφορες γλώσσες, 
αναγνωρίζοντας την πολυγλωσσία σε μία χώρα ως προστιθέμενη μαθησιακή αξία 
(Marsh 2002). Εξάλλου, συνδέεται άμεσα με τον ευρωπαϊκό στόχο που είναι όλοι οι 
πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να αποκτήσουν επάρκεια σε δύο τουλάχιστον 
ευρωπαϊκές γλώσσες πέραν της μητρικής τους ή των εθνικών τους γλωσσών 
(Lasagabaster & Huguet 2007). 

Το θεωρητικό υπόβαθρο του CLIL βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στις 
κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης και γενικότερα στο επιστημονικό και 
ερευνητικό έργο των Bruner, Piaget και Vygotsky, παράλληλα με τις θεωρίες της 
Πολλαπλής Νοημοσύνης (Gardner 1983), της αυτονομίας του μαθητή (Holec 1981, 
Gredler 1997, Kukla 2000), της γλωσσικής επίγνωσης (Hawkins 1984) και της 
διδασκαλίας και μάθησης με χρήση στρατηγικών (Oxford 1990, Chamot 2000). Οι 
προσεγγίσεις αυτές επηρέασαν βαθιά τις εκπαιδευτικές θεωρίες και πρακτικές, οι 
οποίες στράφηκαν αφενός στην αναζήτηση μεθόδων αναθεώρησης των αναλυτικών 
προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται καλύτερα στις σύγχρονες ανάγκες και να 
προωθούν την εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία και αφετέρου στην 
αναζήτηση πρακτικών στη διδασκαλία που να βοηθούν την κατάκτηση της δεύτερης 
/ξένης γλώσσας παράλληλα με την κατάκτηση του περιεχομένου των μαθημάτων στο 
περιβάλλον της τυπικής εκπαίδευσης. 

Ειδικότερα, τo μοντέλο CLIL είναι μια διδακτική προσέγγιση με διπλό σημείο 
εστίασης: τη γλώσσα και το περιεχόμενο των γνωστικών αντικειμένων. Οι 
προτεινόμενες οριζόντιες συνεργασίες από το ένα γνωστικό αντικείμενο στο άλλο σε 
καμία περίπτωση δε θέτουν υπό αμφισβήτηση την ακεραιότητα του κάθε γνωστικού 
αντικειμένου. Έτσι, ένα γνωστικό αντικείμενο, όπως λ.χ. η Φυσική διδάσκεται στη 
δεύτερη/ξένη γλώσσα με στόχο την κατάκτηση τόσο του περιεχομένου του 
γνωστικού αντικειμένου όσο και της γλωσσικής επάρκειας στη γλώσσα-στόχο. Η 

                                                 
2 Ο αντίστοιχος όρος για το CLIL στη γαλλική γλώσσα είναι EMILE (Enseignement d’une Matière par 
l’Intégration d’une Langue Etrangère) Μολονότι έχει επικρατήσει ο πρώτος στο πλαίσιο της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης, συχνά χρησιμοποιείται και ο γαλλικός όρος.  
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εστίαση αυτή εξ ορισμού δημιουργεί κίνητρα στους μαθητές, οι οποίοι για να 
κατανοήσουν το περιεχόμενο του γνωστικού αντικειμένου με το οποίο εμπλέκονται, 
πρέπει οπωσδήποτε να αποκωδικοποιήσουν τη γλωσσική μορφή των κειμένων που 
επεξεργάζονται, με άλλα λόγια να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα για να επιτύχουν 
πραγματικούς στόχους. Αυτό αποτελεί και ένα βασικό πλεονέκτημα του μοντέλου, 
δεδομένου ότι  δε χρειάζεται να εξηγήσει ο εκπαιδευτικός στους μαθητές του τη 
χρησιμότητα της εκμάθησης της γλώσσας, καθώς η ίδια είναι στο επίκεντρο του 
προγράμματος σπουδών και της διδασκαλίας και οι μαθητές από μόνοι τους 
συνειδητοποιούν ότι η γλώσσα είναι το απαραίτητο εφόδιο για την κατανόηση του 
περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων. Έτσι, μέσα από αυθεντικά και με νόημα 
κείμενα (meaningful contexts) στα οποία επικεντρώνεται η προσοχή και το 
ενδιαφέρον τους ασύνειδα καταλήγουν να δίνουν την απαραίτητη βαρύτητα και στη 
γλώσσα.  

Επιπρόσθετα το CLIL παρέχει τη δυνατότητα για αξιοποίηση μεθόδων και 
τεχνικών από το γλωσσικό μάθημα και κατά τη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων 
(Cekrezi/Bicaku 2011), ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η συνεργασία εκπαιδευτικών 
από διαφορετικές ειδικότητες.  Ειδικότερα, το πλαίσιο αρχών του CLIL σύμφωνα με 
την Do Coyle (2002) είναι η εφαρμογή των 4C: Content, Communication, Cognition, 
Culture, τα οποία αντίστοιχα περιλαμβάνουν: Περιεχόμενο (αναφέρεται στη 
σταδιακή κατάκτηση του περιεχομένου των γνωστικών αντικειμένων και στις 
δεξιότητες που σχετίζονται με συγκεκριμένα πεδία του προγράμματος σπουδών), 
Επικοινωνία ( που αναφέρεται στη χρήση της γλώσσας ως μέσου και ως εργαλείου 
μάθησης), Επίγνωση (που αναφέρεται κυρίως στην ανάπτυξη μεταγνωστικών 
δεξιοτήτων) και Κουλτούρα (που αναφέρεται στην αμοιβαία κατανόηση και τη βαθιά 
επίγνωση της διαφορετικότητας αλλά και του εαυτού σε ένα πολύγλωσσο και 
πολυπολιτισμικό περιβάλλον, όπως είναι αυτό της Ευρώπης). 

Το μοντέλο CLIL και οι συνδυαστικές γλωσσικές προσεγγίσεις γενικότερα 
αξιοποιούν όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα του ΠΣ για την ισόρροπη ανάπτυξη 
τόσο του επιστημονικού τους περιεχομένου όσο και της κατάκτησης της γλώσσας- 
στόχου, γιατί η πρόσβαση στις γνώσεις περνά μέσα από την ευαισθητοποίηση στις 
γλώσσες και στα κειμενικά είδη. Η ανεπαρκής κατοχή της γλώσσας συνιστά εμπόδιο 
στην απόκτηση γνώσεων. Συνεπώς βασικός στόχος είναι ο μαθητής να αποκτήσει 
επιστημονικό γραμματισμό (Beacco et al. 2010: 24). 

Ενδεικτικά3 αναφέρονται τα παρακάτω:    
 
 

2.1  Μαθηματικά  
 
Η ενσωμάτωση της γλώσσας στη διδασκαλία  των Μαθηματικών αποτελεί μία 
διαδεδομένη πρακτική κατά τη σύνταξη των αντίστοιχων προγραμμάτων σπουδών σε 
διάφορες χώρες της Ευρώπης (Hudson et al 2007) όπως της Αγγλίας, της Σουηδίας, 
της Ρουμανίας  και της Ολλανδίας, δεδομένου ότι τα μαθηματικά επιτελούν ένα πολύ 
σημαντικό ρόλο στο πλαίσιο της κοινωνίας και του σχολείου. Ήδη από τις αρχές της 
δεκαετίας του ΄70 εξειδικευμένα διδακτικά μοντέλα, όπως το μοντέλο SLAMS 
(Second Language Approach to Mathematics Skills) που είναι σχεδιασμένο ειδικά για 
τη διδασκαλία των Μαθηματικών, δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στον γλωσσικό 
συντελεστή που θεωρείται απαραίτητος για την εκμάθηση του γνωστικού 
περιεχομένου του μαθήματος (Cuevas 1984). 
                                                 
3 Για περισσότερες αναφορές, βλ. Ζάγκα (υπό έκδοση).  
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Η διδασκαλία και η εκμάθηση των μαθηματικών θεωρείται μία πολιτισμικά 
προσδιορισμένη διαδικασία, λόγω της αυξημένης βαρύτητας της σημείωσης και των 
συμβόλων που χρησιμοποιούνται (Hudson et al. 2007), κατά συνέπεια, για την 
επιτυχή έκβασή της απαιτείται ενίσχυση του σημαντικότερου βοηθητικού εργαλείου 
γι’ αυτό, που είναι η γλώσσα. Για τον λόγο αυτό σε πολλά ΠΣ των μαθηματικών των 
χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης περιλαμβάνονται και γλωσσικοί στόχοι, εφόσον στο 
πλαίσιο της διδασκαλίας των μαθηματικών δημιουργούνται ευκαιρίες για ανάπτυξη 
δεξιοτήτων-κλειδιών, όπως:  

o Επικοινωνίας, μέσω της μάθησης και της έκφρασης ιδεών και μεθόδων με 
ακρίβεια και σαφήνεια 

o Συνεργασίας με τους άλλους μέσω ομαδικών δραστηριοτήτων και 
συζητήσεων γύρω από μαθηματικά θέματα, καθώς και  

o Ανάπτυξης γνωστικών και γλωσσικών δεξιοτήτων όπως είναι: εξηγώ, 
ερμηνεύω, εκφράζω με λογική σειρά ή συνδέω μια γραφηματική αποτύπωση 
με τη λεκτική της απόδοση (Pepin 2007, Ζάγκα 2004).  
 
 

2.2 Το μάθημα της Ιστορίας  
 

Το μάθημα της Ιστορίας στο σχολείο αναγνωρίζεται από την ευρωπαϊκή εκπαιδευτική 
πολιτική ως ένα πολύ σημαντικό εργαλείο για την ανάπτυξη αξιών όπως είναι ο 
σεβασμός της δημοκρατίας, της ανοχής απέναντι στη διαφορετικότητα, της αμοιβαίας 
κατανόησης και της αναγνώρισης των εθνικών διαφορών με έναν νηφάλιο τρόπο. 
Κατά συνέπεια, η συμβολή του στη δημιουργία ενεργών μαθητών – πολιτών, κριτικά 
σκεπτόμενων αναδεικνύεται ως θεμελιώδης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
(Beacco 2010). 

Οι ειδικές γνωστικές δεξιότητες που χρειάζεται να αναπτύξουν οι μαθητές στο 
μάθημα της Ιστορίας, είναι η ένταξη γεγονότων στον χώρο και τον χρόνο όπως και η 
κατανόηση της σχέσης αίτιου - αιτιατού. Επίσης, ως απαραίτητες δεξιότητες 
θεωρούνται η ικανότητα ανάλυσης των επιμέρους στοιχείων ενός ιστορικού θέματος 
(η δημιουργία για παράδειγμα από τους μαθητές ενός διαγράμματος  μέσα από την 
άντληση στοιχείων της ιστορικής αφήγησης μιας διδακτικής ενότητας ή η κατάρτιση 
ενός καταλόγου από στοιχεία που εντοπίζουν σε μια ιστορική πηγή που τους δίνεται), 
η ικανότητα σύνθεσης ιστορικών στοιχείων από πηγές ή παραθέματα και η ικανότητα 
διάκρισης ανάμεσα στο υποκειμενικό και αντικειμενικό στοιχείο κυρίως μέσα από 
την αξιοποίηση ιστορικών πηγών (Μαυροσκούφης 2005). Συνοψίζοντας, οι 
απαιτούμενες γνωστικές δεξιότητες για το μάθημα της Ιστορίας είναι: αναλύω, 
ερμηνεύω, συγκρίνω, κρίνω, συμπεραίνω, αιτιολογώ, επιχειρηματολογώ, η γλωσσική 
έκφραση των οποίων απαιτεί, για μη φυσικούς ομιλητές, επίπεδο γλωσσομάθειας στη 
γλώσσα-στόχo τουλάχιστον Β2 (Beacco 2010).  

Η γλώσσα της Ιστορίας, όπως και γενικά η γλώσσα των ανθρωπιστικών επιστημών 
χαρακτηρίζεται από υψηλό βαθμό αφαίρεσης, η οποία μάλιστα εντοπίζεται όχι τόσο 
στις σχέσεις μεταξύ των προτάσεων (χρήση συνδέσμων, δεικτών) όσο στο εσωτερικό 
τους με την ευρύτατη χρήση της ονοματοποίησης, κατεξοχήν χαρακτηριστικό του 
επιστημονικού λόγου (Halliday & Martin 2000).  

 Σε ένα κείμενο ανθρωπιστικών επιστημών και της Ιστορίας ειδικότερα, οι σχέσεις 
που εγκαθιδρύονται μεταξύ των συμβάντων είναι κατά κανόνα εσωτερικές, 
αναφέρονται δηλαδή στην ίδια την εσωτερική δόμηση του κειμένου. Και γι’ αυτό η 
κατανόησή του προϋποθέτει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό πολλαπλή ανάγνωση των 
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σημασιών, αφού η επιχειρηματολογία είναι πολύ συχνά θαμμένη ως αποτέλεσμα της 
διαδικασίας της ονοματοποίησης (Αραποπούλου & Γιαννουλοπούλου 2002).  

Η έντονη παρουσία της ιστορικής αφήγησης διευκολύνει τη μετωπική διδασκαλία, 
όπου ο εκπαιδευτικός «αφηγείται» τα γεγονότα και προσδοκά στην εξέταση να 
κάνουν και οι μαθητές του το ίδιο, ενώ η πυκνότητα και η ποικιλία ιστορικών 
εννοιών και συμφράσεων όπως αστική τάξη, επανάσταση, φεουδαρχία, εκκλησία του 
δήμου κάνουν δύσκολη την κατανόηση και την πρόσληψη του περιεχομένου. 

Η δυνατότητα υποστήριξης της διδασκαλίας μέσω της χρήσης χαρτών, βιβλίων, 
αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών και άλλου υλικού είναι βοηθητική, αλλά δεν 
επαρκεί για την κατανόηση των κειμένων. Αντίθετα, αποτελεσματική θεωρείται η 
εφαρμογή συνδυαστικών γλωσσικών προσεγγίσεων όπως αυτή του CLIL, όπου 
αξιοποιούνται στρατηγικές προ-αναγνωστικές και στρατηγικές διδασκαλίας του 
λεξιλογίου (Oxford 1990, Chamot 2000) που συμβάλλουν στην ταυτόχρονη 
εκμάθηση της γλώσσας και του επιστημονικού περιεχομένου του μαθήματος.  

Στην ίδια κατεύθυνση μπορούν να συμπεριληφθούν δραστηριότητες παραγωγής 
προφορικού λόγου που δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες για την πρόσληψη του 
περιεχομένου ταυτόχρονα με την κατάκτηση της δεύτερης/ξένης γλώσσας (Ζάγκα & 
Θεοδωρίδης 2005, Beacco 2010). Επίσης, επιλεγμένα ιστορικά κείμενα προσφέρονται 
για τη διδασκαλία της αφήγησης και της διατύπωσης ορισμού στο πλαίσιο του 
γλωσσικού μαθήματος.  

 
 

2.2 Το μάθημα της Λογοτεχνίας  
 

Είναι γεγονός ότι η έννοια της λογοτεχνίας στην εποχή μας έχει διευρυνθεί και 
περιλαμβάνει όχι μόνον υψηλής αξίας εθνικά λογοτεχνικά κείμενα (Eagleton 2008), 
αλλά και κάθε είδους κείμενα τα οποία θα μπορούσαν να λειτουργήσουν ως αφετηρία 
για την πραγμάτευση ενός θέματος από τους μαθητές με απώτερο στόχο τη 
δημιουργία φιλαναγνωστών (Pieper 2011, Τοντόροφ 2013).  

Η οπτική αυτή αντανακλάται σε πολλά ευρωπαϊκά ΠΣ που κατευθύνουν τη 
μάθηση στο πεδίο της λογοτεχνίας χρησιμοποιώντας ποικίλους τρόπους και μέσα, 
έτσι ώστε η σπουδή της λογοτεχνίας να περιλαμβάνει και άλλες γνωστικές περιοχές, 
όπως η ανάπτυξη θετικής στάσης απέναντι στη λογοτεχνία, η αξιοποίηση των 
βιωμάτων των μαθητών, η συνομιλία με άλλες μορφές τέχνης  κ.ά. Εν κατακλείδι, τα 
περισσότερα ευρωπαϊκά ΠΣ εστιάζουν στην επικοινωνία του μαθητή με το 
λογοτεχνικό  κείμενο, στοχεύοντας πρωτίστως στη δημιουργία φιλαναγνωστών 
(Pieper 2011).  

Μέσα από αυτό το πρίσμα η λογοτεχνία βοηθά τους μαθητές, τόσο τους φυσικούς 
ομιλητές όσο και τους μαθητές που μαθαίνουν μία δεύτερη ξένη /γλώσσα, να  
συνομιλήσουν και να διαδράσουν με τα κείμενα, ενώ ταυτόχρονα αναπτύσσουν 
γλωσσικές δεξιότητες. Ταυτόχρονα μέσω του μαθήματος της λογοτεχνίας οι μαθητές 
εξοικειώνονται με τη δομή και τα χαρακτηριστικά ποικίλων κειμενικών ειδών που 
περιέχουν και διαφορετικά επίπεδα ύφους (συγγραφή μίας περίληψης ενός 
λογοτεχνικού έργου, βιβλιοπαρουσίασης κ.ά), ενώ ταυτόχρονα τους παρέχεται η 
δυνατότητα να ασκηθούν στην παραγωγή και κατανόηση προφορικού και γραπτού 
λόγου μέσα σε ένα αυθεντικό περιβάλλον επικοινωνίας (Pieper 2011).  

Οι περιστάσεις επικοινωνίας στις οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν όλα τα 
παραπάνω ποικίλλουν και κυμαίνονται από μία οικεία καθημερινή περίσταση όπου οι 
μαθητές μιλούν είτε συνομιλούν για μία ταινία, έως τη σύνταξη μίας βιβλιοκριτικής 
σε επίσημο ύφος η οποία θα δημοσιευτεί στον τοπικό τύπο. Με τον τρόπο αυτό οι 
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μαθητές αναπτύσσουν τόσο γνωστικές δεξιότητες, όπως: περιγραφή, αφήγηση, 
ερμηνεία, σύγκριση, επιχειρηματολογία, συνόψιση, αλλά και έκφραση υποκειμενικής 
άποψης για τη δράση ή τον χαρακτηρισμό των προσώπων, την πλοκή, καθώς και την 
έκφραση ευαρέσκειας ή απαρέσκειας για ένα κείμενο.  

Εκτός τούτων, μέσω του μαθήματος της λογοτεχνίας δίνεται στους μαθητές η 
ευκαιρία να αναστοχαστούν πάνω σε διαφορετικά είδη λόγου, που ποικίλλουν από τα 
κείμενα που οι μαθητές εντάσσουν στα ενδιαφέροντά τους έως τα διηγήματα, τα 
μυθιστορήματα, τα δοκίμια. Η εξοικείωση των μαθητών με την ποικιλία αυτή των 
κειμένων συντελεί στη μετατόπιση τόσο της μάθησης όσο και της διδασκαλίας από 
τις Βασικές Δεξιότητες της Επικοινωνίας στη Γνωστική Ακαδημαϊκή Γλωσσική 
Ικανότητα (Cummins 2005).  

Η Λογοτεχνία, στο πλαίσιο των ισχυόντων ΠΣ για το Γυμνάσιο στη χώρα μας, 
αντιμετωπίζεται ως μέσο ενδυνάμωσης της μορφωτικής επάρκειας, της 
επικοινωνιακής ικανότητας και της συναισθηματικής ανάπτυξης των μαθητών, που 
επιτυγχάνονται μέσω της  ανάγνωσης, κατανόησης και ερμηνείας αξιόλογων έργων 
σημαντικών ελλήνων και ξένων λογοτεχνών (ΔΕΠΠΣ 1999). Τα αντίστοιχα 
εγχειρίδια οργανώνονται για τη μεν Α΄ και Β΄ τάξη θεματολογικά, ενώ για τη Γ΄ τάξη 
προκρίνεται η γραμματολογική – ειδολογική κατάταξη των κειμένων. 

Αντίθετα, στο νέο ΠΣ για τη Λογοτεχνία του Γυμνασίου και την Α΄ Λυκείου 
αλλάζει άρδην ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος στο σχολείο και ως βασικός 
σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας ορίζεται «η κριτική αγωγή στο σύγχρονο 
πολιτισμό» (http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php: σ. 21). Με τη φράση αυτή ορίζεται 
ως αφετηρία το παρόν και η λογοτεχνία ως ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο το 
οποίο χαρακτηρίζεται από την ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου αλλά και 
των αναγνωστών του, εκπαιδευτικών και μαθητικού κοινού.  

Με τη λογική αυτή αναγνωρίζεται ως σημαντική η θέση που κατέχει η λογοτεχνία 
στη ζωή μας, δεδομένου ότι προσφέρει εργαλεία για την κατανόηση του κόσμου και 
τίθεται ως πρωταρχική αξία του μαθήματος η κριτική στάση απέναντι στις 
πολιτισμικές παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα από όπου κι αν προέρχονται 
(Αποστολίδου, κ.ά, υπό δημοσίευση). Για τον λόγο αυτόν, από την άποψη του 
περιεχομένου στο μάθημα της λογοτεχνίας, αξιοποιούνται πλέον όχι μόνο αυτά που 
στο παρελθόν ορίζονταν ως υψηλής αισθητικής αξίας κείμενα, αλλά και άλλα είδη 
«κειμένων» τα οποία, ευρισκόμενα στις παρυφές της λογοτεχνίας, κτίζουν ένα γόνιμο 
διάλογο μαζί της, ενώ ταυτόχρονα μπορούν να ελκύσουν τους νεαρούς αναγνώστες 
και να τους ασκήσουν σε νέους γραμματισμούς (visual, media, computer literacy) 
όπως κόμικς, κινηματογραφικές ταινίες, τραγούδια (Νέα ΠΣ για τη Νεοελληνική 
Γλώσσα http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php).  
 
 
3. Διδακτικές εφαρμογές του CLIL στην Ελλάδα 

 
Η Ελλάδα είναι μία από τις πολύ λίγες ευρωπαϊκές χώρες –μαζί με τη Δανία, την 
Ισλανδία και την Τουρκία– στις οποίες δεν εφαρμόζεται συστηματικά και σε 
διευρυμένο επίπεδο το μοντέλο CLIL (Eurydice 2012). Οι λόγοι πίσω από τη 
δυσκολία εισαγωγής του στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σχετίζονται 
περισσότερο με πρακτικά ζητήματα όπως είναι η οργανική ένταξη συνδυαστικών 
γλωσσικών προσεγγίσεων στο σχολικό πρόγραμμα, τα τυπικά και ουσιαστικά 
προσόντα των εκπαιδευτικών που θα αναλάβουν την εφαρμογή της, ο χαμηλός 
βαθμός συνεργασιμότητας καθώς και η αξιολόγηση των μαθημάτων που θα 
διδαχθούν με το μοντέλο  CLΙL. 
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Την τελευταία δεκαετία καταβάλλονται προσπάθειες στη χώρα μας για την 
προώθηση και υιοθέτηση του CLIL σε διάφορα εκπαιδευτικά πλαίσια, αλλά η 
υλοποίηση των σχετικών προγραμμάτων γίνεται σε μεμονωμένες σχολικές μονάδες 
με την ευθύνη και επίβλεψη πανεπιστημιακών ιδρυμάτων ή σχολικών συμβούλων. 
Μια τέτοια πρωτοβουλία έχει αναλάβει το Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με την εισαγωγή του CLIL στο 3ο 
Πρότυπο Πειραματικό Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου,το οποίο και επιβλέπεται από το 
συγκεκριμένο Τμήμα. Το 2010 το μοντέλο CLIL εφαρμόστηκε πιλοτικά στο 
συγκεκριμένο σχολείο με τη διδασκαλία κάποιων γνωστικών αντικειμένων μέσω της 
αγγλικής γλώσσας (βλ. Marsh 2002). Στόχος μας ήταν η διερεύνηση της δυνατότητας 
εφαρμογής και ένταξης του CLIL στο πρόγραμμα σπουδών της Α΄βάθμιας 
εκπαίδευσης και η ανάλυση των αποτελεσμάτων σε γλωσσικό και γνωστικό επίπεδο. 
Αρχικά η συνδυαστική αυτή προσέγγιση εφαρμόστηκε για τη διδασκαλία της 
Γεωγραφίας και των Θρησκευτικών στην Ε΄ δημοτικού και για τη διδασκαλία της 
Γεωγραφίας και Ιστορίας στην Στ΄. Τα μαθήματα αυτά διδάχθηκαν καθόλη τη 
διάρκεια του σχολικού έτους στην αγγλική γλώσσα. Τα αποτελέσματα της πιλοτικής 
εφαρμογής από το 2010 έως το 2012 κατέδειξαν σημαντικά γλωσσικά και γνωστικά 
οφέλη για τους μαθητές που διδάχθηκαν τα μαθήματα μέσω CLIL συγκριτικά με τους 
μαθητές του τμήματος που διδάχθηκε τα ίδια μαθήματα με τη συμβατική 
μεθοδολογία και το σχετικό σχολικό εγχειρίδιο (βλ. Mattheoudakis et al. 2014). Με 
βάση τα ενθαρρυντικά αυτά αποτελέσματα, αποφασίστηκε να επεκταθεί σταδιακά η 
εφαρμογή της μεθόδου σε όλες τις τάξεις με τη συμμετοχή περισσότερων γνωστικών 
αντικειμένων και εκπαιδευτικών. Σήμερα το CLIL εφαρμόζεται στο συγκεκριμένο 
σχολείο από την Α΄ έως και την Στ΄ τάξη και καλύπτει τη διδασκαλία των παρακάτω 
μαθημάτων: Φυσική Αγωγή και Τεχνικά (στην Α΄ και Β΄), Ιστορία (στη Γ΄), Μελέτη 
Περιβάλλοντος (στη Δ΄), Γεωγραφία και Θρησκευτικά (στην Ε΄ και Στ΄).  

Προσπάθειες για την εισαγωγή του μοντέλου CLIL και στη Β΄ βάθμια εκπαίδευση 
έχουν γίνει στο πλαίσιο μεμονωμένων σχολικών μονάδων με την πρωτοβουλία και 
συνεργασία συγκεκριμένων εκπαιδευτικών (αγγλικής γλώσσας και άλλων γνωστικών 
αντικειμένων). Οι προσπάθειες αυτές στοχεύουν κυρίως στην εξοικείωση των 
μαθητών με το ακαδημαϊκό λεξιλόγιο και την εξειδικευμένη ορολογία των γνωστικών 
αυτών αντικειμένων στην αγγλική γλώσσα. Δυστυχώς, εξαιτίας του αυστηρού 
πλαισίου προγράμματος σπουδών της Β΄ βάθμιας εκπαίδευσης και της 
ανελαστικότητας του ωρολογίου προγράμματος, οι προσπάθειες αυτές περιορίζονται 
σε έναν πολύ μικρό αριθμό διδακτικών ωρών κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.  
Στην περίπτωση δηλαδή της Β΄βάθμιας εκπαίδευσης, δεν έχουν γίνει ακόμα 
συντονισμένες προσπάθειες οργανικής ένταξης της μεθόδου στο πρόγραμμα 
σπουδών, λόγω υπαρκτών δυσκολιών που σχετίζονται με τη διδακτέα ύλη των 
μαθημάτων, με την εξέτασή τους αλλά και με τη γενικότερη δομή του σχολικού 
προγράμματος.  

Όσον αφορά την εφαρμογή του μοντέλου στο πλαίσιο της διδασκαλίας της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, παρατηρείται ότι πρόκειται καταρχήν για 
παραλλαγή του μοντέλου CLIL, αφού στην ουσία αφορά συνδυασμό της διδασκαλίας 
της ΝΕ γλώσσας και του μη γλωσσικού μαθήματος στο πλαίσιο του ισχύοντος 
ΔΕΠΠΣ. Επίσης η εφαρμογή είναι  εξίσου σποραδική και όχι εκτεταμένη σε 
μεμονωμένες περιπτώσεις σχολικών μονάδων (Ζάγκα 2004, Κουτσανδρέας 2012, 
2013, Κρουσταλάκης 2013, Αναστασιάδη κ.ά. υπό δημοσίευση, Ζάγκα κ.ά. υπό 
δημοσίευση). Ακόμη λιγότερα είναι τα δεδομένα για την εφαρμογή του μοντέλου 
κατά τη διδασκαλία της μητρικής γλώσσας (Ζάγκα υπό δημοσίευση). Η κατασκευή 
των γνώσεων στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα εξαρτάται εν πολλοίς από την καλή 
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γνώση του επιστημονικού, τεχνικού και καλλιτεχνικού λόγου που παράγεται στη 
γλώσσα του σχολείου, ο οποίος δεν περιορίζεται στην ορολογία και γενικά στο 
λεξιλόγιο. Οι δυσκολίες δεν οφείλονται μόνο στις περιορισμένες γνώσεις που 
διαθέτουν οι μαθητές με μεταναστευτικό υπόβαθρο, που υπολείπονται κατά πολύ από 
τις γνώσεις που πρέπει να αποκτήσουν, αλλά οφείλονται και στο ότι στο φάσμα των 
τύπων και ειδών κειμένων που χρησιμοποιούν δεν περιλαμβάνονται οι τύποι και τα 
είδη κειμένων που απαντούν στον επιστημονικό λόγο. Δηλ. οι γνώσεις που έχουν οι 
μαθητές από το μάθημα της γλώσσας δεν επαρκούν για να καλύψουν τις γλωσσικές 
ανάγκες που απαιτούνται από τα άλλα γνωστικά αντικείμενα, και επιπλέον δεν 
μεταφέρονται όπως είναι στα μη γλωσσικά μαθήματα (Beacco et al. 2010: 7). 

 Στόχος λοιπόν της εκπαίδευσης είναι η διεύρυνση του φάσματος των μαθητών 
αυτών με την ενίσχυση μέσω κειμένων νοητικών διεργασιών όπως συγκρίνω, 
συνάγω, περιγράφω πείραμα κτλ. Η ικανότητα να συγκρίνω, να ταξινομώ κτλ. δεν 
είναι αποκλειστικά γλωσσικής φύσης αλλά και γνωστικής, και γι’ αυτό απαιτείται η 
ρητή διδασκαλία της με συνεργασία του ειδικού στο γνωστικό αντικείμενο και του 
ειδικού στη γλώσσα. 

Αξίζει να αναφερθούν οι διδακτικές εφαρμογές που πραγματοποιήθηκαν αφενός 
στο πλαίσιο του ΕΠΠΑΣ (2006-2008) και αφετέρου στο πλαίσιο της Διάπολις πράξης 
«Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» (www.diapolis.auth.gr). 
Ειδικότερα στο πλαίσιο του ΕΠΠΑΣ (eppas.web.auth.gr) η παρέμβαση (2006-2008) 
αφορούσε την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών Α΄θμιας και Β΄βάθμιας στη 
συνδυαστική διδασκαλία γλώσσας και μη γλωσσικών αντικειμένων, ενώ στο πλαίσιο 
της πράξης «Εκπαίδευση αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών» είχε ως κύριο 
στόχο τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας του έργου των Τάξεων Υποδοχής και 
τη διευκόλυνση της ένταξης των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών στο 
σχολικό γίγνεσθαι (Ζάγκα κ.ά. υπό δημοσίευση). Συγκεκριμένα, οι εφαρμογές 
αφορούσαν τη λειτουργική σύνδεση της Τ.Υ. με το σύνολο του εκπαιδευτικού έργου 
που επιτελείται στη σχολική μονάδα με τη χρήση της συνδυαστικής διδασκαλίας 
γλώσσας και περιεχομένου. 

 
 

4. Συμπεράσματα  
 

Η αξιολόγηση της εφαρμογής του CLIL και των συνδυαστικών γλωσσικών 
προσεγγίσεων γενικότερα, ανέδειξε πολλαπλά οφέλη, όπως: αύξηση των κινήτρων 
για εκμάθηση της γλώσσας, ανάπτυξη της ευφράδειας των ομιλητών μέσω της 
αξιοποίησης της γλώσσας-στόχου, επαφή των μαθητών με διαφορετικά κειμενικά 
είδη και επίπεδα ύφους και τέλος, ανάπτυξη όχι μόνο επικοινωνιακών αλλά και 
ακαδημαϊκών δεξιοτήτων σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από τις εφαρμογές κατά τις 
οποίες το περιεχόμενο και η γλώσσα διδάσκονται αυτόνομα (Wolff 2001). Εκτός 
όμως από τα θετικά αποτελέσματα στην εκμάθηση της γλώσσας-στόχου,  η εφαρμογή 
του CLIL ανέδειξε επίσης και υψηλά επίπεδα κατάκτησης του περιεχομένου των 
γνωστικών αντικειμένων με τα οποία συνδυάστηκε η γλωσσική διδασκαλία, γεγονός 
που συνηγορεί στην περαιτέρω  διεύρυνσή του.  

Συνοψίζοντας, οι καταγεγραμμένες τάσεις που επικρατούν στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα της Ευρώπης για την ουσιαστική προώθηση και ενίσχυση της 
πολυγλωσσίας, της πολυπολιτισμικότητας και της κινητικότητας των πολιτών, καθώς 
και ο απώτερος σκοπός που είναι η εμπέδωση της ευρωπαϊκής ταυτότητας, αποδίδουν 
στο CLIL ένα πολύ σημαντικό ρόλο, δεδομένου μάλιστα ότι είναι  εφαρμόσιμο σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης (Alvarez-Cofiño, 2009).   



[��111��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

Βιβλιογραφία 
Alvarez-Cofiño Martínez, Ángela. 2009. “CLIL project work at early ages: a case 

study.” In David Marsh, Peeter Mehisto, Dietter Wolff, Rosa Aliaga, Tuula Asikainen, 
Maria-Jesús Frigols-Martin, Sue Hughes, and Gisella Langé (eds.), CLIL Practice: 
Perspectives from the Field, 62-67. Finland: University of Jyväskylä (CCN). 
(Ηλεκτρονική μορφή http://www.icpj.eu/?id=8) 

Beacco, Jean Claude. 2010. “Items for a description of linguistic competence in the 
language of schooling necessary for learning/teaching history (end of obligatory 
education). An approach with reference points.” Directorate of Education and 
Languages, DGIV Council of Europe, Strasbourg. Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 
13/8/2013. www.coe.int/lang.   

Beacco Jean-Claude, Daniel Coste, Piet-Hein van de Ven, and Helmut Vollmer 2010. 
Langue et Matières Scolaires – Dimensions Linguistiques de la Construction des 
Connaissances dans les Curriculums. Conseil de l’Europe, Division des Politiques 
linguistiques, Direction de l’Éducation et des langues, DGIV, Strasbourg, 
www.coe.int/lang/fr  

Buck, Gary. 2001. Assessing Listening. Cambridge: Cambridge University Press. 
Cekrezi/Bicaku, Rozeta. 2011. “CLIL and teacher training.” Procedia Social and 

Behavioral Sciences 15: 3821-3825. 
Chamot, Αnna Uhl.  2004. “Issues in language learning strategy research and teaching.” 

Electronic Journal of Foreign Language Teaching 1 (1): 14-26.  
Ανάκτηση από το διαδίκτυο στις 1/2/2014.  
http://e-flt.nus.edu.sg/v1n12004/chamot.pdf.  

Coyle, Do. 2002. “Relevance of CLIL to the European Commission language 
learning objectives.” In David Marsh (ed.) CLIL/EMILE European Dimension: 
Actions, Trends and Foresight Potential. European Commission, Public Services 
Contract DG 3406/001- 001. 

Coyle, Do, Philip Hood, and David Marsh. 2010. CLIL: Content and Language 
Integrated Learning. Cambridge: Cambridge University Press.   

Cuevas, Gilberto, J. 1984. “Mathematics learning in English as a second language.” 
Journal for Research in Mathematics Education 15: 133-144.  

Cummins, James. 2005. Ταυτότητες υπό Διαπραγμάτευση. Εκπαίδευση με Σκοπό την 
Ενδυνάμωση σε μια Κοινωνία της Ετερότητας. (Σ. Αργύρη, μτφρ.) Αθήνα: Gutenberg. 

Echevarria, Jana, Mary Ellen Vogt, and Deborah J. Short. 2000. Making Content 
Comprehensible for English Language Learners: The SIOP Model. Boston: Allyn and 
Bacon. 

Eagleton, Terry. 2008. Literary Theory. An Introduction. Minnesota: Minnesota 
University Press. 

Eurydice. 2012.  Key Date on Education in Europe. Brussels: European Commission. 
Gardner, Howard. 1983. Frames of Mind: The Theory of Multiple Intelligences. 

University of Michigan, New York: Basic Book. 
Gredler, Margaret E. 1997. Learning and Instruction: Theory into Practice (3rd ed). New 

Jersey: Prentice-Hall. 
Hawkins, Εric. 1984. Awareness of Language. Cambridge: Cambridge University Press.  
Holec, Henri. 1981. Autonomy and Foreign Language Learning. Oxford: Pergamon 

Press. 
Hudson, Brian, Birgit Pepin, and Singer Mihaela. 2007. Language in Mathematics: A 

Comparative Study of Four National Curricula. Language policy Division, Strasburg. 
Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 12/6/2013. www.coe.int/lang.   

Kukla, André. 2000. Social Constructivism and the Philosophy of Science. New York: 
Routledge. 



[��112��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Lasagabaster, David and Huguet Angel. 2007. Multilingualism in European Bilingual 
Contexts: Language Use and Attitudes. Bristol: Multilingual Matters. 

Marsh, David, ed. 2002. CLIL/EMILE: The European Dimension: Actions, Trends and 
Foresight Potential. Brussel: Europaische Union. Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 
16/2/2013. http://link.springer.com/book/10.1007/978-0-387-30424-3.  

Marsh, David, Anne Maljers, and Aini-Kristiina Hartiala. 2001. Profiling European CLIL 
Classrooms. Languages Open Doors. University of Jyväskylä: Jyväskylä. 

Mattheoudakis, Marina, Thomai Alexiou, and Chryssa Laskaridou. 2014. “To CLIL or 
not to CLIL? The case of the 3rd Experimental Primary School in Evosmos.” In 
Nicolaos Lavidas, Thomai Alexiou, and Areti Maria Sougari (eds), Major Trends in 
Linguistics 3, 215-233. 

Munoz, Carmen. 2002. “Relevance and potential of CLIL.” In David Marsh (ed.), The 
European Dimensions: Action, Trends and Foresight. Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο 
στις 16/3/2013. www.coe.int/lang.   

Oxford, Rebecca. 1990. Language Learning Strategies: What Every Teacher Should 
Know. New York: Newbury House/ Harper & Row. 

Pieper, Irene. 2011. “Items for description of linguistic competence in the language of 
schooling necessary for learning/teaching literature.” Language Policy Division, 
Directorate of Education and Language, www.coe.int/lang, Ανακτήθηκε από το 
διαδίκτυο στις 7/5/2013.  

Wolff, Dieter. 2001. “Content and language integrated learning: an evaluation of the 
German approach”. Ανακοίνωση στο συνέδριο Plurilingual Ηubs in the Νew 
Μillennium. Χονγκ Κονγκ, Ιανουάριος. Aνακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 10/7/2013. 
http://www.cbs.polyu.edu.hk/hubs/Papers/Dieter%20Wolff.pdf.  

Wolff, Dieter. 2002. “On the importance of CLIL in the context of the debate on 
plurilingual education in the European Union.” In David Marsh (ed.), The European 
Dimension: Action, Trends and Foresight. Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 
16/3/2013 www.coe.int/lang   

Wolff, Dieter. 2010. “Developing curricula for CLIL: issues and problems.” In Βreffni 
O’Rourke and Lorna Carson (eds),  Language Learner Autonomy: Policy, Curriculum, 
Classroom – A Festschrift in Honour of David Little, 103-120. Bern: Peter Lang. 

 
Ελληνική Βιβλιογραφία 
Ισχύοντα Αναλυτικά προγράμματα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ – ΑΠΣ) http://www.pi-

schools.gr/download/programs/depps/4deppsaps_Logotexnias_Gymnasiou.pdf 
Συμπληρωματικά Προγράμματα Σπουδών: Πρόγραμμα Σπουδών για τη Νεοελληνική 

Γλώσσα και Λογοτεχνία για το Γυμνάσιο  http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα,  Μαρία Μητσιάκη, Κατερίνα Αλεξανδρή, Ελένη 

Βλέτση, και Σμαρώ Οικονόμου. υπό δημοσίευση. “Βλέποντας τον κόσμο με άλλα 
μάτια: φως, χρώματα, οπτικά όργανα: μια προσέγγιση διδασκαλίας των Φυσικών 
Επιστημών μέσω της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.” In Αngeliki Psaltou-
Joycey, Marina Mattheoudakis, and Eleni Agathopoulou (eds.), Cross-curricular 
Approaches to Language Teaching. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers. 

Αποστολίδου, Βενετία, Νικολίνα Κουντουρά, και Ελένη Χοντολίδου. 2013. “Το Νέο ΠΣ 
για το μάθημα της  λογοτεχνίας στην υποχρεωτική εκπαίδευση.” Ανακοίνωση στο  11ο 
Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας,  Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα 
Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου. 

Αραποπούλου, Μαρία, και Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου. 2002. Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός. 
Η Χρήση της Γλώσσας στα μη Γλωσσικά Μαθήματα: Ο Λόγος των Επιστημών. 
www.komvos.edu.gr/glwssa/Odigos/thema  

Δενδρινού, Βασιλική. 2011. “Oι ξένες γλώσσες στο σχολείο, η αγγλική από την Α΄ 
δημοτικού.” ΠΕ@Π. Η Διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας σε Μικρά Παιδιά. 



[��113��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

http://rcel.enl.uoa.gr/peap/steps/teyxos-1-ioynios-2010/oi-ksenes-glosses-sto-
sxoleio?cis=39 

Ζάγκα, Ελευθερία. 2004. Η Συμβολή των Μαθημάτων Ειδικότητας στη Γλωσσική Αγωγή. 
Η Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας με Έμφαση στο Περιεχόμενο 
των Γνωστικών Αντικειμένων του Αναλυτικού Προγράμματος. Διδακτορική Διατριβή, 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη: Ενυάλειο κληροδότημα.   

Ζάγκα, Ελευθερία. υπό δημοσίευση. “Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το 
περιεχόμενο ως βασική καινοτομία των νέων ΠΣ της νέας ελληνικής γλώσσας για το 
γυμνάσιο.» In Αngeliki Psaltou-Joycey, Marina Mattheoudakis, and Eleni 
Agathopoulou (eds), Cross-curricular Approaches to Language Teaching. Cambridge: 
Cambridge Scholars Publishers. 

Ζάγκα, Ελευθερία. υπό έκδοση. Η Διδασκαλία της Γλώσσας με Βάση το Περιεχόμενο: Από 
τη Θεωρία στην Πράξη.  

Ζάγκα, Ελευθερία, και Αλέξανδρος Θεοδωρίδης. 2005. “Το μάθημα της ιστορίας ως 
επικοινωνιακό περιβάλλον για τον μαθητή και πλαίσιο διδασκαλίας μιας δεύτερης 
γλώσσας: μια διδακτική εφαρμογή στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση.” Πρακτικά 
Διεθνούς Συνεδρίου με θέμα Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας – 
Νέες Τάσεις, 162-171. ΣΝΕΓ, ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: University Studio Press. 

Ζάγκα Ελευθερία, Αναστασία Κεσίδου, και Μαρίνα Ματθαιουδάκη υπό δημοσίευση. “Η 
βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου των τάξεων υποδοχής στο ελληνικό σχολείο: 
γλωσσολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις.» In Αngeliki Psaltou-Joycey, Marina 
Mattheoudakis, and Eleni Agathopoulou (eds), Cross-curricular Approaches to 
Language Teaching. Cambridge: Cambridge Scholars Publishers. 

Halliday, Michael A.K., and James R. Martin. 2000. Η γλώσσα της Επιστήμης. (μτφ. 
Γιαννούλα Γιαννουλοπούλου). Αθήνα: Μεταίχμιο.  

Κουτσανδρέας, Κωνσταντίνος. 2012. “Σχεδιασμός και υλοποίηση μιας αρθρωτής 
δομικής ενότητας (module) με στόχο την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών γλωσσικών 
δεξιοτήτων αλλοδαπών μαθητών: ‘Τα είδη των τροφών, η πρόσληψη των θρεπτικών 
ουσιών από τον άνθρωπο και η διαδικασία της πέψης’.” Ανακοίνωση στο 15ο Διεθνές 
Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας: «Διαθεματικές Προσεγγίσεις στη Γλωσσική 
Διδασκαλία». Ελληνική Εταιρία Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Θεσσαλονίκη, 23-25 
Νοεμβρίου. 

Κουτσανδρέας, Κωνσταντίνος. 2013. “Μιλώ τη γλώσσα μου, μιλώ για τον κόσμο μου: 
μια διδακτική εφαρμογή με στόχο την ανάπτυξη των ακαδημαϊκών γλωσσικών 
δεξιοτήτων αλλοδαπών μαθητών μέσα από το μάθημα της γεωλογίας/γεωγραφίας.” 
Ανακοίνωση στο 11ο Διεθνές Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο 
Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου.  

Κρουσταλάκης, Σπυρίδων. 2013. “Από τη θεωρία στην πράξη: διδάσκοντας γλώσσα με 
αφορμή την ιστορική γνώση στην Α΄ γυμνασίου.” Ανακοίνωση στο 11ο Διεθνές 
Συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Μεσογειακών 
Σπουδών, Ρόδος, 26-29 Σεπτεμβρίου.  

Μαυροσκούφης, Δημήτρης. 2005. “Αναζητώντας τα ίχνη της ιστορίας.” Ιστοριογραφία, 
Διδακτική Μεθοδολογία και Διδακτικές Πηγές. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη.  

Τοντόροφ, Τσβετάν. 2013. Η Λογοτεχνία σε Κίνδυνο. Αθήνα: Πόλις. 



ΜΕΤΑΦΡΑΖΟΝΤΑΣ ΤΙΤΛΟΥΣ ΑΡΘΡΩΝ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ:  
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΗΣ MONDE DIPLOMATIQUE 

Μαρία Αντωνίου  
Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών 

adonioum@otenet.gr  
 
 

Abstract  
 
The aim of this paper consists in studying, from a contrasting point of view, press 
article headlines from Le Monde Diplomatique and their Greek translation, already 
published in the Greek Journal Eleftherotypia. Given the importance of press article 
headlines, which aim, among others, at attracting the readers' attention, we will try to 
investigate whether the translation is faithful to the linguistic (grammatico-syntactic, 
lexical) as well as stylistic characteristics of the original or if the translator intervenes, 
in order to influence the reader and guide him towards specific feelings, ideologies 
and, of course, reactions.  
 
Λέξεις-κλειδιά: μετάφραση, αντιπαραβολική μελέτη, Ελληνική, Γαλλική, τίτλοι 
άρθρων εφημερίδων. 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η αντιπαραβολική μελέτη τίτλων άρθρων εφημερίδων γραμμένων στην γαλλική και 
ελληνική γλώσσα, μαρτυρά παρεμβάσεις από την πλευρά των μεταφραστών. 
Παρεμβάσεις άλλοτε εσκεμμένες και άλλοτε ασυνείδητες. Αντικείμενο αυτής της 
μελέτης είναι, αφού αντιπαραβάλει τους πρωτότυπους γαλλικούς τίτλους άρθρων της 
Monde Diplomatique με τις ελληνικές τους μεταφράσεις και να εντοπίσει δομές που 
διαφέρουν και, άρα, αποτυπώνουν διαφορετικές ιδεολογίες. Προφανώς, στην 
μετάφραση προκύπτουν προβλήματα πραγματολογικής και πολιτισμικής φύσεως. 
Ωστόσο, ελλείψει χρόνου, θα επικεντρωθούμε κυρίως σε θέματα λεξιλογίου και 
σύνταξης. 
 
 
2. Το corpus μας 
 
Η Monde Diplomatique είναι μία μηνιαία εφημερίδα, στρατευμένη στο χώρο της 
αριστεράς, όπως αυτή έρχεται σε ρήξη με τον καπιταλισμό, γεγονός που επιφέρει 
σφοδρές κριτικές1. Υπάρχει δε και ιστότοπος (http://www.monde-diplomatique.gr/) 
στην ελληνική γλώσσα, όπου βρίσκουμε την μετάφραση αρκετών άρθρων που 
αφορούν την ελληνική πραγματικότητα και όχι μόνο.  

Η εφημερίδα Ελευθεροτυπία2, κινείται, επίσης, στον αριστερό χώρο. Δημοσιεύει δε 
κάθε Κυριακή, στην Κυριακάτικη Ελευθεροτυπία, ένα άρθρο της Monde 
Diplomatique. Να σημειωθεί ότι στην Ελευθεροτυπία υπάρχει αναφορά στον 
συγγραφέα του πρωτοτύπου, αλλά δεν αναφέρεται ο μεταφραστής, γεγονός που θα 
                                                            

1 http://fr.wikipedia.org/wiki/Le_Monde_diplomatique 
2  http://en.wikipedia.org/wiki/Eleftherotypia 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
114-124.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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ήταν αυτονόητο. Το όνομα του μεταφραστή αναφέρεται, ωστόσο, πάντοτε στον 
ελληνικό ιστότοπο της Monde Diplomatique.  

Αποφασίσαμε να εξετάσουμε αυτές τις δύο εφημερίδες, δεδομένου ότι, αφ’ ενός 
αποτελούν το μοναδικό ζεύγος εφημερίδων, το οποίο συστηματικά παρουσιάζει τα 
ίδια άρθρα, και αφ’ ετέρου πρόκειται για δύο έντυπα με κοινό προσανατολισμό και 
χαρακτηριστικά. Αποδελτιώθηκαν 50 τίτλοι άρθρων και οι μεταφράσεις τους για το 
χρονικό διάστημα Σεπτέμβριος 2009 έως Μάιο 2012 (21 μήνες). Τα παραδείγματα 
που παρουσιάζονται είναι ενδεικτικά. Τα άρθρα που συμπεριλάβαμε στην μελέτη μας 
άπτονται διαφόρων εκφάνσεων της ζωής: πολιτική, οικονομική και κοινωνική ζωή. 
Να αναφέρουμε ότι κάποιες φορές ανατρέχουμε και στην μετάφραση που υπάρχει 
στον ελληνικό ιστότοπο της Monde Diplomatique.  

 
 

3. Θεωρητικό πλαίσιο 
 
Προχωρούμε σε αντιπαραβολική μελέτη των παραδειγμάτων μας περιγράφοντας και 
αναλύοντάς τα, με σκοπό να εντοπίσουμε διαφορές καθώς και τις υπολανθάνουσες 
διεργασίες. Αναφορικά με το θεωρητικό πλαίσιο, καταφεύγουμε στην ορολογία της 
Θεωρίας του Εκφερόμενου Λόγου καθώς και της Ανάλυσης του Λόγου (discourse 
analysis).  

 
 

4. Οι τίτλοι άρθρων εφημερίδων: χαρακτηριστικά ενός ιδιαίτερου κειμενικού 
είδους 

 
Τα άρθρα εφημερίδων αποτελούν ένα τύπο κειμένων, μέρος ενός ιδιαίτερου 
κειμενικού είδους, γνωστότερου ως δημοσιογραφικός λόγος, το οποίο, όπως όλα τα 
κειμενικά είδη, διακρίνεται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Τα χαρακτηριστικά 
αυτά ορίζονται, προφανώς, από τις πρακτικές που ακολουθούν οι δημοσιογράφοι. 
Ειδικότερα, όπως επισημαίνει ο Charaudeau (2006: 3), πρέπει να συγκεραστούν δύο 
στόχοι, οι οποίοι δεν ταυτίζονται πάντοτε:  

1. ο πρώτος στόχος είναι ο ηθικός στόχος της μετάδοσης πληροφοριών, εν 
ονόματι των δημοκρατικών αξιών.  

2. Ο δεύτερος στόχος είναι εμπορικής φύσεως και συνίσταται στο να κερδίσει 
τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό αναγνωστών, χωρίς να παραγκωνίζεται ο παράγοντας 
«κοινό της εφημερίδας», το οποίο επιλέγει για συγκεκριμένους λόγους το έντυπο 
(έναντι όλων των υπολοίπων).  

Αμέσως γίνεται αντιληπτό ότι: κάθε εφημερίδα κάνει μία πρώτη "ιδεολογική" 
επιλογή των προς μετάφραση ξενόγλωσσων άρθρων με βάση το περιεχόμενό τους. 
Αυτό επισημαίνει η Λουπάκη (2006: 2) παραθέτοντας την Schäffner (2003: 23): « Η 
ίδια η επιλογή των κειμένων που μεταφέρονται σ’ έναν πολιτισμό στόχο – και 
αντίστροφα αυτών που απορρίπτονται – διέπεται μεταξύ άλλων από ιδεολογικά 
κριτήρια ». 

Πέραν αυτής της πρώτης επιλογής πριν την δημοσίευση, και ενώ θεωρείται 
δεδομένη η σπουδαιότητα του γεγονότος, η υπαγόρευση της γεγονοτικότητας, με άλλα 
λόγια η πρόθεση της δημοσιογραφικής γλώσσας να θέλει να αφήσει τα γεγονότα να 
μιλούν από μόνα τους (Van Dijk 1988: 83, στο Π. Πολίτης 2002: 543), δεν είναι 
σπάνιο να παρεμβαίνει ο μεταφραστής, τροποποιώντας το νόημα είτε για να 
καταστήσει το κείμενο αρεστό στο κοινό του είτε για να το επηρεάσει. Άλλωστε, όλες 
οι παράμετροι που συμβάλλουν στο κειμενικό είδος δημοσιογραφικός λόγος (πρβλ. η 
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επιλογή πληροφοριοδότη, του οποίου η αξιοπιστία δεν αμφισβητείται, επειδή μιλά τη 
γλώσσα της εξουσίας, η επιλογή παραθέματος-σήματος, που ισοδυναμεί με ερμηνεία 
του αναπαριστώμενου λόγου, και, τέλος, η παράφραση του λόγου του Άλλου ως 
κατάδηλη παρέμβαση του δημοσιογραφικού λόγου μέσα στον λόγο που υποτίθεται 
ότι τον παράγει, όλα αυτά), «συνιστούν όχι απλώς πειθώ αλλά χειραγώγηση του 
κοινού στον κόσμο των γεγονότων» (Πολίτης 2002: 553). Τα δεδομένα αυτά οδηγούν 
τον Πολίτη (2002: 554) στο να επισημάνει ότι: «Τελικά, το δημοσιογραφικό γεγονός 
δεν υπάρχει ‘εκεί πέρα’, περιμένοντας την απόχη του δημοσιογράφου, για να το 
αιχμαλωτίσει. Είναι ένα στοίχημα της μαζικής ενημέρωσης με το κοινό της, που 
χάνεται και κερδίζεται καθημερινά, άλλοτε από τη μεριά της συνήθως χειραγωγούσας 
ειδησεογραφίας και άλλοτε από τη μεριά της ‘διψασμένης’ για ειδήσεις αλλά συχνά 
ανυποψίαστης κοινής γνώμης».  

Η δυνατότητα χειραγώγησης αποδίδεται από τον Charaudeau (2006: 4) στο ότι ο 
δημοσιογραφικός ρόλος δεν περιορίζεται στην απλή ενημέρωση-παρουσίαση 
γεγονότων- αλλά και στο να διευκρινίσει στον αναγνώστη το γιατί και το πώς. 
Προκειμένου να εξασφαλιστεί η προσοχή των αναγνωστών (να πωληθούν 
περισσότερα έντυπα), οι διευκρινίσεις παρεκκλίνουν και είτε εκφράζουν την 
ιδεολογία του γράφοντος είτε γίνονται περισσότερο δραματικές παρά διευκρινιστικές. 
Η τάση αυτή επιτείνεται από το γεγονός ότι υπάρχουν πολλά άλλα έντυπα που 
αποσκοπούν στο να ενημερώσουν το κοινό. Ως εκ τούτου, μοιραία προκύπτει ότι  οι 
εφημερίδες αυτές οδηγούνται σε ένα λόγο πειθούς (discours persuasif) και, εντέλει, 
οδηγούν όχι στο «faire-savoir» αλλά στο «faire penser» (Charaudeau 2006: 4). 

Εξάλλου, όπως αναφέρει ο Πολίτης (2003: 100-101), στην ειδησεογραφία, 
χρησιμοποιείται η αξιολογική γλώσσα προκειμένου, αφενός να τεκμηριωθεί το 
«αναπόφευκτο της υιοθέτησης υποκειμενικής στάσης (perspectivization)» και 
αφετέρου να καταδειχθεί ότι στην δημοσιογραφία, το είδος λόγου που λέγεται 
ειδήσεις, ορίζεται όχι από το περιεχόμενό του (τα γεγονότα) αλλά «κυρίως από τους 
επικοινωνιακούς του στόχους, έναν ομολογημένο (την ενημέρωση) και αρκετούς 
συγκαλυμμένους (την αναπαραγωγή ιδεολογιών, την ενίσχυση στερεοτύπων, την 
αφεκτιβική καθήλωση του αναγνώστη κλπ.)...». 

Παρατηρώντας τους τίτλους από το corpus μας, διαπιστώσαμε ότι οι μεταφράσεις 
διαφοροποιούνται από το πρωτότυπο, άλλοτε περισσότερο και άλλοτε λιγότερο. Σε 
προηγούμενες εργασίες (Andújar Moreno Gemma 2006, Λουπάκη 2006, Κουρδής 
2009) παρουσιάστηκαν διάφορες στρατηγικές που ακολουθούνται κατά την απόδοση 
του ιδεολογικο-πολιτικά φορτισμένου λόγου στην μετάφραση τίτλων άρθρων 
εφημερίδων. Στην δική μας μελέτη, δεχόμενοι τα αποτελέσματα των μελετών αυτών, 
θα εξετάσουμε διάφορες υπολανθάνουσες γλωσσικές διεργασίες, οι οποίες 
αντικατοπτρίζονται στις επιλογές του συγγραφέα και του μεταφραστή. 
 
 
5. Μετάφραση πολιτικών κειμένων και ιδεολογία 

 
Το ερώτημα που τίθεται σε αυτό το σημείο είναι κατά πόσο ο μεταφραστής 
παρεμβαίνει στο πρωτότυπο, συνειδητά ή ασυνείδητα, έτσι ώστε, επιλέγοντας 
διαφορετικές δομές και, άρα, γλωσσικές διεργασίες, να προβάλλει δικές τους 
ιδεολογικές θέσεις, οι οποίες, για ευνόητους λόγους ταυτίζονται με αυτές του 
εντύπου, παραγκωνίζοντας τις αντίστοιχες του συγγραφέα. 

Είναι γνωστό από την Θεωρία του Εκφερόμενου Λόγου ότι πίσω από κάθε 
εκφώνημα, υπάρχει ένα υποκείμενο εκφοράς του λόγου (sujet énonciateur). Το 
υποκείμενο αυτό άλλοτε είναι εμφανές και άλλοτε κρυφό, όπως εξηγεί ο Desclès 
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(1995: 10). Στην περίπτωση της μετάφρασης, το υποκείμενο οφείλει να είναι ο 
συγγραφέας του πρωτοτύπου. Ο μεταφραστής, αντιθέτως, οφείλει και 
ηθικά/δεοντολογικά να μην παρεμβαίνει στο πρωτότυπο επιφέροντας αλλαγές. Τι 
γίνεται, όμως, στην πράξη; Δεδομένου, μάλιστα, ότι δεν δύναται να ελεγχθεί η 
ασυνείδητη παρέμβαση του μεταφραστή. 

Η Baker αναφέρει (2006): “translation is a two-edged sword that can render the 
source text in a way that the resulting target text contains, or alternatively, does not 
contain political manipulation.” Αυτό συμβαίνει, γιατί οι όποιες παρεμβάσεις του 
μεταφραστή μπορούν άνετα να αποδοθούν στον συγγραφέα. Όπως εξηγεί ο Bánhegyi 
(2013):  

«translation itself may easily become a political tool. This is especially so since 
translation is in fact textual “rewriting” that publicly credits the author of the text for 
authorship, pretending that it is the author him- or herself who has created the 
translated text. Translation in this respect can serve the purposes of translation of 
political texts». 

Αυτό συμβαίνει, δεδομένου ότι, κατά τον Charaudeau (2006: 7), οι τίτλοι των 
εφημερίδων αποτελούν μία διαδικασία επικέντρωσης (focalisation), η οποία 
συνίσταται στο να φέρει στο προσκήνιο ένα γεγονός, δημιουργώντας την εντύπωση 
της μεγέθυνσης/ μεγαλοποίησης (grossissement). Η είδηση τίθεται σε προμετωπίδα, 
αφού θεωρείται ότι είναι εξόχως ενδιαφέρουσα. Είναι προφανές ότι, αναλόγως των 
πληροφοριών που προκρίνονται, προκρίνεται και η ανάλογη ιδεολογία. Ως ιδεολογία 
δε ορίζεται, σύμφωνα με το Λεξικό Μπαμπινιώτη:  

« 1. Μορφή πολιτικής, κοινωνικής ή ηθικής φιλοσοφίας με πρακτικό και 
θεωρητικό χαρακτήρα: μαρξιστική/φιλελεύθερη/φασιστική ~// σύγκρουση 
ιδεολογιών, 2. (ειδικότ.) πολιτική, κοινωνική ή ηθική αρχή, την οποία 
υπηρετεί κανείς με πίστη, αφοσίωση και πλήρη ανιδιοτέλεια ό,τι κάνει το 
κάνει από ~, δεν αποσκοπεί σε προσωπικό όφελος. » 

Από την στιγμή, λοιπόν, που η ιδεολογία είναι « un ensemble d’idées orientées 
vers l’action politique » (Guidère 2010: 50), γίνεται κατανοητό ότι ξεφεύγουμε από 
το πλαίσιο των διαφορετικών πολιτισμών και προσπαθούμε να επιβάλλουμε 
συμπεριφορές στον συνομιλητή μας. Δημιουργείται, κατ’αυτόν τον τρόπο, 
διαφοροποίηση, ένταση, η οποία αποσκοπεί στην κυριαρχία (Andújar Moreno, 
Λουπάκη 2006: 1). Κατά τις Andújar Moreno/Λουπάκη, η ένταση αυτή είτε 
διατηρείται στην μετάφραση, είτε δεν διατηρείται, είτε, τέλος, δημιουργείται ένταση 
στο μετάφρασμα σε σημείο που δεν υπήρχε στο πρωτότυπο. 

 
 

6. Μελέτη περιπτώσεων 
 
Δεχόμενοι την κατηγοριοποίηση των Andújar Moreno και Λουπάκη, θα εξετάσουμε 
τις γλωσσικές διεργασίες που αντικατοπτρίζουν την παρέμβαση του μεταφραστή.  

 
 

6.1 Πρώτη περίπτωση: κατά την Στρατηγική διατήρησης της έντασης 
 

Δεν είναι σπάνιο η ένταση των πληροφοριών που παρέχονται στους τίτλους να μην 
διαφοροποιείται, όπως στο (1): 
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(1) Refus obstiné d’un ordre intenable 
Pour sortir de la nasse 

Slavoj Žižek, novembre 2010 
 

Η ΑΔΡΑΝΕΙΑ ΘΑ ΕΧΕΙ ΣΥΝΤΟΜΑ 
ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ  
Για να ξεφύγουμε από τα δίχτυα που έχουμε 
παγιδευτεί 
Κάτι να κάνουμε, αν και δεν ξέρουμε τι 
του  SLAVOJ ŽIŽEK 
Κυριακή 21 Νοεμβρίου 2010  

 
Στο (1), η μετάφραση είναι πιστή και δεν υπάρχει διαφοροποίηση στον βαθμό της 

έντασης των πληροφοριών που μεταφέρονται. Η χρήση της δευτερεύουσας 
αναφορικής πρότασης «στα οποία έχουμε παγιδευτεί», δεν είναι υποχρεωτική, μιας 
και η απουσία της αφήνει να γίνει κατανοητό ότι μιλάμε για απεγκλωβισμό από 
άσχημη κατάσταση. Ωστόσο, η προσθήκη αυτή δεν αποδίδει επιπλέον ιδεολογικές 
προτιμήσεις του μεταφραστή. Αποτελεί περισσότερο συντακτικό / υφολογικό 
περιορισμό της Ελληνικής γλώσσας. Επίσης, η ήδη υπάρχουσα ένταση διατηρείται, 
ανεξαρτήτως του εάν θίγει το κοινό, δεδομένου ότι υιοθετείται η άποψη του 
πρωτοτύπου, ότι, δηλαδή, βρισκόμαστε εγκλωβισμένοι σε δίχτυα. 

 
 

6.2 Δεύτερη περίπτωση: Στρατηγική μη διατήρησης της έντασης  
 
Σε κάποιες περιπτώσεις, αντιθέτως, παρατηρείται το φαινόμενο η αρχικώς 
χαρακτηρισμένη πληροφορία να ουδετεροποιείται. Υπάρχουν δύο τακτικές που 
ακολουθούνται: 

Η πρώτη συνίσταται στην μεταφορά των πληροφοριών από τον κυρίως τίτλο είτε 
στον υπότιτλο είτε στον επίτιτλο3, όπως φαίνεται στα (2)-(4): 

 
(2) Le monde vu de Turquie  
Ni Orient ni Occident, les choix audacieux 
d’Ankara 
Wendy Kristianasen, février 2010 
 

Ούτε Ανατολή ούτε Δύση αλλά τολμηρές 
επιλογές 
Ο κόσμος από τη σκοπιά της Τουρκίας 
Οι διπλωματικές ισορροπίες της Άγκυρας 
Της ειδικής απεσταλμένης μας WENDY 
KRISTIANASEN 
Κυριακή 18 Απριλίου 2010  

(3) L’armée indienne oublie Gandhi et rêve 
de puissance  
par Olivier Zajec, septembre 2009 
 

Το Νέο Δελχί αναζητεί νέο παγκόσμιο status 
Ο ινδικός στρατός ξεχνά τον Γκάντι 
Νέο αμυντικό δόγμα με το βλέμμα στο Πεκίνο 
Του OLIVIER ZAJEC 
Κυριακή 24 Ιανουαρίου 2010 

(4) Cent quarante signes pour bousculer 
l’information 
Twitter jusqu’au vertige 
Mona Chollet, octobre 2011  

Twitter: 140 χαρακτήρες αλλάζουν την 
πληροφόρηση. Ο Ελβετικός σουγιάς του 
διαδικτύου 
Της ΜΟΝΑ CHOLLET  
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 

 
Στα παραδείγματα (2) - (3), η παρέμβαση του μεταφραστή είναι προφανής: όχι 

μόνο μεταφέρει πληροφορίες από τον επίτιτλο στον τίτλο, αλλά και απαλείφει την 
πληροφορία του τίτλου του πρωτοτύπου (4). Η επιλογή αυτή ουδόλως επιβάλλεται 
από κάποια πληροφορία πολιτισμικού περιεχομένου, η οποία θα δυσκόλευε το κοινό 
στην κατανόηση της περιγραφόμενης πραγματικότητας. Προφανώς, η παρέμβαση 

                                                            

3 (πρβλ. Πολίτης, http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_b10/03.html) 
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αποσκοπεί στο να αμβλύνει τις αρνητικές πληροφορίες του πρωτοτύπου, όπως αυτές 
αποτυπώνονται από : 

 το ρήμα bousculer: 1) mettre en désordre en poussant, en renversant, Fig. 
Modifier avec une certaine brusquerie. 2) Pousser, heurter brutalement par 
inadvertance. 3) Faire se dépêcher = presser. (Le Petit Robert)   

 αλλά και το vertige.  
Μπορούμε να συμπεράνουμε ότι, ενώ στην γαλλική έκδοση γίνεται ρητή αναφορά 

σε μεταβλητές ανασφάλειας (σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση που παρουσιάζει ο 
Πολίτης 2003: 102), δηλαδή σε ιλιγγιώδη ταχύτητα και πίεση (που προκαλούν 
δυσφορία/ίλιγγο), η ελληνική μετάφραση αποσιωπά τις αρνητικά αξιολογικές 
επιλογές και παρουσιάζει την πληροφορία ως καθαρά «γεγονοτική». Η επιλογή αυτή 
θα μπορούσαμε να ισχυριστούμε ότι αποφεύγει να δυσαρεστήσει το αναγνωστικό 
κοινό του εντύπου, το οποίο, προφανώς, είναι εξοικειωμένο με το twitter.  

Τελευταία παρατήρηση για το twitter: η προσθήκη του επίτιτλου με την 
μεταφορική χρήση του «ο ελβετικός σουγιάς του διαδικτύου», επιχειρεί να 
αντισταθμίσει (Delisle 2008: 30) τις όποιες απώλειες, καταφεύγοντας σε μία 
παγιωμένη έκφραση (expresion figée), η οποία παρεμβαίνει σε υφολογικό επίπεδο και 
προσδίδει περισσότερη αμεσότητα στον τίτλο. Επιτυγχάνεται, με αυτόν τον τρόπο, το 
κριτήριο της εγγύτητας (Πολίτης 2003: 106), η οποία θεωρείται απαραίτητη σε 
περιπτώσεις που στοχεύει κάποιος να καθηλώσει τον αναγνώστη, να αναπαράγει 
ιδεολογίες, να ενισχύσει στερεότυπα (Πολίτης 2003: 100-101). 

Ωστόσο, η συνηθέστερη τακτική μη διατήρησης της έντασης συνίσταται στην 
αφαίρεση λέξεων, όπως στο (5): 

 
(5) Le monde vu du Brésil 
Brasília oublie le « complexe du chien 
bâtard » 
Par Lamia Oualalou, janvier 2010 

Η Βραζιλία διαγράφει το «σύνδρομο του σκύλου» 
Τα φιλόδοξα σχέδια του Λούλα 
Της LAMIA OUALALOU 
Κυριακή 14 Φεβρουαρίου 2010 

 
Εδώ, το σκέλος «bâtard» παραλείπεται, προκειμένου να μην επηρεάσει αρνητικά 

το αναγνωστικό κοινό, αμβλύνοντας τα αρνητικά συναισθήματα.  
 
 

6.3 Στρατηγική Δημιουργίας έντασης  
 
Προκειμένου να δημιουργηθεί ένταση στο μετάφρασμα, ο μεταφραστής καταφεύγει 
σε διάφορες πρακτικές. 
 
 
6.3.1 Πρώτη περίπτωση: Ερώτηση > Απόφανση 

 
(6)  Transports, corruption et diplomatie 
Entre Pristina et Tirana, l’autoroute de la 
« Grande Albanie » ?  
par Jean-Arnault Dérens et Laurent Geslin, 
mai 2009 

Μεταφορές, συμμαχίες και αλβανικά όνειρα 
«Μεγάλη Αλβανία» σε έναν αυτοκινητόδρομο 
Δρόμος για την επανεκλογή Μπερίσα 
Των JEAN-ARNAULT DERENS και LAURENT 
GESLIN* 
Κυριακή 21 Ιουνίου 2009 

 
Σύμφωνα με την Θεωρία του Εκφερόμενου Λόγου (Grousier & Rivière 1996: 121-

122), παρόλο που και η ερώτηση και η κατάφαση (affirmation) ανήκουν, στην 
τροπικότητα τύπου 1, δηλαδή στην τροπικότητα της απόφανσης (assertion), με την 
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κατάφαση, τo ομιλούν υποκείμενο (Sujet énonciateur) επικυρώνει την εγκυρότητα 
των λεγομένων του, ενώ, αντιθέτως, με την ερώτηση, αποστασιοποιείται από την 
επικύρωση των λεγομένων του και ζητά από τον συνομιλητή του να αναλάβει το 
βάρος της επικύρωσης του εκφωνήματος (πρβλ. Νενοπούλου 2006: 80-81). Η 
επικύρωση του εκφωνήματος από το συνομιλητή ισοδυναμεί με την εμπλοκή του 
τελευταίου στην όλη διαδικασία, γεγονός που επισημαίνουν οι Iarovici & Amel 
[1989: 442, που αναφέρονται στον Κουρδή (2009: 3)], τονίζοντας ότι επιλέγοντας την 
ερώτηση, ο συγγραφέας, όχι μόνο επιθυμεί να θέσει μία ερώτηση, αλλά και να 
κινητοποιήσει την συνείδηση των αναγνωστών του, προκειμένου να πετύχει 
καλύτερα αποτελέσματα.  

Στο μετάφρασμα, η επιλογή της κατάφασης μαρτυρά την επικύρωση του 
εκφωνήματος από τον ομιλητή (sujet énonciateur) και ο μεταφραστής θέτει ως 
προϋπόθεση της απόφανσής του ότι ο αναγνώστης γνωρίζει εκ βαθέων το υπό 
ανάλυση θέμα. Επιπλέον, μέσω της απόφανσης, η οποία, όπως προείπαμε, ισοδυναμεί 
με την επικύρωση του εκφωνήματος από τον ομιλητή, προωθείται η υιοθέτηση της 
υποκειμενικής του οπτικής· στο συγκεκριμένο παράδειγμα, δεν γίνεται ερώτηση για 
το τί κρύβεται πίσω από τον αυτοκινητόδρομο. Θεωρείται δεδομένο ότι κρύβεται η 
παρουσία της «Μεγάλης Αλβανίας». 

 
 

6.3.2 Δεύτερη περίπτωση: η αξιολόγηση 
 

Πέραν τούτου, και προκειμένου να τραβήξει την προσοχή του αναγνώστη, ο 
μεταφραστής καταφεύγει σε μία ακόμη τεχνική, την αξιολόγηση. Συγκεκριμένα, στο 
παράδειγμα (7): 
αντί του ουδέτερου "Πώς να πωληθούν", επιλέγεται το ουσιαστικό τεχνάσματα, 
περισσότερο χαρακτηρισμένο αρνητικά, θέτοντας, έτσι, στο τραπέζι, εντονότερα, την 
μεταβλητή της (αν)ασφάλειας.  
(7) Comment vendre à la découpe le service 

public 
De l’Etat-providence à l’Etat manager 
par Laurent Bonelli et Willy Pelletier, décembre 
2009 

Τεχνάσματα για κατακερματισμό και ξεπούλημα 
δημόσιων αγαθών 
Απ' το κράτος πρόνοιας στο κράτος μάνατζερ 
Δημόσιοι υπάλληλοι με ηρεμιστικά 
Των LAURENT BONELLI και WILLY 
PELLETIER 
Κυριακή 21 Φεβρουαρίου 2010 

 
 Όπως αναφέρεται στον Πολίτη (2003: 102), προτιμώνται λέξεις που δηλώνουν 
αρνητικά συναισθήματα (τεχνάσματα παραπέμπει σε πονηριά και φόβο), ώστε να 
ικανοποιηθεί η ειδησεογραφική αξία της αρνητικότητας, η οποία, “ενώπιον 
πραγματικού φόβητρου (κάτι κρύβεται), έχει την μορφή κύματος, έκρηξης”.  

Αξίζει να σημειωθεί και η χρήση του ουσιαστικού τεχνάσματα έναντι του ρήματος 
vendre του πρωτοτύπου. Το γεγονός αυτό σηματοδοτεί έναν εντονότερο 
χαρακτηρισμό που αποδίδεται στην διαδικασία του «κατακερματισμού». Πρέπει δε, 
οπωσδήποτε, να λάβουμε υπ’όψιν μας και το γεγονός ότι το ουσιαστικό αυτό 
προτάσσεται (περισσότερα για την πρόταξη στο § 6.3.3), συμβάλλοντας, έτσι, στην 
διαμόρφωση συγκεκριμένης άποψης, η οποία δεν προκύπτει ότι αποτελούσε μέρος 
των προθέσεων του γάλλου συγγραφέα, αφού δεν αποτυπώνεται ρητά στην τίτλο του 
πρωτοτύπου. 

Όλα τα προαναφερθέντα σημεία, με την ταυτόχρονη απουσία αντικειμένων/ 
δραστών, αποτελούν στοιχεία τα οποία, κατά τον Πολίτη (2003: 106): «είναι συμβατά 
με το υφολογικό προφίλ μίας λαϊκής εφημερίδας». Άρα, ο μεταφραστής παρεμβαίνει 
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στο πρωτότυπο τροποποιώντας το και αποδίδοντάς του χαρακτηριστικά μιας λαϊκής 
εφημερίδας (κάτι που δεν χαρακτηρίζει την Monde Diplomatique). Απώτερος στόχος, 
να ευαρεστήσει το συγκριμένο κοινό, προβάλλοντας στοιχεία που δεν υπήρχαν στο 
πρωτότυπο. 

Υπάρχουν, βέβαια, και περιπτώσεις όπου η παρέμβαση του μεταφραστή γίνεται 
εντονότερα αισθητή, δεδομένου ότι αφορά μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, όπως στα 
(8), (9): 

 
(8) CONTRE L'HERITAGE PINOCHET 

Au Chili, le printemps des étudiants 
Par Hervé Kempf, octobre 2011 

ΞΕΣΗΚΩΜΕΝΟΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΠΟΥΔΑΣΤΕΣ 
ΟΙ ΧΙΛΙΑΝΟΙ ΑΝΤΙΣΤΕΚΟΝΤΑΙ 
Φοιτητική άνοιξη εναντίον νεοφιλελεύθερου 
χειμώνα 
Του ειδικού απεσταλμένου μας KEMPF HERVE  
Κυριακή 6 Νοεμβρίου 2011 

(9)  CONTROVERSE SUR LA RUSSIE 
POSTSOVIETIQUE  
Au pays du capitalisme réel 
Par Tony Wood, août 2011 

Ηγέτες και νέες ελίτ στη μετασοβιετική Ρωσία 
Του ΤΟΝΥ WOOD 
Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2011  
Συγκρουόμενες απόψεις για τη μετασοβιετική 
Ρωσία 
Ηγέτες και νέες ελίτ στη μετασοβιετική Ρωσία 
Στη χώρα του υπαρκτού καπιταλισμού 
Monde Diplomatique [Παπακριβόπουλος Βασίλης 
(μτφ)] 
9 Σεπτεμβρίου 2011 

 
Εδώ, και πάλι προστίθενται λέξεις, για την ακρίβεια, αξιολογικοί χαρακτηρισμοί, 

(«νεοφιλελεύθερο χειμώνα» «ηγέτες και νέες ελίτ στη μετασοβιετική Ρωσία»), οι 
οποίοι προσθέτουν πληροφορίες στον τίτλο μαρτυρώντας, ωστόσο, απροκάλυπτα την 
ιδεολογία του μεταφραστή, δεδομένου ότι οι λέξεις αυτές δεν υπήρχαν στο 
πρωτότυπο και, ακόμη και εάν προκύπτουν από την ανάγνωση του άρθρου, ωστόσο η 
ρητή δήλωσή τους στον τίτλο, συνιστά τεχνική πειθούς και όχι ενημέρωσης. Πολύ 
περισσότερο δε που, στις περισσότερες των περιπτώσεων, δεν παρουσιάζεται η 
ταυτότητα του μεταφραστή, γεγονός που συμβάλλει στο να αποδοθεί η συγκεκριμένη 
ιδεολογική άποψη στον συγγραφέα του πρωτοτύπου. Εξάλλου, είναι σαφές ότι η 
ιδεολογία του μεταφραστή συμπίπτει/συντάσσεται με αυτήν του εντύπου.  

Έτσι, στο (8), η προσθήκη του «εναντίον νεοφιλελεύθερου χειμώνα» εξυπηρετεί 
απόλυτα τον ιδεολογικό προσανατολισμό της Ελευθεροτυπίας. Το ίδιο συμβαίνει και 
με το (9), όπου η προσθήκη του «ηγέτες και νέες ελίτ στη μετασοβιετική Ρωσία» 
απομακρύνει την μετάφραση από την ορολογία και το πνεύμα του πρωτοτύπου: το 
«στην χώρα του υπαρκτού καπιταλισμού» δεν αποτελεί πλέον τίτλο, άρα δεν 
τονίζεται εμφατικά. Αμβλύνεται, επομένως, η πληροφορία. Αυτό συμβαίνει, 
ενδεχομένως, προκειμένου να μην γίνει αναφορά σε έννοιες που, ίσως, έρχονται σε 
αντίθεση με την ιδεολογική γραμμή του εντύπου. Εξ ου και απαλοιφή των επίμαχων 
αποσπασμάτων / (υπο) (επι) τίτλων: «Συγκρουόμενες απόψεις για τη μετασοβιετική 
Ρωσία» και « Στη χώρα του υπαρκτού καπιταλισμού». 

Να σημειωθεί εδώ ότι στον ιστότοπο της Monde Diplomatique υπάρχουν κάποια 
άρθρα μεταφρασμένα, στα οποία αναφέρεται το όνομα του μεταφραστή. 
Αντιπαραβάλλοντας την συγκεκριμένη μετάφραση του (9) με αυτήν της Monde 
Diplomatique αίσθηση δημιουργεί η πιστότητα του μεταφραστή της Monde 
Diplomatique, όπου γίνεται πιστή απόδοση του πρωτοτύπου, σε αντίθεση με την 
μετάφραση της Ελευθεροτυπίας, η οποία παρουσιάζει απόκλιση, όπως μόλις 
περιγράψαμε. Κατά την γνώμη μας η απόκλιση αυτή συνδέεται με το γεγονός ότι δεν 
αναφέρεται το όνομα του μεταφραστή καθώς και με την εναρμόνιση του τελευταίου 
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με την πολιτική του εντύπου. Στον ιστότοπο της Monde Diplomatique, από την άλλη, 
δεν συντρέχει λόγος διαφοροποίησης της ελληνικής μετάφρασης, δεδομένου ότι αυτή 
αποσκοπεί να αποδώσει επακριβώς την πολιτική «γραμμή» του πρωτοτύπου καθώς 
και του αρχικού εντύπου. 

 
 

6.3.3 Η πρόταξη 
 

Η τελευταία περίπτωση δημιουργίας έντασης στο μετάφρασμα μας δίνεται από 
παραδείγματα όπως τα (10)-(11): 

 
(10) Deux milliards de victimes sur toute la 
planète 
Pour un modèle agricole dans les pays du Sud 
Par Jacques Berthelot, novembre 2009 

Παγίδες « ντάμπινγκ » στην αγροτική παραγωγή 
Μέγιστο διακύβευμα η διατροφή για τις χώρες 
του Νότου 
Του JACQUES BERTHELOT  
Κυριακή 14 Μαρτίου 2010  

(11)  Qui veut d’une politique étrangère 
commune ? 
L’armée mexicaine de l’Union européenne  
Par Federico Santopinto, janvier 2010 

Επιτομή της σύγχυσης η εξωτερική πολιτική 
της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
Του FREDERICO SANTOPINTO 
Κυριακή 14 Μαρτίου 2010 

 
Στα παραδείγματα (10) - (11), παρατηρείται σημαντική διαφοροποίηση του 

μεταφράσματος. Συγκεκριμένα, η ένταση διενεργείται με την πρόταξη αξιολογικών 
χαρακτηρισμών (μέγιστο διακύβευμα, παγίδες – στον επίτιτλο), (επιτομή, σύγχυση), οι 
οποίοι επιστρατεύουν την μεταβλητή της ανασφάλειας. 

Επιβεβαιώνεται έτσι, για άλλη μια φορά αυτό που αναφέρει η Λουπάκη (2006: 2, 
παραθέτοντας την Baker 2003: 36): «μεταδίδοντας τα όσα συμβαίνουν σε άλλα 
σημεία του πλανήτη, οι μεταφραστές αναπαράγουν την επικρατούσα οπτική στο 
εσωτερικό του κοινωνικού ή θεσμικού σχηματισμού στον οποίον ανήκουν» καθώς 
και ότι «οι μεταφραστικές επιλογές του κειμένου στόχου μαρτυρούν πολλά για τις 
κοινωνικές, πολιτικές, ιδεολογικές αλλά και για τις κειμενικές, γλωσσικές και 
μεταφραστικές συμβάσεις και νόρμες που ισχύουν σε κάθε εποχή (Toury 1995, 
Hermans 1999)».   

 
 

7. Συμπεράσματα 
 

Αντιπαραβάλλοντας τους τίτλους των άρθρων εφημερίδων, προσπαθήσαμε να 
εντοπίσουμε τις γραμματικοσυντακτικές, λεξιλογικές, τυπογραφικές, υφολογικές, κλπ 
επιλογές, στις οποίες συνήθως καταφεύγει ο μεταφραστής, στην προσπάθειά του να 
διαφοροποιήσει το πρωτότυπο με τρόπο τέτοιο, ώστε να επιβάλλει, εμμέσως, την δική 
του ιδεολογία καθώς και του εντύπου για το οποίο εργάζεται. Προκύπτει ότι οι 
κυριότερες επιλογές είναι οι εξής: 

1) η προσθήκη προσδιορισμών, οι οποίοι θεωρούνται απαραίτητοι στην 
ελληνική γλώσσα, προκειμένου να μην υπάρχει δυσκολία στην κατανόηση, όπως στο 
(1), 

2) η μεταφορά πληροφορίας από τον κύριο τίτλο είτε στον υπότιτλο είτε στον 
επίτιτλο, όπως στα (2) - (4),  

3) η απαλοιφή πληροφοριών,  όπως στα (4) - (5) 
4) η μετατροπή της ερώτηση σε απόφανση (κατάφαση), όπως στο (6), 
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5) η προσθήκη και πρόταξη αξιολογήσεων/αξιολογικών χαρακτηρισμών: μέγιστο 
διακύβευμα, παγίδες, όπως στο (10),  επιτομή, σύγχυση, όπως στο (11),  

6) η προσθήκη πληροφοριών που είναι ιδεολογικά χρωματισμένες: 
νεοφιλελεύθερος χειμώνας στο (8), ελίτ στο (9) καθώς και ο ελβετικός σουγιάς του 
διαδικτύου στο (4). 

Η επιλογή των συγκεκριμένων γραμματικοσυντακτικών, λεξιλογικών, κλπ. δομών 
βοηθούν τον μεταφραστή να διαφοροποιηθεί από το πρωτότυπο και να επιβάλλει ως 
αληθείς πληροφορίες, οι οποίες παρεκκλίνουν από το πρωτότυπο, προκειμένου να 
εκφράσουν την ιδεολογία της εφημερίδας που φιλοξενεί το μετάφρασμα. Εάν θέλαμε 
να συγκρίνουμε τον βαθμό διαφοροποιήσεως των μεταφράσεων, θα λέγαμε ότι η 
Ελευθεροτυπία διαφοροποιείται περισσότερο απ' ό,τι η ελληνική εκδοχή της Monde 
Diplomatique, γεγονός αναμενόμενο, δεδομένου του διαφορετικού ύφους τους. 
Ωστόσο, όπως επεσήμανε ο Πολίτης4: "όλα τα έντυπα μεγάλης κυκλοφορίας, 
"έγκυρα" και μη, υποκύπτουν εύκολα στον πειρασμό  της συναισθηματικής χρήσης 
των τίτλων (και της παραχώρησης όλο και περισσότερου χώρου στην εικόνα), που 
είναι άλλοτε συμμαχική προς τον λόγο και άλλοτε κυριαρχική πάνω του". 
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Abstract 
 
The new Literature School Curriculum has been in use as a pilot programme for two 
years and already discussed in public. The paper discusses some basic theoretical and 
pedagogic choices which support and relate it to particular views on literature and its 
role. The discussion incorporates the criticism that the curriculum has attracted, the 
latest relevant bibliography, as well as examples of teaching implementation. Thus, 
the paper aims at highlighting the relation between suggestions of the new curriculum 
and the teaching practice, pointing out the strong aspects of the curriculum but also 
particular difficulties during implementation. 
 
Λέξεις-κλειδιά: διδασκαλία λογοτεχνίας, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση, Προγράμματα Σπουδών  
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Ένα νέο Πρόγραμμα Σπουδών είναι φυσικό να προκαλέσει συζητήσεις και κριτική. 
Είναι ιδιαιτέρως καλοδεχούμενη η κριτική διότι δείχνει πως η επιστημονική και 
εκπαιδευτική κοινότητα πρόσεξε το νέο ΠΣ και το ελέγχει συνήθως με τα εξής 
κριτήρια: α) κατά πόσον χρειαζόταν αλλαγή στα ΠΣ, β) κατά πόσον η αλλαγή που 
επιδιώκεται είναι σημαντική και, το κυριότερο γ) κατά πόσον η αλλαγή είναι στη 
σωστή κατεύθυνση. Είναι, επίσης, αυτονόητο ότι, όπως το νέο ΠΣ, έτσι και οι 
κριτικές παρατηρήσεις που έλαβε βασίζονται σε θεωρητικές-επιστημονικές και 
μεθοδολογικές προϋποθέσεις. Ο σκοπός του πρώτου μέρους της ανακοίνωσης είναι 
να συζητήσουμε ορισμένους από τους σκοπούς του νέου ΠΣ για τη λογοτεχνία 
αξιοποιώντας την κριτική που δέχτηκε. Χρησιμοποιούμε έτσι τη δεδομένη ευκαιρία 
για να εξηγήσουμε λίγο περισσότερο ορισμένες θεωρητικές επιλογές του νέου ΠΣ 
ενώ θα δείξουμε, για πρώτη φορά εδώ, τις αλλαγές στις διατυπώσεις στις οποίες 
οδηγηθήκαμε. Αλλαγές οι οποίες θα δοθούν στο Υπουργείο Παιδείας μόλις μας 
ζητηθούν, υποθέτουμε πριν από τη δημοσίευση του νέου ΠΣ σε ΦΕΚ. Στο δεύτερο 
μέρος της ανακοίνωσης θα συζητηθούν οι παιδαγωγικές και μεθοδολογικές επιλογές 
του νέου ΠΣ ενώ στο τρίτο θα δοθούν μερικά παραδείγματα της ανταπόκρισης των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών κατά τη δίχρονη πιλοτική εφαρμογή καθώς και των 
δυσκολιών που αντιμετώπισαν. 
  
 
 
 
 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
125-137.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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2. Σκοποί διδασκαλίας του νέου Προγράμματος 
 

Η κριτική απέναντι στο ΠΣ της Λογοτεχνίας αναπτύχθηκε κυρίως σε ημερίδες της 
Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων και του συλλόγου αποφοίτων της Φιλοσοφικής 
Σχολής Θεσσαλονίκης Ο Φιλόλογος και δημοσιεύθηκε σε δύο τεύχη του περ. 
Φιλόλογος1. Παράλληλα, στο διάστημα που μεσολάβησε από την εκπόνηση του ΠΣ 
έως σήμερα, εκδόθηκε στα ελληνικά το βιβλίο του Tzvetan Todorov, Η λογοτεχνία σε 
κίνδυνο (2013) και δημοσιεύθηκε ένα τετράδιο εργασίας του Τομέα Γλωσσικής 
Πολιτικής του Συμβουλίου της Ευρώπης γύρω από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. 
Και τα δύο κείμενα υποστηρίζουν τις κατευθύνσεις του νέου ΠΣ και θα γίνουν 
αναφορές παρακάτω σ’ αυτά.  

Εδώ θα αναφερθούμε σε κάποιους γενικούς σκοπούς της διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας οι οποίοι δέχτηκαν κριτική· θα αξιοποιήσουμε στη συνέχεια την κριτική 
για να συζητήσουμε τις θεωρητικές και παιδαγωγικές επιλογές του νέου ΠΣ και τέλος 
θα δείξουμε τις αλλαγές στη διατύπωση των συγκεκριμένων σκοπών που έχουμε 
κάνει εν τω μεταξύ. Ο πρώτος: 

 
Βασικός σκοπός της διδασκαλίας της λογοτεχνίας είναι «η κριτική αγωγή στο 
σύγχρονο πολιτισμό». Με τη φράση αυτή επιδιώκουμε να τονίσουμε πως 
αφετηρία μας είναι το παρόν, τα προβλήματα και τα χαρακτηριστικά του 
σύγχρονου, περίπλοκου και δυσνόητου κόσμου. Να αναδείξουμε τη λογοτεχνία 
ως ένα σύνθετο πολιτισμικό φαινόμενο το οποίο χαρακτηρίζεται από την 
ιστορικότητα του συγγραφέα, του κειμένου αλλά και των αναγνωστών του, 
εκπαιδευτικών και μαθητών. Ένα φαινόμενο το οποίο έχει σημαντική θέση στη 
ζωή μας γιατί μας δίνει εργαλεία να κατανοήσουμε τον κόσμο και να 
συγκροτήσουμε την υποκειμενικότητά μας. Να θέσουμε ως πρωταρχική αξία 
του μαθήματος την κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές παραδόσεις, τις 
αξίες και τα μηνύματα από όπου κι αν προέρχονται2. 
 

Η «κριτική αγωγή στον σύγχρονο πολιτισμό» σχολιάστηκε αρνητικά. (Παγανός 
2011: 509, Κεχαγιόγλου 2011: 176, Πεσκετζή 2012: 207) Θεωρήθηκε ασαφής και 
κυρίως υποστηρίχτηκε ότι υπονομεύει α) την καλλιτεχνική φύση της λογοτεχνίας 
καθιστώντας την εργαλείο για ηθικό φρονηματισμό και β) τη σχέση της λογοτεχνίας 
με την (εθνική) παράδοση δίνοντας έμφαση μόνον στο παρόν. Το τελευταίο 
επιχείρημα δυναμώνεται και από την ερμηνεία που δόθηκε στο τελευταίο σημείο 
(«κριτική στάση απέναντι στις πολιτισμικές παραδόσεις, τις αξίες και τα μηνύματα 
από όπου κι αν προέρχονται») (Παγανός ό.π., Πεσκετζή 2012: 208). 
Συμπερασματικά, το νέο ΠΣ κατακρίνεται για απομάκρυνση από τον διαρκώς 
επαναλαμβανόμενο σκοπό των προηγουμένων ΠΣ ότι δηλαδή το μάθημα της 
λογοτεχνίας είναι το μάθημα που μας φέρνει σ’ επαφή με την πολιτιστική μας 
παράδοση, τις αξίες του εθνικού και του παγκόσμιου πολιτισμού (Παγανός ό.π.)3.  
                                                            

1 Η κριτική ασκήθηκε κυρίως στο ΠΣ της Α’ Λυκείου το οποίο, δημοσιευμένο σε ΦΕΚ, αποτελεί το 
ισχύον ΠΣ γι αυτή την τάξη. Καθώς όμως οι γενικοί σκοποί και η μέθοδος είναι ακριβώς ίδιοι, μπορεί 
να θεωρηθεί ότι η κριτική στρέφεται και προς το ΠΣ της Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, παρόλο που οι 
συγκεκριμένοι αρθρογράφοι δεν αναφέρουν τίποτε για το ΠΣ της Υποχρεωτικής εκπαίδευσης αν και 
ήταν ευρύτατα γνωστό στον εκπαιδευτικό κόσμο αφού γινόταν πιλοτική εφαρμογή και ήταν 
αναρτημένο στην ιστοσελίδα του ψηφιακού σχολείου.  
2 Με τονισμένα στοιχεία είναι εκείνα τα σημεία που κυρίως δέχτηκαν κριτική. 
3 Βλ. και το ισχύον ΠΣ για το Γυμνάσιο:  
http://ebooks.edu.gr/courses/DSGYM-C113/document/4be45016zx5d/4be45016cnuq.pdf  
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Η επιλογή του συγκεκριμένου στόχου είναι όντως πολύ βασική για το νέο ΠΣ και 
θα θέλαμε να την εξηγήσουμε λίγο περισσότερο. Προέρχεται από μια πολύ ευρεία 
αντίληψη του πολιτισμού, όπως τον όρισαν οι πολιτισμικές σπουδές: πολιτισμός 
(culture) είναι ταυτόχρονα τρία πράγματα: α) το σύνολο των τεχνών και των 
γραμμάτων, β) ένα σύστημα αξιών και πρακτικών και γ) τρόπος ζωής (Williams 
1977: 11-20). Το σπουδαίο πλεονέκτημα μιας τέτοιας σημασιοδότησης του 
πολιτισμού είναι για μας το γεγονός ότι η λογοτεχνία, όντας τέχνη προφανώς, 
συνδέεται με τις αξίες και τις πρακτικές που διέπουν τη ζωή μας και μας οδηγεί (μέσα 
από περίπλοκες ατραπούς βεβαίως) σε τρόπους ζωής. Αυτό την καθιστά πολύτιμη για 
οποιοδήποτε σύστημα αγωγής και εκπαίδευσης. Επομένως, η προσπάθειά μας ήταν 
όχι να υποσκάψουμε την αξία της λογοτεχνίας ως τέχνης αλλά να την αναδείξουμε 
κάνοντας σαφή και απτή την ωφέλειά της στην αγωγή των μαθητών. Ο «σύγχρονος», 
επίσης, πολιτισμός δε νοείται σε αντιπαράθεση με τον πολιτισμό παρελθόντων 
εποχών και, επομένως, την «παράδοση» αλλά επιδιώκει να υπογραμμίσει ότι ο 
πολιτισμός είναι ζωντανός, γίνεται αντιληπτός από τον άνθρωπο ως ένα διαρκές 
παρόν στο οποίο συγχωνεύονται και συνομιλούν πλήθος στοιχεία του παρελθόντος 
αλλά και οράματα και προσδοκίες για το μέλλον. Παραθέτουμε τη σύσταση 1884 
(2009) της Ολομέλειας του Συμβουλίου της Ευρώπης: 

 
«Η λογοτεχνική εκπαίδευση είναι μέρος της ευρύτερης έννοιας της 
πολιτισμικής και διαπολιτισμικής εκπαίδευσης μέσω της τέχνης και παρέχει 
πολλές δυνατότητες προσωπικής ανάπτυξης και αμοιβαίας κατανόησης. Πολύ 
σημαντική θεωρείται τόσο η προσωπική έκφραση μέσω της τέχνης όσο και η 
τέχνη ως εμπειρία» (Pieper 2011: 8). 
 

Τέλος, η αγωγή αυτή είναι πάντα κριτική και μόνον κριτική μπορεί να είναι στο 
πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού στον οποίο άλλες ανακοινώσεις της συνεδρίας 
αναφέρονται αναλυτικά, αφού αποτελεί πυλώνα του ενιαίου ΠΣ Γλώσσας – 
Λογοτεχνίας- Αρχαίων Ελληνικών. Παρόλα αυτά, για να μην επαναλαμβανόμαστε 
και να μην προκαλούμε άδικους συνειρμούς, καθόσον τα ΠΣ πρέπει κατά το δυνατόν 
να προωθούν τη συναίνεση, στη διορθωμένη εκδοχή αφαιρέσαμε την τελευταία 
πρόταση.  

Κριτική προκάλεσε και η επισήμανση ότι η λογοτεχνία μας βοηθά να 
συγκροτήσουμε την υποκειμενικότητά μας, προφανώς γιατί ο ρόλος της ερμηνεύεται 
έτσι ως εργαλειακός (Παγανός 2011: 510, Κεχαγιόγλου 2012: 174). Όμως δεν πρέπει 
να ξεχνούμε ότι μιλούμε πάντα για τη λογοτεχνία μέσα στην εκπαίδευση και ότι 
ολόκληρη η εκπαίδευση αποσκοπεί στην αγωγή και τη συγκρότηση της 
υποκειμενικότητας (πρβ. και την παραπάνω σύσταση περί προσωπικής ανάπτυξης). 
Για μας, η παραδοχή αυτή είναι σημαντικό να γίνεται ρητά, έτσι ώστε να μπορέσουμε 
κατόπιν να βρούμε τους, όσο το δυνατόν, δημοκρατικότερους και ανοικτούς τρόπους 
με τους οποίους το μάθημα της λογοτεχνίας μπορεί να συμβάλει στη συγκρότηση της 
υποκειμενικότητας των μαθητών. Το λέει πολύ ωραία ο Τοντόροφ (2013: 38-39): 

 
«Κατά γενικό κανόνα ο μη επαγγελματίας αναγνώστης, σήμερα όπως και 
χθες, διαβάζει αυτά τα έργα όχι για να εφαρμόσει καλύτερα μια μέθοδο 
ανάγνωσης, ούτε για να αντλήσει από αυτά πληροφορίες για την κοινωνία 
μέσα στην οποία δημιουργήθηκαν, αλλά για να βρει σ’ αυτά ένα νόημα που 
θα του επιτρέψει να καταλάβει καλύτερα τον άνθρωπο και τον κόσμο: για να 
ανακαλύψει σ’ αυτά μια ομορφιά που εμπλουτίζει την ύπαρξή του. Με αυτόν 
τον τρόπο καταλαβαίνει καλύτερα τον εαυτό του. Η γνώση της λογοτεχνίας 
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δεν είναι αυτοσκοπός, αλλά μία από τις βασιλικές οδούς που οδηγούν στην 
ολοκλήρωση του καθενός» (σ. 38-39). 
 

Εδώ, βέβαια, ανοίγει μια μεγάλη συζήτηση για την υποκειμενικότητα, την 
εκπαίδευση και τη λογοτεχνία που δεν είναι της ώρας. Αξιοποιώντας την κριτική που 
δέχτηκε ο παραπάνω πρωτεύων σκοπός, προσπαθήσαμε στους επιμέρους σκοπούς, 
που λειτουργούν επεξηγηματικά, να γίνουμε σαφέστεροι και να εντάξουμε και το 
παρελθόν, στην προοπτική που εξηγήθηκε παραπάνω. ΄Ετσι, ο ακόλουθος σκοπός 
διορθώθηκε ως εξής: 

 
Πίνακας 1: Λογοτεχνία και ανθρώπινη εμπειρία 

 
Σκοποί Σκοποί διορθωμένοι 

Η συνειδητοποίηση, η διερεύνηση και η 
κριτική κατανόηση του τρόπου με τον 
οποίο αντιλαμβανόμαστε την κοινωνική, 
ιστορική και πολιτισμική μας εμπειρία και 
συγκροτούμε την ταυτότητά μας. 
 

Η συνειδητοποίηση της σχέσης της 
λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία και, 
επομένως, της σημασίας της για την 
κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε, 
του εαυτού μας, καθώς και των ανθρώπων 
και των πολιτισμών του παρελθόντος. 

 
Επίσης, στηριζόμενοι στο κείμενο του Συμβουλίου της Ευρώπης σχετικά με τους 

σκοπούς του μαθήματος της λογοτεχνίας: 
 
«να καθιστά τους μαθητές ικανούς να διαβάζουν και να εκτιμούν τη 
λογοτεχνία ως μία πλούσια πολιτισμική πηγή κατανόησης και διερεύνησης 
της ανθρώπινης ύπαρξης στο παρελθόν αλλά και στο παρόν, μία πηγή που 
υπερβαίνει τη σφαίρα της ζωής μας και προσφέρει διαπολιτισμική και 
διπολιτισμική ενόραση, συνεισφέροντας στη δημιουργία/κατασκευή 
πολιτισμικής μνήμης» (Pieper 2011: 9).  

 
προσθέσαμε έναν επιπλέον σκοπό ο οποίος περιέχει τους όρους «πολιτισμική» και 
«κοινωνική μνήμη», όρους πιο ουσιαστικούς από τον φθαρμένο από τη χρήση όρο 
«παράδοση»: 
 

«Η αναγνώριση της αξίας της λογοτεχνίας ως μέσου διαμόρφωσης της 
πολιτισμικής και κοινωνικής μνήμης». 

 
Αρκετή συζήτηση έγινε και για τη σχέση της λογοτεχνίας με τη γλώσσα. 

Παρακάτω στον πίνακα φαίνεται ο σχετικός σκοπός και η αλλαγή στη διατύπωσή του 
μετά τη σχετική συζήτηση. 
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Πίνακας 2: Σχέση λογοτεχνίας και γλώσσας  
 

Σκοποί Σκοποί διορθωμένοι 
Η ενίσχυση της αίσθησης ότι η δύναμη και 
οι δυνατότητες της γλώσσας μπορούν να 
είναι μια από τις μεγαλύτερες χαρές της 
ανάγνωσης της λογοτεχνίας. Η απόκτηση, 
μέσα από τη λογοτεχνία, πολλαπλών 
γλωσσικών εμπειριών και η εξοικείωση με τη 
μεταφορική λειτουργία της γλώσσας, 
απαραίτητη για τη φιλοσοφία, την έρευνα και 
το στοχασμό. 
 

Η διερεύνηση των δυνατοτήτων της γλώσσας 
ως μέσου προσωπικής και καλλιτεχνικής 
έκφρασης. Η απόκτηση, μέσα από τη 
λογοτεχνία, πολλαπλών γλωσσικών εμπειριών 
και η εξοικείωση με τη μεταφορική λειτουργία 
της γλώσσας, απαραίτητη για τη φιλοσοφία, 
την έρευνα και το στοχασμό. 

 

 
Το τονισμένο σημείο στην αριστερή στήλη θεωρήθηκε ανεπαρκές. Το ΠΣ δηλαδή 

κατηγορήθηκε ότι δεν αναγνωρίζει αρκετά την ποιητική λειτουργία της λογοτεχνικής 
γλώσσας, δεν κάνει λόγο για «υψηλή συγκινησιακή χρήση της γλώσσας» και δεν έχει 
«υφολογικό προσανατολισμό» (Πτολεμαίου 2012: 202-203). Πράγματι, αποφύγαμε 
συνειδητά τη χρήση του όρου «υψηλό». Στο πλαίσιο του κριτικού γραμματισμού οι 
χρήσεις της γλώσσας αλλά και οι μορφές της λογοτεχνίας δεν χωρίζονται σε υψηλές 
και χαμηλές. Η διατύπωση του σκοπού στην αριστερή στήλη έδινε έμφαση στις 
δυνατότητες της λογοτεχνικής γλώσσας από την πλευρά της απόλαυσης του 
αναγνώστη. Ωστόσο, μιας και σε άλλους σκοπούς τονίζεται η σημασία της 
ανάγνωσης, στη διορθωμένη εκδοχή προσθέσαμε τη λέξη «διερεύνηση» για να 
δηλώσουμε ότι κρατούμε ανοικτό το δρόμο της κειμενικής διερεύνησης (Πεσκετζή 
2012: 209) αλλά και επαναδιατυπώσαμε το σκοπό από την πλευρά της έκφρασης του 
δημιουργού. Και εδώ ως δημιουργός δε νοείται μόνο ο καθιερωμένος συγγραφέας 
αλλά και ο μαθητής ο οποίος, με τις δραστηριότητες «δημιουργικής γραφής» τις 
οποίες προτείνει το ΠΣ, διερευνά τις δυνατότητες της γλώσσας ως μέσου προσωπικής 
και καλλιτεχνικής έκφρασης. 
 
 
3. Μεθόδευση της διδασκαλίας: «διδάσκοντας τον μαθητή, όχι το κείμενο» 

 
Οι παιδαγωγικές-διδακτικές μας επιλογές ήταν η υιοθέτηση της διδασκαλίας σε 
ομάδες και της μεθόδου project στο μεγαλύτερο κομμάτι της διδασκαλίας. Οι 
μέθοδοι αυτοί κάθε άλλο παρά καινοφανείς είναι και δημιουργεί απορία η αρνητική 
υποδοχή τους καθώς έλκουν την καταγωγή τους από το σχολείο εργασίας, δηλαδή 
από τις αρχές του 20ου αιώνα (Ξωχέλλης 2007: 653). Στην Ελλάδα κυνηγήθηκαν 
ανελέητα όταν εφαρμόστηκαν στο Μαράσλειο και στο σχολείο του Δελμούζου στο 
Βόλο (Ρεπούση 2012). Οι δύο αυτές μέθοδοι είναι γνωστές και εφαρμόζονται εδώ 
και πολλά χρόνια στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση στην Ελλάδα (όπου και το 
πρόγραμμά μας έτυχε καλύτερης υποδοχής) με μεγάλη επιτυχία. Στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση οι μέθοδοι αυτοί σε μεγάλη κλίμακα υιοθετήθηκαν από το «μάθημα» της 
Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Σχίζα 2008, Φλογαΐτη 2011α, 2011β). Το «νέο», 
λοιπόν, στην πρότασή μας δεν είναι η μεθοδολογία αλλά η σύζευξή της με το μάθημα 
της λογοτεχνίας, αναφορικά με την Ελλάδα, βεβαίως, γιατί στο εξωτερικό η 
διδασκαλία σε ομάδες υιοθετείται ως μέθοδος (κεντρική ή δευτερεύουσα) στο 
μάθημα της λογοτεχνίας πολύ συχνά. Στο σημείο αυτό, θέλουμε να κάνουμε ένα 
σχόλιο για τα κενά παιδαγωγικής επιμόρφωσης των φιλολόγων τα οποία οδηγούν σε 
διδακτικό συντηρητισμό και στην αποκλειστική υιοθέτηση της μετωπικής 
διδασκαλίας.  
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Στη δική μας περίπτωση, όχι μόνο δεν εξοστρακίζουμε τη μετωπική μέθοδο 
διδασκαλίας αλλά τη χρησιμοποιούμε όπου, όταν και όσο χρειάζεται, καθώς δεν 
θεωρούμε τη διδασκαλία σε ομάδες πανάκεια. Έτσι, στην Α΄ Φάση έχουμε σε μεγάλο 
ποσοστό μετωπική διδασκαλία καθώς εισάγουμε τους μαθητές στο θέμα της 
διδακτικής ενότητας. Στη Β΄ Φάση (φάση της κυρίως ανάγνωσης) οι μαθητές 
διαβάζουν μεγαλύτερα κείμενα, παρουσιάζουν τα βιβλία που έχουν διαβάσει. Εδώ 
έχουμε κυρίως ομαδική αλλά και μετωπική όταν χρειάζεται. Όταν δηλαδή η εργασία 
μιας ομάδας φέρνει στην επιφάνεια προβλήματα που αφορούν και τις άλλες ομάδες, 
τότε ο εκπαιδευτικός τα συζητά με ολόκληρη την τάξη. Ο εκπαιδευτικός γυρνάει από 
ομάδα σε ομάδα, διευθετεί διαφωνίες, απαντά σε ερωτήσεις, παρακολουθεί και 
διευκολύνει την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων, επιβλέπει τη 
διαφοροποιημένη διδασκαλία. Όταν οι ομάδες παρουσιάζουν ο εκπαιδευτικός 
παρεμβαίνει με διευκρινιστικές ερωτήσεις προς την ομάδα και ερωτήματα για 
συζήτηση στο ακροατήριο. Στην Γ΄ φάση (μετά την ανάγνωση) οι μαθητές παράγουν 
το δικό τους λόγο γύρω από το θέμα της διδακτικής ενότητας με την οποία 
ασχολήθηκαν. Οι μαθητές εργάζονται ατομικά ή ομαδικά και ο εκπαιδευτικός εξηγεί 
και παρεμβαίνει όπου χρειάζεται. 

Η μεθοδολογική μας πρόταση επιλύει κατά την άποψή μας διάφορα 
προβλήματα που παρουσιάζονται με επιμονή και σταθερότητα στη σχολική τάξη 
όταν διδάσκουμε λογοτεχνία: τη συμμετοχή των λίγων, τη χρήση φυλλάδων-
λυσσαρίων προκειμένου να απαντηθούν οι ερωτήσεις, αλλά κυρίως τη μοναξιά του 
μαθητή μπροστά στο ένα και μοναδικό νόημα στο οποίο υποτίθεται πρέπει να 
φτάσουν όλοι μόνοι τους, με κατευθυνόμενη συζήτηση και χωρίς πλαισίωση του 
εκάστοτε κειμένου στις εμπειρίες των ίδιων των μαθητών (Καλασαρίδου 2011: 407-
408) Η διδασκαλία σε ομάδες είναι τηρουμένων όλων των αναλογιών παρόμοια με 
τις συζητήσεις που πραγματοποιούν οι ενήλικοι σε τυπικές ή άτυπες ομάδες 
ανάγνωσης όταν επιχειρούν να νοηματοδοτήσουν τα κείμενα που διάβασαν (Pieper 
2011: 10-11). 

Μια άλλη βασική αρχή της μεθοδολογίας που εισηγείται το νέο ΠΣ (και μάλιστα 
στο σύνολό του, όχι μόνο στο μάθημα της λογοτεχνίας) είναι η διαφοροποιημένη 
διδασκαλία. Αυτή επιτυγχάνεται ακριβώς μέσα από την εργασία σε ομάδες καθώς 
κάθε ομάδα διαβάζει και παρουσιάζει διαφορετικό κείμενο αλλά και οι μαθητές, 
καθόλη τη διάρκεια της διαδικασίας, δεν κάνουν όλοι τις ίδιες ακριβώς εργασίες. 
Έτσι, ανάλογα με τις δυνατότητες και τις κλίσεις τους: 
 κάποιοι μαθητές δεν θα διαβάσουν ολόκληρο μυθιστόρημα, αλλά είτε εκτενή 

διηγήματα είτε κεφάλαια μυθιστορημάτων,  
 κάποιοι θα κάνουν συνθετικές εργασίες, 
 κάποιοι που είναι προχωρημένοι στους Η/Υ θα δείξουν και στους άλλους τον 

τρόπο εργασίας τους, 
 κάποιοι θα διορθώνουν τα λάθη των άλλων,  
 κάποιοι θα επιδοθούν σε δραστηριότητες δημιουργικής γραφής κ.ο.κ.  

Η εργασία εξάλλου σε ομάδες δε σημαίνει πως οι μαθητές δεν εκπονούν και 
ατομικές εργασίες, είτε στο πλαίσιο της ομάδας τους είτε στην πρώτη (εισαγωγική ) ή 
την τρίτη (τελική) φάση της διδασκαλίας. Ο κάθε μαθητής κρατά έναν φάκελο με τις 
ατομικές και τις ομαδικές εργασίες στις οποίες έχει συμμετάσχει. Όποιες εργασίες 
έχουν ξαναγραφεί μετά από διορθώσεις, τις κρατούμε και στις δύο εκδοχές τους, την 
αρχική και την τελική, και βαθμολογούμε και τις δύο. Σε κάθε διδακτική ενότητα 
αξιολογούμε:  
 τη γενική εικόνα συμμετοχής  
 ατομικές εργασίες  
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 συμμετοχή σε ομαδικές εργασίες  
Αυτά συνιστούν τη διαμορφωτική αξιολόγηση σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. 

Στο τέλος της χρονιάς έχουμε την τελική βαθμολογία (τελική αξιολόγηση). 
Όταν λέμε γραπτή ομαδική ή ατομική εργασία εννοούμε κάθε εργασία που μπορεί 

να κατατεθεί ως τεκμήριο: γραπτά κείμενα κάθε είδους, παρουσιάσεις σε μορφή 
power point, ανθολογήσεις, συνθετικές εργασίες με εικονικό υλικό και γραπτά 
κείμενα, ψηφιακές ιστορίες και βίντεο. Οι γραπτές εργασίες μπορεί και πρέπει να 
διορθώνονται μετά τις παρουσιάσεις στην τάξη και τα σχόλια του καθηγητή και των 
μαθητών. Σε τέτοια περίπτωση μένουν στον φάκελο του μαθητή και οι δύο εκδοχές 
της εργασίας.  

Και οι δύο παιδαγωγικές-διδακτικές μας επιλογές (διδασκαλία σε ομάδες και 
μέθοδος project) είναι μαθητοκεντρικές μέθοδοι διδασκαλίας, καλλιεργούν τη 
συνεργασία, την ομαδικότητα και προσφέρουν δυνατότητα συμμετοχής και 
κινητοποίησης στους αδύναμους και τους αδιάφορους μαθητές, προωθούν την 
ενεργητική μάθηση, ενθαρρύνουν την ανάδειξη ενδιαφερόντων, συντελούν στην 
αναβάθμιση της αυτο-εικόνας και της αυτοπεποίθησης των μαθητών, δίνουν τη 
δυνατότητα στους μαθητές να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους στην ομάδα και 
δίνουν, επίσης, την ευκαιρία στον εκπαιδευτικό να αυτενεργεί. Η ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία και η μέθοδος project μπορούν να διευκολύνουν τη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία και την εναρμόνιση πολλών και διαφορετικών αναγκών, επιπέδων και 
«γλωσσών», κάτι που η μετωπική διδασκαλία αδυνατεί να αντιμετωπίσει. Οι 
μαθητές, όταν εργάζονται σε ομάδες, παρουσιάζουν ανετότερα τις προσωπικές τους 
απόψεις και τα συμπεράσματά τους, μαθαίνουν ο ένας από τον άλλο, αναπτύσσουν 
κριτική σκέψη, βελτιώνουν τον προφορικό τους λόγο. Σε συνδυασμό με τη μέθοδο 
project, η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία δίνει στους μαθητές την αίσθηση της 
ενεργού συμμετοχής στην εκπαιδευτική διαδικασία, βελτιώνει τις επικοινωνιακές 
συνθήκες στην τάξη, αυξάνει το σεβασμό των μαθητών για όλους τους συμμαθητές 
τους και συμβάλλει στην αποδοχή της ετερότητας. Η διδασκαλία σε ομάδες και η 
μέθοδος project αναδεικνύουν τα ταλέντα και τις ικανότητες όλων των μαθητών: 
τόσο των ‘ικανών’, όσο και των ‘αδύνατων’ μαθητών.  

Και φτάνουμε στην επίμαχη φράση η οποία έγινε αντικείμενο αρνητικών σχολίων: 
«διδάσκοντας τον μαθητή, όχι το κείμενο». (Παρίσης 2011: 515, Κεχαγιόγλου 2012: 
179) Η φράση αυτή είναι ένας κοινός τόπος στην αγγλόφωνη βιβλιογραφία για τη 
διδασκαλία της λογοτεχνίας (λ.χ. Langer 1995: 44) και επιδιώκει να τονίσει με 
ελλειπτικό και συμβολικό τρόπο: 
 την παιδοκεντρικότητα της διδασκαλίας, 
 την προτεραιότητα στις ανάγκες των μαθητών και όχι στο κείμενο.  

Η προτεραιότητα στους μαθητές και όχι στα κείμενα σημαίνει επιπλέον: ότι τα 
κείμενα δεν προεπιλέγονται ερήμην των δυνατοτήτων και των ενδιαφερόντων των 
μαθητών της συγκεκριμένης τάξης και η ερμηνεία τους δεν καθοδηγείται από ένα ή 
περισσότερα νοήματα που έχει ο εκπαιδευτικός προαποφασίσει με τη βοήθεια των 
φιλολογικών δοκιμίων ή –ακόμα χειρότερα– των βοηθημάτων του εμπορίου. Με 
άλλα λόγια, δεν διδάσκουμε με τον ίδιο τρόπο το εκάστοτε λογοτεχνικό κείμενο. 
Διδάσκουμε τους συγκεκριμένους μαθητές με την υποκειμενικότητά τους, δηλαδή 
την κοινωνική τους προέλευση, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς τους, τη 
θρησκευτική και εθνική τους ταυτότητα, το φύλο, τη φυλή και τα ιδιαίτερα 
προβλήματά τους. Αυτά είναι κοινός τόπος στο εξωτερικό και εφαρμόζονται εδώ και 
πολλά χρόνια. Η καχυποψία με την οποία μέρος της κοινότητας των φιλολόγων 
υποδέχθηκε αυτή την παραδοχή, η οποία αποτελεί το κέντρο των παιδαγωγικών μας 
επιλογών δείχνει άγνοια των σύγχρονων εξελίξεων στη διδακτική της λογοτεχνίας. 
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4. Η εφαρμογή του Προγράμματος 
 

Οι θεωρητικές αρχές ενός εκπαιδευτικού προγράμματος δοκιμάζονται όταν 
αναπλαισιώνονται, όταν μεταφέρονται, δηλαδή, από τη θεωρία στην πράξη. Στην 
περίπτωσή μας πράξη είναι η διδασκαλία της λογοτεχνίας στα σχολεία της 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης που εφάρμοσαν πιλοτικά το νέο ΠΣ.4 Τη στιγμή αυτή ως 
εκπαιδευτική κοινότητα διαθέτουμε ένα ικανοποιητικό υλικό που μας επιτρέπει να 
πάρουμε αρκετές πληροφορίες για την πορεία της αναπλαισίωσης. Το υλικό αυτό 
είναι οι συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς δεκαπέντε Γυμνασίων, στο τέλος του 
πρώτου χρόνου εφαρμογής του προγράμματος, συνεντεύξεις από εκπαιδευτικούς στο 
τέλος της δεύτερης σχολικής χρονιάς εφαρμογής, αλλά και παραδείγματα εφαρμογών 
του ίδιου προγράμματος, σε σχολικές μονάδες που δεν ήσαν ενταγμένες στο πιλοτικό 
πρόγραμμα σπουδών, εφάρμοσαν, όμως, για ένα τρίμηνο, βασικές αρχές του 
προγράμματος, καθώς ορισμένοι φιλόλογοί τους επιθυμούσαν μία ανανέωση στη 
διδακτική πρακτική5.  

Η παρούσα εισήγηση εστιάζει στις τοποθετήσεις εκπαιδευτικών οι οποίες 
επιχειρούν να σκιαγραφήσουν τα χαρακτηριστικά, τις δυνατότητες, τα δυνατά σημεία 
αλλά και τις αδυναμίες του νέου προγράμματος σπουδών της λογοτεχνίας κατά την 
εφαρμογή του στο σχολείο. Για την οικονομία του χρόνου παρατίθενται οι απόψεις 
τους για δύο βασικά ζητήματα που δέχτηκαν κριτική και αποτελούν κομβικά σημεία 
για το νέο πρόγραμμα σπουδών. Αυτά είναι: 
 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία (Παγανός 2011: 511, Πεσκετζή 2012: 212). 
 Η οργάνωση του μαθήματος σε διδακτικές ενότητες (Παρίσης 2011: 513, 

Κεχαγιόγλου 2012: 180). 
 
 
4.1 Η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία  

 
Οι παιδαγωγικές αρχές του προγράμματος που αναπτύχθηκαν προηγουμένως, 
υπενθύμισαν πως η προτεινόμενη διδακτική μεθοδολογία αξιοποιεί τη συνεργασία 
και επικοινωνία των μαθητών μέσα στις ομάδες και, στη συνέχεια, την επικοινωνία 
και συνεργασία μεταξύ των ομάδων, με στόχο τη δημιουργία μίας ερμηνευτικής 
κοινότητας.  

Ερωτήματα που τέθηκαν στους εκπαιδευτικούς:  
 Εφαρμόσθηκε η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία; 
 Ποια προβλήματα δημιούργησε;  
 Ποιο το όφελος;  
 Πώς αντιμετωπίσθηκαν, εάν αντιμετωπίσθηκαν, τα προβλήματα αυτά;  

Οι τοποθετήσεις των φιλολόγων στα παραπάνω ερωτήματα υπέδειξαν δύο ομάδες 
προβλημάτων: Τα προβλήματα που είχαν άμεση σχέση με την ουσία της 
ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, δηλαδή τον τρόπο δημιουργίας, οργάνωσης, 
                                                            

4 Δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε ανάλογη έρευνα αξιολόγησης της εφαρμογής στην Α΄Λυκείου, η 
οποία ήταν υποχρεωτική σε όλα τα Λύκεια. ΄Εγινε ωστόσο μία σχετική μεταπτυχιακή διπλωματική 
εργασία από την Ελευθεριάδου (2012).  
5. Το υλικό αυτό είναι αδημοσίευτο και ανήκει στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής. Εδώ δίνονται 
ελάχιστες ενδείξεις χωρίς κανένα προσδιοριστικό στοιχείο των σχολείων και των εκπαιδευτικών. Τα 
στοιχεία που παρουσιάζονται προέκυψαν από τη συνεργασία μας με εκπαιδευτικούς, συντονιστές της 
πιλοτικής εφαρμογής και σχολικούς συμβούλους που παρακολούθησαν επί δύο σχολικά έτη την 
πορεία εφαρμογής του Πιλοτικού Προγράμματος σε σχολικές μονάδες οι οποίες συμμετείχαν 
συστηματικά στην αντίστοιχη επιμόρφωση.  
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εμψύχωσης και υποστήριξης της ομαδοσυνεργατικής εργασίας μέσα στη σχολική 
τάξη, δηλαδή προβλήματα που «εν-γράφονται» στη σχολική τάξη και μπορούν σε 
μεγάλο βαθμό να αντιμετωπισθούν αποκλειστικά από τον εκπαιδευτικό και τους 
μαθητές του τμήματος και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από εξωγενείς 
παράγοντες, δηλαδή από φορείς που είναι έξω από τη συγκεκριμένη διδακτική 
διαδικασία, αλλά την επηρεάζουν. Οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών υποδεικνύουν 
ως τέτοιες ομάδες γονείς των μαθητών που είναι επιφυλακτικοί απέναντι σε 
πρακτικές που δεν γνωρίζουν, αλλά και εκπαιδευτικούς του σχολείου που δεν 
ακολουθούν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.  

Τα ερωτήματα της πρώτης κατηγορίας που τέθηκαν από τους εκπαιδευτικούς κατά 
την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος, ήσαν:  
 Πώς γίνεται ο χωρισμός των ομάδων.  
 Ποιες οι τεχνικές ενίσχυσης της ομάδας.  
 Ποιος ο τρόπος οργάνωσης και καθοδήγησης της ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας.  
 Πώς αντιμετωπίζουν την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία παιδιά που δεν είχαν 
παρόμοια εμπειρία στο δημοτικό σχολείο.  
 Πώς γίνεται η αξιολόγηση των μαθητών μέσα από την ομαδική εργασία.  

Τα ερωτήματα αυτά κατέληγαν στην εύλογη διαπίστωση πως υπάρχει μεγάλη 
ανάγκη επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα επιμέρους θέματα, ανεξάρτητα από το 
βαθμό εξοικείωσης του κάθε φιλολόγου με αυτά. Να σημειωθεί εδώ πως πολλοί 
φιλόλογοι σημείωναν ότι έχουν εφαρμόσει μορφές ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
στο παρελθόν. Είναι, μάλιστα, χαρακτηριστικό πως οι φιλόλογοι που ερμήνευαν τα 
παραπάνω προβλήματα ως μέρος και της δικής τους αδυναμίας και έλλειψης δικών 
τους ειδικών γνώσεων πάνω στο θέμα της ομαδοσυνεργατικής, κατέληγαν, εν τέλει, 
σε αισιόδοξα συμπεράσματα, τονίζοντας πως μετά την πρώτη αμηχανία, με τη δική 
τους δουλειά, με προσωπικό διάβασμα, με συνεργασία με συναδέλφους και σε 
κάποιες περιπτώσεις με τη βοήθεια επιμορφωτών και σχολικών συμβούλων, 
βελτίωναν την εργασία τους και μείωναν το μέγεθος των προβλημάτων που 
ανέκυψαν στην αρχή. 

Αντίθετα, τα προβλήματα της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας που αποδόθηκαν 
σε εξωγενείς παράγοντες, σε κάποιες περιπτώσεις φάνηκαν ισχυρότερα. Από 
απαντήσεις των φιλολόγων φάνηκε πως σε κάποιες σχολικές τάξεις η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία σταμάτησε επειδή η αλλαγή στη διάταξη των θρανίων 
δυσκόλευε τους άλλους καθηγητές, δηλαδή αυτούς που δίδασκαν κάποιο άλλο 
αντικείμενο την επόμενη ώρα. Σημαντικό πρόβλημα αποτέλεσε και η στάση αρκετών 
γονέων, επειδή αμφισβητούσαν την αποτελεσματικότητα των συμμετοχικών 
διδακτικών πρακτικών και εξέφραζαν φόβους για μη δίκαιο τρόπο βαθμολόγησης 
κατά την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. Σύμφωνα με τις δηλώσεις των 
εκπαιδευτικών, το πρόβλημα αυτό ξεπεράστηκε όπου υπήρχε ενημέρωση και σχέσεις 
εμπιστοσύνης μεταξύ των εμπλεκομένων. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να τονισθεί πως, παρά τα προαναφερθέντα προβλήματα, η 
μεγάλη πλειοψηφία των απαντήσεων θεωρεί την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία στη 
λογοτεχνία ως το καινοτόμο και δυνατό σημείο του νέου προγράμματος, ενώ είναι 
σημαντικά μικρότερος ο αριθμός που το αντιμετωπίζει με δυσπιστία ή άρνηση. 
Νεότεροι φιλόλογοι σημείωσαν: «Αυτά που διάβαζα όταν ετοιμαζόμουν για τις 
εξετάσεις του ΑΣΕΠ, τα είδα στην πράξη». Οι απαντήσεις των φιλολόγων δείχνουν 
πως σε πολλές περιπτώσεις αναδείχθηκαν μέσα από τη διδακτική διαδικασία όλοι οι 
παιδαγωγικοί και διδακτικοί στόχοι της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας, δηλαδή: 
 Η βελτίωση των σχέσεων μεταξύ των μαθητών, 
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  η βελτίωση της σχέσης του μαθητή με το σχολείο συνολικότερα, 
  η βελτίωση της σχέσης μαθητή - εκπαιδευτικού, 
  η αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ένας μαθητής αντιμετωπίζει το θέμα της 
παραγωγής της γνώσης. 

Ενδεικτικές απαντήσεις:  
 «Και αδύνατοι μαθητές συμμετέχουν στην ομάδα και ανταλλάσσουν απόψεις». 
 « Διευκολύνεται η επικοινωνία στην τάξη».  
 « Γνωρίζουν τους συμμαθητές τους και τους εμπιστεύονται».  
 «Τα παιδιά ομολογούν πως η διδασκαλία σε ομάδες, η μεταξύ τους συνεργασία, η 

ανάληψη πρωτοβουλιών, τους έκανε να αισθάνονται ότι έχουν λόγο κι αυτοί για 
ό,τι συμβαίνει στην τάξη. Δουλεύουν πολύ μέσα στο σχολείο». 

 «Αλλάζει ο ρόλος του εκπαιδευτικού. Γίνεται συνδιαμορφωτής και συντονιστής 
που διευκολύνει τους αναγνώστες μέσα από συνεργατικά σχήματα να κατανοούν 
το κείμενο». 

 «Αναζητούν τη γνώση μόνοι τους, ενεργοποιείται η ομάδα και το μάθημα γίνεται 
περισσότερο ενδιαφέρον. Μαθαίνουν να ψάχνουν και να παρουσιάζουν αυτό που 
δούλεψαν».  

 Και το πολύ σημαντικό: «Αλλάζει ο τρόπος που μαθαίνουν οι μαθητές».  
Οι απαντήσεις κάποιων φιλολόγων δείχνουν πως η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

βοηθά και στην επίτευξη των ειδικών σκοπών του μαθήματος της λογοτεχνίας. Με 
ευθυκρισία σημειώνει ένας εκπαιδευτικός: «Μέσα από την ομαδοσυνεργατική 
διδασκαλία στο μάθημα, κατάλαβαν ότι η λογοτεχνία είναι διάλογος ανθρώπων και 
βιβλίων».  

Όπως σημειώθηκε πιο πάνω, αυτά που κάποιοι εκπαιδευτικοί τα είδαν ως θετικά 
σημεία στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, για άλλους αποτελούν το βασικό 
πρόβλημα. Το βέβαιο είναι πως τόσο οι θετικές στάσεις φιλολόγων και μαθητών 
απέναντι στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, όσο και οι δυσκολίες που έχουν 
προκύψει κατά τη συνεργασία μεταξύ των μελών των ομάδων, όπως επεσήμαναν 
άλλοι φιλόλογοι, συνηγορούν στην ανάγκη ενίσχυσης των δεξιοτήτων συνεργασίας 
και επικοινωνίας εκ μέρους των παιδιών και ενδυνάμωσης αξιών, όπως η 
συλλογικότητα και υπευθυνότητα.  

 
 

4.2 Η οργάνωση του μαθήματος σε διδακτικές ενότητες 
 

Τα εγχειρίδια των Κειμένων Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ και Β΄ τάξης, εδώ και 
πολλές δεκαετίες, χωρίζουν την ύλη τους σε θεματικές ενότητες, ενώ της Γ΄ 
Γυμνασίου η διάταξη παραμένει ιστορική. Συνεπώς, η «παρατακτική» ανάγνωση 
κειμένων από την ίδια θεματική ενότητα αποτελεί πρακτική όλων των φιλολόγων, 
όταν διδάσκουν στις μικρές τάξεις. Το κάθε κείμενο αποτελεί διδακτικό αντικείμενο 
μίας ή δύο διδακτικών ωρών. Η αναγνωστική εμπειρία της τάξης ενισχύεται με 
κείμενα της ίδιας θεματικής, ωστόσο η συνήθης διδακτική πρακτική δεν προβλέπει 
και δεν ζητά συνεξέταση των κειμένων στη σχολική τάξη. 

Το νέο ΠΣ έχει ως μονάδα οργάνωσης της διδασκαλίας όχι το κείμενο αλλά την 
ενότητα, η οποία οργανώνεται στη βάση ενός θέματος ή ενός λογοτεχνικού είδους. 
Σύμφωνα με τις μεθοδολογικές προτάσεις του νέου ΠΣ, κάθε ενότητα προσεγγίζεται 
σε τρεις φάσεις: Πριν από την ανάγνωση, Κυρίως ανάγνωση, Μετά την ανάγνωση. 

Τα ερωτήματα τα οποία μας ενδιέφεραν να συζητήσουμε με φιλολόγους κατά την 
αξιολόγηση της πιλοτικής εφαρμογής ήταν τα εξής: 
 Πώς αντιμετωπίζεται η ιδέα της διδακτικής ενότητας; 
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 Ακολουθούνται τα προτεινόμενα βήματα διδασκαλίας; 
 Ποιο στάδιο είναι ποιο οικείο; Ποιο δημιουργεί προβλήματα προσέγγισης; 

Τα σχόλια και οι απαντήσεις των φιλολόγων δείχνουν πως αισθάνονται οικεία με 
τις διδακτικές ενότητες. Βέβαια στο σημείο αυτό πρέπει να επισημανθεί πως όταν 
κάνουν αναφορά στην ιδέα της διδακτικής ενότητας, εννοούν πάντοτε θεματική, 
πράγμα που δείχνει ότι δεν συνειδητοποιούν τη σημασία που δίνει το νέο ΠΣ στα 
λογοτεχνικά είδη6. Αυτό ερμηνεύεται και από την εξοικείωσή τους με τη θεματική 
διάταξη των ΚΝΛ των μικρών τάξεων του Γυμνασίου, αλλά και από την πραγματική 
και πρακτική ανάγκη των νεαρών αναγνωστών να μιλήσουν πρώτα για το θέμα του 
κειμένου, - γιατί αυτό είναι πιο κατανοητό, πιο προσιτό και πιο κοντά, ενδεχομένως, 
σε προσωπικές εμπειρίες τους-, αλλά και από την παντελή απουσία έμφασης στην 
έννοια του λογοτεχνικού είδους στη διδασκαλία της λογοτεχνίας.  

Η συνεξέταση κειμένων μέσα στην ίδια ενότητα έδωσε ενδιαφέροντα θετικά 
συμπεράσματα. Οι εκπαιδευτικοί σημείωσαν: 
 «Με την ανάγνωση πολλών κειμένων οι μαθητές εμβαθύνουν στο κείμενο, γιατί 

βλέπουν ένα θέμα με εναλλακτικές μορφές».  
 «Εμβαθύνουν στο κείμενο, γιατί χρησιμοποιούν πολλά παράλληλα. Είναι σαν να 

άνοιξε μία βαλβίδα». 
 «Η ανάγνωση κειμένων της ίδιας ενότητας και η συνεξέτασή τους δείχνει στα 

παιδιά την επικοινωνία μεταξύ των κειμένων, το διάλογο που υπάρχει μεταξύ 
τους». Και η παρατήρηση ενός μαθητή:  

 «Τελικά τα κείμενα είναι σαν τα συγκοινωνούντα δοχεία». 
Η συνέπεια στην ιδέα της διδακτικής ενότητας οδήγησε και σε ένα άλλο θετικό 

αποτέλεσμα, που αναφέρεται ως πρώτο θετικό σημείο του νέου ΠΣ από τους 
περισσότερους φιλολόγους. Στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Μία φιλόλογος 
σημείωσε: 

 
«Για να βρουν οι μαθητές βιβλία με θέματα από τη ζωή και τα προβλήματα των 
νέων, κ.λπ. οι μαθητές του τμήματός μου δανείστηκαν 44 βιβλία από τη 
βιβλιοθήκη του σχολείου τον Φεβρουάριο, ενώ τον Νοέμβριο είχαν δανεισθεί 
δύο».  
 

Οι παραπάνω απαντήσεις αποδεικνύουν πως η συνέπεια στην ιδέα της ενότητας 
μπορεί, στις ευτυχείς στιγμές της, να μετατρέψει τη διδασκαλία του ενός κειμένου σε 
αναζήτηση της διακειμενικότητας, και τον μαθητή που απλώς ακούει και συμμετέχει, 
σε αναγνώστη που ερευνά. 

Και ενώ έγιναν κατανοητοί από εκπαιδευτικούς και μαθητές ουσιαστικοί στόχοι 
της ιδέας της ενότητας –φιλαναγνωσία, διακειμενικότητα η μεθόδευση της 
διδασκαλίας, κυρίως στη δεύτερη και τρίτη φάση (κατά την ανάγνωση και μετά την 
ανάγνωση), δημιούργησε κάποια πρακτικά και οργανωτικά ερωτήματα στους 
εκπαιδευτικούς. Η πρώτη φάση, ανάγνωση κειμένων με όλη την τάξη, καταιγισμός 
ιδεών για ένα θέμα, κ.λπ. αποτελούν συνήθεις πρακτικές και δεν δυσκόλεψαν τους 
εκπαιδευτικούς· αντίθετα, κατά δήλωσή τους, βοήθησαν πολύ στην καθοδήγηση των 
μαθητών. Ερωτήματα που τέθηκαν σχετικά με τη β΄ και γ΄ φάση: 
 Πώς διασφαλίζω τη συμμετοχή όλων στις εργασίες της ομάδας κατά τη δεύτερη 
φάση; 
                                                            

6 Και οι κριτικοί του νέου ΠΣ αναφέρονται πάντα σε «θεματική» ενότητα τη στιγμή που αν μετρήσει 
κανείς τις διδακτικές ενότητες των εννέα τάξεων (Β’ Δημοτικού έως Α’ Λυκείου), οι θεματικές 
ενότητες υπερβαίνουν τις ειδολογικές μόνον κατά μία. 
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 Τι κάνω όταν οι μαθητές της μίας ομάδας παρουσιάζουν το βιβλίο τους και οι 
άλλοι δεν προσέχουν; 
 Πώς διασφαλίζω το ότι όλοι οι μαθητές άκουσαν τις βιβλιοπαρουσιάσεις των 
συμμαθητών τους;  
 Πώς αξιοποιώ το αυθόρμητο και το αναπάντεχο που δημιουργείται από ερωτήσεις 
και εργασίες μαθητών χωρίς να ξεφύγω από τη συνέπεια της ενότητας; 
 Πώς κρατώ την προσοχή τους τόσο μεγάλο διάστημα; 

Απαντήσεις και πρακτικές οδηγίες για τα παραπάνω ερωτήματα δόθηκαν και από 
την ομάδα σχεδιασμού του προγράμματος, κυρίως κατά τη δεύτερη φάση 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών των πιλοτικών σχολείων, και από τους 
επιμορφωτές. Οπωσδήποτε, όμως, πρέπει να σημειωθεί πως η αποτελεσματική 
διδασκαλία μιας ενότητας, με τη μορφή που παρουσιάζεται στο πρόγραμμα αυτό, 
ζητά μεγαλύτερο βαθμό ετοιμότητας από τον εκπαιδευτικό, γιατί απαιτεί συγχρόνως 
μακροπρόθεσμο, μεσοπρόθεσμο και βραχυπρόθεσμο σχεδιασμό διδασκαλίας, κάτι 
που δεν αποτελεί,αν και θα έπρεπε, αυτονόητη προϋπόθεση για την τυπική ωριαία 
διδασκαλία με την οποία είναι εξοικειωμένος ο εκπαιδευτικός του ελληνικού 
γυμνασίου. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω, η ιδέα της διδακτικής ενότητας οδήγησε αβίαστα 
στην έννοια της διακειμενικότητας, της συν-ανάγνωσης κειμένων και στη 
δημιουργική στάση της φιλαναγνωσίας, όμως η συνεπής εφαρμογή των 
μεθοδολογικών προτάσεων του νέου προγράμματος απαιτεί περισσότερο χρόνο, 
τριβή και εξοικείωση. Τελειώνοντας, καταθέτουμε δύο παρατηρήσεις μαθητών Α΄ 
Γυμνασίου που εφάρμοσαν στο δεύτερο τρίμηνο το πιλοτικό πρόγραμμα της 
λογοτεχνίας. Γράφει η Άννα: 

 
«Ως τώρα το μάθημα της λογοτεχνίας ήταν εύκολο. Έγραφα γρήγορα ό,τι 
έλεγε η καθηγήτριά μας και ήμουν σίγουρη ότι ήταν σωστό. Τώρα, όμως, το 
μάθημα δυσκόλεψε. Έπρεπε να βάλω το μυαλό μου στο μυαλό της κυρίας για 
να βρω την απάντηση. Τουλάχιστον, αυτό έκανα εγώ».  

 
Και ο Γιάννης: 

 
«Μέσα από αυτό το μάθημα έμαθα να ακούω τους συμμαθητές μου. Δεν είχα 
σκεφθεί πως και οι άλλοι έχουν γνώμη που πρέπει να ακούω και δεν είχα 
σκεφθεί πως αν ενώσουμε τις απόψεις μας βγαίνει κάτι καλύτερο».  
 

Η ευθυκρισία αυτών των δύο δωδεκάχρονων παιδιών συμπυκνώνει θεωρητικές 
απόψεις και παιδαγωγικές επιδιώξεις του πιλοτικού προγράμματος. Προφανώς, στην 
περίπτωση των δύο αυτών μαθητών τηρήθηκαν οι προϋποθέσεις για την επιτυχία του 
πιλοτικού προγράμματος. Η φιλόλογος, ευαισθητοποιημένη και μεθοδική, δεν ήταν η 
πρωταγωνίστρια στην εκπαιδευτική διαδικασία, ήταν, όμως, μία πολύ καλή 
σκηνοθέτης της. 
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Abstract 
 
While positioning themselves towards the influx of immigrants during the 1990s, the 
Greek society adopted a particularly racist discourse. One of the critical issues arising 
in relation to this discourse is the way(s) immigrants choose to position themselves 
towards it. Our research, drawing mainly on Critical Discourse Analysis, concentrates 
on how immigrant students attending Greek schools attempt to resist the 
assimilationist, racist discourse surrounding them. Inspired by van Dijk’s (1992, 
2008) analysis of the disclaimer I’m not a racist but…, the present study will discuss 
the role and functions of similar disclaimers which, however, target the local majority 
and come from immigrant students’ essay texts written in Greek.  
 
Λέξεις-κλειδιά: αντιθετικό σχήμα, απειλή, διακειμενικότητα, ομοιογένεια, 
αντίσταση, αυτοπροσδιορισμός 
 
 
1. Εισαγωγικές παρατηρήσεις 

 
Παρά το γεγονός ότι οι εκπαιδευτικές πολιτικές για τους μετανάστες μαθητές/τριες 
(σύμφωνα με τα σχετικά νομοθετικά κείμενα από το 1994 έως το 2011) τείνουν, 
τουλάχιστον σε επίπεδο ορολογίας, να συντονίζονται με μη μονοπολιτισμικές 
εκπαιδευτικές προτάσεις, όπως η διαπολιτισμική και η ενταξιακή (βλ. Μπουτουλούση 
2002), η εκπαιδευτική πρακτική διαφέρει σημαντικά από αυτές τις επιδιώξεις. 
Σύμφωνα με την εύστοχη παρατήρηση της Μπουτουλούση (2002) «οι νόμοι, π.χ. 
υπέρ των μεταναστών, θα είναι συχνά πιο προοδευτικοί από τις συνειδήσεις των 
ατόμων» (ό.π.: 57) και «η σχολική πράξη, εκτός από μερικά προγράμματα και την 
προσωπική δουλειά κάποιων εκπαιδευτικών, [θα] παραμένει στην ουσία 
μονοπολιτισμική και αφομοιωτική» (ό.π.: 45). 

Στην μελέτη αυτή το ενδιαφέρον μου θα επικεντρωθεί σε εκφραστικούς τρόπους 
με τους οποίους οι μαθητές/τριες μη ελληνικής καταγωγής επιχειρούν να αντισταθούν 
στο αφομοιωτικό (εκπαιδευτικό και ευρύτερα κοινωνικό) πλαίσιο που τους 
περιβάλλει. Ειδικότερα, η ανάλυσή μου βασίζεται και αξιοποιεί υλικό γραπτών από 
μαθητές/τριες λυκείου. Στο υλικό αυτό έχω εντοπίσει και θα αναλύσω παραλλαγές 
του γενικού αντιθετικού σχήματος προσαρμόζομαι, αλλά… με το οποίο, ενώ καταρχάς 
τα παιδιά δηλώνουν την προσαρμογή τους στο νέο τόπο και εκδηλώνουν θετικές 
στάσεις για το γεγονός αυτό, στη συνέχεια εν μέρει αναιρούν ή μετριάζουν τη θέση 
τους αυτή. 
 
 

                                                       
1 Θερμές ευχαριστίες για τις παρατηρήσεις και τις υποδείξεις τους οφείλω στις/στους Μ. Σηφιανού, Β. 
Τσάκωνα, Σ. Λαμπροπούλου, Ά. Δρουκόπουλο, Γ. Ανδρουλάκη, Ε. Μπουτουλούση, Ρ. Καραχάλιου 
και Χ. Παναγιώτου.  
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138-150.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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2. Θεωρητικό πλαίσιο  
 
Το γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινείται η μελέτη μου είναι αυτό της κριτικής 
ανάλυσης λόγου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσω στη σχέση έντασης που χαρακτηρίζει το 
δίπολο μακρο-επίπεδο και μικρο-επίπεδο. Σε σχέση με το πρώτο, θα αναφερθώ στο 
αφομοιωτικό περιβάλλον το οποίο επικρατεί στην ευρύτερη ελληνική κοινωνία και το 
οποίο ο έφηβος μετανάστης είναι υποχρεωμένος να αποδεχτεί. Στο μικρο-επίπεδο θα 
διερευνήσω τον τρόπο κειμενικής τοποθέτησης των μεταναστών μαθητών/τριών ως 
προς το μακρο-επίπεδο που τους περιβάλλει, έχοντας στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντός μου τη λειτουργία παραλλαγών του γενικού αντιθετικού σχήματος 
προσαρμόζομαι, αλλά…. Κεντρικό ερώτημα της ανάλυσής μου είναι ο τρόπος με τον 
οποίο το συγκεκριμένο αντιθετικό σχήμα αποτελεί τρόπο αντίστασης στις κυρίαρχες 
αφομοιωτικές παραδοχές και μέσο ήπιας απειλής του συλλογικού πλειονοτικού 
προσώπου. 
 
 
2.1 Ο ιδεολογικός λόγος της ξενοφοβικής ομοιογένειας 

 
Ξεκινώ με το μακρο-επίπεδο, το οποίο αφορά τα κυρίαρχα αξιακά πρότυπα και 
προστάγματα (κοινωνικά, γλωσσικά, εκπαιδευτικά κ.ά.) ή, αλλιώς, τους κυρίαρχους 
ιδεολογικούς λόγους (discourses) μέσα από τους οποίους επιχειρείται η 
αναπαράσταση και η οργάνωση της κοινωνικής πραγματικότητας (Fairclough 2003).  

Η γλωσσική εκπαίδευση, όπως ανέφερα, φαίνεται ότι αποτελεί έναν 
αποτελεσματικό μηχανισμό προώθησης ενός ομογενοποιητικού λόγου, εθνικού και 
εκπαιδευτικού. Μέσω της καταλυτικής επίδρασης του ομογενοποιητικού λόγου 
επιτυγχάνεται η απόκρουση της απειλητικής αλλοφωνίας: Τα περισσότερα παιδιά των 
μειονοτικών και μεταναστευτικών πληθυσμών παρακολουθούν το ελληνόγλωσσο 
πρόγραμμα σπουδών σαν να είχαν τα ελληνικά μητρική τους γλώσσα και χωρίς να 
αξιοποιείται στην εκπαίδευσή τους το γλωσσικό και πολιτισμικό τους υπόβαθρο (βλ. 
Κοιλιάρη 2005). Μ’ άλλα λόγια, η άμεση ή έμμεση προτροπή του κυρίαρχου εθνικού 
και εκπαιδευτικού λόγου προς τα παιδιά αυτά είναι να προσαρμοστούν κατακτώντας 
την ελληνική γλώσσα, αποδεχόμενα τον πολιτισμό της και απεκδυόμενα τα δικά τους 
χαρακτηριστικά. Ως εκ τούτου, η γλωσσική εκπαιδευτική πρακτική προς τους 
μεταναστευτικούς πληθυσμούς στα ελληνικά σχολεία, παρά τις σχετικές 
διαπολιτισμικές νομοθετικές προβλέψεις και τις διακηρύξεις εκπαιδευτικής πολιτικής 
-οι οποίες μάλλον λειτουργούν ως «περιτύλιγμα» (Μπουτουλούση 2002: 56)- 
αποσκοπεί κυρίως στη γλωσσική και πολιτισμική αφομοίωσή τους. Αν τα παιδιά 
αυτά δεν ανταποκριθούν στο εκπαιδευτικό σύστημα και το εγκαταλείψουν, θα 
οδηγηθούν μοιραία στον κοινωνικό αποκλεισμό. 

Είναι δε σημαντικό να έχουμε υπόψη μας ότι η αφομοιωτική προσαρμογή των 
μεταναστών, η οποία οδήγησε π.χ. τους Αλβανούς να ελληνοποιήσουν τα ονόματά 
τους, να συμμετέχουν σε χριστιανικές γιορτές, να μαθαίνουν πολύ γρήγορα την 
ελληνική γλώσσα κλπ. (βλ. Gogonas 2010: 75, 78, 91, 101-102, 157), δεν εγγυάται 
και δεν εξασφαλίζει την κοινωνική τους αναγνώριση και κινητικότητα. Η 
παρατήρηση αυτή προκύπτει και ενισχύεται από περιστατικά αντίδρασης των 
τοπικών κοινωνιών στην προοπτική να σηκώσουν την ελληνική σημαία αριστούχοι 
μαθητές αλβανικής καταγωγής, αλλά και από την δραστηριοποίηση των μεταναστών 
σε περιορισμένα επαγγέλματα, κυρίως χειρωνακτικά, παρά την πολύ καλή χρήση της 
ελληνικής που κατορθώνουν. Για τους μετανάστες, ακόμη και όταν καταβάλλουν 
σημαντικές προσπάθειες αφομοιωτικής προσαρμογής, προβλέπεται μια ‘δεύτερη’ 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
138-150.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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θέση στην κοινωνική ιεραρχία για την οποία πρέπει να είναι ευχαριστημένοι. Το 
ακραίο σύνθημα «Δεν θα γίνεις Έλληνας ποτέ, Αλβανέ, Αλβανέ» δείχνει ακριβώς τον 
ισχυρό εθνικό φραγμό που ορθώθηκε προς το μεταναστευτικό κύμα Αλβανών, και 
την επιθυμία αποκλεισμού των ‘ξένων’ από το εθνικό σώμα και τα δικαιώματα που 
συνεπάγεται η συμμετοχή σ’ αυτό (βλ. σχετικά Λιάκος 2005: 101). 

Συνοψίζοντας τις παραπάνω παρατηρήσεις, το πρόσταγμα ομογενοποιητικής 
προσαρμογής προς τους μεταναστευτικούς πληθυσμούς θα μπορούσε σχηματικά να 
αποδοθεί περίπου ως εξής: Οφείλετε να μάθετε σαν φυσικοί ομιλητές την ελληνική 
γλώσσα, να αποδεχτείτε τον πολιτισμό που την συνοδεύει και να απεκδυθείτε τα δικά 
σας γλωσσικά και πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Οφείλετε να είστε ευχαριστημένοι με 
κοινωνικούς ρόλους και επαγγέλματα που δεν έχουν ιδιαίτερο κύρος. Οφείλετε να 
θεωρείτε ότι αυτό που σας προσφέρεται είναι το καλύτερο δυνατό και δεν συνιστά 
αποτέλεσμα ρατσιστικών αντιλήψεων. Οι πλειονοτικές αυτές προσδοκίες, όπως 
εμπειρικά προκύπτουν και προσλαμβάνονται από τους μεταναστευτικούς 
πληθυσμούς, υποθέτω ότι συναποτελούν μια σημαντική πτυχή του γενικευμένου -με 
στερεοτυπικό προφανώς τρόπο- συλλογικού πλειονοτικού προσώπου (βλ. σχετικά 
Sifianou & Bayraktaroğlu 2012). 

 
 
2.2 Η διακειμενικότητα των αντιθετικών σχημάτων «δεν είμαι ρατσιστής, αλλά…», 
«προσαρμόζομαι, αλλά…»  

 
Προχωρώ από το μακρο-επίπεδο στο μικρο-επίπεδο και οι θεωρητικές μου 
παρατηρήσεις θα εστιαστούν στις γλωσσικές τοποθετήσεις των μαθητών/τριών. 
Καταρχάς, θα επιχειρήσω να αναδείξω τη συσχέτιση του προσαρμόζομαι, αλλά… που 
χρησιμοποιείται από μετανάστες μαθητές/τριες με το σχήμα δεν είμαι ρατσιστής, 
αλλά… που συχνά χρησιμοποιείται από πλειονοτικούς πληθυσμούς. Ως εκ τούτου, θα 
αξιοποιήσω την έννοια της διακειμενικότητας η οποία, σύμφωνα με τον Fairclough 
(1992: 84), αφορά «την ιδιότητα των κειμένων να συγκροτούνται από αποσπάσματα 
άλλων κειμένων τα οποία μπορεί είτε να είναι εμφανώς διακεκριμένα είτε να 
παρουσιάζονται συγχωνευμένα [στα νέα κείμενα]». Ο Fairclough (ό.π.) επισημαίνει 
επίσης τη δυνατότητα σύστασης διακειμενικής αλυσίδας (intertextual chain) όπου 
κάποια κείμενα μετασχηματίζονται σε άλλα με συστηματικό τρόπο και ορατή τη 
μεταξύ τους σύνδεση. 

Σύμφωνα με τον van Dijk (1992, 2008) στο πλαίσιο των κυρίαρχων στο δυτικό 
κόσμο αντιλήψεων της ‘ανοχής’ και της ‘αποδοχής’ του άλλου, οι ρατσιστικές 
επιθέσεις έχουν συνήθως μετριασμένη μορφή και συχνά εκφέρονται μέσα από 
αντιθετικά σχήματα του τύπου δεν είμαι ρατσιστής, αλλά…. Τα σχήματα αυτά, τα 
οποία ευδοκιμούν και στην Ελλάδα, κωδικοποιούν, από τη μια, τη ‘θετική αυτο-
παρουσίαση’ των πλειονοτικών, συντονισμένων με τις προοδευτικές, αντιρατσιστικές 
αντιλήψεις και, από την άλλη, επιχειρούν την αρνητική παρουσίαση συγκεκριμένων 
συμπεριφορών των μεταναστών, στο δεύτερο σκέλος της αντίθεσης (π.χ. δημιουργούν 
φασαρίες, κλέβουν). 

Έχοντας ως έναυσμα τις παρατηρήσεις αυτές, διερευνώ το ρόλο και τις λειτουργίες 
αντίστοιχων αντιθετικών σχημάτων, με αντίστροφη ωστόσο στόχευση, τα οποία 
εντόπισα στο γραπτό λόγο εφήβων μεταναστών στην Ελλάδα. Στα σχήματά μου 
κωδικοποιείται αρχικά η θετική αυτο-παρουσίαση των μεταναστών μέσω της 
συναίνεσής τους προς τις κυρίαρχες αντιλήψεις και προσδοκίες του τόπου υποδοχής 
και στη συνέχεια επισημαίνονται τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι μετανάστες 
στον τόπο υποδοχής, προερχόμενα κυρίως από τη μη υποστηρικτική ή και αρνητική 
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στάση και συμπεριφορά των πλειονοτικών. Η διακειμενικότητα των δύο αντιθετικών 
σχημάτων αποκαλύπτεται στο διάγραμμα 1, όπου διαπιστώνεται η κοινή τους δομή, 
δηλαδή ένα πρώτο μέρος αρχικής θετικής αυτοπαρουσίασης το οποίο ακολουθείται 
από ένα δεύτερο μέρος αρνητικής ετεροπαρουσίασης: 
 

1. [α. δεν είμαι ρατσιστής,    β. αλλά…] 
α. θετική αυτοπαρουσίαση 
 
    Πλειονοτικών 

 

β. αρνητική ετεροπαρουσίαση 
     
   Μεταναστών 

 

                                                            
2. [α. προσαρμόζομαι,          β. αλλά…] 

α. θετική αυτοπαρουσίαση 
 
     Μεταναστών 

 

β. αρνητική ετεροπαρουσίαση 
     
    πλειονοτικών 

 

Διάγραμμα 1: Διακειμενική συσχέτιση των δύο σχημάτων 
 

Σύμφωνα με το διάγραμμα 1, το σχήμα που εντόπισα στο υλικό μου παρουσιάζει 
αντιμετάθεση των μερών του σχήματος που ανέλυσε ο van Dijk. Κατά συνέπεια, 
παρουσιάζει διαφορετικό προσανατολισμό ως προς το στόχο: περιλαμβάνει ένα 
πρώτο σκέλος όπου δηλώνεται από τους μετανάστες συγκατάθεση και συμμόρφωση 
προς τις αφομοιωτικές προσδοκίες. Η συμμόρφωση αυτή όμως εν μέρει αναιρείται ή 
μετριάζεται, όταν στο δεύτερο σκέλος οι μετανάστες καταθέτουν τις ελλείψεις και τα 
προβλήματα που έχουν στον τόπο υποδοχής στοχεύοντας άμεσα ή έμμεσα τους 
πλειονοτικούς υποδοχείς τους.2 Ως εκ τούτου, με τη χρήση του ίδιου αντιθετικού 
σχήματος συγκροτείται μια αλυσίδα χιαστί διακειμενικής διασύνδεσης, η οποία έχει 
τη μορφή μετριασμένη πλειονοτική ‘επίθεση’ – μετριασμένη μεταναστευτική 

                                                       
2 Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι στις μεταναστευτικές κοινότητες συνηθέστατα ευδοκιμεί ο Λόγος της 
αποδοκιμασίας προς την αφιλόξενη πλειονοτική συμπεριφορά και, γενικότερα, την ξενιτιά. 
Χαρακτηριστικές λ.χ. είναι οι ακόλουθες εκφράσεις από μεταναστευτικές εμπειρίες οι οποίες 
περιλαμβάνονται σε ελληνικά δημοτικά τραγούδια: Τα έρημα τα ξένα, Πανάθεμά σε ξενιτιά… που 
πήρες το παιδάκι μου, αλλά και οι ακόλουθοι στίχοι λαϊκών τραγουδιών από αντίστοιχες εμπειρίες: 
Εδώ στην ξένη χώρα/ αχ τι στεναχώρια (Γ. Σκούρτης), Το ψωμί της ξενιτιάς είναι πικρό/ το νερό της 
θολό και το στρώμα σκληρό/ τα λεφτά που αποκτάς τα βλαστημάς/ υποφέρεις πονάς την πατρίδα ζητάς 
(Γ. Βασιλόπουλος). Ορισμένα από αυτά τα τραγούδια διδάσκονται και σχολιάζονται στις ελληνικές 
τάξεις (σε μαθήματα όπως αυτά της Ιστορίας και της Λογοτεχνίας) στα οποία πλέον φοιτούν και 
μετανάστες μαθητές/τριες.  

 Με το μεταναστευτικό ρεύμα προς την Ελλάδα σε πλήρη εξέλιξη, το Λόγο της αποδοκιμασίας από 
την οπτική των μεταναστών έχει αρχίσει να καταγράφει και η ελληνική λογοτεχνική παραγωγή η 
οποία με κάποια λίγα -έως τώρα- κείμενά της αναδεικνύει την εξαθλίωση (οικονομική, κοινωνική, 
σεξουαλική) που βιώνουν οι μετανάστες στον ελληνικό τόπο υποδοχής (βλ. Gotsi 2012). Επιπλέον, 
έχουν αρχίσει να ακούγονται λίγες μεν αλλά σθεναρές φωνές αποδοκιμασίας προς την ελληνική 
πλειονοτική συμπεριφορά από τους ίδιους τους μετανάστες που κατάφεραν να κινηθούν κοινωνικά, 
όπως αυτή του συγγραφέα και δημοσιογράφου Γκασμέτ Καπλάνι, αλβανικής καταγωγής. 

Αν λοιπόν, ο Λόγος της αποδοκιμασίας προς την πλειονοτική συμπεριφορά εκφράζεται, μεταξύ 
άλλων, στα τραγούδια που αναφέρονται στην ελληνική μεταναστευτική εμπειρία, αλλά και στις 
μεταναστευτικές φωνές (αυθεντικές ή λογοτεχνικά αναπαριστώμενες) που βίωσαν τον ελληνικό 
ρατσισμό, ο Λόγος αυτός πιθανότατα αποτελεί ένα βασικό πόρο τροφοδότησης και πλαισίωσης του 
αντιθετικού σχήματος που χρησιμοποιείται από τους μετανάστες μαθητές/τριες του υλικού μου. Η 
αναλυτική και συστηματική διερεύνηση της συσχέτισης αυτής, ωστόσο, υπερβαίνει τους στόχους της 
παρούσας εργασίας. 
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‘αντεπίθεση’ στο πλαίσιο μιας συμβολικής και ακήρυκτης ‘επικοινωνιακής σύρραξης’ 
μεταξύ πλειονοτικών και μεταναστευτικών πληθυσμών.  
 
 
2.3 Το αντιθετικό σχήμα «προσαρμόζομαι, αλλά…» ως μορφή αντιγλώσσας  

 
Εξειδικεύοντας τις παρατηρήσεις μου στο μικρο-επίπεδο, εστιάζω την προσοχή μου 
στον τρόπο με τον οποίο το υπό μελέτη σχήμα μπορεί να αξιοποιηθεί ως μορφή 
‘αντιστασιακής’ τοποθέτησης, δηλαδή ως μορφή αντιγλώσσας. Σύμφωνα με τον 
Halliday (1978), oι αντιγλώσσες μπορούν να κατασκευάζουν εναλλακτικές οπτικές 
της πραγματικότητας (ό.π.: 171). Ως εκ τούτου, αποτελούν μέσα αντίστασης προς τα 
κυρίαρχα αξιακά προστάγματα, απειλώντας τους φορείς τους με περισσότερο ή 
λιγότερο καλυμμένο τρόπο (ό.π.: 179). 

Βασική θέση της προσέγγισης που ακολουθώ για την ανάλυση των μαθητικών 
κειμένων του υλικού μου είναι ότι οι μαθητές/τριες, μέσα από τις ποικίλες γλωσσικές 
και δομικές επιλογές στις οποίες προβαίνουν, καταγράφουν τις τοποθετήσεις τους 
(positioning) σε σχέση με τις κυρίαρχες παραδοχές και αξίες που βρίσκονται σε 
κοινωνική κυκλοφορία (βλ. λ.χ. Bamberg 1997). Οι δε τοποθετήσεις τους μπορεί i. να 
συγκλίνουν με τις κυρίαρχες κοινωνικές απόψεις και τις σχέσεις ανισότητας που 
επιβάλλουν, ii. να αποκλίνουν από αυτές ή iii. με σύνθετο και πολυφωνικό τρόπο να 
δείχνουν την αναγκαστική ίσως σύγκλισή τους με αυτές και ταυτόχρονα να 
καταθέτουν τις ενστάσεις ή τις επιφυλάξεις τους προς αυτές (βλ. Clark & Ivanič 
1997: 151). Πιο συγκεκριμένα, θεωρώ ότι με τα υπό μελέτη αντιθετικά σχήματα, οι 
μετανάστες μαθητές/τριες τοποθετούνται ως προς τις επικρατούσες σχέσεις εξουσίας 
και με τρόπο μετριασμένο προβαίνουν σε πολιτική πράξη αντίστασης προς τις 
κυρίαρχες πλειονοτικές αφομοιωτικές και ξενοφοβικές παραδοχές (βλ. σχετικά Clark 
& Ivanič (1997: 158). Όπως παρατηρεί ο Rampton (2006: 71) βασισμένος σε απόψεις 
του Foucault (1982),  
 

η αντίσταση σχετίζεται με το ενδιαφέρον του αυτοπροσδιορισμού και 
αντιτίθεται στις ύπουλες πειθαρχικές τεχνικές οι οποίες επιδιώκουν να 
αποτρέψουν τους ανθρώπους από το να γίνουν άτομα με τον τρόπο που οι 
ίδιοι θέλουν, και [αντίθετα επιδιώκουν] να τους διαμορφώσουν σύμφωνα με 
επιθυμητούς ανθρωπότυπους.  
 

Υπό αυτή την έννοια, τα αντιθετικά σχήματα του υλικού μου λειτουργούν ως 
μορφές αντιγλώσσας καθώς κατασκευάζουν οπτικές της πραγματικότητας οι οποίες 
βρίσκονται σε σχέση έντασης και αντιπαράθεσης με την κυρίαρχη αντίληψη της 
πραγματικότητας (Halliday 1978: 171).  

Φωτίζοντας περαιτέρω τις έννοιες της αντίστασης και του αυτοπροσδιορισμού 
στον (γραπτό) λόγο με τις παρατηρήσεις των Clark & Ivanič (1997: 47), επισημαίνω 
ότι αυτές μπορεί να επιτευχθούν, όταν οι ομάδες, εν προκειμένω οι μαθητικές-
μεταναστευτικές, που την επιχειρούν, φέρνουν στο προσκήνιο «θετικές εικόνες για το 
δικό τους πολιτισμό» οι οποίες αντίκεινται στον κυρίαρχο της ευρύτερης κοινωνίας 
και του σχολείου. Όταν, μ’ άλλα λόγια, σοβεί μια αξιακή αντιπαλότητα για τον τρόπο 
προσέγγισης και ερμηνείας της περιβάλλουσας πραγματικότητας ανάμεσα στην 
κυρίαρχη και τις μειονοτικές-μεταναστευτικές ομάδες και οι δεύτερες προσπαθούν 
(άμεσα ή έμμεσα) να προβάλουν και να υπερασπιστούν τη δική τους προσέγγιση (βλ. 
ό.π.: 173). Όπως θα δούμε στην ανάλυση, το υπό μελέτη αντιθετικό σχήμα, ως μορφή 
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αντιγλώσσας, προκρίνει εναλλακτικές οπτικές απειλώντας το συλλογικό πρόσωπο 
των πλειονοτικών υποδοχέων τους με περισσότερο ή λιγότερο μετριασμένο τρόπο. 

Προκειμένου να αναλύσω τον τρόπο με τον οποίο αυτές οι μορφές αντιγλώσσας 
μπορούν να επιφέρουν απειλές και ειδικότερα επικοινωνιακά πλήγματα, προστρέχω 
σε παρατηρήσεις και διαπιστώσεις που έχουν γίνει στο πλαίσιο της θεωρίας της 
ευγένειας των Brown & Levinson (1987). Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, τα άτομα που 
θέλουν να επιδείξουν ή να διεκδικήσουν δεσμούς ένταξης με μια (κυρίαρχη) ομάδα 
χρησιμοποιούν στρατηγικές θετικής ευγένειας, δηλαδή γλωσσικές στρατηγικές που, 
μεταξύ άλλων, κάνουν αναφορά σε κοινές αξίες, σε αμοιβαία εκτίμηση των μελών 
και αποδοχή των χαρακτηριστικών, των επιθυμιών, των προσδοκιών τους κλπ. Με 
τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται και διατηρείται η προσέγγιση μεταξύ των μελών και η 
συνοχή στο εσωτερικό της ομάδας. Αντίθετα, όταν δεν χρησιμοποιούνται οι 
στρατηγικές αυτές ή όταν γίνονται (άμεσα ή έμμεσα) αρνητικά σχόλια για την ομάδα 
και/ή τα μέλη της, πλήττεται η επιθυμία εκτίμησης και συντροφικότητας των μελών 
της, δηλαδή το θετικό τους πρόσωπο (βλ. επίσης Sifianou 1992).  
 
 
3. Η περίσταση συλλογής των δεδομένων και το δείγμα της ανάλυσης 

 
Στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος «Εκπαίδευση αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων μαθητών», η ερευνητική ομάδα του Πανεπιστημίου Πατρών3 
επισκέφθηκε 50 περίπου σχολεία της Αττικής και της Πελοποννήσου και μοίρασε 
ερωτηματολόγια με στόχο την ανίχνευση των στάσεων των μεταναστών 
μαθητών/ριών προς τις γλώσσες της καταγωγής τους. Επιπλέον, ζητήθηκε από τα 
παιδιά να προβούν σε γραπτή παραγωγή λόγου. Στην παρούσα μελέτη αξιοποιώ το 
γραπτό υλικό που συλλέχθηκε με βάση το ακόλουθο θέμα:  
 
Μια φίλη ή ένας φίλος σας αναγκάζεται να μετακομίσει για κάποιους λόγους στο 
εξωτερικό. Εκεί πολλά πράγματα δεν είναι τα ίδια: το σχολείο, η γειτονιά, οι φίλοι και 
άλλα. 
Τον πρώτο κιόλας μήνα σας γράφει ένα γράμμα, όπου σας μιλά για τις δυσκολίες που 
αντιμετωπίζει αλλά και για ό,τι της/του αρέσει. Φανταστείτε ότι βρίσκεστε στη θέση 
της/του, φανταστείτε πώς περνάει και συνεχίστε το γράμμα 
 
 Αγαπημένο μου φιλαράκι, 
 …………… 
 

Το θέμα αυτό ζητάει από τα παιδιά να μπουν στη θέση ενός μετανάστη φίλου/ης 
τους και να γράψουν σε μια επιστολή τόσο ό,τι τον/την δυσκολεύει όσο και ό,τι 
του/της αρέσει στο νέο τους τόπο.  

Στην παρούσα μελέτη η προσοχή μου επικεντρώνεται στο υλικό που 
συγκεντρώσαμε από 8 λύκεια διαφόρων πόλεων της ευρύτερης περιοχής της 
Πελοποννήσου. Από τα λύκεια αυτά συλλέξαμε 118 εκθέσεις από δίγλωσσους/ες 
μετανάστες/τριες. Στο δείγμα αυτό, περισσότεροι από τους/τις μισούς/ές 
μαθητές/τριες (63, 53,3 %), ανταποκρίθηκαν στο θέμα και αναφέρθηκαν τόσο σε 
δυσκολίες όσο και σε στοιχεία που αποτίμησαν θετικά στο νέο τους τόπο.  

                                                       
3 Η ερευνητική ομάδα συγκροτήθηκε στο πλαίσιο της δράσης 5.1 του εν λόγω προγράμματος. Τίτλος 
της δράσης 5.1 είναι ο εξής: «Ανίχνευση αναγκών για την ενίσχυση της γλώσσας καταγωγής των 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών». 
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Στην ανάλυση που ακολουθεί, επικεντρώνω την προσοχή μου στις ισορροπημένες 
αυτές εκθέσεις. Πρέπει, ωστόσο, να επισημάνω ότι το υπό μελέτη αντιθετικό σχήμα 
εμφανίστηκε μόνο σε 12 από τις 63 εκθέσεις (19%). Η θέση του συνήθως εντοπίζεται 
(στο πλαίσιο ή κυρίως) μετά την κατάθεση θετικής αποτίμησης. Παρά τη μικρή 
αριθμητικά εμφάνισή του, θεωρώ ότι οι λειτουργικές δυνατότητες του σχήματος 
αυτού ως μηχανισμού ήπιας αμφισβήτησης των πλειονοτικών παραδοχών είναι 
ιδιαίτερα σημαντικές και ενδιαφέρουσες. Επιπλέον, η ‘ισχνή’ παρουσία του σχήματος 
αυτού στο υλικό μου πιθανώς είναι ενδεικτική του απειλητικού του φορτίου, το 
οποίο, παρά τον μετριασμό της επερχόμενης απειλής του προσώπου στο πρώτο 
σκέλος, φαίνεται ότι βρίσκεται σε αντιπαράθεση με τις προσδοκίες της επίσημης 
σχολικής περίστασης και δεν γίνεται εύκολα ανεκτό στο πλαίσιο αυτό.  
 
 
4. Κατηγοριοποίηση και ανάλυση δεδομένων 

 
Είναι σκόπιμο εξ αρχής να διευκρινίσω ότι ο ερευνητικός μου στόχος αφορά την 
κατανόηση της δυνατότητας που έχει το υπό μελέτη αντιθετικό σχήμα να 
λειτουργήσει ως μορφή αντιγλώσσας. Μ’ άλλα λόγια, η ανάλυσή μου είναι ποιοτική 
και δεν επεκτείνεται σε μια ποσοτική, (πολυ)παραγοντική θεώρηση του σχήματος 
αυτού η οποία θα λάμβανε υπόψη την καταγωγή των μεταναστών μαθητών/τριών, το 
φύλο, την ηλικία τους τη διάρκεια παραμονής τους στην Ελλάδα, κλπ. 

Όπως είδαμε, κατά αντιστοιχία με το σχήμα του van Dijk, στο σχήμα που εντόπισα 
στο υλικό μου, αντιθετικοί δείκτες, όπως οι βέβαια, αλλά, εκτός από, ωστόσο, όμως, 
παρόλο, παρ’ όλα αυτά, αν και, σημαδεύουν το δεύτερο σκέλος4 όπου κατατίθενται 
ενστάσεις και περιορισμοί στην αρχική συγκατάθεση στις πλειονοτικές προσδοκίες 
(βλ. σχετικά Πολίτης & Αρχάκης 2000). Ειδικότερα, οι μετανάστες μαθητές/τριες στο 
δεύτερο σκέλος του σχήματος διατυπώνουν είτε α) τις ρατσιστικές εμπειρίες και 
αναμνήσεις τους είτε β) την συναισθηματική έλλειψη των συγγενικών και φιλικών 
τους δεσμών και γενικότερα της πατρίδας τους. Στην ανάλυση που ακολουθεί θα 
διερευνήσω την απειλητικότητα του δεύτερου σκέλους των δύο ομάδων σε 
συνδυασμό με την συναινετική στάση που εκφράζεται στο πρώτο σκέλος:5  
 

Α) Ανάμνηση ή/και βίωση ρατσιστικών συμπεριφορών στον νέο τόπο 
 

1. Μετα από ένα χρονο περιπου ειχα συνηθησει πλεον την δευτερη μου 
πατριδα ειχα βρει και πολλους φιλους. Ηξερα να γραφω να διαβαζω και να μιλαω 
απιαστα τα Ελληνικά όλα πλεον μου φαινοντουσαν παρα πολύ ευκολα παρ’ ολ αυτά 
όμως ποτε δεν ξεχναω τις δυσκολες μερες που περασα στην αρχή. Αυτή τη στιγμη μου 
αρεσει παρα πολύ η Ελλαδα  εχω παρα πολλους φιλους που τους αγαπω πολύ στο 
σχολειο δεν με αντιμετοπιζουν ρατσιστηκα (αν και μερικες φορες ναι) και γι’ αυτό 
ειμαι παρα πολύ χαρουμενη …. [κορίτσι αλβανικής καταγωγής]  

 

                                                       
4 Στα αποσπάσματα που ακολουθούν, το β’ σκέλος του αντιθετικού σχήματος σημειώνεται με πλάγια 
γράμματα, ενώ το α’ σκέλος με έντονα μαύρα. 
5 Στο τέλος κάθε αποσπάσματος, αναφέρω το φύλο και την καταγωγή του/της συγγραφέα/έως την 
οποία συνάγω από τη γλώσσα που δηλώνουν οι μαθητές/τριες ότι μιλούν στο σπίτι. Σε ορισμένες 
περιπτώσεις χρησιμοποιώ ερωτηματικό (?) πριν την αναφορά στην καταγωγή, όταν τα παιδιά 
δηλώνουν ότι χρησιμοποιούν ελληνικά στο σπίτι ενώ, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε από 
τους/τις ερευνητές/τριες, χρησιμοποιούν αλβανικά.  
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2. Την επόμενη χρόνια τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα και άρχισαν να με 
κάνουν παρέα οι συμαθητές μου και οι φίλοι μου. Αφού όμως έμαθαν πως είχα 
ψυχολογικά προβλήματα την προϊγούμενη  χρονιά. [κορίτσι μολδαβικής καταγωγής] 
 

3. (…) είμαι αποφασισμένη να μείνω σ΄αυτή την χώρα, να σπουδάσω κ’ να 
ζήσω για πάντα, γιατί παρόλο που οι βασικές μου αναμνήσεις είναι πικρές, η Ελλάδα 
είναι μια χώρα που μου δείνει ευκαιρία κ’ αληθεινά την αγαπάω πολύ. Μάλιστα 
έχω αποφασίσει να κάνω το γύρο της Ελλάδας. [κορίτσι βουλγαρικής καταγωγής] 
 

4. Τώρα πια μιλάω πολύ καλά την γλώσσα και δεν αντιμετωπίζω το 
πρόβλημα της ασυννενοησίας. Έχω πολλούς φίλους από εκεί που δεν είχα 
κανέναν. Τώρα κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ότι είμαι αλλοδαπή διότι δεν 
διαφέρω σε τίποτα από αυτούς. [κορίτσι ουκρανικής καταγωγής] 
 

Στα αποσπάσματα 1-4, στο πρώτο σκέλος του αντιθετικού σχήματος δηλώνεται 
(με έντονο μαύρο) η θετική στάση προσαρμογής στο ευρύτερο πλειονοτικό κοινωνικό 
σύνολο. Το γενικό προσαρμόζομαι του σχήματος που εντόπισα, παίρνει τις ακόλουθες 
ειδικές μορφές:  
 
απ. 1i   ειχα συνηθησει πλεον την δευτερη μου πατριδα 
απ. 1ii  μου αρεσει παρα πολύ η Ελλαδα   
απ. 2 τα πράγματα πήγαιναν καλύτερα 
απ. 3  η Ελλάδα είναι μια χώρα που μου δείνει ευκαιρία κ’ αληθεινά την 

αγαπάω πολύ 
απ. 4  Τώρα πια μιλάω πολύ καλά την γλώσσα και δεν αντιμετωπίζω το 

πρόβλημα της ασυννενοησίας. Έχω πολλούς φίλους από εκεί που δεν είχα 
κανέναν. Τώρα κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ότι είμαι αλλοδαπή διότι 
δεν διαφέρω σε τίποτα από αυτούς. 

 
Με τις εκφράσεις αυτές οι μετανάστες μαθητές/τριες επιχειρούν θετική 

αυτοπαρουσίαση δηλώνοντας ή επιδεικνύοντας συντονισμό με το κυρίαρχο πλαίσιο: 
(σταδιακή) αποδοχή των όρων εγκατάστασης και των αξιών του νέου τόπου και, ως 
εκ τούτου, δημιουργία κοινών δεσμών με τους πλειονοτικούς.  

Στη συνέχεια όμως η αρχική συγκατάθεση εν μέρει αναιρείται με εκφράσεις (σε 
πλάγια) οι οποίες επιφέρουν πλήγματα σ’ ένα γενικευμένο πλειονοτικό πρόσωπο: 
 
απ. 1i παρ’ ολ αυτά όμως ποτε δεν ξεχναω τις δυσκολες μερες που περασα στην αρχή 
απ. 1ii (αν και μερικες φορες ναι [δηλ. με αντιμετωπίζουν ρατσιστικά]) 
απ. 2 Αφού όμως έμαθαν πως είχα ψυχολογικά προβλήματα την προϊγούμενη  χρονιά 
απ. 3 παρόλο που οι βασικές μου αναμνήσεις είναι πικρές 
απ. 4 Τώρα κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ότι είμαι αλλοδαπή διότι δεν διαφέρω 

σε τίποτα από αυτούς 
 

Οι μετανάστες μαθητές/τριες αποκαλύπτουν με τις εκφράσεις αυτές του δεύτερου 
σκέλους τα αρνητικά βιώματά τους από τους πλειονοτικούς υποδοχείς τους: έντονη 
ανάμνηση αρχικών δυσκολιών (αποσπάσματα 1i και 3)6, ρατσιστική αντιμετώπιση 
(απόσπασμα 1ii), ψυχολογικά προβλήματα λόγω της συμπεριφοράς των συμμαθητών 
τους (απόσπασμα 2), αίσθηση υποτιμητικής διάκρισης από τους πλειονοτικούς 

                                                       
6 Στο απόσπασμα αυτό παρατηρείται πρόταξη του δεύτερου σκέλους. 
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(απόσπασμα 4). Γενικότερα, τα αρνητικά βιώματα που διαπιστώνω στα αποσπάσματα 
1-4 προέρχονται ή συσχετίζονται με εμπειρίες αποκλεισμού. 

Επικεντρώνοντας την προσοχή μου ειδικά στο απόσπασμα 4, παρατηρώ ότι η 
αντίθεση υπάρχει συναγόμενη σε όλο το απόσπασμα. Αναλύοντας ειδικά την 
πρόταση Τώρα κανένας δεν μπορεί να καταλάβει ότι είμαι αλλοδαπή διότι δεν διαφέρω 
σε τίποτα από αυτούς επισημαίνω ότι, αντίθετα από ό,τι συμβαίνει τώρα, παλαιότερα 
η συγκεκριμένη μαθήτρια εκλαμβάνονταν από τους πλειονοτικούς ως αλλοδαπή που 
διέφερε σε πολλά από ‘αυτούς’. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η χρήση της αντωνυμίας 
αυτούς η οποία αναφέρεται σε όσους δεν είναι μέρος της ομάδας, δηλαδή σε όσους 
δεν είναι μέρος του εμείς. Η συγκεκριμένη μαθήτρια, παρά τη δήλωσή της ότι δεν 
διαφέρει πλέον από τους ντόπιους πλειονοτικούς, χρησιμοποιώντας την αντωνυμία 
αυτούς δείχνει την έντονη διάκριση που προφανώς κυριαρχεί εντός της ανάμεσα στη 
δική της ομάδα μεταναστών (εμείς) και την πλειονοτική ομάδα (αυτοί). 
 

Β) Έλλειψη των συγγενών και/ή των φίλων και νοσταλγία της πατρίδας 
 

5. Στη συνέχεια προσαρμόστικα και τα πράγματα ήταν εντελώς διαφορετικά. 
Έκανα φίλους με το σχολείο τα πήγαινα παρα πολύ καλά και ετσι δεν εχω και πολύ 
πρόβλημα. Βέβαια μου λείπουν πάρα πολύ οι συγγενείς μου και οι φίλοι μου αλλά τι να 
κάνω ετσι είναι η ζωή. [κορίτσι αλβανικής καταγωγής] 

 
6. Οι γονείς μου δουλεύουν και παίρνουν και πολύ καλό μισθό. Η ζωή μας εδώ 

είναι πολύ καλή. Αλλά μου λείπει η πατρίδα μου και οι συγγενείς μου πολύ. [κορίτσι 
αλβανικής καταγωγής] 
 

7. Γενικοτερα δεν είχα καποιο ιδιέταιρο προβλημα εκτος από το το θεμα του 
ρατσισμου7 και ότι μου λείπουν τα ξαδέρφια μου γιατι αφου μενω εδώ τωρα και 
πηγαινω  μονο 1 φορα το χρονο για 20 μερες το πολύ και μου είναι δυσκολο γιατι χανω 
πολλα πραγματα και υπαρχουν και μερικα ξαδερφια μου που δεν τα ξερω καν και αν 
τους δω στο δρομο δεν θα τους γνωρίσω και είναι κρίμα. [κορίτσι αλβανικής 
καταγωγής]  
 

8. Μπορεί ολο αυτό να φένεται περίεργο αλλά σιγά σιγά το συνηθίζω και μου 
αρέσει. Είναι ωραίο να γνωρίζεις άλλους πολιτισμούς με διαφορετικά ήθη και έθιμα 
συνήθειες κ.λ.π. Ωστόσο η νοσταλγία για την πατρίδα πάντα υπάρχει! [αγόρι (?) 
αλβανικής καταγωγής] 
 

9. Η πρώτες μερες για μενα ηταν πραγματικα δισκολες αλλα συγα συγα 
συνιθησα. Το σχολειο σχετικα ειναι καλυτερα και μου αρεσι δε λεω αλλα θα 
προτιμουσα να ειμουν εκει μαζι σου. [κορίτσι αλβανικής καταγωγής] 
 

10. Όλα μου φαίνονται πιο οικεία με τον καιρό. Ποτε όμως δεν θα πάψει να μου 
λείπει ο κόσμος μου… Ο κόσμος μου είναι εκεί… Ένα μέρος μου είναι εκεί… [κορίτσι 
(?) αλβανικής καταγωγής] 
 

Στα αποσπάσματα 5-10 στο πρώτο σκέλος του αντιθετικού σχήματος 
καταγράφονται οι ακόλουθες θετικές στάσεις προσαρμογής:  
                                                       
7 Το παράδειγμα 7 αποτελεί ουσιαστική μεικτή περίπτωση (την μόνη στο υλικό μου) καθώς 
περιλαμβάνει στο δεύτερο σκέλος τόσο κατάθεση συναισθηματικής έλλειψης όσο και ανάμνηση 
ρατσιστικής συμπεριφοράς (βλ. ομάδα Α). 
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απ. 5 Στη συνέχεια προσαρμόστικα,  
απ. 6  Η ζωή μας εδώ είναι πολύ καλή. 
απ. 7  δεν είχα καποιο ιδιέταιρο προβλημα,  
απ. 8   σιγά σιγά το συνηθίζω και μου αρέσει  
απ. 9   συγα συγα συνιθησα,  
απ. 10 Όλα μου φαίνονται πιο οικεία με τον καιρό. 
 

Με τις εκφράσεις αυτές οι μετανάστες μαθητές/τριες επιχειρούν επίσης θετική 
αυτοπαρουσίαση, επιδεικνύοντας (σταδιακή) αποδοχή των κυρίαρχων πλειονοτικών 
προσδοκιών για αφομοιωτική προσαρμογή. Περνώντας στο δεύτερο σκέλος, 
εντοπίζονται οι εξής αναιρέσεις της αρχικής δήλωσης προσαρμογής: 
 
απ. 5 Βέβαια μου λείπουν πάρα πολύ οι συγγενείς μου και οι φίλοι μου,  
απ. 6 Αλλά μου λείπει η πατρίδα μου και οι συγγενείς μου πολύ,  
απ. 7 εκτος από το (…) ότι μου λείπουν τα ξαδέρφια μου,  
απ. 8 Ωστόσο η νοσταλγία για την πατρίδα πάντα υπάρχει 
απ. 9 αλλα θα προτιμουσα να ειμουν εκει μαζι σου,  
απ. 10 Ποτε όμως δεν θα πάψει να μου λείπει ο κόσμος μου… Ο κόσμος μου είναι 

εκεί… Ένα μέρος μου είναι εκεί… 
 

Η αντίθεση που εντοπίζω στα αποσπάσματα 5 – 10 προέρχεται από την έκφραση 
της ανάγκης επανασύνδεσης των εφήβων μεταναστών/τριών με τις συγγενικές και 
φιλικές ομάδες του τόπου καταγωγής τους. Ειδικότερα παρατηρώ τη διαβάθμιση της 
ανάγκης αυτής: από την καταγραφή μόνο της έλλειψης που παρατηρείται στα 
αποσπάσματα 5-7,8 περνάμε στην έκφραση νοσταλγίας στο απόσπασμα 8, δηλαδή 
στην έκφραση επιθυμίας επιστροφής στην πατρίδα, η οποία δηλώνεται με ακόμη 
εντονότερο και ρητό τρόπο στα αποσπάσματα 9-10 με την χρήση του δεικτικού εκεί 
το οποίο υπογραμμίζει την επιθυμία των μεταναστών να βρίσκονται όχι εδώ, στον 
τόπο της μετανάστευσης, αλλά εκεί, στην πατρίδα τους. 

Με την έκφραση αυτή της διαβαθμισμένης ανάγκης επανασύνδεσης, οι 
μετανάστες μαθητές/τριες δείχνουν ότι, παρά την προσπάθεια προσαρμογής τους, 
υπάρχει ένα σαφές και έντονο κενό συγγενικών και κοινωνικών σχέσεων που ο νέος 
τόπος δεν το καλύπτει. Με την κατάθεση της (έντονης) επιθυμίας τους να 
διατηρήσουν τους δεσμούς τους με τον τόπο καταγωγής τους και, ει δυνατόν, να 
βρεθούν εκεί, μετριάζεται η αρχική δήλωση προσαρμογής και οι μετανάστες 
διακρίνουν τον εαυτό τους από τους πλειονοτικούς. Ως εκ τούτου, καταγράφουν τη 
μη πλήρη αποδοχή του νέου τόπου και τη μη πλήρη ένταξή τους σ’ αυτόν. Επιτελούν, 
έτσι πράξεις απειλής του θετικού προσώπου των ανθρώπων του τόπου υποδοχής, 
ειδικότερα όσων απόλυτα ασπάζονται τα αφομοιωτικά προστάγματα. Βεβαίως, οι 
πράξεις αυτές παρουσιάζουν, όπως είδαμε,  διαβάθμιση που κυμαίνεται από την απλή 
έκφραση έλλειψης έως τη δήλωση (έντονης) νοσταλγίας. 

Ολοκληρώνοντας την ανάλυση της Β ομάδας παραδειγμάτων, πρέπει να 
επισημάνω ότι, σε σύγκριση με την Α ομάδα παραδειγμάτων, η απειλή του 
συλλογικού πλειονοτικού προσώπου που προκαλεί το δεύτερο σκέλος των 
εκφράσεων της Β ομάδας είναι σε γενικές γραμμές μειωμένη και όχι πάντα εμφανώς 
προτιθέμενη. Κι αυτό διότι η ευθύνη των συναισθηματικών ελλείψεων που 
                                                       
8 Μάλιστα, ειδικά στο απόσπασμα 5 μετά την αναίρεση που εισάγεται με το βέβαια, παρατηρείται νέα 
αναίρεση με την οποία η μαθήτρια επιστρέφει στην αρχική δήλωση προσαρμογής και αποδοχής της 
νέας κατάστασης: αλλά τι να κάνω ετσι είναι η ζωή. 
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καταγράφονται και της επιθυμίας επιστροφής στην πατρίδα δεν μπορεί ευθέως να 
αποδοθεί σε πλειονοτικούς φορείς και τους εκπροσώπους τους.9 Αντίθετα, η απειλή 
του συλλογικού πλειονοτικού προσώπου που προκαλεί το δεύτερο σκέλος της Α 
ομάδας οφείλεται στην απόδοση ευθύνης ρατσιστικών συμπεριφορών αποκλεισμού 
στον πλειονοτικό πληθυσμό.10 

Στο μικρό δείγμα γραπτών του υλικού μου όπου εντοπίστηκε το υπό μελέτη σχήμα 
αντιγλώσσας, τα παραδείγματα μειωμένης απειλητικότητας (ομάδα Β) προκρίνονται 
κυρίως από μαθητές/τριες αλβανικής καταγωγής, ενώ τα παραδείγματα με αυξημένη 
απειλητικότητα (ομάδα Α) προκρίνονται από μαθητές/τριες άλλης (μη αλβανικής) 
καταγωγής. Η παρατήρηση αυτή, αν επιβεβαιωνόταν από εκτενέστερο δείγμα 
γραπτών, θα μπορούσε να οδηγήσει στην ερευνητική υπόθεση ότι ο μεγαλύτερος 
χρόνος παραμονής των μεταναστών στον τόπο υποδοχής (όπως συμβαίνει στην 
Ελλάδα με τους μετανάστες Αλβανικής καταγωγής) οδηγεί στην αφομοιωτική 
προσαρμογή τους και τις ηπιότερες εκ μέρους τους (γλωσσικές και άλλες) 
αντιδράσεις και αντιστάσεις. Σε κάθε περίπτωση, για τη συστηματικότερη μελέτη της 
έντασης και της βαρύτητας της απειλής που εντοπίζεται στο υπό μελέτη σχήμα, θα 
ήταν σκόπιμο να εκπονηθεί έρευνα που θα λάμβανε υπόψη τις στάσεις  των 
μεταναστών μαθητών/τριών σε συνάρτηση με τα ποικίλα κοινωνικά και δημογραφικά 
χαρακτηριστικά τους. 

  
  
5. Συμπερασματικά 

 
Το σχήμα προσαρμόζομαι, αλλά… και οι παραλλαγές του που εντόπισα σε μαθητικά 
γραπτά μεταναστών/τριών διαχειρίζονται το αφομοιωτικό πλαίσιο που επικρατεί στην 
Ελλάδα, ως τόπος υποδοχής των μεταναστών/τριών. Αντίθετα από τα σχήματα του 
τύπου δεν είμαι ρατσιστής, αλλά… τα οποία μελετάει ο van Dijk και τα οποία 
καλυμμένα στοχοποιούν τις συμπεριφορές και πρακτικές των μεταναστών/τριών, τα 
διακειμενικά συσχετισμένα σχήματα που εντόπισα στο υλικό μου καλυμμένα 
στοχοποιούν και απειλούν το συλλογικό πλειονοτικό πρόσωπο. Αν δηλαδή τα 
σχήματα του van Dijk είναι φορείς ενός καλυμμένου ρατσισμού, τα σχήματα του 
υλικού μου, είναι φορείς μιας μετριοπαθούς αντιγλώσσας προς το πλειονοτικό 
ρατσιστικό ήθος της ομοιογένειας.  

Σημαντική παράμετρος της ανάλυσής μου είναι η αλληλεπίδραση ανάμεσα στο 
μακρο- και μικρο- επίπεδο. Ειδικότερα, στα σχήματα αυτά εκπροσωπείται τόσο η 
κυρίαρχη, πλειονοτική αφομοιωτική φωνή (πρώτος σκέλος) προς την οποία οι 
μετανάστες αρχικά συναινούν όσο και η μεταναστευτική φωνή του 

                                                       
9 Η μη απόδοση ευθύνης στον πλειονοτικό πληθυσμό για τις συναισθηματικές και πολιτισμικές 
ελλείψεις των μεταναστών βασίζεται προφανώς στην άρρητη παραδοχή ότι η φιλοξενία και, εν 
προκειμένω, η υποδοχή μεταναστών γίνεται με τους όρους αυτών που φιλοξενούν και υποδέχονται και 
όχι με τους όρους των ‘φιλοξενούμενων’ μεταναστών. Ωστόσο, το ουτοπικό ίσως ιδανικό της 
φιλοξενίας και της υποδοχής των μεταναστών με πλήρη κατανόηση των επιθυμιών και των αναγκών 
τους θα μπορούσε να διατηρηθεί ως πολικό σημείο αναφοράς στην αντιπαράθεση με τα ισοπεδωτικά 
προστάγματα του αφομοιωτικού Λόγου που τοποθετείται στον αντίθετο πόλο (βλ. σχετικά Gotsi 2012: 
165 και τις ενδιαφέρουσες αναφορές της στις θέσεις του Derrida για την απόλυτη φιλοξενία). 
10 Σε κάθε περίπτωση, η ακριβής εκτίμηση της απειλητικότητας ενός εκφωνήματος μπορεί να γίνει 
μόνο σε συνάρτηση με την αντίδραση του αποδέκτη. Η εκτίμηση δε αυτή μπορεί να πραγματοποιηθεί 
με εργαλεία της ανάλυσης της συνομιλίας (αν έχουμε συνομιλιακά δεδομένα), της  εθνογραφίας και 
γενικότερα με έρευνα στάσεων. Οι στόχοι αυτοί ωστόσο υπερβαίνουν το σχεδιασμό της παρούσας 
έρευνας. 
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αυτοπροσδιορισμού και της αντίστασής τους (δεύτερο σκέλος) με την οποία 
μετριάζεται η αρχική συναίνεση. 

Το ενδιαφέρον σημείο της ανάλυσής μου έγκειται στο γεγονός της ανάδειξης 
(λίγων στο δείγμα μου) μεταναστών μαθητών/τριών που αναζητούν και βρίσκουν 
επικοινωνιακές στρατηγικές με τις οποίες προβάλλουν μια σύνθετη τοποθέτηση: αυτή 
που, αν και παρουσιάζει τις διαδικασίες προσαρμογής, υποδεικνύει και τις 
διαδικασίες αυτοπροσδιορισμού και αντίστασης στην πλήρη εκπολιτιστική 
αφομοίωση. Αυτόν ακριβώς τον πολυφωνικό ρόλο εξυπηρετούν τα σχήματα 
μετριασμένης αντιγλώσσας που εντοπίσαμε στα μαθητικά γραπτά του υλικού μου. Τα 
σχήματα αυτά, ακολουθώντας σχετικές παρατηρήσεις του Vološinov (1973), θεωρώ 
ότι, ως πολιτικές πράξεις σύνθετης τοποθέτησης, δείχνουν την σύγκρουση των 
διαφορετικών προσεγγίσεων, νοηματοδοτήσεων και ερμηνειών της πραγματικότητας 
που βιώνουν οι μετανάστες μαθητές/τριες στην Ελλάδα των αρχών του 21ου αιώνα. 
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Abstract 
 
There have been many attempts in order to analyze psychological predicates such as 
‘fear’ or ‘surprise’: it is clear that there are difficulties and problems in defining, 
describing or translating these categories. The present study focuses on aspects of the 
syntax – semantic interface in the domain of fear and surprise in Greek, within the 
theoretical framework of object classes. In addition, we will enrich our presentation with 
phraseological units denoting fear and surprise, using cognitive metaphor theory tools, in 
order to discover how these psychological predicates are represented and to see whether 
there is a relationship between them.  
 
Λέξεις-κλειδιά: αισθήματα, φόβος, έκπληξη, σημασιοσυντακτική ανάλυση, γνωσιακή 
ανάλυση, φρασεολογισμοί 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Οι διάφορες αναλύσεις που αφορούν τα κατηγορήματα που εκφράζουν <έκπληξη> και 
<φόβο>, (μεταξύ άλλων Αthanasiadou 1998, Kakouriotis & Kitis 1999, Θεοδωροπούλου 
2004, Kitis 2009, Valetopoulos 2013, 2014β), δείχνουν τις δυσκολίες που συναντούμε 
στον ορισμό, την περιγραφή και τη μετάφραση των δύο αυτών σημασιολογικών τάξεων.  

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτού προέρχεται από τον Αντιλεξικό του 
Βοσταντζόγλου (1962). Μέσα στο λήμμα ΦΟΒΟΣ μπορεί κανείς να βρει όχι μόνο τα 
ουσιαστικά φόβος, δέος, τρόμος, πανικός, ρίγος, φρίκη, ανατριχίλα, τρεμούλα, 
ανατρίχιασμα, φοβία, εκφόβιση, εκφοβισμός αλλά και τα ονόματα ξάφνιασμα, αλάφιασμα, 
τρομάρα τα οποία, σύμφωνα με το λεξικό του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη, 
εμπερικλείουν στην έννοια τους την έκπληξη, κάτι το ξαφνικό, το μη αναμενόμενο.  

Οι δυσκολίες ορισμού και περιγραφής του φόβου και της έκπληξης φαίνονται, όπως θα 
δούμε στη συνέχεια του άρθρου, και μέσα από τις εργασίες και σε άλλους τομείς, όπως 
της γνωσιακής γλωσσολογίας και της ψυχολογίας.  

Στόχος της έρευνάς μας είναι, κατά πρώτο λόγο, να μελετήσουμε τα 
σημασιοσυντακτικά χαρακτηριστικά των βασικών κατηγορημάτων των σημασιολογικών 
αυτών τάξεων με τη βοήθεια του μοντέλου των τάξεων των αντικειμένων. Θα δώσουμε 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη των συμφραστικών ιδιοτήτων των κατηγορημάτων φόβος 
και έκπληξη, επικεντρώνοντας την προσοχή μας σε πέντε σημασιολογικές παραμέτρους: 
ποιότητα ‘qualité’, ένταση ‘intensité’, όψη ‘aspect’, αιτιακότητα ‘causativité’ και έκφανση 
‘manifestation’ (βλ. επίσης τα κριτήρια που προτείνονται από τους Tutin et al. 2006, 
Valetopoulos 2014α).  

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
151-165.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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Η μελέτη αυτή θα εμπλουτιστεί και με φρασεολογικό υλικό1 με τη βοήθεια του οποίου 
θα επιχειρήσουμε να συμπληρώσουμε την εννοιακή-σημασιακή εικόνα των 
συναισθημάτων φόβος (π.χ. τα έκανα πάνω μου, πέθανα από το φόβο μου) και έκπληξη 
(π.χ. έμεινα με το στόμα ανοιχτό, τά ’χασα), αλλά και να αιτιολογήσουμε τη σχέση τους. 
Εξάλλου, η ανάλυση στοχεύει στην ανάδειξη των εννοιακών μεταφορών που 
λειτουργούν ως μοντέλα για τη περιγραφή των συναισθημάτων, αλλά και τη σύγκριση 
των ιδιαίτερων σημασιακών χαρακτηριστικών των φρασεολογισμών από το κάθε πεδίο 
(βλ. Dobrovol’skij & Piirainen 2005). 

Η έρευνά μας βασίζεται στην ανάλυση δύο σωμάτων κειμένων της ελληνικής (Σώμα 
Νέων Ελληνικών Κειμένων, Σώμα Ελληνικών Κειμένων) όπως επίσης και διάφορων 
λεξικογραφικών πηγών. 
 
 
2. Θεωρητικό μοντέλο 
 
Η έρευνα αυτή εντάσσεται κατά κύριο λόγο στο θεωρητικό μοντέλο των τάξεων των 
αντικειμένων, όπως έχει περιγραφεί στο Langages 131 (Le Pesant & Mathieu-Colas 
1998, δες επίσης G. Gross 2012). Η κατώτερη μονάδα ανάλυσης είναι η φράση, η οποία 
αποτελεί τη μέγιστη ορισματική ακολουθία και δομείται γύρω από το κατηγόρημα, 
συνοδευόμενο από τα ορίσματά του. Για παράδειγμα, στη φράση Ο Γιάννης φοβάται το 
θεριό / τη θάλασσα, το ρήμα φοβάμαι αποτελεί το κατηγόρημα το οποίο επιλέγει δύο 
ορίσματα: το ένα είναι έμψυχο και το δεύτερο μπορεί να είναι έμψυχο ή άψυχο.  

Κάθε κατηγόρημα μπορεί να περιγραφεί βάσει διαφόρων ιδιοτήτων του, όπως: (i) η 
ορισματική δομή (για παράδειγμα οι ιδιότητες των ορισμάτων), (ii) οι μορφολογικές 
ιδιότητες (όπως τα επίθετα, τα ονόματα και τα ρήματα που μπορούν να σχηματιστούν 
από την ίδια κατηγορημική βάση), (iii) οι δυνατοί μετασχηματισμοί της βασικής δομής, 
(iv) τα υποβοηθητικά ρήματα (όπως για παράδειγμα νιώθω για τα συναισθήματα, 
πλημμυρίζω με, λιώνω από κλπ.). 

Βέβαια, η μελέτη των συμφραστικών ιδιοτήτων των συνασθημάτων, όπως επίσης και 
οι δυσκολίες που μπορούμε να συναντήσουμε στην κατηγοριοποίηση τους, μας οδηγεί 
πολύ γρήγορα στην ανάγκη να εντάξουμε στα εργαλεία ανάλυσης και άλλα θεωρητικά 
μοντέλα που μπορούν να αποδειχθούν πιο αποτελεσματικά στην ανάλυση της μεταφοράς 
ή των παγιωμένων εκφράσεων.  

Η ανάλυση των στερεοτυπικών εκφράσεων / φρασεολογισμών με γνωσιακά εργαλεία 
είναι μια σχετικά νέα περιοχή γλωσσολογικής έρευνας, η οποία στοχεύει στην 
αποκάλυψη στοιχείων και δεσμών που θα παρέμειναν αφανή, αν χρησιμοποιούσαμε μια 
παραδοσιακή, με καθαρά γλωσσολογική κατεύθυνση, ανάλυση. Έτσι, η ανάδειξη των 
εννοιακών βάσεων των φρασεολογισμών μπορεί να απαντήσει στο ερώτημα «γιατί / πώς 
οι φρασεολογισμοί σημαίνουν αυτό που σημαίνουν», δηλαδή να γίνουν φανεροί οι 
δεσμοί ανάμεσα ανάμεσα στη μια δομή (μορφή) και τη σημασία της. Οι δεσμοί αυτοί, 
δηλαδή η αιτία που ένας φρασεολογισμός σημαίνει αυτό που σημαίνει, ανιχνεύονται 
πρώτ’ απ’ όλα στην εννοιακή δομή (conceptual structure) που αποτελεί την (αφανή) 
βάση ενός φρασεολογισμού, ή αλλιώς, στην εννοιακή μεταφορά (conceptual metaphor), 
με όρους των Lakoff και Johnson, αλλά και αργότερα του Kövecses (2004, 2010). Η 
εννοιακή αυτή κατασκευή έχει την πηγή της (source) και το στόχο της (target): 
                                                            
1 Βλέπε λίστα λεξικών στo τέλος του άρθρου. 
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προκειμένου για το φόβο, μια βασική εννοιακή μεταφορά είναι η ΦΟΒΟΣ=ΕΛΛΕΙΨΗ 
ΕΛΕΓΧΟΥ (εξαιτίας της προσβολής βασικών λειτουργιών του ανθρώπινου όντος) που 
μπορεί να εξειδικευτεί περισσότερο με τη βοήθεια υπο-μεταφορών, λ.χ. ΦΟΒΟΣ=ΦΥΣΙΚΗ / 
ΝΟΗΤΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΦΟΒΟΣ=ΚΡΥΟ / ΑΚΙΝΗΣΙΑ κ.ά. Για παράδειγμα, η έκφραση 
‘πάγωσε το αίμα στις φλέβες μου’ μεταφράζει τη βασική εννοιολογική μεταφορά 
(ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ / ΠΡΟΣΒΟΛΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ) και την ειδικότερη μορφή της (ΚΡΥΟ 
/ ΑΚΙΝΗΣΙΑ), όπου η πηγή είναι το ‘κρύο / ακινησία’ και ο στόχος ο φόβος, εξηγώντας έτσι 
ότι το αποτέλεσμα που επιφέρει ο ‘πάγος’ (ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΗΣ / ΕΛΛΕΙΨΗ ΕΛΕΓΧΟΥ) 
είναι ένα είδος μεταγλώσσας για τη δήλωση της βίωσης των αποτελεσμάτων του φόβου.  

Η ανάλυση των στερεοτυπικών εκφράσεων όμως με τη χρήση εννοιακών σχημάτων 
μόνο δεν μπορεί να αιτιολογήσει επαρκώς τη σχέση της μορφής με την ιδιωτισμική της 
σημασία και να φωτίσει σε κάθε περίπτωση σημασιολογικές και πραγματολογικές όψεις 
των φρασεολογισμών. Οι Dobrovol’skij & Piirainen (2005) περιλαμβάνουν στη 
γνωσιακή τους προσέγγιση και άλλα είδη (υπόρρητης) γνώσης, όπως είναι οι ‘λέξεις-
κλειδιά’ (σύμβολα) που συμπληρώνουν και εξειδικεύουν την εικόνα μιας βασικής 
εννοιακής μεταφοράς (π.χ. στην έκφραση έσπασε η χολή μου το στοιχείο έσπασε τονίζει 
το βίαιο και καταστροφικό αποτέλεσμα∙ ο ‘πάγος’ στο πάγωσε το αίμα μου επιφέρει 
ισχυρούς συνειρμούς θανάτου). Οι λέξεις-κλειδιά μπορεί να αποτελούν επίσης 
πολιτισμικά σύμβολα, περιέχουν δηλαδή στοιχεία γνώσης που διαφέρουν από πολιτισμό 
σε πολιτισμό (π.χ. στην έκφραση μου κόπηκαν τα ήπατα, επιζούν αντιλήψεις της λαϊκής 
ιατρικής κατά τις οποίες το συκώτι αποτελούσε πηγή ζωτικής ενέργειας ενός 
οργανισμού). 

Παίρνοντας υπόψη τα παραπάνω μοντέλα-εργαλεία ανάλυσης, θα προπαθήσουμε να 
προσεγγίσουμε τις περιοχές του φόβου και της έκπληξης, καθώς και να ερευνήσουμε 
επικαλύψεις σε αυτές τις δύο περιοχές. 
 
 
3. Ο φόβος και η έκπληξη στα λεξικά 
 
Ο φόβος2 είναι ένα «εξαιρετικά δυσάρεστο συναίσθημα που καταλαμβάνει κάποιον στην 
παρουσία ή τη σκέψη πραγματικού ή υποθετικού κινδύνου ή απειλής» (Μπαμπινιώτης 
1998). Το λεξικό του Ινστιτούτου ΝΕ Σπουδών (1998) προτείνει περίπου τον ίδιο 
ορισμό: «έντονο δυσάρεστο συναίσθημα, που προκαλείται εξαιτίας (πραγματικού ή 
φανταστικού) κινδύνου ή απειλής». Και τα δύο λεξικά συμφωνούν στα ακόλουθα 
σημεία:  

- στην ένταση του συναισθήματος (εξαιρετικά έντονο) 
- στο ποιόν του συναισθήματος (ο φόβος δεν μπορεί παρά να είναι δυσάρεστος) 
- στην αιτία του συναισθήματος (δηλαδή αν ο φόβος προκαλείται από έναν 

κίνδυνο ή μια απειλή) 
- στο χαρακτήρα του συναισθήματος (δηλαδή αν ο φόβος είναι πραγματικός ή 

υποθετικός / φανταστικός) 

                                                            
2 Υπενθυμίζουμε τον (λογοτεχνικό) ορισμό του Μωπασάν :  
«Λέτε, καπετάνιε, ότι φοβηθήκατε δε σας πιστεύω καθόλου, Κάνετε λάθος ως προς τη λέξη και το αίσθημα 
που νιώσατε. Ένας δραστήριος άντρας δε νιώθει ποτέ φόβο μπρος σ’έναν επικείμενο κίνδυνο. Σαστίζει, 
ταράζεται, αγωνιά, όμως ο φόβος είναι κάτι άλλο» (Maupassant, Guy. 1993. Διηγήματα, μτφρ. Φοίβος 
Πιομπίνος. Αθήνα: Hριδανός). 
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Η έκπληξη είναι για το λεξικό του Μπαμπινιώτη «η συναισθηματική κατάσταση στην 
οποία βρίσκεται κανείς, όταν αντιμετωπίζει κάτι απροσδόκητο (συνήθ. ευχάριστο)», ενώ 
το λεξικό του Ιδρύματος προτείνει έναν ελαφρά διαφορετικό ορισμό: «έντονο 
συναίσθημα απορίας ή θαυμασμού που μας καταλαμβάνει, όταν αντιλαμβανόμαστε ή 
πληροφορούμαστε κτ. εντελώς απροσδόκητο, απρόβλεπτο, ασυνήθιστο, ανέλπιστο κτλ.». 
Αν συγκρίνουμε τους δύο ορισμούς, μπορούμε να σημειώσουμε τα εξής χαρακτηριστικά 
(υπογραμμίζοντας παράλληλα και τις διαφορές που παρατηρούμε ανάμεσα στα δύο 
λεξικά) : 

- την ένταση του συναισθήματος (έντονο) 
- το ποιόν του συναισθήματος (η έκπληξη συνδυάζετα με την απορία ή το 

θαυμασμό) 
- την αιτία του συναισθήματος (προκαλείται από κάτι που μπορεί να είναι 

απροσδόκητο, απρόβλεπτο, ασυνήθιστο, ανέλπιστο) 
- το χαρακτήρα του συναισθήματος (πραγματικό). 

Σύμφωνα με τον Valetopoulos (2013, 2014β), η έκπληξη αποτελεί ένα ιδιαίτερα 
σύνθετο φαινόμενο. Τα διάφορα κατηγορήματα που εκφράζουν την έκπληξη δεν είναι 
συνώνυμα, αλλά χαρακτηρίζονται από κάποια ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία θα 
μπορούσαν να παρουσιαστούν σχηματικά ως εξής: 
  

εκπλήσσομαι [ουδέτερο, + / - αρνητικό] 
ξαφνιάζομαι [απροσδόκητο, + / - αρνητικό] 
παραξενεύομαι [ανεξήγητο, + / - αρνητικό] 
καταπλήσσομαι [ένταση, + αρνητικό] 

 
Η ανάλυση γλωσσικών δεδομένων κατέδειξε ότι το κατηγόρημα εκπλήσσομαι είναι 

σημασιολογικά ουδέτερο και μπορεί να χρησιμοποιηθεί ώστε να εκφράσει την έκπληξη 
μπροστά σε ένα θετικό ή αρνητικό γεγονός, αντίθετα από το κατηγόρημα καταπλήσσομαι 
που εμφανίζεται κυρίως σε αρνητικά περιβάλλοντα. Τέλος, τα καρηγορήματα 
ξαφνιάζομαι και παραξενεύομαι διακρίνονται από τα χαρακτηριστικά της πηγής του 
συναισθήματος: το πρώτο εκφράζει την έκπληξη μπροστά σε κάτι απροσδόκητο, 
αντίθετα από το δεύτερο που παραπέμπει στην έκπληξη που προκαλείται από ένα 
ανεξήγητο γεγονός. 

Στη συνέχεια του άρθρου θα σταθούμε στη σημασιοσυντακτική ανάλυση των 
κατηγορημάτων φόβος και έκπληξη με στόχο να εξακριβώσουμε τα κοινά 
χαρακτηριστικά που μπορούν να ορίσουν τα δύο αυτά συναισθήματα. 
  
 
4. Σημασιοσυντακτική ανάλυση των κατηγορημάτων φόβος και έκπληξη 
 
Ακολουθώντας το παράδειγμα των φιλοσόφων και των γλωσσολόγων, διάφορες μελέτες 
στον τομέα της ψυχολογίας προσπαθούν να ορίσουν και να κατηγοριοποιήσουν τα 
συναισθήματα, χρησιμοποιώντας συχνά γλωσσολογικά κριτήρια. Η τελική λίστα των 
συναισθημάτων διαφέρει αισθητά ανάλογα με τους στόχους ή τα εργαλεία ανάλυσης. 
Έτσι, ο φόβος αποτελεί ένα από τα βασικά συναισθήματα και είναι παρών σε όλες τις 
κατηγοριοποιήσεις, αντίθετα από την έκπληξη η οποία πολύ συχνά υποβιβάζεται από 
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συναίσθημα σε συναισθηματική κατάσταση (δες Ortony et al. 1988, όπως και Ortony & 
Turner 1990: 316, οι οποίοι παρουσιάζουν τις διάφορες κατηγοριοποιήσεις). 

Εν είδει παραδείγματος, μπορούμε να υπενθυμίσουμε την ανάλυση του Plutchik 
(1980) ο οποίος προτείνει μια λίστα οκτώ συναισθημάτων, μεταξύ των οποίων 
συμπεριλαμβάνεται και η έκπληξη3. Πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι σύμφωνα με το 
μοντέλο του υπάρχουν ορισμένα συναισθήματα που βασίζονται σε δύο ‘κοντινά’ 
συναισθήματα. Έτσι, ο φόβος και η έκπληξη δημιουργούν ένα σύνθετο συναίσθημα που 
ονομάζεται awe. 

Αντίθετα από τον Plutchik, ο Ekman (1992) προτείνει μια λίστα έξι συναισθημάτων, 
από την οποία απουσιάζει η έκπληξη για τον ακόλουθο λόγο:  

«Surprise is the briefest of all the emotions, lasting only a few seconds at most. In a 
moment surprise passes as we figure out what is happening, and then surprise 
merges into fear, amusement, relief, anger, disgust, and so forth, depending upon 
what it was that surprised us, or it may be followed by no emotion at all if we 
determine that the surprising event was of no consequence. It is rare to see a 
photograph of surprise. Because it is unexpected and the experience is brief, a 
photographer is rarely ready to shoot and even if he is he may not be fast enough to 
capture it once something surprising happens.»4 

Μια παρόμοια ανάλυση μπορούμε να βρούμε και στους Ortony et al. (1988 : 32) οι 
οποίοι θεωρούν ότι η έκπληξη δεν είναι συναίσθημα, καθώς αυτό πρέπει να αποτελεί μια 
αντίδραση σε ένα γεγονός με αρνητικό ή θετικό σθένος (valence). Όταν όμως κάποιος 
νιώθει έκπληξη, μπορεί να είναι συναισθηματικά ουδέτερος μπροστά στο γεγονός. Άρα η 
έκπληξη αποτελεί μια ουδέτερη συναισθηματική κατάσταση, ως συνειδητοποίηση του μη 
αναμενόμενου (awareness of unexpectedness). Βέβαια, είναι δυνατόν να συνοδεύεται 
από το συναίσθημα της χαράς στην περίπτωση της ευχάριστης έκπληξης (pleasant 
surprise) ή του άγχους και του τρόμου (shoc), στην περίπτωση της δυσάρεστης έκπληξης 
(Ortony et al. 1988: 127, 174). 

Στη συνέχεια του άρθρου, θα μελετήσουμε το συφραστικό περιβάλλον των δύο 
κατηγορημάτων βασιζόμενοι σε δύο σώματα κειμένων: το Σώμα Νέων Ελληνικών 
Κειμένων του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και το Σώμα Ελληνικών Κειμένων. 
 
 
4.1 φόβος 
 
Το κατηγόρημα φόβος δέχεται νιώθω και αισθάνομαι ως επιβοηθητικά ρήματα: 
 

                                                            
3 Τα άλλα συναισθήματα είναι: anger, anticipation, disgust, fear, joy, sadness και trust. 
4 Το απόσπασμα αυτό προέρχεται από την πρόχειρη έκδοση (σελίδα 169) που στη συνέχεια εκδόθηκε υπό 
τον τίτλο Emotions revealed: Recognizing Faces and Feelings to Improve Communication and Emotional 
Life (2003). Το κεφάλαιο διατίθεται στη διεύθυνση http://psybc.com/pdfs/library/EkmanP_Surpriseand 
Fear7.pdf (τελευταία επίσκεψη στις 20 αυγούστου 2012). Στο απόσπασμα αυτό, ο Ekman υπογραμμίζει ότι 
η έκπληξη είναι το πιο σύντομο σε διάρκεια συναίσθημα σε σύγκριση με τα άλλα συναισθήματα. Δε 
διαρκεί παρά μερικά δευτερόλεπτα. Προκαλείται από ένα γεγονός αλλά στη συνέχεια μετατρέπεται, 
ανάλογα με την αιτία που προκάλεσε την έκπληξη, σε φόβο, ανακούφιση, θυμό, αποστροφή, κλπ. Προσθέτει 
εξάλλου ότι είναι σπάνιο να μπορέσει κανείς να φωτογραφίσει το συναίσθημα αυτό, καθώς είναι κάτι το 
μη αναμενόμενο.  
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(1) Την πρώτη βραδιά, ο πατέρας αντιλήφθηκε πως ο μικρός αισθανόταν φόβο, 
καθώς ξάπλωνε στο κρεβάτι του. Τον φόβιζε το σκοτάδι.5 

 
Αυτά τα ρήματα μπορούν να έχουν επίσης αιτιακές ποικιλίες (variantes causatives) 

όπως δημιουργώ, εμπνέω, εμφυσώ, ενσπείρω, ενσταλλάζω, επισείω, καλλιεργώ, προκαλώ, 
σκορπίζω: 
 

(2) Το βιβλίο δεν ενσταλάζει τον φόβο, όπως τον ενσταλάζει η ταινία. 
 

(3) … έναν πόλεμο, η Αγορά σπέρνει φόβο και τρόμο και αυτός ο φόβος και ο 
τρόμος δημιουργούν το κατάλληλο κλίμα. 

  
Ο φόβος που νιώθει ο ομιλητής μπορεί επίσης να οριστεί ως προς το τέλος του με τη 

βοήθεια ρημάτων όπως διαλύω, λυτρώνω, ξεπερνώ, παραμερίζω. Ο ίδιος ο φορέας 
εμπειρίας μπορεί να αποβάλει, να καταπολεμήσει το φόβο: 
  

(4) Το ίδιο ισχύει και με την Ολύμπια. Ειδικά τώρα, που παίζει πιο ελεύθερα καθώς 
έχει αποβάλει το φόβο του υποβιβασμού. 
 

Ο φόβος μπορεί να χαρακτηριστεί από μια κλιμάκωση προς έναν πιο έντονο ή 
λιγότερο έντονο φόβο με τη βοήθεια επαυξητικών ρημάτων όπως αυξάνω, ενισχύω, 
εντείνομαι (παράδειγμα 5) ή μειωτικών ρημάτων όπως καταλαγιάζω και καταπραΰνω 
(παράδειγμα 6) 
 

(5) Στην Ινδία ύποπτος θάνατος πτηνοτρόφου, στα δυτικά της χώρας, αυξάνει το 
φόβο για εξάπλωση της γρίπης των πτηνών, ενώ 500.000 θα σφαχτούν σε κρατίδιο 
που εντοπίσθηκε ο ιός. 

 
(6) Όσο εντείνεται ο φόβος του πολέμου, τόσο γιγαντώνει και η μάχη της 
ενημέρωσης και της προπαγάνδας απ' όλες τις πλευρές. 

 
Αντίθετα από άλλα συναισθήματα, ο φόβος μπορεί να είναι είτε ένα ατομικό 

συναίσθημα (παράδειγμα 7) είτε ένα κοινωνικό φαινόμενο (παράδειγμα 8):  
 

(7) Την πρώτη βραδιά, ο πατέρας αντιλήφθηκε πως ο μικρός αισθανόταν φόβο, 
καθώς ξάπλωνε στο κρεβάτι του. Τον φόβιζε το σκοτάδι. 
 
(8) Αισθάνομαι πως ζω σε ζούγκλα ιερέων, πως είμαστε και ζούμε σε μια κοινωνία 
γερόντων, όπου δεσπόζουν ο φόβος και η αμαρτία. 
 

Διάφορα ρήματα δηλώνουν το φόβο με τρόπο μεταφορικό προσδίδοντάς του το 
χαρακτήρα ενός εχθρού, όπως είναι το ρήμα καταδιώκω (παράδειγμα 9), ή ενός 
εξωτερικού παράγοντα (καταλαμβάνει, με πιάνει ..., παράδειγμα 10): 
 
                                                            
5 Όλα τα παραδείγματα προέρχονται από το Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων. Σε αντίθετη περίπτωση, η 
πηγή αναφέρεται μέσα σε παρένθεση. 
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(9) Αντί η κατάσταση αυτή να φέρνει στον νου την ικανοποίηση ή τη γαλήνη, αντί 
να θυμίζει την ελευθερία κινήσεων που έχει όποιος δεν καταδιώκεται από τον φόβο 
ή την πείνα, θυμίζει τελικά μια βολική αδράνεια. 
 
(10) Ο φόβος του θανάτου καταλαμβάνει τον πρωταγωνιστή Αντώνη 
Καφετζόπουλο και τον οδηγεί απελπισμένα στο κυνήγι της ζωής, ξεκινώντας από 
την κοπέλα του καλύτερού του φίλου, με την οποία είναι ερωτευμένος. 

 
Σε επίπεδο μεταφοράς, μπορούμε να παρατηρήσουμε τη χρήση διαφόρων ρημάτων 

που εκφράζουν τη σωματική αντίδραση του φορέα εμπειρίας όπως τρέμω, παραλύω, 
κατουριέμαι, τρελαίνομαι από φόβο: 
 

(11) Για μισή ώρα έμειναν κλειδωμένοι στο υπνοδωμάτιο με τον επιχειρηματία 
αιμόφυρτο και την κόρη του να τρέμει από τον φόβο της. 

 
Το κατηγόρημα φόβος δέχεται επίθετα που ανήκουν στις ακόλουθες κατηγορίες: 

 
< ένταση >: αληθινός, αποτρόπαιος, δυνατός, έμμονος, έντονος, ισχυρός, 
παθολογικός, υπερβολικός  
< προέλευση >: αβάσιμος, αδικαιολόγητος, ανυπόστατος, αόριστος, αστήρικτος, 
ασύστατος, εξωπραγματικός, ξαφνικός, παράλογος, πλασματικός, υποθετικός  
< ποιόν >: παιδιάστικος 
< σχέση >: αμοιβαίος  

 
Η παρουσία αυτών των επιθέτων μας επιτρέπει να καταλάβουμε ότι ο φόβος είναι ένα 

συναίσθημα ουδέτερο ως προς την ένταση που μπορεί να κλιμακωθεί προς το [+magn], 
με τη βοήθεια των επιθέτων ισχυρός και υπερβολικός. Μερικά επίθετα εντείνουν τον 
αρνητικό χαρακτήρα που μπορεί να έχει ο φόβος ως συναίσθημα που μπορεί να 
προσεγγίσει τις νοητικές ασθένειες όπως έμμονος ή παράλογος.  

 
(12) Επίσης, φαίνεται πως κάθε φορά που ο αιώνας τους αλλάζει, 
καταλαμβάνονται από κάποιον παράλογο φόβο πως η συντέλεια του κόσμου είναι 
κοντά.6 

 
Τέλος, το κατηγόρημα φόβος συνδέεται παρατακτικά με άλλα κατηγορήματα, τα 

οποία δηλώνουν ένα αρνητικό συναίσθημα όπως άγχος, αγωνία, αμφιβολία, ανασφάλεια, 
δυσπιστία, πανικός: 
 

(13) Ο θεός της βροχής (Tlaloc) με εξογκωμένα μάτια σαν του βατράχου και μια 
μύτη λαξευμένη στο σχήμα δύο ερπετών αποπνέει μόνο αποστροφή και φόβο. 

 
(14) Η πίεση που ασκούν τα ισχυρά μεταναστευτικά ρεύματα προς την Ευρωπαϊκή 
Ένωση γεννά δυσπιστία και φόβο απέναντι στον απειλητικό ξένο. 

 

                                                            
6 Πανώριος, Μάκης. 2004. Το ελληνικό φανταστικό διήγημα. Αθήνα: Αίολος. 
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Τα κατηγορήματα αυτά μπορούν να δηλώνουν την έντονη δυσφορία που προκαλεί ο 
φόβος (άγχος, αγωνία) ή μια συναισθηματική κατάσταση που προκαλεί φόβο (αμφιβολία, 
ανασφάλεια).  
 
 
4.2 έκπληξη 
 
Το κατηγόρημα έκπληξη δέχεται τα επιβοηθητικά ρήματα νιώθω και αισθάνομαι, όπως 
εξάλλου και τα περισσότερα κατηγορήματα ψυχικού πάθους (Valetopoulos 2005): 
 

(15) Η Ανικέεβα αποφάσισε να απομακρύνει τον μάνατζερ της ομάδας Ολεγκ 
Ουσακόφ με τον οποίο ο Κατσικάρης είχε κάνει όλο το σχεδιασμό της 
προετοιμασίας, ενώ φέρεται να δήλωσε οτι ένιωσε έκπληξη όταν πληροφορήθηκε 
πως ο μισθός του Έλληνα προπονητή ήταν μεγαλύτερος του προκατόχου του 
Ντέιβιντ Μπλατ. (http: / / www.tanea.gr /) 

 
(16) Όταν τις αντίκρισε έτοιμες για μάχη, ο Ρωμαίος στρατηγός αισθάνθηκε 
έκπληξη και δέος, όπως παραδέχτηκε αργότερα. Το θέαμα ήταν τρομακτικό.  

 
Η έκπληξη είναι ένα συναίσθημα που προκαλείται από ένα γεγονός (δημιουργώ, 

προκαλώ) και μπορεί να αφορά έναν φορέα εμπειρίας ή να εκδηλώνεται ως κοινωνικό 
φαινόμενο. Το κατηγόρημα αυτό δεν παρουσιάζει, όσον αφορά τα βοηθητικά ρήματα, 
την ίδια ποικιλία με το κατηγόρημα φόβος:  

 
(17) Η εμφάνιση και το αίτημά τους προκάλεσε έκπληξη στους υπαλλήλους του 
γραφείου και τους δημοσιογράφους, οι οποίοι ρώτησαν με εύλογη απορία: «Γιατί, 
μεταδίδει επεισόδια από την πορεία;». 

 
(18) Και αποτελεί ευχάριστη έκπληξη η έκδοση στην Ελλάδα, έπειτα από περίπου 
τριάντα χρόνια, του συλλογικού αυτού πονήματος που εκφράζει αυθεντικά την 
ταραχώδη δεκαετία του 1970 στο πεδίο των κοινωνικών επιστημών. 

 
Το κατηγόρημα έκπληξη μπορεί να δεχτεί επίθετα που περιγράφουν το μέγεθος της 

έκπληξης (απόλυτη, βαθιά, γενική, μεγάλη, μερική, πλήρης, τεράστια) όπως επίσης και το 
ποιόν της έκπληξης (απίστευτη, δυσάρεστη, ευχάριστη, οδυνηρή).  
 

(19) Μια ευχάριστη έκπληξη αποτελεί η πιο πρόσφατη έρευνα που αφορά τη σχέση 
μίντια και παιδιών, καθώς, μετά από εκατοντάδες έρευνες για την επιρροή της 
τηλεόρασης στις νεαρές ηλικίες, μια ομάδα Φιλανδών επιστημόνων επέλεξε ως 
αντικείμενο τις εφημερίδες και όχι τη μικρή οθόνη. 

 
Ο ουδέτερος χαρακτήρας της έκπληξης φαίνεται από το γεγονός ότι το κατηγόρημα 

μπορεί να συνοδεύεται από τα επίθετα ευχάριστος και δυσάρεστος: 
 

(20) Όταν όμως συνειδητοποίησε την «έλλειψη επικοινωνίας» ένιωσε δυσάρεστη 
έκπληξη, μετά θυμό, μελαγχολία, απόγνωση. 
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Τέλος, το κατηγόρημα έκπληξη συνδέεται παρατακτικά με άλλα κατηγορήματα, τα 

οποία δηλώνουν ένα αρνητικό συναίσθημα όπως οδύνη, απογοήτευση, αγανάκτηση, 
απορία, ανησυχία, δυσαρέσκεια, συναισθήματα που προκαλούνται μετά από την πρώτη 
έκπληξη, ή ενθουσιασμός και ικανοποίηση, αν το γεγονός που προκάλεσε την έκπληξη 
θεωρείται ευχάριστο από τον φορέα εμπειρίας. 
 

(21) Ο Πέτερσεν, ερωτηθείς αν αναμένει η αντιπροσωπεία της Πρίστινας να 
ταξιδέψει στη Βιέννη για τις συνομιλίες για την αποκέντρωση, τόνισε ότι θα του 
προκαλούσε έκπληξη και απογοήτευση η μη μετάβασή της στην αυστριακή 
πρωτεύουσα. 
 
(22) Με έκπληξη και ικανοποίηση πήρε το βραβείο ο Γιώργος Λάνθιμος, ο οποίος 
είπε απλώς «ευχαριστώ, φαίνεται ότι τα καταφέραμε». 

 
 
4.3 Εν είδει συμπεράσματος 
 
Όπως το δείχνουν τα διάφορα παραδείγματα, τα κατηγορήματα φόβος και έκπληξη δε 
μοιράζονται τα ίδια συμφαστικά περιβάλλοντα. Ο φόβος είναι ένα συναίσθημα που 
μπορεί να προκληθεί με τρόπο ξαφνικό ή συστηματικό, αντίθετα από την έκπληξη που 
εκφράζει κάτι το αιφνίδιο (Valetopoulos 2013). Ο φόβος συνδέεται παρατακτικά 
αποκλειστικά με άλλα αρνητικά συναισθήματα, και τα επίθετα που χαρακτηρίζουν το 
ονοματικό κατηγόρημα εκφράζουν κατά κύριο λόγο υπερβολική ένταση ή την 
ανυπόστατη προέλευση. Από την άλλη, η έκπληξη, που μπορεί να συνδεθεί παρατακτικά, 
άλλοτε με θετικά και άλλοτε με αρνητικά συναισθήματα, χαρακτηρίζεται από επίθετα 
που μπορούν να τονίζουν το θετικό ή αρνητικό χαρακτήρα της. 
 
 
5. Στερεοτυπικές εκφράσεις 
 
Η βίωση του φόβου και της έκπληξης είναι σαφώς διαφορετική, όμως εμφανίζει και 
ορισμένες ομοιότητες: στην ενότητα αυτή ερευνάται πώς οι ομοιότητες και οι διαφορές 
αυτές εκφράζονται φρασεολογικά. Οι εννοιακές αντιστοιχίες που αποτελούν τη 
μεταφορική βάση των εκφράσεων που δηλώνουν το φόβο και την έκπληξη έχουν τις ρίζες 
τους σε φυσιολογικά συμπτώματα και αισθήσεις-βιώματα του ανθρώπινου όντος όταν 
συμβαίνει ένα μη αναμενόμενο ή και εκ πρώτης όψεως απειλητικό γεγονός. Εκτός από 
τα εννοιακά μοντέλα τα οποία μας δίνουν ποικίλες αντιστοιχίες που δηλώνουν και 
περιγράφουν γενικευτικά τη βίωση κάθε συναισθήματος, οι λέξεις-κλειδιά που 
επιλέγονται προσθέτουν το δικό τους ‘αποτύπωμα’ με τις ιδιαίτερες σημασίες, τις 
συνδηλώσεις και τις εικόνες που ανακαλούνται (οπτικές, ακουστικές κτλ.), αλλά και με 
τα γραμματικά χαρακτηριστικά τους. Έτσι, λ.χ. στην έκφραση έσπασε η καρδιά μου, τόσο 
η καρδιά (σημαντικό ζωτικό όργανο, αλλά και πολιτισμικό σύμβολο) όσο και αυτό που 
παθαίνει (έσπασε: ξαφνικό, βίαιο, όπως εμφανίζεται στη σημασία αλλά και τη ρηματική 
όψη) ανακαλούν μια δέσμη συνδηλώσεων για το πώς βιώνει το υποκείμενο της 
συγκεκριμένης γλώσσας ένα αιφνίδιο γεγονός που τον τρομάζει. Με εργαλεία ανάλυσης 
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όλα τα παραπάνω, θα ομαδοποιήσουμε τους φρασεολογισμούς που δηλώνουν φόβο και 
έκπληξη και θα αναδείξουμε τα ιδιαίτερα σημασιοεννοιακά χαρακτηριστικά κάθε ομάδας 
που διαφοροποιούν τη δήλωση της βίωσης των συναισθημάτων αυτών. Τέλος, θα 
διερευνήσουμε αν τα κοινά στοιχεία των συναισθημάτων αυτών κωδικοποιούνται και 
φρασεολογικά. 
 
 
5.1 Η φρασεολογία του φόβου 
 
Η βίωση του φόβου, όπως δηλώνεται στη φρασεολογία της ελληνικής, μπορεί να 
ταξινομηθεί σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με το θεωρητικό μοντέλο ανάλυσης. Αν 
βασίσουμε την ανάλυσή μας στις εργασίες του Kövecses (2004: 2010) μπορούμε να 
κατηγοριοποιήσουμε τις εκφράσεις βάσει της εννοιακής μεταφοράς:  
 

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ : παραλύω από φόβο, 
μου λύθηκαν / κόπηκαν τα γόνατα / τα πόδια, τραυλίζω από το φόβο μου 
Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΚΡΥΟ : με έπιασε κρυάδα / ρίγος / σύγκρυο / τρέμουλο από 
το φόβο, με κόβει κρύος ιδρώτας, με λούζει κρύος ιδρώτας 
Ο ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΝΕΚΡΟ : ασπρίζω από φόβο, γίνομαι άσπρος σαν 
το πανί, πανιάζω από φόβο, χλωμιάζω από φόβο 
Ο ΦΟΒΙΣΜΕΝΟΣ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ ΣΑΝ ΤΟ ΝΕΚΡΟ : παγώνω από φόβο, 
μουδιάζω από φόβο, πεθαίνω από φόβο, νεκρώνω από φόβο, κοκκαλώνω από φόβο, 
μαρμαρώνω από φόβο 
Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΥΓΡΟ ΜΕΣΑ ΣΕ ΔΟΧΕΙΟ : κάτι με γεμίζει με φόβο 
Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΒΑΣΑΝΟ : με βασανίζει ο φόβος 
ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΦΟΒΑΤΑΙ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟ ΦΟΒΙΣΜΕΝΟ ΖΩΟ : ζαρώνω από φόβο, 
λουφάζω από το φόβο, μαζεύομαι από φόβο 
Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΗΝ ΤΡΕΛΑ : τρελαίνομαι από φόβο 
Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΕΧΘΡΟ ΣΤΗ ΜΑΧΗ : νίκησε τους φόβους του, διέλυσε 
τους φόβους του 
Ο ΦΟΒΟΣ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΟΝ ΑΝΩΤΕΡΟ ΙΕΡΑΡΧΙΚΑ : ο φόβος τον εξουσιάζει, ο 
φόβος τον κυβερνά 

 
Οι εκφράσεις αυτές φαίνεται να διέπονται από δύο βασικές αρχές: προσβολή βασικών 

λειτουργιών του ανθρώπου και έλλειψη αντίδρασης του υποκειμένου στο συναίσθημα του 
φόβου. 
 
 
5.1.1 Προσβολή βασικών λειτουργιών 
 
Στην κατηγορία αυτή εντάσσονται εκφράσεις που δηλώνουν την προσβολή βασικών 
λειτουργιών του ανθρώπου (κυρίως φυσικών, αλλά και νοητικών)∙ ο φόβος προέρχεται 
από απειλή που έχει αξιολογηθεί από ασήμαντη έως θανάσιμη, ενώ η συναισθηματική 
εμπλοκή του υποκειμένου είναι φανερή. Πιο αναλυτικά, σε εκφράσεις όπως χέστηκα / 
κατουρήθηκα από το φόβο μου, τα έκανα πάνω μου, έκλασα μέντες / πατάτες κ.ά. 
αξιολογείται εκ των υστέρων από τον φορέα εμπειρίας ως μη σοβαρού. Θα μπορούσαμε 
ίσως να πούμε ότι εκλαμβάνεται πλέον ως γελοίος, όπως φαίνεται από τις συνδηλώσεις 
των λέξεων χέζομαι, κλάνω κτλ.  
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Σε άλλες εκφράσεις όμως, η φυσική αδυναμία του φορέα εμπειρίας είναι αυξημένη, 
όπως και η εκτίμηση της σοβαρότητας της απειλής: τρέμω σαν το φύλλο / σαν το ψάρι,  
σφίχτηκε το στομάχι μου, έγινα κάτασπρος / σαν το πανί. Οι λέξεις-κλειδιά, όπως ψάρι, ή η 
δήλωση του χρώματος φανερώνουν κάποια χαρακτηριστικά του ανθρώπου που φοβάται. 
 

(23) Φυσικά δεν είπα όχι, αλλά όταν ανέβηκε πίσω έτρεμε σαν το ψάρι από το φόβο 
και μου είπε «μην τρέχεις γιατί φοβάμαι τις μηχανές»... (www.moto.gr) 

 
Ο αιφνίδιος χαρακτήρας του φόβου, φαίνεται μέσα από εκφράσεις όπως μου κόπηκαν 

τα ήπατα / το αίμα, έσπασε η καρδιά μου / η χολή μου, με έλουσε κρύος ιδρώτας, μου 
λύθηκε ο αφαλός από το φόβο. Οι εκφράσεις αυτές δηλώνουν την προσβολή βασικών 
λειτουργιών του ανθρώπινου όντος. 
 

(24) Τι έπαθε αυτός; Φίδι τόνε δάγκασε; Το είχαν ξεχάσει, όταν από κάμποση ώρα 
μπαίνει ξαναμμένος και βαστούσε μιαν όχεντρα στα χέρια του. Ολουνών κόπηκαν 
τα ήπατα. 

 
Σε αυτές τις εκφράσεις, η απειλή είναι ξαφνική και ο φόβος αφορά έναν άγνωστο 

κίνδυνο με πιθανότητα σοβαρών επιπτώσεων, ενώ ο αντίκτυπος του φόβου στον 
άνθρωπο γίνεται πιο εσωτερικός (καρδιά, χολή, αίμα κτλ.).  
Τέλος, στις εκφράσεις πάγωσε το αίμα στις φλέβες μου, πάγωσα / πέθανα από το φόβο 
μου, κοκάλωσα από φόβο / τρόμο, είδα τον άγγελό μου κ.ά. ο κίνδυνος έχει αξιολογηθεί 
ως πολύ σοβαρός, καταστρεπτικός, αφού τα χαρακτηριστικά του ‘κρύου’ και της 
‘ακινησίας’ ανακαλούν σαφείς συνδηλώσεις θανάτου, όπως το υποδηλώνει η λέξη-κλειδί 
άγγελος. 
 
 
5.1.2 Έλλειψη αντίδρασης 
 
Στη δεύτερη κατηγορία, εντάσσονται εκφράσεις που περιγράφουν με τρόπο 
αποστασιοποιημένο την έλλειψη αντίδρασης του υποκειμένου στο συναίσθημα του 
φόβου. Εδώ δεν υπάρχει σαφής αξιολόγηση του κινδύνου και δεν υπάρχει μεγάλη 
συναισθηματική εμπλοκή. Έτσι, ο φόβος μπορεί να περιγράφεται ως εξωτερική δύναμη-
εχθρός (π.χ. με έπιασε πανικός / τρεμούλα, με κυρίευσε ο φόβος) ή μπορεί να περιγράφεται 
ως ένα είδος αντικειμένου που επιβάλλεται κατά κάποιον τρόπο στον άνθρωπο (π.χ. πήρα 
μια τρομάρα, έφαγα φρίκη, πήρα από φόβο κπ. / κτ. κ.ά.).  
 
 
5.1.3 Εν είδει συμπεράσματος 
 
Βασική για τη δήλωση της βίωσης του φόβου είναι η πρώτη κατηγορία, η οποία 
εμφανίζει διαβαθμίσεις ως προς την αξιολόγηση της απειλής που υπονοείται και 
δημιουργεί το φόβο: η ενδεχόμενη βλάβη και ο αντίκτυπος στο ανθρώπινο ον είναι από 
ασήμαντα έως πολύ σοβαρά, η βίωση και η συναισθηματική εμπλοκή άμεσες, ενώ σε μια 
ομάδα εκφράσεων εμφανίζεται και ο παράγοντας «ξαφνικό / αιφνίδιο» (με έλουσε κρύος 



[��162��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

ιδρώτας, μου κόπηκαν τα ήπατα κ.ά). Στη δεύτερη κατηγορία απλώς περιγράφεται ο 
φόβος του υποκειμένου χωρίς να γίνεται απόπειρα «αναπαράστασης» της βίωσής του. 
 
 
5.2 Η φρασεολογία της έκπληξης 
 
Αντίθετα από ό,τι συμβαίνει με την έκφραση του φόβου, η βίωση της έκπληξης 
δηλώνεται στη φρασεολογία της ελληνικής μέσω κάποιων ελάχιστων εκφράσεων: 
 

ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΚΠΛΗΣΣΕΤΑΙ ΔΕΝ ΕΛΕΓΧΕΙ ΠΙΑ ΤΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ : μένω 
άλαλος / άφωνος / με το στόμα ανοιχτό / μου κόβεται η μιλιά 
Ο ΈΚΠΛΗΚΤΟΣ ΣΤΕΚΕΤΑΙ ΑΚΙΝΗΤΟΣ : μένω κολώνα / ξερός  
Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΦΥΣΙΚΟ ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ : μένω 
κεραυνοβολημένος / κεραυνός εν αιθρία / μένω εμβρόντητος 
Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΕΝΑ ΧΤΥΠΗΜΑ : μου έρχεται κτ κατακούτελα / 
νταμπλάς / αντράλα / με στέλνει αδιάβαστο κτ. 
Η ΕΚΠΛΗΞΗ ΕΙΝΑΙ ΣΑΝ ΤΗ ΝΟΗΤΙΚΗ ΣΥΓΧΥΣΗ : τα χάνω, μου φεύγει το 
τσερβέλο / το καφάσι 

 
Οι εκφράσεις αυτές μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: προσβολή 

κάποιων βασικών λειτουργιών του ανθρώπου και έλλειψη αντίδρασης.  
Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται οι εκφράσεις που περιγράφουν προσβολή 

κάποιων βασικών λειτουργιών του ανθρώπου∙ η έμφαση εντοπίζεται στο αιφνίδιο της 
προσβολής και όχι τόσο στο βαθμό της βλάβης από τον ενδεχόμενο κίνδυνο, ενώ οι 
επιπτώσεις στο ανθρώπινο ον είναι περισσότερο εξωτερικές και παρατηρήσιμες. Έτσι 
λ.χ. οι εκφράσεις έμεινα κολώνα / κάγκελο δηλώνουν αδυναμία κίνησης, οι εκφράσεις 
έμεινα άλαλος / με το στόμα ανοιχτό δηλώνουν αδυναμία ομιλίας, οι εκφράσεις τρίβω τα 
μάτια μου / δεν πιστεύω στα μάτια μου υποδηλώνουν την αδυναμία του φορέα εμπειρίας 
να πιστέψει σε αυτό το οποίο εμφανίζεται μπροστά του, ενώ μερικές εκφράσεις 
δηλώνουν και ένα είδος νοητικής σύγχυσης (τα έχασα, είδα το Χριστό φαντάρο κ.ά.).  
 

(25) Δεν θα πιστεύετε στα μάτια σας: Ανθρώπινο πρόσωπο σε γιγάντιο κύμα!7 
 

Στη δεύτερη κατηγορία εντάσσονται εκφράσεις που δηλώνουν την έλλειψη 
αντίδρασης εξαιτίας ενός αιφνίδιου χτυπήματος / επίθεσης: έμεινα κεραυνοβολημένος / 
εμβρόντητος, μου ήρθε νταμπλάς κ.ά.  
 

(26) Ο κ. Παπακωνσταντίνου αναφέρθηκε λεπτομερώς στην υπόθεση της 
αναθεώρησης του ελλείμματος, υπόθεση που διερευνάται από τη Βουλή και 
λέγοντας χαρακτηριστικά πως «Και μένα μου ήρθε ταμπλάς» αναφερόμενος στην 
αναπροσαρμογή του ελλείμματος προς τα πάνω.8 
 

Βασική για τη δήλωση της έκπληξης είναι και εδώ η πρώτη κατηγορία: οι εκφράσεις 
φανερώνουν δυσλειτουργία του ανθρώπινου όντος λόγω ενός μη αναμενόμενου 
                                                            
7 www.aniwthoi.net/2014/02/blog-post_548.html 
8 http://www.iefimerida.gr/node/41329#ixzz2uG0yd24v 
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συμβάντος, ενώ η απειλή ενός ενδεχόμενου κινδύνου μπορεί να μην έχει αξιολογηθεί, 
υπάρχει όμως. Έτσι, οι επιπτώσεις στον άνθρωπο περιγράφονται περισσότερο με όρους 
εξωτερικής και παρατηρήσιμης αδυναμίας. Στη δεύτερη κατηγορία η απουσία της 
απειλής είναι πιο αισθητή, οπότε τονίζεται ο αιφνιδιαστικός χαρακτήρας του συμβάντος 
που προκάλεσε την έκπληξη∙ όπως και στην περίπτωση του φόβου, η έκπληξη εδώ 
περισσότερο περιγράφεται παρά «αναπαρίσταται» ως βίωμα. 
 
 
6. Η «γκρίζα ζώνη» του φόβου και της έκπληξης 
 
Από την ταξινόμηση των κατηγοριών του φόβου και της έκπληξης προκύπτει ότι κάποιες 
εκφράσεις δηλώνουν ταυτόχρονα φόβο και έκπληξη: κόπηκε η χολή μου / το αίμα μου, 
μου κόπηκε η μιλιά, έσπασε η καρδιά μου, έπαθα ταράκουλο / σοκ, έμεινα κάγκελο κ.ά. Σε 
όλες αυτές τις εκφράσεις συνυπάρχει το χαρακτηριστικό «αιφνίδιο» και «ενδεχόμενη 
απειλή-βλάβη» που είναι αποτέλεσμα της αξιολόγησης της κατάστασης ως δυνητικά 
επικίνδυνης. Όσο περισσότερο υπερισχύει ο αιφνιδιασμός, τόσο οι εκφράσεις δηλώνουν 
πιο πολύ έκπληξη, ενώ οι επιπτώσεις στο ανθρώπινο όν είναι πιο επιφανειακές (π.χ. 
πετάχτηκαν τα μάτια μου έξω, έμεινα άφωνος, τρίβω τα μάτια μου). Αντίθετα, όσο 
περισσότερο δηλώνεται η προσμονή κινδύνου και η αξιολόγησή του ως σοβαρού, τόσο 
υπερισχύει ο φόβος, ενώ οι επιπτώσεις στον άνθρωπο είναι βαθύτερες και πιο επώδυνες 
(π.χ. μου κόπηκε η ανάσα, πήγε η ψυχή μου στην Κούλουρη, πάγωσε το αίμα στις φλέβες 
μου).  
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Abstract  
 
The present paper deals with concessive at least. It considers what are the equivalent 
expressions employed by English and Greek in order to express this meaning of at 
least, and argues for a distinction between the two types of concessive at least based 
on Greek who lexically distinguishes the two. Thus, a new taxonomy is proposed, due 
to the distinct semantic, syntactic and intonational properties of the two concessive 
elements that appear in Greek.  

 
Keywords: concessive, at least, Greek 
 
 
1. The problem1 

 
If one looks carefully at the literature of concessive at least, one will soon realize that 
there is disagreement with respect to the basic description and the properties of this 
element. For example, the properties listed for concessive at least by Nakanishi & 
Rullmann (2009), (N&R henceforth) are quite different from the ones provided by 
Crnič (2011) and Giannakidou (2007) among others. I will argue that these differences 
in the characterization of the element in question are due to the fact what has been 
called “concessive at least” actually subsumes two different elements and that the 
puzzling fact that different authors have provided different descriptions can be 
resolved if one looks at languages, such as Greek, which lexically distinguish these 
two types2. Then, it becomes obvious that the researchers have been dealing with two 
distinct types of concessive at least. The problem is due to the polysemy in English, 
i.e. the same form, namely at least, appears in both cases. I will argue that the two 
types are related, they are both concessive, but they have different properties which 
leads us to distinguish between the two. I will name N&R's concessive at least “at 
least1” and Crnič 's concessive at least “at least2” respectively. 
 
 
1.1 Concessive at least for Nakanishi & Rullmann (2009)/ at least13  

 
According to Nakanishi & Rullmann's (2009) description, at least expresses the 
concession of the speaker; the adjacent of at least is considered to be “satisfactory”, 
                                                 
1I would like to thank Elena Anagnostopoulou and Winfried Lechner for their invaluable comments. 
Further, I would like to thank IKY (Greek Scholarship Foundation), as well as Melina Foundation who 
have supported this research. 
2For a thorough analysis of all types of at least see (Barouni forthcoming). 
3This type of at least is mentioned, as expressing evaluation (König 1991, Kay 1992, 2001, Gast 2013), 
and as concessive in Giannakidou (2007), N&R (2009a), Crnič (2011) and Grosz (2011) 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
166-178.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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not the least/ not the most preferable element of a pragmatic scale (Horn 1972). In (1) 
it would have been more preferable if Mary had solved 7 exercises, less preferable if 
she had solved 3 or fewer exercises.  

 
Scenario A: I am a teacher and Mary is one of my students. I thought my students 

would do well at the exam who consisted of seven exercises. However, John solved 
one exercise and Mary four. In this scenario I can utter (1): 

 
 (1) At least, Mary solved four exercises  

 
 

1.1.1 Semantics of Concessive-At least (at least1)  
 

Nakanishi and Rullmann (2009a), based on Krifka (1999), Geurts & Nouwen (2007) 
and Büring (2008) provide the following semantics for concessive at least. 
Concessive at least for N&R asserts that the target proposition, name it p, is true.  

 
 (2) p (w)=1 “the target proposition p is true”  (Mary solved four 
 exercises) 

 
It is implicated that there is a set of alternatives, call it C. There is an alternative 

proposition in this set that ranks higher (call it (q)), and there is another proposition 
that ranks lower than the adjacent of the particle, call it r. The alternatives are ordered 
in a scale reflecting a preference ranking. In the scenario above, solving five or more 
exercises (alternative (q)) is preferred from solving four exercises (target proposition 
p). Solving less than four exercises (the alternative (r)) is considered to be less 
satisfactory. 

 
 (3) The preference ranking is the following: r < p < q 

Mary solved three exercises < Mary solved four exercises <Mary 
solved  five exercises... 

  
Formally, the conventional implicatures of at least1, (N&R 2009a):  

 
 (4) i. the scalar ranking reflects a preference ranking 
  ∀ p , q  ∈C [ q > p ⇔ q is preferred to p ] 
  
  ii. there is a proposition (q) that ranks higher than p    ∃q∈C [ q > p ] 
 
  iii. there is a proposition (r) that ranks lower than p     ∃r ∈C [ r < p] 
 

 
Crucially, according to N&R's semantics, concessive at least cannot modify an 

element that is at the bottom of the scale; recall that an alternative proposition (r) that 
ranks lower than the target proposition (p) is implicated. Thus, (5) is predicted to be 
infelicitous: 
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 (5) # At least, Mary solved one exercise 
   (Scale Mary solved one exercise < Mary solved two exercises... < ...< 

  Mary solved seven exercises ) 
 
 

1.1.2 Syntactic distribution 
 
Concessive at least is preferred in sentence initial position, but other syntactic 
positions are also licit with the exception of the post verbal position: 
  
 (6) At least, Mary (at least) solved  (#at least) four exercises (at least) 
 
 
1.2 Concessive at least for Crnič (2011)/ at least2 

 
On the other hand, Crnič (2011) referring to the properties of concessive at least,  
provides a different picture. First and most importantly he argues that the associate of 
this particle is the lowest/ least likely element of the scale, in direct contradiction with  
N&R presented above, who provide a semantics according to which the adjacent of at 
least cannot be the lowest element of the scale, as we saw in (5). 

 
 (7) If you answer at least one question correctly, you’ll pass 
 
 (8) To get a passport, John must send me at least a scanned photo 
  Scale assumed: <scanned photo, original photo>. 
 
Secondly, this at least seems to be interchangeable with even: 
 
 (9) If you answer even one question correctly, you’ ll pass 
  
 (10) To get a passport, John can send me even a scanned photo 
  
Note, that the at least presented in section 1.1. above is crucially not 

interchangeable with even:  
 
 (11) # Even, Mary solved  four exercises  (compare to (1) above)  
 
Third, Crnič points out that even appears in downward entailment environments 

and existential modals, while for N&R's at least there are no such restrictions (see 
2.2.4 below for more discussion and some examples). 
 
1.2.1  Semantics of Crnič' s concessive at least/ at least2 
 
Crnič attempts to relate the two particles, even and at least, by providing a scope 
analysis for concessive at least, which is based on the analysis he follows for even. In 
his theory, at least spells out two focus-sensitive operators EVEN and AT LEAST, 
(following the scope theory of even of Karttunen & Peters 1979, Wilkinson 1996 a.o.), 
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which can both associate with the same focused element. The operator EVEN carries 
a scalar presupposition denoting that its associate is the least likely among the relevant 
alternatives. The operator AT LEAST carries a weak existential meaning (cf. Schwarz 
2005). It takes a set of alternatives C as its first argument and a proposition p as its 
second argument and it states that there is an alternative from C that is true and that is 
at most as likely as p.  

  
 (12) a. ... Peter won at least a BRONZE medal   

  b. [... [[EVEN C' ] [AT LEAST C] [Peter won a bronzeF medal]] 
 
I leave aside the details of his analysis, since what is of interest now is to make 

clear that at least1 has different properties from at least2. I encourage the reader to 
read Crnič' s paper for arguments in support of his analysis.  

 
1.2.2  Syntactic distribution 

 
Crnič does not discuss whether there are other available syntactic positions for 
concessive at least, but as we can see below, the only licit syntactic position for this 
particle is the one preceding the elements modified by the particle. This is very 
different from the distribution of at least1 presented in section 1.1.2. 

 
 (13) (#At least)4 if you answer at least one question (#at least) correctly 

  (#at least)5, you’ll pass 
 
1.3 Interim summary 
 
Table 1 summarizes the different properties that researchers have provided for what 
they have characterized as “concessive at least”. A comparison between the two at 
least, as they have been described by different authors, makes it obvious that we seem 
to be dealing with two different items.   
 

Table 1 
 Concessive- at least 

(at least1)    
(N&R 2009) 

Even-at least 
(at least2) 

(Crnič 2011) 
Particle used in 

English 
At least Even/ at least 

Syntactic  distribution S- initial (preferred),  
preverbal, S-final 

Only 
preceding the DP 

Associate of the 
particle 

 

Not the lowest/ not  the 
highest element of the scale 

(N&R 2009) 

The lowest element 
of the scale 
(Crnič 2011) 

                                                 
4This position is excluded with the meaning of at least2. Note that it is fine, with the meaning of 
concessive at least1 . 
5See footnote 4. 
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In the next section I will offer evidence from Greek in support of the view that 
there are indeed two different types of concessive at least. 

 
 

2. Greek concessive at least  
 

Greek concessive at least is expressed with esto (ke)6 and  esto (*ke)7. In both the 
basis element is the particle “esto”. However, they differ in the option of combining 
with the element ke (“and”). The first type optionally licenses ke (“and”), while in the 
second type of concessive at least the co occurrence of ke with esto results in 
ungrammaticality. I will argue that esto (*ke) corresponds to N&R' s concessive at 
least (at least1), while esto (ke) can be identified with Crnič's concessive- even at 
least (at least2). More specifically, I will demonstrate that they show differences wrt 
to their semantics, their syntactic distribution and intonational pattern. As a result of 
this discussion, I will conclude that a division is needed between the two types of 
concessive at least. 
 
 
2.1.1 Meaning of  esto (*ke)/ at least1 

 
We can apply to “esto” the semantic restrictions described by N&R for their “at least” 
and show that Greek esto behaves similarly.   

 
 (14) I Maria  ÉLISE  esto (*ke) teseris askisis8        

   The Maria solved esto four exercises 
  ‘At least, Mary solved four exercises’ 
   
Recall scenario A from example (1) above. What (14) implies is that Maria's 

solving four exercises is neither the optimal, nor the worst scenario; (14) seems to be 
satisfactory, similarly to N&R's concessive at least. Moreover, the adjacent expression 
of esto is not the lowest element of the scale, in accordance to N&R's concessive at 
least, and contrary to Crnič' s concessive at least. 

                                                 
6Note that esto originates from the third singular person of the imperative of the verb to be in Ancient 
Greek. 
7For reasons of space, I am not referring to the ambiguous particle tulahiston (“at least”) which can 
receive both an epistemic and a concessive meaning. For a detailed presentation of tulahiston see 
(Barouni forthcoming) 
8Giannakidou (2007) considers esto in positive episodic sentences ungrammatical. However, she                                  
does not make a distinction between esto/ esto ke. I will argue that the cases to which she refers to                               
corresponds to esto (ke)/ at least2. 
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2.1.2 Syntactic distribution of  esto (*ke)/ at least1 
 

Esto (*ke) shows limited distribution. It modifies the VP and prefers to appear post 
verbally.  

 
 (15) I Maria ÉLISE esto (*ke) teseris askisis (? esto (*ke)) 
  
Esto (*ke) contrary to English concessive at least, is infelicitous in S- initial 

position with a concessive interpretation9, 10:  
 
 (16) #Esto (*ke) i Maria  ÉLISE teseris askisis 
 
Thus, Greek at least1, esto (*ke), has different syntactic distribution from English 

at least1. Recall that English at least1 prefers to appear in S- initial position, but 
preverbal and sentence final position is also licit. On the other hand, Greek at least1  
can appear only post-verbally, which is a non-licit position for English at least1: 
 

 (6) At least, Mary (at least) solved  (#at least) four exercises (at least) 
 
 
2.1.3 Intonation 

 
Concerning its intonation, main stress falls on the predicate (17a)11, as indicated, not 
on the DP (17b): 
  
 (17) a. I Maria ÉLISE esto (*ke) teseris askisis 
  a. #I Maria elise esto (*ke) TÉSERIS askisis 
 

N&R do not say anything about the intonation of concessive at least. Native 
speakers that I have consulted have indicated that at least forms an intonation phrase 
by itself, so there is a small pause after the particle, indicated by the slashes: 
  
 (18) a. At least, // Mary solved four exercises  
  b. Mary, at least//  solved four exercises  
  c.  Mary  solved four exercises// at least. 
 

In sum, English and Greek at least1 differ with respect to intonation, but this is 

                                                 
9This position is felicitous when esto forms a conditional: 
 (ii) Esto oti i Maria elise teseris askisis 
 Esto that the Maria solved four exercises 
 ‘Suppose that Mary solved four exercises’ 
  I leave for further research how this meaning of esto fits into the picture 
10Though marked, some speakers accept esto modifying a DP under a contrastive interpretation. 
However, there is no consensus among the native speakers, this is why I will not deal with examples as 
in (i): 
 (i) ?I Maria esto (*ke), ÉLISE  teseris askisis 
11There seems to be secondary stress also on the particle 
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something expected as Greek intonation generally has different properties (i.e. 
Baltazani & Jun 1999). 
 
 
2.1.4 Applying N&R's tests 

 
N&R (2009a) provide some tests for concessive at least, at least1 in present terms, 
which I am applying below to Greek esto (*ke). As will be seen, this particle behaves 
similarly to concessive English at least. 

 
(i) Compatibility with false higher scales 
The first test that N&R propose, is compatibility of concessive at least with false 

higher scales (English examples from N&R 2009a). This is also the case for esto 
(*ke): 
 
 (19) a. Mary didn't win a gold medal, but at least she won silver  

  b. I Maria den kerdise to hriso metalio, ala KÉRDISE esto (*ke) to 
  asimenio 

  The Maria not won the gold, but won esto the silver medal 
  ‘Mary did not win the gold medal, but at least she won the silver one’

  
(ii) Entailment with non entailment scales 
The second test concerns entailment; with concessive at least there is entailment of 

the adjacent also with non entailment scales. (20a) entails that Mary is an associate 
professor. The pragmatic scales assumed is the following: Lecturer < Associate 
professor < Professor. Esto (*ke) behaves similarly: in (20b) it is entailed that Mary is 
an associate professor.  

 
 (20) a. At least Mary is an associate professor  

  b.I Maria ÍNE esto (*ke) epikouri kathigitria   
  The Maria is  esto the associate professor 
  ‘At least, Mary is an associate professor’  
 
(iii) Preferability 
The third criterion for concessive at least, is the presence of an implicature that 

there is preference for higher elements of the scale. In (21a) it would have been 
preferable if Maria had won the gold medal. Esto (*ke) behaves similarly to English 
concessive at least (21b): 

 
 (21) a. At least, Mary won the silver medal 
  b. I Maria KÉRDISE esto (*ke) to asimenio metalio 
  The Maria won esto the silver medal 
  ‘At least, Mary won the silver medal’  
  
(iv)  “Settling for less” interpretation    
Recall from above that concessive at least1 implicates that there is a higher 

alternative which is preferred; the adjacent of at least is satisfactory, but not the 
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optimal alternative. In other words, the adjacent expression cannot be the highest 
element of a scale (cf. then the settling for less interpretation would be nonsensical).   
In the “medal” example above, winning the gold medal would be the best scenario, 
therefore, (22a) would be infelicitous. This is due to the “settling for less” 
interpretation induced by at least, according to N&R.  As can be seen, the same holds 
in Greek for esto (*ke) in (22b): 

 
 (22) a. #At least, Mary won the gold medal 
  b. #I Maria KÉRDISE esto (*ke) to hriso metalio 
  The Maria won esto the gold medal 
  ‘#At least, Mary won the gold medal’ 
 
 
In sum, despite the differences concerning the syntactic distribution and the 

intonation, English and Greek concessive at least1 behaves alike with respect to the 
four criteria that N&R have proposed. Now, I will move to concessive at least, as 
described by Crnič (2011) and check how the Greek concessive particle esto (ke) 
behaves. I will argue that Greek and English concessive at least2 share the same 
properties. 
 
 
2.2 Esto (ke)/ at least212, 13 

 
On the basis of the above discussion, I will distinguish esto (*ke) from esto (ke) 
(unlike previous literature on the topic, e.g. Giannakidou 2007). Crucially, the second 
type of at least (at least2) can co-occur with ke, whereas the first type cannot (see 2.1. 
above). I will argue that esto (ke) corresponds to Crnič' s concessive at least/ at least2 
and it is lexically distinguished in Greek by the felicity of ke with esto. 

Recall from above that a crucial difference between at least1 and at least2 is that 
the adjacent expression of at least1 cannot be the lowest element of the scale, unlike 
the adjacent expression of at least2. If I am correct in assimilating esto (ke) with at 
least2  it is then expected that the associate of esto (ke) should be the lowest element 
of the pragmatic scale (vs. esto (*ke) above which arguably corresponds to at least1 ), 
an expectation that is fulfilled:  

 
Scenario B: I am teacher and John, one of my students is very lazy. The test 

consists of seven exercises. I am saying to him: 
 
 (23) Lise esto (ke) MÍA askisi! 
  Solve esto (ke) one exercise  
  ‘Solve at least one exercise!’ 

                                                 
12Crucially ke is optional with esto. Remember that at leatst1 is ungrammatical with ke. 
13Interestingly, Romanian also has a distinct concessive particle (fie ṣi), which can be used only in the 
environments below, and differs from the concessive particle (at least1). Further, it also shares the same 
morphological properties. The particle fie ṣi is composed by the second person of the imperative of the 
verb to be (fie) followed by “and” (ṣi), similarly to Greek. I intend to further explore this issue. 
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 (24) # Lise esto (ke) teseris askisis14! 
  Solve esto (ke) four exercises 
  ‘#Solve at least four exercises!’  
 
More evidence comes from the different syntactic distribution and intonation of 

esto (ke) and will be presented below. 
 
 
2.2.1 Syntactic distribution 

 
Starting with the syntactic distribution of esto (ke), the particle modifies the DP, not 
the VP, unlike what esto (*ke) does. Esto (ke) has to be adjacent to its associate, and to 
precede it (25 vs. 26): 

 
 (25)  Lise esto (ke) MÍA askisi  
 (26) *Lise MÍA askisi esto (ke)  
 
Thus, the syntactic position of at least1 and at least2 differ. Esto (*ke)/at least1 

appears post verbally or S-finally modifying the VP (15), whereas esto (ke)/ at least2 
modifies a DP  and has to precede it.  
 
 
2.2.2 Intonation 
 
Esto (ke) also shows a different stress pattern than esto (*ke). Main stress falls on the 
associate DP, while stress on the predicate results to ungrammaticality (27b). Recall, 
that with esto (*ke) the main stress falls on the predicate (28a): 

 
 (27) a. Lise esto (ke) MÍA askisi   (at least2) 
  Solve esto (ke) one exercise 
  ‘Solve at least one exercise’   
  
  b. # LÍSE esto (ke) mia askisi  
 
 (28) a. I Maria ÉLISE esto (*ke) teseris askisis (at least1) 
  a. #I Maria elise esto (*ke) TÉSERIS askisis 
 
So far, the different stress patterns of esto (ke) vs. esto (*ke) and their differences in 

syntactic distribution provide evidence for a distinct treatment of the two particles. 
Further evidence in support of this conclusion will be provided by applying N&R's 
tests. 
 
 

                                                 
14Unless solving four exercises is considered to be the lowest element of the pragmatic scale, which is 
not the case in our scenario. 
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2.2.3 Applying N&R's tests to esto (ke) 
 

Interestingly applying N&R' s four tests to esto ke results in ungrammaticality15; all 
four tests are inapplicable with esto (ke). Recall that all the tests were applicable with 
at least1/ esto (*ke) in section 2.1.4. 

 
(I) Compatibility with false higher scales 
 (29) *I Maria den kerdise to hriso, ala kerdise esto (ke) to ASIMÉNIO 

  The Maria not won the gold, but won esto (ke) the silver 
  ‘#Mary did not win the gold medal, but she won at least the silver16’

  
(ii) Entailment with non- entailment scales   
 (30) *I Maria ÍNE esto (ke) epikouri kathigitria 
  The Maria is  esto (ke) the associate professor 
   ‘#Mary is at least an associate professor’  
   
(iii) Preferability 
 (31) *I Maria kerdise esto (ke) to ASIMÉNIO  
  The Maria won esto (ke) the silver 
  ‘#Mary won at least the silver medal’  
 
(iv) “Settling for less” 
 (32) #I Maria kerdise esto (ke) to HRISO  
  The Maria won esto (ke) the gold  
  ‘#Mary won at least the gold’   
 
A question that arises is when is esto (ke) felicitous. According to Crnič (2011), at 

least2 can be felicitous in downward entailment environment, as well as in modal 
environments. Let us now see whether this is also true of esto (ke).  
 
 
2.2.4 Esto (ke) in downward entailment and in modal environments  

 
As expected, and in accordance to the properties of at least2 (Crnič 2011), esto (ke) is 
indeed felicitous in downward entailments, namely in the restrictor of the universal 
quantifier (33), in the antecedent clause of a conditional (Giannakidou 2007) (34), and 
under without and doubt (35-36). The reader can verify by him-/her-self that 
concessive esto (*ke)/ at least1, whose associate is not the lowest element of the scale, 
is infelicitous in these environments:  

  
 (33) Kathe fititis pu elise esto (ke) MÍA askisi, perase tis eksetasis   

  Every student that solved esto (ke) one exercise, passed the exams 
  
                                                 
15Thanks to Peter Grosz for discussing this point. 
16The English examples inn (29-31) are also felicitous with an epistemic interpretation (see N&R 
2009a), but this is not the reading I am interested in. The sentences are considered infelicitous with a 
concessive at least2 interpretation. 
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  ‘Every student who solved at least one exercise, he passed the exams’
  

 (34)  Ean kerdisis esto (ke) to HÁKLINO, tha jinis iroas17   
  If win esto (ke) the bronze, will become hero 
  ‘Even if you win the bronze medal, you will become a hero’  
  Scale: bronze<silver<gold 
   
 (35) O Petros teliose ti sholiki hronia horis na lisi esto (ke)18 MÍA askisi

  The Petros finished the school year without to solve esto (ke) one  
  exercise 

  ‘Peter finished the school year without even solving one exercise’  
 
 (36) O Petros amfivali oti/an i Anna tha lisi esto (ke) MÍA askisi 
  The Petros doubts that/ whether the Anna will solve esto (ke) one  

  exercise 
  ‘Peter doubts that Anna will solve even one exercise’ 
 
The same picture can be replicated for modal environments as well: esto (ke) is 

felicitous in imperatives (37), with universal modals (38) and with bouletic predicates 
(39). The associate is, as above, the lowest element on the pragmatic scale (examples 
adopted and modified by Crnič 2011): 

 
 (37) Lise esto (ke) MÍA askisi               
  Solve esto (ke) one exercise 
  ‘Solve at least one exercise’  
   
 (38) Jia na vgalis djavatirio, prepi na mu stilis esto (ke) [MÍA   

  skanarismeni] fotojrafia  
  For to get passport, must to me send esto (ke) a scanned photo     
  ‘To get a passport, you must send me at least a scanned photo’  
  Scale assumed: <scanned photo, original photo> 
 
 (39) O Petros efhete na kerdisi esto (ke) to HÁLKINO i Anna               
  The Petros wishes to win esto (ke) the bronze the Anna 
  ‘Peter wishes that Anna would win at least a bronze (medal)’ 
 
I conclude that esto (ke) is concessive qualifying as Crnič's concessive at least/ at 

least2, and differs from N&R's concessive at least/ at least1.  Table 2 summarizes the 
differences between esto (*ke)/ at least1 and esto (ke)/  at least2: 

 
 

                                                 
17The order of elements in the antecedent may vary in Greek. The alternative order in (i) is also very 
common: 
 (i) Esto ke to ARJIRÓ an/ na kerdisis, tha jinis iroas 
18The native speakers I have consulted with tend to prefer the omission of ke in this example. As I was 
told, this is a tendency, not that ke is not licensed in this example. Moreover, an NPI is also felicitous in 
this example, kan/ “even” (Giannakidou 2007). 
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Table 2 
 Esto (*ke)/ 

at least1 

Esto (ke)/ 
at least2 

 Modified element VP/ Sentence DP 
Associate of the particle Not the lowest element of the 

scale  
Lowest element of the 

scale 
Intonation On the Predicate On the DP 
Syntactic  

distribution 
Post verbal (preferred) 

/ S final 
 Preceding the DP 

N&R's tests:  
(a) Compatibility with 
false higher scales 

√ Non Applicable 

(b) Entailment with non 
entailment scales 

√ Non Applicable 

(c) Preferability √ Non Applicable 
(d) Settling for less √ Non Applicable 

 
 
3. Conclusions  

 
In the literature, there is a discrepancy among researchers w.r.t. the properties of 
concessive at least. I have argued that this discrepancy is due to the fact that at least 
represents a case of polysemy in English: the same element that appears in English, at 
least, has either the properties described by N&R or the properties described by Crnič. 
I have provided evidence from Greek that the disagreement can be resolved if we look 
at languages that lexically distinguish between the two. The presence of the same 
particle in Greek (esto), points to a relation between the two concessive types; 
nonetheless, the infelicity of ke with esto in the meaning of at least1, and the 
differences in semantics, syntactic distribution and intonation described above 
provides strong evidence in support of the distinction between the two types of 
concessive at least (at least1 and at least2).  

I leave it open for further research how the theory could account for the common  
meaning, but also for the differences between the two types of concessive at least. 
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Abstract 
 
Languages possess quantifiers, namely items that either indicate how big or small a 
quantity is or express speaker’s evaluation on a quantity (Keenan & Paperno 2012). In 
view of the morphological and semantic diversity of quantifiers in the languages of 
the world, one would like to know what are their semantic similarities and 
differences. Based on Greek and Hebrew, the goal of the present study is to answer 
this question. More precisely, the paper attempts to provide a first typological analysis 
of a representative sample of Greek and Hebrew plural existential quantifiers and 
divide them into the following two semantic categories: 1) precise (such as pente 
akrivos/bidiuk chamisha (=exactly five)) and vague quantifiers (such as liji/meat n (=a 
small amount of n)) and 2) extensional (peripu/be-erech n) and intensional quantifiers 
(such as poli/harbe n (=a big amount of n) and molis/be-koshi n (=just n)).2   
 
Λέξεις-κλειδιά: ποσοδείκτης, σημασιολογική έκταση και ένταση, σημασιολογική 
σαφήνεια και ασάφεια 

 
 

1. Εισαγωγή 
 
Οι γλώσσες του κόσμου διαθέτουν ποσοδεικτικές εκφράσεις ή αλλιώς ποσοδείκτες 
(quantifiers) που δηλώνουν ποια (ή πόσο μεγάλη) ποσότητα οντοτήτων έχει την 
ιδιότητα που περιγράφεται από το κατηγόρημα μιας πρότασης (Keenan et al. 2012). 
Στη πρόταση (1), για παράδειγμα, δίνεται ο ακριβής αριθμός φοιτητών που 
παρακολούθησαν το συνέδριο γλωσσολογίας το Σεπτέμβριο: 25. Στη (2), αντιθέτως, 
εκφράζεται μια εκτίμηση του μεγέθους της ομάδας των φοιτητών που 
παρακολούθησε το συνέδριο γλωσσολογίας το Σεπτέμβριο: πρόκειται για πολλούς 
φοιτητές.  
 
(1) Εικοσιπέντε φοιτητές ήρθαν στο συνέδριο Γλωσσολογίας το Σεπτέμβριο. 
(2) Πολλοί φοιτητές ήρθαν στο συνέδριο Γλωσσολογίας το Σεπτέμβριο. 

 
H μορφολογική και σημασιολογική ποικιλία των ποσοδεικτών στις γλώσσες του 

κόσμου είναι μεγάλη (Corblin & Vlachou σε εξέλιξη, Keenan & Paperno 2012, 
Παγώνη 2013, Στελλά & Φεσόπουλος 2013 μεταξύ άλλων), όπως φαίνεται στα 
παρακάτω παραδείγματα από την Εβραϊκή και την Ελληνική.3  

                                                            
1 Η παρούσα μελέτη βασίζεται στους Στελλά & Φεσόπουλος (2013).  
2 Το n δηλώνει ‘number’.  
3 Προς χάρη συντομίας, τα ελληνικά παραδείγματα παρουσιάζονται ως μεταφράσεις των εβραϊκών. 
Δίνονται ξεχωριστά μόνο σε περιπτώσεις αντιγραμματικότητας των πρώτων.  

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
179-195.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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(3) Kama nashim       panu                             la-avoda ha-zot.  

Κάποιες γυναίκες στρέφομαι-3ΠΛ. ΠΑΡ. στη δουλειά αυτή.ΘΗΛ.  
«Κάποιες γυναίκες έκαναν αίτηση για αυτή τη δουλειά.»  

 
(4) Kama u-chama nashim panu la-avoda ha-zot. 

Κάμποσες/αρκετές γυναίκες στράφηκα-3ΠΛ. στη δουλειά αυτός-αυτή.ΘΗΛ.  
«Κάμποσες/αρκετές γυναίκες έκαναν αίτηση για αυτή τη δουλειά.» 
 

(5) Nashim   achad-ot           panu                         la-avoda           ha-zot. 
Γυναίκες ένας-ΘΗΛ.ΠΛ. εμφανίστηκα.3ΠΛ. σε-τη δουλειά το.αυτό.ΘΗΛ. 
«Κάποιες γυναίκες έκαναν αίτηση για αυτή τη δουλειά.» (Francez & Goldring 
2012) 

 
Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις (3) και (5) δείχνουν ότι το εβραϊκό kama, οι 

αοριστολογικοί τύποι πληθυντικού αριθμού achadim/achadot και ο ελληνικός 
υπαρκτικός ποσοδείκτης κάποιοι έχουν την ίδια σημασία.4 Επίσης, ο 
αναδιπλασιασμένος τύπος του kama (4) (kama u-chama) φαίνεται να είναι 
σημασιολογικά ισοδύναμος με τους ελληνικούς ποσοδείκτες αρκετοί και κάμποσοι 
που δηλώνουν ότι μια μεγάλη ποσότητα οντοτήτων έχει την ιδιότητα που 
περιγράφεται από το κατηγόρημα της πρότασης (Corblin & Vlachou υπεβλήθη, 
Giannakidou 2012 και Vlachou σε εξέλιξη).5  

Ενόψει της παραπάνω μορφολογικής και σημασιολογικής ποικιλίας, δημιουργείται 
το ερώτημα ποιες είναι οι σημασιολογικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ των 
ποσοδεικτών της Ελληνικής και της Εβραϊκής. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι 
να εκπονήσει μια πρώτη διαγλωσσική μελέτη αντιπροσωπευτικού δείγματος 
υπαρκτικών ποσοδεικτών πληθυντικού αριθμού της Ελληνικής και της Εβραϊκής 
κατηγοριοποιώντας τους σε α) σαφείς και ασαφείς ποσοδείκτες (precise/vague 
quantifiers) και β) σε εκτατικούς και εντατικούς ποσοδείκτες (extensional/intensional 
quantifiers).  

Η παρούσα μελέτη ακολουθεί την παρακάτω δομή. Στην παράγραφο 2 
παρουσιάζονται οι πιο σημαντικές μελέτες πάνω στο φαινόμενο της 
ποσοδεικτικότητας στην Ελληνική και Εβραϊκή και δίνεται το εμπειρικό πεδίο της 
έρευνάς μας. Στην παράγραφο 3 γίνεται ένας πρώτος διαχωρισμός των υπαρκτικών 
ποσοδεικτών των δυο γλωσσών σε σαφείς και ασαφείς ποσοδείκτες. Στην παράγραφο 
4 κατηγοριοποιούνται αυτοί οι ποσοδείκτες σε εντατικούς και εκτατικούς 
ποσοδείκτες. Η παράγραφος 5 παρουσιάζει τον επίλογο.  

 
 

2. Προηγούμενες μελέτες και εμπειρικό πεδίο της έρευνας  
 
Στην παρούσα παράγραφο επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των πιο 
σημαντικών μελετών πάνω στους ποσοδείκτες της Ελληνικής και της Εβραϊκής. 
Επιπλέον, παρουσιάζονται οι ποσοδείκτες που εξετάζονται εδώ.  
 
 
 
                                                            
4Τα achadim/achadot (αρσενικό/θηλυκό) απαντώνται μόνο στο πληθυντικό και αντιστοιχούν με τα 
echad/achat (αρσενικό/θηλυκό) ενικού αριθμού. Τα τελευταία έχουν τη σημασία του ένας/μία. 
5 Ο τύπος kama u-chama ανήκει στην αρχαϊζουσα (λόγια) γλώσσα. 
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2.1 Ποσοδείκτες της Ελληνικής 
  

Η Ελληνική παρουσιάζει μια σειρά από υπαρκτικούς ποσοδείκτες του τύπου κάποιοι 
ν και μερικοί ν (Βελούδης 1995, 1996, 2003, Holton et al. 1997, Mackridge 1985, 
Μωυσιάδης 2012 και Χειλά-Μαρκοπούλου 2000) καθώς και του τύπου λίγοι ν, 
πολλοί ν, πάνω από ν, κάτω από ν, σχεδόν ν, μόλις ν, περίπου ν και ακριβώς ν:6  
 
(6) Ήρθαν κάποιοι/μερικοί φοιτητές στο γραφείο μου χθες.   
 
(7) Πολλοί/λίγοι/πάνω από δέκα/κάτω από δέκα/σχεδόν δέκα/μόλις δέκα/περίπου 

δέκα φοιτητές ήρθαν στο γραφείο μου χθες.   
 

Οι ποσοδείκτες που εμφανίζονται στο (7) δεν έχουν αναλυθεί επαρκώς στη 
βιβλιογραφία. Οι Giannakidou (2012), Mackridge (1985) και Vlachou (2011) δίνουν 
μια περιγραφική ανάλυση των χρήσεών τους ενώ στις Giannakidou (2012) και 
Vlachou (2011) προτείνεται ότι εκφράζουν υποκειμενική άποψη για την επικείμενη 
ποσότητα (πρόκειται για value judgment quantifiers κατά τη Giannakidou 2012).   

Η Giannakidou (2012) και ο Mackridge (1985) υποστηρίζουν ότι ο ποσοδείκτης 
λίγοι ν έχει αρνητική έννοια, ενώ ο ποσοδείκτης πολλοί ν θετική έννοια. Η Vlachou 
(2011) προτείνει ότι ο ποσοδείκτης λίγοι ν εκφράζει κατωτερότητα και ο πολλοί ν 
ανωτερότητα σε σχέση με μια υποκειμενικά επιλεγμένη νόρμα.  

Σχετικά με τους ποσοδείκτες περίπου ν και σχεδόν ν η Giannakidou (2012) ορθώς 
υποστηρίζει ότι είναι προσεγγιστικοί ποσοδείκτες: δηλώνουν ότι ο ομιλητής γνωρίζει 
την επικείμενη ποσότητα κατά προσέγγιση:  

 
(8) Ήρθαν περίπου/σχεδόν δέκα φοιτητές στο γραφείο μου χθες.   
 
 
2.2 Ποσοδείκτες της Εβραϊκής  

 
Στην παρούσα παράγραφο γίνεται αρχικά μια μικρή παρένθεση σχετικά με αυτό που 
ονομάζουμε Σύγχρονη Εβραϊκή (ΣΕ) και στη συνέχεια δίνονται κάποια γενικά 
χαρακτηριστικά των εβραϊκών ποσοδείκτών.  

Η ΣΕ παρέμεινε σε γραπτή μορφή χωρίς φυσικούς ομιλητές από το 10ο αιώνα π.χ. 
ως το 4ο αιώνα μ.χ. όπου και ξεκίνησε η αναβίωσή της που ολοκληρώθηκε επισήμως 
όταν το 1922 έγινε μια από τις επίσημες γλώσσες της Παλαιστίνης και όταν το 1948 
έγινε η επίσημη γλώσσα του νεοϊδρυθέντος κράτους του Ισραήλ. Όπως φαίνεται από 
δεδομένα όπως το (4) παραπάνω, η ΣΕ κρατά αρχαϊζοντα στοιχεία μέχρι και σήμερα, 
τουλάχιστον σε ό,τι αφορά την επίσημη ή υψηλή γλώσσα7. Αξίζει να σημειωθεί ότι 
στα Εβραϊκά η επίσημη και η καθομιλούμενη γλώσσα παρουσιάζουν μεγάλη 
απόκλιση. Ωστόσο, δεν μπορούμε να ισχυριστούμε ότι η απόκλιση αυτή συνιστά 
διπλοτυπία/διπλομορφία (diglossia) στα Νέα Εβραϊκά.   

Το Κράτος του Ισραήλ είναι ένα νεόδμητο σχετικά κράτος με πολλαπλά κύματα 
μετανάστευσης έως και σήμερα. Στο Ισραήλ παράλληλα με τα Εβραϊκά και τα 
Αραβικά ομιλούνται περίπου 35 γλώσσες, μειονοτικές και μη. Τα Εβραϊκά είναι σε 
συνεχή επαφή  με άλλες γλώσσες και κάθε φυσικός ομιλητής της Εβραϊκής δέχεται 
διαφορετικές επιρροές από τις γλώσσες που ομιλούνται στο σπίτι του. Αυτό καθιστά 

                                                            
6 Το ν δηλώνει ‘νούμερο’.  
7 Ο όρος υψηλή γλώσσα αποδίδει τον αντίστοιχο εβραϊκό όρο safa gvoha.  
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δύσκολη τη διασφάλιση ομοιογένειας στα δείγματα ομιλητών. Για τον έλεγχο της 
εγκυρότητας των δεδομένων της παρούσας μελέτης, προσπαθήσαμε να 
περιοριστούμε σε δείγματα ομιλητών νεαρής ηλικίας με μοναδική γλώσσα τα 
Εβραϊκά ή με μικρή επιρροή από τα Ρωσικά.  

Όπως βλέπουμε παρακάτω, οι ποσοδείκτες της Εβραϊκής προηγούνται κατά 
κανόνα του ονόματος και το τροποποιούν.  

 
(9) Hu       kore                                        harbe sfarim. 

Αυτός διαβάζω-ΕΝΙΚ.ΑΡΣ.ΕΝΕΣΤ. πολύ βιβλίο-ΠΛΗΘ. 
«Αυτός διαβάζει πολλά βιβλία». (Coffin & Bolozky 2005). 
 

(10) Hu      kore                                     harbe meod sfarim. 
Αυτός διαβάζω-ΕΝ.ΑΡΣ.ΕΝΕΣΤ. πολύ πολύ   βιβλίο-ΠΛΗΘ. 
«Αυτός διαβάζει πάρα πολλά βιβλία». 

 
(11) Bau                 bidiuk     chamisha studentim. 

Έρχομαι – 3 ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. ακριβώς πέντε        φοιτητής-ΠΛΗΘ. 
«Ήρθαν ακριβώς πέντε φοιτητές». 
 

Ωστόσο, ορισμένοι ακολουθούν το όνομα. Αυτό συμβαίνει κυρίως με το 
αριθμητικό echad/achat) (5) καθώς και τα αοριστολογικά achadim (=μερικοί, 
ορισμένοι), meatim (=λίγοι) και rav (=πολύς) (Glinert 1989). Οι τελευταίες μορφές 
ωστόσο είναι αρχαϊζουσες και δεν χρησιμοποιούνται στην καθομιλουμένη 
(colloquial).  
 
(12) Rak student echad ba la-shiur. 

Μόνον φοιτητής ένας έρχομαι-3 ΕΝ.ΠΑΡ. σε-το μάθημα. 
«Μόνον ένας φοιτητής ήρθε στο μάθημα». 

 
Τέλος, μερικοί ποσοδείκτες που συνδυάζονται με αριθμητικά μπορούν είτε να 

προηγηθούν είτε να ακολουθήσουν το όνομα. Σε αυτή την κατηγορία ποσοδεικτών 
ανήκει ο ποσοδείκτης be-erech n που εξετάζουμε παρακάτω (βλ. επίσης Keenan et al 
2012):  

 
(13) Bau                                      chamisha studentim          be-erech. 

 Έρχομαι – 3 ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. πέντε       φοιτητής-ΠΛΗΘ. περίπου 
«Ήρθαν πέντε φοιτητές περίπου.» 

 
(14) Bau be-erech chamisha studentim. 

Έρχομαι -3 ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. περίπου πέντε φοιτητής-ΠΛΗΘ. 
«Ήρθαν περίπου πέντε φοιτητές». 
 

Ειδική αναφορά πρέπει να γίνει στο ζεύγος ποσοδεικτών harbe n και meod n 
(=πολύ) που εκφράζουν από κοινού μεγάλη ποσότητα. Από τη μία, ο harbe n 
προσδιορίζει είτε ρήματα είτε ονόματα:  

 
(15) Hu kore harbe. 

Αυτός διαβάζω-ΕΝΙΚ.ΑΡΣ.ΕΝΕΣΤ. όχι πολύ. 
«Αυτός διαβάζει πολύ».  
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(16) Hu kore harbe sfarim. 
Αυτός διαβάζω-ΕΝΙΚ.ΑΡΣ.ΕΝΕΣΤ. πολύ βιβλίο-ΠΛΗΘ. 
«Αυτός διαβάζει πολλά βιβλία». (Coffin & Bolozky 2005). 

 
Στη πρώτη περίπτωση, ο ποσοδείκτης harbe n ακολουθεί συνήθως το ρήμα και 

δηλώνει είτε τη συχνότητα της πράξης που περιγράφει είτε την ποσότητα της 
οντότητας που δηλώνεται από το αντικείμενο του ρήματος. Στη δεύτερη περίπτωση, 
δε θεωρείται επίρρημα και τίθεται πριν από το όνομα.8  

Από την άλλη, ο ποσοδείκτης meod n (=πολύ), αναφέρεται στην ένταση με την 
οποία γίνεται η πράξη που περιγράφεται από το ρήμα που προσδιορίζει:  
 
(17) Hu      kore                                     meod. 

Αυτός διαβάζω-ΕΝ.ΑΡΣ.ΕΝΕΣΤ. πολύ    
«Αυτός διαβάζει πολύ». 

 
Αν και τα harbe n και meod n θεωρούνται ασύμβατα (mutually exclusive), στην 

καθομιλουμένη χρησιμοποιείται εμφατικά ο τύπος harbe meod n (=πάρα πολύ) (βλ. 
παράδειγμα 10 παραπάνω).  
 Μαζί με τον ποσοδείκτη meat οι ποσοδείκτες harbe n και meod n ανήκουν στους 
ποσοδείκτες που εκφράζουν υποκειμενική άποψη (value judgment) (Francez & 
Goldring 2012). Ο περιφραστικός τύπος lo harbe n (=όχι πολύ) προτιμάται μερικές 
φορές αντί του meat n.  
 
(18) Raiti                  meat mayim.  

Είδα.1ΕΝ.ΠΑΡ λίγο  νερό  
«Είδα λίγο νερό.» (από Francez & Goldring 2012) 

 
(19) Biglal      ha-geshem ayu                                     lo harbe/meat anashim 

Εξαιτίας η-βροχή     υπάρχω-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ λίγο άνθρωπος-ΠΛΗΘ  
ba-rechov. 
σε-ο-δρόμος 
«Εξαιτίας της βροχής, υπήρχαν λίγοι άνθρωποι στο δρόμο.» 

 
Πέρα από τους παραπάνω ποσοδείκτες, η Εβραϊκή διαθέτει επίσης ποσοδείκτες 

του τύπου yoter mi- n (=περισσότερο από ν)/me-al n (=πάνω από)/ pachot mi -n 
(=λιγότερο από) και προσεγγιστικούς ποσοδείκτες του τύπου n kim’at (=σχεδόν ν), 
be-koshi n (=μόλις ν) και be-erech n (=περίπου ν):9  
 
(20) Yoter mi-chamesh. 

Πάνω από πέντε-ΘΗΛ.  
«Πάνω από πέντε.» (από Francez & Goldring 2012) 

                                                            
8 Ένας τρίτος τρόπος να εκφράσει κανείς μεγάλη ποσότητα στην Εβραϊκή είναι το rabim n που 
ακολουθείται από μετρήσιμο συμπλήρωμα. Καθώς δεν αποτελεί αντικείμενο της παρούσας μελέτης, 
δεν το εξετάζουμε διεξοδικά.  
9 Για την έκφραση μιας ποσότητας μικρότερης από την ποσότητα που δηλώνει το αριθμητικό 
συνηθίζεται να χρησιμοποείται ένας μόνον τύπος (το pachot mi- n (=λιγότερο από)) στα Εβραϊκά. Για 
τη δήλωση μιας ποσότητας μεγαλύτερης από αυτή που δηλώνει το αριθμητικό συνηθίζεται να 
χρησιμοποιούνται δύο τύποι: ο τύπος me-al n (που αποδίδει επακριβώς το πάνω από ν) και ο τύπος 
yoter mi- n (που αποδίδει επακριβώς το περισσότερο από ν). Οι μορφές lemata mi- n (=πάνω από ν)/ 
lemala mi- n (=κάτω από ν) που αναφέρονται στους Francez & Goldring (2012) δε χρησιμοποιούνται 
στην καθομιλουμένη.  
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(21) Pachot mi-chamesh. 
Κάτω   από πέντε 
«Κάτω από πέντε.» (από Francez & Goldring 2012) 

 
(22) Kim’at mea. 

Σχεδόν εκατό  
«Σχεδόν εκατό.» (από Francez & Goldring 2012) 

 
(23) Be-erech eser. 

κατά προσέγγιση δέκα-ΘΗΛ 
«Περίπου δέκα.» (από Francez & Goldring 2012) 

 
(24) Be-koshi chamesh. 

Με δυσκολία πέντε-ΘΗΛ.  
«Μόλις πέντε.» (από Francez & Goldring 2012) 

 
 
2.3 Εμπειρικό πεδίο της έρευνας  
 
Οι ελληνικοί και εβραϊκοί ποσοδείκτες που θα μελετηθούν εδώ συνοψίζονται στον 
Πίνακα 1.  
 

Πίνακας 1: Εμπειρικό πεδίο της έρευνας 
Ελληνικοί ποσοδείκτες Εβραϊκοί ποσοδείκτες  
Λίγοι ν Meat 
Πολλοί ν Harbe 
Πάνω από ν Yoter-mi n  
Κάτω από ν Pachot-mi n  
Σχεδόν ν N kim’at 
Μόλις (και μετά βίας) ν Be-koshi n 
Περίπου ν  Be-erech n 
Ακριβώς ν  Bidiuk n 
 
   
3. Σαφείς και ασαφείς ποσοδείκτες 
 
Μερικοί ποσοδείκτες όπως ο ακριβώς τρεις είναι σαφείς ποσοδείκτες (ΣΠ): 
περιορίζουν την τιμή ενός συνόλου (set) στο απόλυτο. Άλλοι πάλι όπως ο 
ποσοδείκτης πολλοί είναι ασαφείς ποσοδείκτες (ΑΠ): αφήνουν ανοικτές πάνω από 
μια επιλογές για την τιμή του συνόλου των μεταβλητών που εισάγουν (βλ. αρχική 
συζήτηση στο van Fraassen 1971).  
 Το πιο διαδεδομένο κριτήριο για το διαχωρισμό μεταξύ σαφών και ασαφών 
ποσοδεικτών είναι η συνδυαστικότητά τους ή μη με τα επίρρηματα ακριβώς και 
bidiuk που δηλώνουν σαφήνεια στην Ελληνική και Εβραϊκή αντίστοιχα. Όπως 
φαίνεται στα παρακάτω δεδομένα, μόνο τα αριθμητικά μπορούν να συνδυαστούν με 
αυτά τα επιρρήματα (22). Αντιθέτως, οι ποσοδείκτες πολλοί ν /harbe n, λίγοι ν /meat 
n, σχεδόν ν/kim’at n, περίπου ν/n be-erech, μόλις ν/be-koshi n, πάνω/περισσότεροι από 
ν/me al-n/yoter mi-n, και λιγότεροι/κάτω από ν/pachot mi-n δεν μπορούν.    
 
(25) Bau                 bidiuk     chamisha studentim. 

Έρχομαι – 3 ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. ακριβώς πέντε        φοιτητής-ΠΛΗΘ. 
«Ήρθαν ακριβώς πέντε φοιτητές». 
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(26) α. *Bau                                      bidiuk     harbe/meat/yoter mi-/              pachot  
Έρχομαι – 3 ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. ακριβώς πολλοί λίγοι περισσότεροι από λιγότεροι  
mi-  chamisha studentim. 
από πέντε φοιτητής-ΠΛΗΘ. 
β.* Ήρθαν ακριβώς πολλοί/λίγοι/περισσότεροι από/λιγότεροι από πέντε 

φοιτητές.   
 
(27) α. *Bau                                      bidiuk chamisha/ kim’at/ be-koshi studentim. 

Έρχομαι – 3 ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. ακριβώς πέντε     σχεδόν μόλις φοιτητής-ΠΛΗΘ. 
        β.* Ήρθαν ακριβώς σχεδόν/μόλις πέντε φοιτητές.  

 
(28) α. *Bau                                      bidiuk     chamisha studentim          be-erech. 

  Έρχομαι – 3 ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. ακριβώς πέντε       φοιτητής-ΠΛΗΘ. Περίπου 
       β.* Ήρθαν ακριβώς πέντε φοιτητές περίπου.   

 
Συνεπώς, εκτός από τα αριθμητικά, όλοι οι άλλοι ποσοδείκτες είναι ΑΠ, όπως 

φαίνεται σχηματικά στον Πίνακα 2.  
 

Πίνακας 2: Σαφείς και ασαφείς ποσοδείκτες 
Σαφείς Ασαφείς  
Ελληνικά Εβραϊκά  Ελληνικά Εβραϊκά
Ακριβώς ν  Bidiuk n Λίγοι, 

πολλοί, πάνω/περισσότεροι 
από ν, κάτω/λιγότεροι από 
ν, σχεδόν ν, μόλις ν, περίπου 
ν 

Meat n,  

Harbe n,  

yoter mi-/ pachot mi- n 

n kim’at/ be-koshi n/ be-erech n 
 
 

4. Εντατικοί και εκτατικοί ποσοδείκτες 
 
Η διαφορά μεταξύ εντατικών και εκτατικών ποσοδεικτών θα πρέπει να διαχωριστεί 
από τη διαφοροποίηση μεταξύ σαφών και ασαφών ποσοδεικτών (Keenan & Stavi 
1986): ενώ υπάρχουν μόνο ασαφείς εντατικοί ποσοδείκτες, οι εκτατικοί ποσοδείκτες 
χωρίζονται σε σαφείς και ασαφείς. Ο εντατικός ποσοδείκτης εκφράζει την 
υποκειμενική άποψη του ομιλητή: όταν χρησιμοποιείται, ο ομιλητής συγκρίνει την 
επικείμενη ποσότητα με μια υποκειμενικά επιλεγμένη νόρμα. Σε αντίθεση, ένας 
ποσοδείκτης είναι εκτατικός όταν δεν εκφράζει καμία υποκειμενική εκτίμηση.  

Οι δυο γλώσσες που μελετάμε έχουν τόσο “καθαρές” περιπτώσεις εντατικών και 
εκτατικών ποσοδεικτών όσο και μια περίπτωση εκτατικών ποσοδεικτών που 
μοιράζεται στοιχεία με τους εντατικούς ποσοδείκτες. Πρόκειται όπως θα δούμε 
παρακάτω για την κατηγορία των εκτατικών συγκριτικών ποσοδεικτών.  

 
 

4.1 Εντατικοί ποσοδείκτες  
 
Εδώ εξετάζουμε τις ιδιότητες των εντατικών ποσοδεικτών (ΕνΠ) (purely intensional 
quantifiers), που διαφοροποιούνται από τους εκτατικούς συγκριτικούς ποσοδείκτες. 
Όπως προείπαμε, το βασικό χαρακτηριστικό των ΕνΠ είναι ότι εκφράζουν εκτίμηση 
πάνω σε μια ποσότητα χωρίς να δίνουν τις ακριβείς διαστάσεις της. Η εκτίμηση αυτή 
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απορρέει από τη σύγκριση της επικείμενης ποσότητας με την ποσότητα που 
υπαγορεύεται από μια υποκειμενικά επιλεγμένη νόρμα. Αυτή η νόρμα δε μπορεί να 
οριστεί εκτός συνομιλιακού περικειμένου. Καθώς δεν είναι πάντα εμφανής, οι ΕνΠ 
έχουν μάλιστα χαρακτηριστεί ως υπόρρητα συγκριτικά (Corblin 2003). Παρακάτω 
δίνουμε δυο ΕνΠ της Ελληνικής και της Εβραϊκής.   
 
(29) Karati (lo) harbe/meat meod sfarim                    (be-kesher Elecha). 

Διαβάζω-1ΕΝ.ΠΡΛΘ όχι πολύ/λίγο πολύ βιβλίο-ΠΛΗΘ. σε-σχέση    προς-
εσένα 

  «Διάβασα λίγα/πολλά βιβλία (σε σχέση με εσένα).» 
 
Ανάλογα με το αν δηλώνουν μεγάλη ή μικρή ποσότητα σε σχέση με μια άλλη 

ποσότητα, η κατηγορία των ΕνΠ χωρίζεται σε δυο μεγάλες υποκατηγορίες: τους ΕνΠ 
που εκφράζουν ανωτερότητα και τους ΕνΠ που εκφράζουν κατωτερότητα σε σχέση 
με μια νόρμα.  Το πρώτο κριτήριο για το χαρακτηρισμό ενός ΕνΠ ως ποσοδείκτη 
ανωτερότητας ή κατωτερότητας είναι η συνδυαστικότητά του με το επίρρημα 
μόνο/rak και εκφράσεις όπως η μου φτάνει ή η maspik (= αρκετά). Όπως βλέπετε από 
τα παρακάτω δεδομένα, το συμπλήρωμα αυτών των στοιχείων δε μπορεί να εκφράζει 
ανωτερότητα:  
 
(30) α. *Yesh li rak meot yuro. 

Υπάρχει σε εμένα μόνο εκατοντάδα-ΠΛΗΘ. ευρώ. 
β. *Έχω μόνο εκατοντάδες ευρώ. 

 
(31) α. *Maspik li meot yuro. 

     Αρκετά σε εμένα εκατοντάδα-ΠΛΗΘ. ευρώ. 
β. *Μου φτάνουν εκατοντάδες ευρώ. 

 
(32) Yesh li rak ‘asara yuro 
      Υπάρχει σε εμένα μόνο δέκα ευρώ 
       «Έχω μόνο δέκα ευρώ». 
 
(33) Maspik li ‘asara yuro. 

Αρκετά σε εμένα δέκα ευρώ. 
«Μου φτάνουν δέκα ευρώ». 
 

Από τα παρακάτω φαίνεται ότι οι ποσοδείκτες πολλοί ν/harbe n εκφράζουν 
ανωτερότητα: δε συνδυάζονται με τα μόνο/rak και μου φτάνει/maspik. Αντιθέτως, οι 
ποσοδείκτες λίγοι ν/ meat n εκφράζουν κατωτερότητα: συνδυάζονται με αυτά τα 
στοιχεία.  
 
(34) α. *Yesh       li             rak harbe chaverim. 

 Υπάρχει σε μένα μόνο πολύ φίλος-ΠΛΗΘ 
β. *Έχω μόνο πολλούς φίλους.  
 

(35) α. *Maspik  li            harbe chaverim. 
Φτάνει σε μένα πολύ φίλος-ΠΛΗΘ 
β. *Μου φτάνουν πολλοί φίλοι.  
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(36) Yesh li rak meat chaverim. 
Υπάρχει σε μένα μόνο λίγο φίλος-ΠΛΗΘ 
«Έχω μόνο λίγους φίλους.» 

 
(37) Maspik  li            meat chaverim. 

Φτάνει σε μένα λίγο φίλος-ΠΛΗΘ 
«Μου φτάνουν λίγοι φίλοι.»  

 
Το δεύτερο κριτήριο για το διαχωρισμό μεταξύ ΕνΠ ανωτερότητας και 

κατωτερότητας είναι η συνδυαστικότητά τους με παραχωρητικές και αιτιολογικές 
προτάσεις. Ας υποθέσουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι περισσότεροι άνθρωποι 
μένουν στο σπίτι τους όταν βρέχει. Ο αριθμός των περιπατητών όταν βρέχει, σε αυτή 
την περίπτωση, αναμένεται να είναι κατώτερος από τον αριθμό των περιπατητών σε 
που βρίσκουμε στο δρόμο τις ηλιόλουστες μέρες.  

(38) Σήμερα βρέχει  ο αριθμός των περιπατητών είναι κατώτερος από τον 
αριθμό των περιπατητών όταν έχει ήλιο  

Μια παραχωρητική φράση της μορφής παρά+ονοματική φράση (ΟΦ) υποδηλώνει 
ότι αυτό που έπεται είναι αληθές, ενώ αναμενόταν να είναι ψευδές:  

(39) Παρά τη βροχή, υπήρχαν εκατοντάδες περιπατητές στο δρόμο.  

Η παρακάτω πρόταση είναι κακοσχηματισμένη καθώς αυτό που έπεται της 
παραχωρητικής πρότασης περιγράφει κάτι που δεν αναμενόταν να είναι ψευδές: 

(40) *Παρά τη βροχή, υπήρχαν πολύ λίγοι περιπατητές στο δρόμο (αναμονή: όταν 
βρέχει, υπάρχουν πολλοί περιπατητές στο δρόμο) 

Συνεπώς, αν υποθέσουμε ότι ζούμε σε έναν κόσμο όπου οι περιπατητές στο δρόμο 
είναι λίγοι όταν βρέχει, η παραχωρητική φράση παρά τη βροχή δε μπορεί να 
συνδυαστεί με μια πρόταση με ποσοδείκτη που δηλώνει ότι ο αριθμός των 
περιπατητών είναι κατώτερος από αυτόν που θα περιμέναμε. Σε αντίθετη περίπτωση 
(όπου δηλαδή οι άνθρωποι αφήνουν τα σπίτια τους όταν βρέχει), μπορεί:  

(41) Παρά τη βροχή, υπήρχαν μόνο δέκα περιπατητές στο δρόμο (μη τυπικό 
σενάριο) 

Από την άλλη, με τις αιτιολογικές προτάσεις υπάρχει σχέση αιτίου-αιτιατού 
μεταξύ της αιτιολογικής πρότασης και της κύριας:  

(42) Εξαιτίας της βροχής πήρα την ομπρέλα μου μαζί/*άφησα την ομπρέλα μου στο 
σπίτι.  

Κανονικά, εκτός από τις περιπτώσεις όπου η βροχή αναγκάζει τους ανθρώπους να 
εγκαταλείψουν το σπίτι τους, στο δρόμο βρίσκουμε είτε ένα μικρό αριθμό 
περιπατητών είτε καθόλου περιπατητές. Συνεπώς, όταν η αιτιολογική πρόταση 
περιέχει την ΟΦ βροχή ενώ η πρόταση από την οποία συνοδεύεται περιέχει 
ποσοδείκτη, το περιεχόμενο της τελευταίας σχετίζεται αιτιολογικά με κόσμους όπου 
βρέχει, δηλαδή με προτάσεις όπου ο αριθμός των περιπατητών είναι είτε μηδενικός 
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είτε κατώτερος από τον αριθμό των περιπατητών που βρίσκει κανείς στους δρόμους 
όταν δε βρέχει: 

(43) Εξαιτίας της βροχής δεν υπήρχαν περιπατητές/υπήρχε ένας μικρός αριθμός 
περιπατητών.  

Ως αναμενόμενο, η παρακάτω πρόταση είναι καλοσχηματισμένη μόνο όταν ζούμε 
σε έναν κόσμο όπου οι άνθρωποι είναι αναγκασμένοι να εγκαταλείπουν στα σπίτια 
τους όταν βρέχει: 

(44) Εξαιτίας της βροχής υπήρχαν εκατοντάδες περιπατητές στο δρόμο.  

Βάσει των παραπάνω, λαμβάνοντας υπόψη περιπτώσεις όπου οι άνθρωποι μένουν 
στα σπίτια τους όταν βρέχει, οι ποσοδείκτες που εκφράζουν ανωτερότητα 
συνδυάζονται με την παραχωρητική φράση παρά τη βροχή αλλά όχι και με την 
αιτιολογική φράση εξαιτίας της βροχής. Αντιστρόφως, οι ποσοδείκτες που εκφράζουν 
κατωτερότητα δε συνδυάζονται με την παραχωρητική φράση παρά τη βροχή αλλά με 
την αιτιολογική φράση εξαιτίας της βροχής. Από τη πρόβλεψη αυτή και τα παρακάτω 
δεδομένα απορρέει ότι οι ποσοδείκτες πολλοί ν/harbe n εκφράζουν ανωτερότητα ενώ 
οι ποσοδείκτες λίγοι ν/lo harbe n/meat n κατωτερότητα.    

(45) Lamrot ha-geshem ayu harbe   anashim  
Παρά η-βροχή υπάρχω-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ πολύ άνθρωπος-ΠΛΗΘ  
ba-rechov. 
σε-ο-δρόμος 
«Παρά τη βροχή, υπήρχαν πολλοί/αρκετοί άνθρωποι στο δρόμο.»10 

 
(46) α. *Lamrot ha-geshem ayu lo harbe/meat anashim  

Παρά η-βροχή υπάρχω-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ λίγο άνθρωπος-ΠΛΗΘ  
ba-rechov. 
σε-ο-δρόμος. 

β.*Παρά τη βροχή υπήρχαν λίγοι άνθρωποι στο δρόμο. 
 

(47) Biglal      ha-geshem ayu                               lo harbe/meat anashim 
Εξαιτίας η-βροχή     υπάρχω-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ λίγο άνθρωπος-ΠΛΗΘ  
ba-rechov. 
σε-ο-δρόμος 
«Εξαιτίας της βροχής, υπήρχαν λίγοι άνθρωποι στο δρόμο.» 

 
(48) α. *Biglal ha-geshem ayu                                   harbe anashim/ 

Εξαιτίας η-βροχή υπάρχω-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ πολύ άνθρωπος-ΠΛΗΘ  
ba-rechov. 
σε-ο-δρόμος. 

       β. *Εξαιτίας της βροχής υπήρχαν πολλοί άνθρωποι στο δρόμο. 
 

Ο πίνακας παρακάτω παρουσιάζει σχηματικά τους εντατικούς ποσοδείκτες που 
μελετήσαμε παραπάνω:  
 
                                                            
10 Ενώ το kama σημαίνει «κάποιοι», στις παραχωρητικές προτάσεις έχει την ίδια σημασία με τον 
αναδιπλασιασμένο τύπο του kama u-chama (3). Σε αυτές τις περιπτώσεις σημαίνει «αρκετοί».  
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Πίνακας 3: Εντατικοί ποσοδείκτες 
Ελληνικά Εβραϊκά 
Λίγοι 
Πολλοί 
 

Lo harbe, meat (meod) 
Harbe 

 
 
4.2 Εκτατικοί ποσοδείκτες (extensional quantifiers) 
 
Στην κατηγορία των εκτατικών ποσοδεικτών ανήκουν οι σαφείς ποσοδείκτες (ΣΠ), 
όπως είναι ο ποσοδείκτης ακριβώς ν και bidiuk n, και οι προσεγγιστικοί ποσοδείκτες  
(ΠΠ) όπως είναι οι περίπου ν/n be-erech.  
 
(49) Bau                 bidiuk     chamisha studentim. 

Έρχομαι – 3 ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. ακριβώς πέντε        φοιτητής-ΠΛΗΘ. 
«Ήρθαν ακριβώς πέντε φοιτητές». 

 
(50) Bau                                      chamisha studentim          be-erech. 

Έρχομαι – 3 ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. πέντε       φοιτητής-ΠΛΗΘ. περίπου 
«Ήρθαν περίπου πέντε φοιτητές.» 

 
Σε αντίθεση με τους ΕνΠ οι ΣΠ και οι ΠΠ δεν είναι υπόρρητα συγκριτικά όπως 

φαίνεται παρακάτω: 
 
(51) α. *Chamesh nashim rakdu be-kesher le-etmol. 

    Πέντε γυναίκες χορεύω-3ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. σε-σχέση σε-χθες 
β.*Πέντε γυναίκες χόρεψαν σε σχέση με χθες.  
 

(52) α. *Chamesh nashim be-erech rakdu be-kesher le-etmol. 
 Πέντε γυναίκες     περίπου χορεύω-3ΠΛΗΘ. ΠΑΡ. σε-σχέση σε-χθες 
β.*Πέντε γυναίκες περίπου χόρεψαν σε σχέση με χθες.  
 

Όπως φαίνεται από τα παραπάνω παραδείγματα, το κοινό χαρακτηριστικό των ΣΠ 
και των ΠΠ είναι ότι δεν εκφράζουν υποκειμενική άποψη σε κανένα προτασιακό 
περικείμενο. Η κατηγορία όμως των ΕΠ περιέχει και μια τρίτη υποκατηγορία 
ποσοδεικτών που μοιράζεται ιδιότητες τόσο με τους λοιπούς ΕΠ όσο και με τους 
ΕνΠ. Πρόκειται για τους Εκτατικούς Συγκριτικούς Ποσοδείκτες (ΕΣΠ) όπως είναι οι 
ποσοδείκτες pachot mi-/ yoter mi-/me-al n και kim’at n/ be-koshi n της Εβραϊκής και 
οι πάνω/κάτω από και σχεδόν/μόλις της Ελληνικής.  
  Οι ΕΣΠ μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν απλοί εκτατικοί ποσοδείκτες στον 
επίσημο λόγο όπως φαίνεται παρακάτω.  
 
(53) Lo yikalelu                                             ha-maskorot           pachot mi-/ me-al  

Δεν συμπεριλαμβάνομαι-3ΠΛΗΘ-ΜΕΛΛ οι-μισθός-ΠΛΗΘ πάνω από/κάτω  
alpaim yuro. 
από-2000 ευρώ. 
«Δεν θα συμπεριληφθούν οι μισθοί άνω/κάτω των 2000 ευρώ.» 

 
Στο συνεχή λόγο, όμως, οι ΕΣΠ έχουν μια εντατική χροιά και συγκρίνουν την 

επικείμενη ποσότητα με μια νόρμα. Πιο συγκεκριμένα, αν ο ομιλητής δηλώνει ότι ο 
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μισθός του είναι κάτω από/μόλις 1000 ευρώ και pachot mi-/ be-koshi, δηλώνει 
συγχρόνως ότι ο μισθός του είναι μικρότερος από τη δική του νόρμα. Το αντίστροφο 
συμβαίνει με τους ποσοδείκτες πάνω από/σχεδόν και me-al/kim’at 1000 ευρώ.   

 
(54) Ha-maskoret sheli kim’at 1000 yuro. 

O-μισθός μου σχεδόν 1000 ευρώ. 
«Ο μισθός μου είναι σχεδόν 1000 ευρώ». 
 

(55) Ha-maskoret sheli be-koshi 1000 yuro. 
Ο-μισθός μου με-δυσκολία 1000 ευρώ. 
«Ο μισθός μου είναι μόλις (και μετά βίας) 1000 ευρώ». 

 
(56) Ha-maskoret sheli pachot mi-1000 yuro. 

Ο-μισθός μου λιγότερο από-1000 ευρώ. 
«Ο μισθός μου είναι κάτω από 1000 ευρώ». 

 
(57) Ha-maskoret sheli me-al 1000 yuro. 

Ο-μισθός μου πάνω από 1000 ευρώ. 
«Ο μισθός μου είναι πάνω από 1000 ευρώ». 

 
Εκτός από αυτά τα χαρακτηριστικά, οι ΕΣΠ σχεδόν/μόλις και kim’at/be-koshi είναι 

σημασιολογικά πιο περίπλοκοι σε σχέση με τους υπόλοιπους ΕΣΠ. Κατ’αρχάς, είναι 
επίσης ΠΠ καθώς δηλώνουν ότι η επικείμενη ποσότητα βρίσκεται πολύ κοντά στην 
ποσότητα που δηλώνεται από το αριθμητικό τους, όπως ακριβώς κάνουν και οι 
ποσοδείκτες περίπου ν και n be-erech. 

 Όταν ο ομιλητής δηλώνει ότι ο μισθός του είναι μόλις 2000 ευρώ, εννοεί ότι ο 
μισθός του είναι λίγο πιο πάνω από αυτό το ποσό αλλά όχι πολύ μακριά από αυτό. Σε 
αντίθεση, όταν δηλώνει ότι ο μισθός του είναι πάνω από 2000 ευρώ, αφήνει ανοικτό 
το ενδεχόμενο ο μισθός του να είναι 2500 ή ακόμη και 3000 ευρώ.  

Κατά τον ίδιο τρόπο, όταν ο ομιλητής δηλώνει ότι ο μισθός του είναι σχεδόν 2000 
ευρώ εννοεί ότι ο μισθός του είναι κάτω από αυτό το ποσό αλλά όχι πολύ μακριά από 
αυτό. Σε αντίθεση, όταν δηλώνει ότι ο μισθός του είναι κάτω από 2000 ευρώ, αφήνει 
ανοικτό το ενδεχόμενο ο μισθός του να είναι 1500 ή ακόμη και 1000 ευρώ.  

Δεύτερον, σε αντίθεση με τους ποσοδείκτες πάνω από/yoter mi που δηλώνουν 
πάντα ανωτερότητα και κάτω από/pachot mi- που δηλώνουν πάντα κατωτερότητα, οι 
ποσοδείκτες σχεδόν ν/μόλις ν και n kim’at/be-koshi n συνδυάζουν τις έννοιες της 
ανωτερότητας και της κατωτερότητας. Στο (53), για παράδειγμα, η ΟΦ μόλις 2000 
ευρώ δηλώνει ότι η επικείμενη ποσότητα είναι λίγο πιο πάνω από 2000 ευρώ και ότι 
αυτή η ποσότητα είναι κάτω από την υποκειμενική νόρμα του ομιλητή. Στο (52), το 
σχεδόν 2000 ευρώ δηλώνει ότι το επικείμενο ποσό είναι κάτω από 2000 ευρώ αλλά 
πάνω από τη νόρμα του ομιλητή.  

Εφόσον έχουν μια εντατική χροιά σε κάποια περικείμενα, προβλέπεται ότι οι 
ποσοδείκτες πάνω από/yoter mi και σχεδόν/ kim’at που δηλώνουν ανωτερότητα 
συνδυάζονται με παραχωρητικές προτάσεις όχι όμως και με αιτιολογικές και με τα 
στοιχεία μόνο/μου φτάνει, ενώ το αντίστροφο συμβαίνει με τους ποσοδείκτες που 
δηλώνουν κατωτερότητα, δηλαδή με ποσοδείκτες όπως οι κάτω από/pachot mi-. 
Αυτές οι προβλέψεις επιβεβαιώνονται στα παρακάτω δεδομένα αν κανείς λάβει 
υπόψη του μόνο την περίπτωση του τυπικού σεναρίου που αναπτύξαμε παραπάνω: 
Σχεδόν/kim’at 
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(58) α. *Rak  kim’at chamisha studentim bau 
   Μόνο σχεδόν πέντε φοιτητής-ΠΛΗΘ έρχομαι-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ σε 
   la-shiur. 
   -το-μάθημα. 
β. *Μόνο σχεδόν πέντε φοιτητές ήρθαν στο μάθημα. 
 

(59) α. *Maspik li             esrim sigariot kim’at.  
Αρκετά σε εμένα  είκοσι τσιγάρα σχεδόν 
β. *Μου φτάνουν σχεδόν είκοσι τσιγάρα. 

 
(60) α. *Biglal ha-geshem hayu kim’at esrim metayelim  

Εξαιτίας της-βροχής είμαι/υπάρχω-3-ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ σχεδόν 20 περιπατητής-
ΠΛΗΘ  
ba-rechov. 
σε-το-δρόμο. 
β. *Εξαιτίας της βροχής υπήρχαν σχεδόν δέκα άνθρωποι στο δρόμο. 

 
(61) Lamrot ha-geshem hayu kim’at esrim metayelim ba-rechov. 

Παρά τη-βροχή είμαι/υπάρχω-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ σχεδόν 20 περιπατητής-ΠΛΗΘ 
σε-το-δρόμο. 
«Παρά τη βροχή υπήρχαν σχεδόν 20 περιπατητές στο δρόμο.» 

 
Μόλις/be-koshi 
 
(62) Rak be-koshi           bau                      chamisha studentim       hayom     

Μόνο με-δυσκολία έρχομαι 3-ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ πέντε       φοιτητής-ΠΛΗΘ. 
σήμερα  
la-   shiur. 
σε-το-μάθημα. 
«Μόνο μόλις 5 φοιτητές ήρθαν σήμερα στο μάθημα.»11 

 
(63) Biglal ha-geshem hayu be-koshi esrim metayelim ba-rechov. 

Εξαιτίας της-βροχής είμαι/υπάρχω-3-ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ με-δυσκολία 20 
περιπατητής-ΠΛΗΘ σε-το-δρόμο. 
«Εξαιτίας της βροχής υπήρχαν μόλις 20 περιπατητές στο δρόμο.» 
 

(64) α. *Lamrot ha-geshem hayu be-koshi esrim metayelim ba-rechov. 
Παρά τη-βροχή είμαι/υπάρχω-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ με-δυσκολία 20 περιπατητής-
ΠΛΗΘ σε-το-δρόμο. 

      β. *Παρά τη βροχή υπήρχαν μόλις 20 περιπατητές στο δρόμο. 
 
 
 
 
 
                                                            
11 Όπως φαίνεται παρακάτω, το μόλις δε συνδυάζεται με κατηγορήματα όπως τα μου φτάνουν/maspik. 
Το ζήτημα παραμένει ανοιχτό για μελλοντική διερεύνηση.  

1. α. *Maspik li esrim sigariot be-koshi.  
Αρκετά σε εμένα  είκοσι τσιγάρα μόλις  

β. *Μου φτάνουν μόλις είκοσι τσιγάρα. 



[��192��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s   
 

 

Πάνω από/yoter mi 
 
(65)  α. *Yesh li rak yoter mi-elef yuro. 

Υπάρχει σε εμένα μόνο πάνω από 1000 ευρώ 
 β. *Έχω μόνο πάνω από 1000 ευρώ. 
 
(66)  α. *Maspik li yoter mi-esrim yuro. 

     Φτάνει σε εμένα περισσότερα από-20 ευρώ 
β. *Μου φτάνουν περισσότερα από 20 ευρώ. 
 

(67) α. *Biglal ha-geshem hayu yoter  
Εξαιτίας της-βροχής είμαι/υπάρχω-3-ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ περισσότερο/πάνω  
mi-esrim metayelim ba-rechov. 
από-20 περιπατητής-ΠΛΗΘ σε-το-δρόμο. 
β. *Εξαιτίας της βροχής υπήρχαν πάνω από 20 περιπατητές στο δρόμο. 

 
(68) Lamrot ha-geshem hayu yoter mi-esrim  

Παρά τη-βροχή είμαι/υπάρχω-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ περισσότερο από-20  
metayelim ba-rechov. 
περιπατητής-ΠΛΗΘ σε-το-δρόμο. 
«Παρά τη βροχή υπήρχαν περισσότεροι/πάνω από 20 περιπατητές στο 
δρόμο.» 
 

Κάτω από/pachot mi 
 
(69) Rak pachot mi-chamisha studentim bau  

Μόνο λιγότερο από-πέντε φοιτητής-ΠΛΗΘ έρχομαι-3ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ  
la-shiur. 
σε-το-μάθημα 
«Μόνο κάτω από πέντε φοιτητές ήρθαν στο μάθημα.» 

 
(70) Maspik li pachot mi-esrim yuro. 

Φτάνει σε εμένα λιγότερα από-20 ευρώ 
«Μου φτάνουν λιγότερα από 20 ευρώ». 

 
(71) Biglal ha-geshem hayu pachot mi-esrim  

Εξαιτίας της-βροχής είμαι/υπάρχω-3-ΠΛΗΘ-ΠΡΛΘ λιγότερο/κάτω από-20  
metayelim ba-rechov. 
περιπατητής-ΠΛΗΘ σε-το-δρόμο. 
«Εξαιτίας της βροχής υπήρχαν λιγότεροι/κάτω από 20 περιπατητές στο 

δρόμο.» 
 

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει σχηματικά τους εκτατικούς ποσοδείκτες που 
μελετήσαμε παραπάνω:  
 

Πίνακας 4: Εκτατικοί ποσοδείκτες 
 Ελληνικά Εβραϊκά 
Σαφείς ακριβώς ν  N bidiuk  
Προσεγγιστικοί Πέντε περίπου 

Σχεδόν 1000 
Μόλις (και μετά βίας) 1000  

Chamesh be-erech 
Kim’at n 
Be-koshi n 
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Συγκριτικοί Ανωτερότητα Κατωτερότητα Ανωτερότητα Κατωτερότητα 
 
 
 
 
 

Πάνω από  
Σχεδόν 
 

Κάτω από 
 
Μόλις  
(και μετά βίας) 

Yoter mi n 
Kim’at n 

Pachot mi n 
 
Be-koshi n 
 

 
5. Επίλογος 
 
Οι ποσοδείκτες της Ελληνικής και της Εβραϊκής παρουσιάζουν αξιοσημείωτη 
μορφολογική και σημασιολογική ποικιλία. Το ερώτημα που γεννάται ενόψει αυτής 
της ποικιλίας είναι ποιες είναι οι σημασιολογικές ομοιότητες και διαφορές μεταξύ 
των ποσοδεικτών της Ελληνικής και της Εβραϊκής.  

Η παρούσα μελέτη επιχείρησε να απαντήσει σε αυτό το ερώτημα εκπονώντας 
μια πρώτη διαγλωσσική μελέτη των σημασιολογικών ιδιοτήτων αντιπροσωπευτικού 
δείγματος υπαρκτικών ποσοδεικτών της Ελληνικής και της Εβραϊκής 
κατηγοριοποιώντας τους σε α) σαφείς και ασαφείς ποσοδείκτες και β) εκτατικούς και 
εντατικούς ποσοδείκτες (extensional/intensional quantifiers).  
Η προτεινόμενη κατηγοριοποίηση των εβραϊκών και των ελληνικών ποσοδεικτών 
φαίνεται στον Πίνακα 5.  
 

Πίνακας 5: Πρώτη τυπολογική προσέγγιση υπαρκτικών ποσοδεικτών πληθυντικού αριθμού της 
Ελληνικής και της Εβραϊκής 

 Σαφείς Ασαφείς Προσεγγιστικοί Εκτατικοί Εντατικοί Ανωτερότητα Κατωτερότητα 

 ΕΛ ΕΒ ΕΛ ΕΒ ΕΛ ΕΒ ΕΛ ΕΒ ΕΛ ΕΒ ΕΛ ΕΒ ΕΛ ΕΒ 

ΕνΠ   Πολλοί 

 

harbe  

 

    Πολλο
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Το ερώτημα που δημιουργείται στο τέλος της εργασίας μας είναι αν, από 
τυπολογικής σκοπιάς, οι ποσοδείκτες αυτοί μπορούν να αναλυθούν σε περισσότερα 
σημασιολογικά χαρακτηριστικά που να προβλέπουν όλα τις πιθανές (αντι-
)γραμματικότητές τους. Το ερώτημα αυτό γίνεται ακόμη πιο σημαντικό καθώς 
πρόσφατη συγκριτκή μελέτη μεταξύ γαλλικών και ελληνικών ποσοδεικτών (Corblin 
& Vlachou σε εξέλιξη, Vlachou 2011) δείχνει ότι μερικοί ποσοδείκτες δε 
συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο όταν τίθενται σε θέση επεξήγησης (Είδα λίγους 
φοιτητές, (*ακριβώς) τρεις/ j’ai vu peu d’étudiants, trois exactement) στις γλώσσες 
του κόσμου.  
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Abstract 
 
The aim of this paper is to discuss narrative contributions to conversations and life 
story interviews with members of the bilingual in Greek and Turkish Muslim 
community of Rhodes. It is based on research conducted in an ethnographic 
framework and aims at discussing the construction of minority identity through the 
verbal and non-verbal action presented in the narratives. Research has been going on 
for more than 10 years and comprises data produced during both structured and 
unstructured conversations. The questions addressed in the present paper concern the 
structure of narratives, their position within conversational sequences, and the 
linguistic choices made by the participants. Also, the phenomena examined involve 
the linguistic construction and positioning of self and other through reported and 
direct-reported speech and the evaluative sections which either directly or indirectly 
convey to the addressees how they are to perceive the narrated sequence of events 
(Linde 1993, Bamberg 1997, Archakis & Tsakona 2010, Georgalidou 2004, 2012) 
Based on the analysis, it will be shown that, via narratives, speakers construct variable 
dynamic identities and attitudes through the verbal and/or non verbal action of the 
participants presented in the narrated incidents and the way they position themselves 
in the narrative process.  
 
Λέξεις-κλειδιά: αφήγηση, ιστορίες ζωής, ταυτότητα, δίγλωσσες κοινότητες 
  
 
1. Εισαγωγή 
 
Σκοπός αυτής της μελέτης είναι η εξέταση αφηγηματικών αποσπασμάτων που 
προέρχονται από συνεντεύξεις μελών της δίγλωσσης μουσουλμανικής κοινότητας της 
Ρόδου στο πλαίσιο ιστοριών ζωής σε συνάρτηση, α) με τις αναδυόμενες έμφυλες 
ταυτότητες των ομιλητών και β) την κοινωνιογλωσσική κατάσταση της εν λόγω 
κοινότητας. Η έρευνα, η οποία βρίσκεται σε εξέλιξη, διεξάγεται σε εθνογραφικό 
πλαίσιο και έχει στόχο να καταγράψει ιστορίες ζωής μελών της κοινότητας και να 
αναδείξει ζητήματα που οι ίδιοι οι ομιλητές-τριες θεωρούν κεντρικής σημασίας για τη 
συγκρότησή τους ως ατόμων. Τα ερωτήματα που προκύπτουν συνδέονται με τη δομή 
των αφηγήσεων, τη θέση τους στη συνομιλία και τις γλωσσικές/ υφολογικές επιλογές 
των ομιλητών-τριών. Απαντούν στο ευρύτερο ζήτημα της συνομιλιακής κατασκευής 
του εαυτού όχι ως ενός συνόλου στατικών και μόνιμων χαρακτηριστικών, αλλά ως 
μιας δυναμικής διαδικασίας διαρκούς επανακαθορισμού και διαπραγμάτευσης 
συμπληρωματικών ή εναλλακτικών τοποθετήσεων (positioning, Bamberg 1997) εντός 
αξιακών συστημάτων που, αν και βρίσκονται σε ευρεία κυκλοφορία στο πλαίσιο της 

                                                            
1 Πολλές ευχαριστίες στην φίλη και συνάδελφο Βίλλυ Τσάκωνα για τις χρήσιμες παρατηρήσεις της 
στο αρχικό κείμενο.  

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
196-209.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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κοινότητας, συχνά εμπεριέχουν αντιφατικά και συγκρουόμενα στοιχεία. Σε αυτό το 
πλαίσιο, θα επικεντρωθούμε κυρίως στις αφηγηματικές στρατηγικές της αξιολόγησης 
(Αρχάκης & Τσάκωνα 2010) και θα εξετάσουμε υπό αυτό το πρίσμα αποσπάσματα 
ευθύ λόγου ή αλλιώς κατασκευασμένων διαλόγων. Στη συνέχεια, θα συνδέσουμε τα 
ευρήματα με ευρήματα προηγούμενων ερευνών σε σχέση με την κοινωνιογλωσσική 
κατάσταση της κοινότητας και τη διαχείριση των διαθέσιμων γλωσσικών πόρων σε 
συνάρτηση με την αξιακή μετατόπιση όπως αυτή διαφαίνεται στο λόγο ομιλητών-
τριών διαφορετικών ηλικιακών ομάδων και φύλου, μελών της υπό εξέτασης 
κοινότητας (Georgalidou et al. 2010, 2013). 
 
 
2. Η κοινότητα 
 
Οι Μουσουλμάνοι της Ρόδου ξεκίνησαν την εγκατάσταση τους στο νησί (της Ρόδου) 
το 1522. Κατοίκησαν κυρίως στο κάστρο, τη σημερινή Παλιά Πόλη, και σε περιοχές 
της υπαίθρου. Το 1912, όταν οι Ιταλοί κατέλαβαν τα Δωδεκάνησα, αναγνωρίστηκαν 
ως µια εκ των τριών θρησκευτικών κοινοτήτων. Μετά την Ενσωμάτωση της 
Δωδεκανήσου µε την Ελλάδα, το 1947, αρκετοί εξ αυτών έγιναν αυτοδίκαια Έλληνες 
υπήκοοι. Αν και δεν αναγνωρίστηκαν ως μειονότητα µε το σκεπτικό ότι τέτοια 
υποχρέωση δεν προέκυπτε από τη Συνθήκη της Λοζάννης, ίσχυσαν ειδικές ρυθµίσεις 
µε βάση τις οποίες λειτούργησαν αρχικά 9 σχολεία καθώς και τα Βακουφικά 
συµβούλια. Μετά το 1972 η διδασκαλία της Τουρκικής σταμάτησε ως αντίµετρο για 
το κλείσιµο των Ελληνικών σχολείων της Ίµβρου και της Τενέδου με αποτέλεσμα τα 
παιδιά της κοινότητας σταδιακά να ενταχθούν στα δημόσια σχολεία της περιοχής 
κατοικίας τους και τα κοινοτικά συγκροτήματα να εγκαταλειφθούν.  

Σε ό,τι αφορά το μέχρι σήμερα καταγεγραμμένο γλωσσικό προφίλ της κοινότητας 
(Georgalidou, Spiropoulos & Kaili 2011), υπάρχουν διαφορετικής ικανότητας 
ομιλητές της Ελληνικής και της Τουρκικής σε σχέση µε την ηλικία, την καταγωγή, 
τον τόπο διαµονής (πόλη, ύπαιθρος) και την εµπλοκή των ομιλητών σε διαφορετικά 
κοινωνικά δίκτυα. Ακολουθώντας το σχήμα των τριών γενιών ομιλητών, οι ομιλητές 
που γεννήθηκαν μέσα ή μετά τον 2ο Παγκόσμιο Πόλεμο (1η γενιά ομιλητών μετά την 
Ενσωμάτωση), καθώς και τα παιδιά τους (2η γενιά ομιλητών) χρησιμοποιούν κατά 
κύριο λόγο την τοπική ποικιλία της Τουρκικής. Σε ό,τι αφορά τις νεότερες γενιές 
ομιλητών (3η γενιά και εφεξής), ο βαθμός διατήρησης της Τουρκικής αποτελεί 
ζήτημα προς διερεύνηση. Η Ελληνική -το τοπικό ιδίωμα της Ρόδου- με εκτεταμένες 
παρεμβολές (interference) από την Τουρκική χρησιμοποιείται κυρίως από ομιλητές 
μεγαλύτερης ηλικίας με σημαντικές διαφοροποιήσεις ως προς τα φαινόμενα επαφής 
των δύο γλωσσών σε σχέση με το φύλο και τη συμμετοχή των ομιλητών-τριών σε 
κλειστού ή ανοιχτού τύπου κοινωνικά δίκτυα. Οι νεότερες ηλικιακές ομάδες (45-) 
μετακινούνται τάχιστα προς τη χρήση των τοπικών ποικιλιών της Ελληνικής με 
σταδιακή εξαφάνιση του συνόλου των παρεμβολών από την Τουρκική. Διαφορές 
παρατηρούνται και σε σχέση με τον τόπο διαμονής (πόλη/ύπαιθρος), ο οποίος όμως 
συνδέεται με τα προσωπικά κοινωνικά δίκτυα και τη δυνατότητα και το είδος της 
επαγγελματικής δραστηριότητας κυρίως σε ό,τι αφορά τον γυναικείο πληθυσμό, όπως 
θα δούμε και στα παραδείγματα που θα συζητήσουμε στη συνέχεια.   
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3. Θεωρητικό πλαίσιο  
 
Ο αφηγηματικός λόγος αποτελεί καθολικό χαρακτηριστικό των γλωσσικών 
κοινοτήτων, το οποίο συνδέεται και με την έμφυτη ανάγκη του ανθρώπου να 
προσδώσει συνοχή στη ζωή του μιλώντας γι’ αυτήν (Rossen 1988). Παρότι οι δομές 
των αφηγήσεων ποικίλλουν από πολιτισμό σε πολιτισμό, ο αφηγηματικός λόγος 
οργανώνει την πρόσληψη και τη νοηματική έκφραση της εμπειρίας υπό συγκεκριμένη 
οπτική γωνία και με βάση τις εκάστοτε πολιτισμικές παραδοχές και προσδοκίες. 
Μέσω της αφήγησης ως εκ τούτου δεν αναπαρίσταται απλώς η πραγματικότητα, αλλά 
και κατασκευάζεται, όπως εύστοχα το θέτει η θεωρία της κοινωνικής κατασκευής. Σε 
αυτό το πλαίσιο, η ιστορία ζωής (Linde 1993) συντίθεται στο χρόνο από το σύνολο 
των προσωπικών εμπειριών που ένα άτομο επιλέγει να αφηγηθεί κατά τη διάρκεια της 
ζωής του. Τα επιμέρους αφηγήματα τελούν υπό συνεχή αναθεώρηση, σε αντιστοιχία 
με διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις. Για να είναι ένα αφήγημα αρκετά 
σημαντικό ώστε να αποτελεί μέρος μιας ιστορίας ζωής πρέπει να ικανοποιεί δύο 
κριτήρια: α. να περιέχει στοιχεία αξιολόγησης σχετικά με τον ομιλητή-τρια, τον 
χαρακτήρα του, τη γενικότερη στάση του απέναντι στον κόσμο και β. να είναι 
αξιομνημόνευτο (reportable/ tellable). Αυτό σημαίνει ότι εμπεριέχει το στοιχείο της 
ασυμβατότητας, του μη αναμενόμενου και της απόκλισης από τις συμβάσεις, τις 
πολιτισμικές παραδόσεις και αξίες. Το αφήγημα στο πλαίσιο της ιστορίας ζωής -όπως 
καταγράφεται κατά την εθνογραφική συνέντευξη- εν πολλοίς αντιστοιχείται με την 
καθημερινή προφορική προσωπική αφήγηση (PEN, Labov 1972) και περιλαμβάνει 
αφηγηματικές προτάσεις χρονικά διατεταγμένες σύμφωνα με μια ακολουθία 
παρελθοντικών γεγονότων. Μέρη των ιστοριών ζωής αποτελούν επίσης το χρονικό, 
μια χρονική ακολουθία γεγονότων και η επεξήγηση, η διατύπωση μιας άποψης η 
οποία συνήθως ακολουθείται από μια σειρά επεξηγηματικών συνεισφορών.  

Με αφετηρία την δομική ανάλυση των καθημερινών προφορικών αφηγήσεων σε 
αφηγηματικές αλληλουχίες, οι οποίες ενδέχεται να περιλαμβάνουν την περίληψη, τον 
προσανατολισμό, την εξέλιξη, την επίλυση, το κλείσιμο και την αξιολόγηση (Labov 
1972, Αρχάκης & Τσάκωνα 2010), στη μελέτη αυτή αναλύουμε τις αφηγηματικές 
κατασκευές της ταυτότητας των πληροφορητών-τριών μας κυρίως ως προς τη δομική 
κατηγορία της αξιολόγησης. Η αξιολόγηση απαντά στο ερώτημα γιατί ο αφηγητής 
επέλεξε αυτήν την ιστορία και βρίσκεται διάσπαρτη μέσα στην αφήγηση είτε ως 
εξωτερική είτε ως εσωτερική. Στην εξωτερική αξιολόγηση ο αφηγητής αναστέλλει 
προσωρινά την αφήγηση για να κάνει μια ρητή αναφορά στα συναισθήματά του και 
για να σχολιάσει τα γεγονότα. Η εσωτερική αξιολόγηση αντίθετα αποτελεί έναν 
υπόρρητο σχολιασμό και εντοπίζεται στην δραματοποίηση μέσω του ευθύ λόγου, την 
επανάληψη, τις λεπτομερείς εικόνες, την ελλειπτική σύνταξη, σε επιτατικά επίθετα κι 
επιρρήματα, στην αποστασιοποίηση, την προσωδία και τα παραγλωσσικά μέσα. Οι 
επιλογές της αφηγηματικής οργάνωσης και συγκεκριμένα της αξιολόγησης 
συνδέονται μεν με μια σειρά δομικά ζητήματα αλλά πρωτίστως αποτελούν τα μέσα 
με τα οποία τοποθετείται ο ομιλητής-τρια έναντι α. των ηρώων του αφηγήματος, β. 
των συνομιλητών του και γ. του κώδικα αξιών που βρίσκεται σε ευρεία κυκλοφορία 
στο πλαίσιο της κοινότητάς του (positioning, Bamberg 1997) και υπό αυτό το πρίσμα 
θα μας απασχολήσουν στην συνέχεια.  

Σε αυτό το πλαίσιο, μέσα από την ανάλυση των δομών αξιολόγησης, θα 
επιχειρήσουμε να απαντήσουμε στο ερώτημα πώς οι αφηγηματικές κατασκευές σε 
συνάρτηση με ταυτότητες ηλικίας και κοινωνικού φύλου, όπως εντοπίζονται στα 
δεδομένα μας, αποτελούν το μέσο με το οποίο οι ομιλητές-τριες τοποθετούνται σε 
αντιπαραβολή με την κατά περίπτωση προβαλλόμενη κανονικότητα στον εντός και 
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εκτός ιστορίας κόσμο. Επίσης, θα επιχειρήσουμε να συσχετίσουμε τη διαφαινόμενη 
αξιακή μετατόπιση με τη διαχείριση των διαθέσιμων γλωσσικών πόρων της 
κοινότητας όπως προκύπτει από προηγούμενες μελέτες. 
 
 
4. Κείμενα-Ανάλυση2 
 
Η διαδικασία συλλογής των δεδομένων έγινε με τη μέθοδο της ελεύθερης 
συνέντευξης με τη συμμετοχή και προσώπων του ευρύτερου συγγενικού και φιλικού 
περιβάλλοντος της συνεντεύκτριας Β, η οποία παρουσιάστηκε ως φίλη ή φίλη φίλου, 
και των πληροφορητών-τριών μελών της υπό μελέτη κοινότητας. Οι συνομιλητές-
τριες ήταν σε κάθε περίπτωση άτομα που συνδέονται με φιλικούς δεσμούς με μέλη 
της ευρύτερης ροδιακής κοινότητας με διαφορετική εθνοτική ταυτότητα και 
γλωσσικά προφίλ. Οι συνομιλίες διεξήχθησαν εξ ολοκλήρου στα Ελληνικά, παρότι 
στον λόγο των μεγαλύτερων σε ηλικία δίγλωσσων ως προς τα Ελληνικά και τα 
Τουρκικά ομιλητών-τριων διακρίνονται δομές γλωσσικής επαφής χαρακτηριστικές 
για την εν λόγω ομάδα (Georgalidou et al. 2011). 

Στο απόσπασμα (1), η υπερήλικη πλέον ομιλήτρια αφηγείται ένα περιστατικό από 
την ημέρα του γάμου της. Το επεισόδιο αποτελεί σημαντικό κομμάτι της προσωπικής 
της ιστορίας και της εικόνας του εαυτού της ως νεαρής κοπέλας, η οποία οδηγείται 
από την οικογένειά της σε έναν γάμο που δεν επέλεξε και του οποίου τη βαρύτητα 
δεν είναι σε θέση να αντιληφθεί: ενώ όλοι κατευθύνονται στο γάμο ΤΗΣ (σειρά 3), η 
ίδια παίζει κουτσό με τη φιλενάδα της. Η επανάληψη της φράσης έπαιζα κουτσό τρεις 
φορές, με μετακίνηση του αντικειμένου εναλλάξ στις θέσεις πριν και μετά το ρήμα 
(το οποίο επαναλαμβάνεται 4 φορές), η οποία θεματοποιεί άλλοτε τη διαδικασία του 
παιχνιδιού και άλλοτε το αντικείμενό του, καθώς και η μεταφορά των νυφικών που 
περιμένουν (σειρά 5) λειτουργεί ως εσωτερική αξιολόγηση ενισχύοντας την 
κατασκευή της ταυτότητας αφενός του πολύ νεαρού της ηλικίας αφετέρου της 
έμφυλης ταυτότητας του αθώου και ανίσχυρου κοριτσιού στο πλαίσιο 
κοινωνιοπολιτισμικών δομών που περιορίζουν δραματικά το εύρος των επιλογών του. 
Η ασυμβατότητα (η νύφη παίζει κουτσό την ημέρα του γάμου της, ενώ όλοι 
κατευθύνονται στο γάμο) και το χιουμοριστικό αποτέλεσμα που περικειμενοποιείται 
από το γέλιο των συνομιλητριών λειτουργούν μετριαστικά αποφορτίζοντας τη 
συναισθηματική ένταση που συνδέεται με την αναφορά σε ένα τραυματικό γεγονός. 
 
(1) 
((Ν: Γυναίκα 80 ετών, δίγλωσση και Λ, Α, Β: συγγενείς και 
φίλες ελληνικής καταγωγής)) 
 
1. Ν: Όλοι επηαίνανε στο γάμο, εγώ έπαιζα με τη φιλενάδα 
                                                            
2 Σύμβολα μεταγραφής: 
 
[ έναρξη επικάλυψης  
] λήξη επικάλυψης  
(( )) εξωγλωσσική πληροφορία  
::: ποσότητα φωνήεντος 
ΛΕΞΗ (κεφαλαία γραμματοσειρά) ιδιαίτερη έμφαση (αύξηση της έντασης της φωνής) 
<x> μη κατανοητή λέξη ή φράση  
 (()) εξωγλωσσική πληροφορία  
Πλάγια γραφή: ευθύς μεταφερόμενος λόγος 
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μου κουτσό έπαιζα, να εδώ 
2. Β: ((γέλια)) 
3. Λ: Στο γάμο ΤΗΣ 
4. Α: Κουτσό ((γέλια)) 
5. Ν: Τα νυφικά μου περιμένει κι εγώ έπαιζα:: κουτσό. Με 

τη φιλενάδα μου κουτσό έπαιζα. 
 
Η ίδια γυναίκα στη συνέχεια της μακροσκελούς αναφοράς στο γάμο της αφηγείται 
ένα ακόμα επεισόδιο (απόσπασμα 2) το οποίο έπεται χρονικά της τελετής (σειρά 1). 
Σε αυτό, η μητέρα της, στο πλαίσιο ενός κατασκευασμένου διαλόγου, φέρεται να 
είναι η ίδια συγγραφέας του δικού της άμεσου κατευθυντικού λόγου. Μέσω αυτού η 
αφηγήτρια προβάλλει γυναικείες ταυτότητες σε ευρεία για την εποχή και την 
κοινότητα κυκλοφορία, συμβατές με την αποδεκτή συμπεριφορά της παντρεμένης 
γυναίκας η οποία, ακόμα κι αν υφίσταται βία, οφείλει να προστατεύσει τη δημόσια 
εικόνα (face) του εαυτού και του συζύγου της ψευδόμενη. Η μέσω του ευθύ λόγου 
αξιακή τοποθέτηση όμως προέρχεται από ένα άτομο υψηλού κύρους, τη μητέρα της. 
Η έντονη συναισθηματική φόρτιση που συνεπάγεται ο αποκλεισμός από τη μητρική 
οικογένεια και η αναφορά στην ενδεχόμενη βία την οποία πρέπει να υπομείνει 
σιωπηρά λειτουργούν ως εσωτερική αξιολόγηση. Την αξιολογική τους διάσταση 
περικειμενοποιούν και οι συνεισφορές των συνομιλητριών, οι οποίες αυτή τη φορά 
δεν αντιλαμβάνονται τη συνεισφορά ως χιουμοριστική, αλλά αντίθετα ως δραματική. 
Η αντίδραση των συνομιλητριών -σε αντιδιαστολή με το χιουμοριστικό αποτέλεσμα 
του προηγούμενου αφηγήματος- καθιστά εμφανή την αξιακή μετατόπιση στο πλαίσιο 
της ευρύτερης ροδιακής κοινότητας. Οι συνομιλήτριες έμμεσα αξιολογούν αρνητικά 
(σειρές 2 και 3) το ενδεχόμενο της ενδο-οικογενειακής βίας και εκφράζουν τη 
μετατόπιση από το αξιακό σύστημα που βρισκόταν σε ισχύ κατά τον χρόνο της 
αφήγησης.   

Στη συνέχεια του ίδιου επεισοδίου (σειρές 4 έως 6) η ομιλήτρια προαναγγέλλει την 
περαιτέρω αναφορά στα τραυματικά γεγονότα του γάμου της με την προεξαγγελτική 
συνεισφορά ξέρεις τι ετραβούσα (σειρά 4, εξωτερική αξιολόγηση). Αυτή τη φορά, ο 
ευθύς λόγος αποδίδεται στη γειτονιά η οποία επικρίνει την οικογένεια της και 
πληροφορεί τον θείο της για τη δυσχερή της κατάσταση (εσωτερική αξιολόγηση). 
Εμμέσως, η ομιλήτρια κατασκευάζει την ταυτότητα της γυναίκας που προστατεύει τη 
δημόσια εικόνα τόσο της μητρικής οικογένειας όσο και της οικογένειας του συζύγου 
της κατά τρόπο απόλυτα συμβατό με το κυρίαρχο για την εποχή αξιακό σύστημα της 
κοινότητας. Στη συνέχεια του επεισοδίου, και πάλι μέσω του κατασκευασμένου 
διαλόγου (εσωτερική αξιολόγηση), η αφηγήτρια αποστασιοποιείται από την ανίσχυρη 
ταυτότητα του κοριτσιού για τη ζωή του οποίου αποφασίζει η οικογένεια (απόσπασμα 
1) και αναλαμβάνει την ευθύνη της ζωής της κατασκευάζοντας πλέον την ισχυρή 
ταυτότητα της γυναίκας που αρνείται την προστασία της οικογένειάς της ακόμα και 
με τίμημα τη ζωή της και τη γυναικεία ταυτότητα της πλήρους ταύτισης με τον 
αξιακό κώδικα της κοινότητας για τη θέση της σε αυτή (σειρά 6: ε φεύγω από δω 
τίποτα, εδώ, λέω πάει, ήρτα:: και να πεθάνω και να πεθάνω είμαι εδώ, ε φεύγω).  
 
(2)  
((Ν: Γυναίκα 80 ετών, δίγλωσση και Λ, Α, Β: συγγενείς και 
φίλες ελληνικής καταγωγής)) 
 
1. Ν: Εγώ πιο αγανάκτησα, αφού το::ν// εγώ εν έλεα στης 

μάνας μου, γιατί η μάνα μου όταν επαντρεύτηκα μ' 
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έπιασε στο <Χ> λέω γιατί με πιάνεις; όταν φύγεις λέει 
από δω βγαίνεις ε θα ξαναγυρίσεις λέει εδώ κι ας σε 
δέρνει κι ο άντρας σου λέει, α πεις εχτύπησα το πόδι 
μου εχτύπησα το χέρι μου 

2. Β: Ι:: 
3. Α: [Όταν τ' άκουσες, ε::; ] 
4. Ν: [Ποιος α πει;] όταν έκουσα εγώ αυτό:: ξέρεις τι 

ετραβούσα; Η γειτονιά ξέρεις τι έλεε; Επιάσαν τον 
θείο μου, αυτός ο θείος μου ο συχωρεμένος ήταν πολύ: 
βρε Ρεσάτ, έλα α σου πω, εν έχετε μυαλό; κι 
επαντρέψατε αυτό το παιδάκι; Τι τραβάει όλη- ο άντρας 
του είναι ήσυχος, αλλά τι τραβάει αυτό το κοριτσάκι:: 
τι λέει:. Την άλλη μέρα έρκεται ο θείος μου, χτυπάει 
την πόρτα, λέω τι ναι θείε; πού είναι λέει ο πεθερός 
σου; [κάπως έτσι] 

5. Β-Λ:                      [γέλια] 
6. Ν: Πού είναι ο πεθερός σου; Ε σε δώσαμε για δούλα ε σε 

δώσαμε για να σε πεθάνει λέω φταίτε εσείς, φταίτε 
εσείς, έπρεπε να σκεφτείτε αυτό πριν να παντρευτώ, εν 
έπρεπε να το δώσετε, τώρα λέω περασμένα, ό,τι θα 
τραβήξω εγώ θα τραβήξω, όχι, θα σε πάρουμε λέει απ' 
το σπίτι, ε φεύγω, ό,τι κι αν κάνεις λω, είμαι 
γκαστρωμένη λω,στον Αμερικάνο ήταν, λέω ε φεύγω από 
δω τίποτα, εδώ, λέω πάει, ήρτα:: και να πεθάνω και να 
πεθάνω είμαι εδώ, ε φεύγω, έτσι του πα, αλλά πήε από 
πίσω κι έπιασε τον πεθερό μου έπιασε έτσι, έτσι, 
έπιασε ρε κερατά, λέει την ανηψιά μου ε σου δώσαμε να 
τον πεθάνεις, αλλά ξέρεις τι έγινε όμως ύστερα; Ο 
θείος μου έφυγε, τι τράβηξα εγώ τη νύχτα; Εσύ λέει 
έπιασες το θείο σου και τον έβαλες να με πιάσει ποιος 
είναι ο θεί::ος σου μά::να μάνα μάνα έκλαιγα πιο εγώ 
τα μάτια μου να ήτανε. 

 
Στο απόσπασμα (2), η αφηγήτρια τοποθετείται (Bamberg 1997) ως προς τον εντός 

της αφήγησης κόσμο αρνούμενη να παραβιάσει τον ισχύοντα αξιακό κώδικα της 
εποχής του γάμου της ο οποίος οριοθετήθηκε ρητά στη σειρά 1 με τη φωνή της 
μητέρας της. Παράλληλα, τοποθετείται απέναντι στις συνομιλήτριες της ως μια 
γυναίκα με ισχυρή ταυτότητα η οποία είναι σε θέση να ανταπεξέλθει ακόμα και σε 
απειλητικές για την ακεραιότητά της καταστάσεις. Ταυτόχρονα όμως, τα γεγονότα 
του γάμου της κατασκευάζονται αφηγηματικά (με παρελθοντικούς χρόνους) ως 
δραματικά -λόγω της ασυμβατότητάς τους με τους ισχύοντες κώδικες του παρόντος- 
και ως εκ τούτου ως αξιομνημόνευτα. Το έντονο συγκινησιακό φορτίο της αφήγησης 
τοποθετεί την αφηγήτρια απέναντι στο αξιακό πλαίσιο της κοινότητας και ενισχύει 
την ερμηνεία της μετακίνησης στο πλαίσιο τόσο της ευρύτερης ροδιακής όσο και της 
δίγλωσσης κοινότητας που αποτελεί το αντικείμενο της ανάλυσης. Αντίστοιχα, ως 
προς την ποικιλία της Ελληνικής που χρησιμοποιεί, τα διαθέσιμα σε αυτήν γλωσσικά 
μέσα παρουσιάζουν παρεμβολές από την Τουρκική χαρακτηριστικές για την ηλικία 
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και το φύλο της3, και συνάδουν με την ταυτότητα ομιλητών-τριών που 
αντιπροσωπεύουν γενιές μετάβασης από την σχεδόν μονογλωσσία στα Τουρκικά και 
τα κλειστά κοινοτικά κοινωνικά δίκτυα προς κώδικες (Georgalidou et al. 2011) και 
αξιακά συστήματα που μετατοπίζονται δυναμικά σε αντιστοιχία με τον εκτός 
κοινότητας κοινωνικό χώρο.  

Στο επόμενο απόσπασμα (3), το χρονικό (Linde 1993) του γάμου της κατά πολύ 
νεότερης γυναίκας-αφηγήτριας, η οποία διαμένει σε μια ημιαγροτική περιοχή έξω 
από την πόλη της Ρόδου, κατασκευάζεται από κοινού με τη μητέρα της, αντίστοιχης 
γενιάς με την αφηγήτρια των προηγούμενων αποσπασμάτων. Όμως η συναφήγηση 
είναι ανταγωνιστική εφόσον η μεν κόρη αντιλαμβάνεται τη διαδικασία του γάμου της 
ως προξενιό (3 επαναλήψεις- εσωτερική αξιολόγηση), ενώ η μητέρα αρνείται αυτόν 
τον προσδιορισμό προφανώς αντιλαμβανόμενη τις αρνητικές του συνδηλώσεις στο 
πλαίσιο της δυναμικής μετατόπισης του αξιακού συστήματος στις νεότερες ηλικίες 
της κοινότητας. Όπως και στο προηγούμενο απόσπασμα,  παρατηρούμε επίσης τη 
διαφοροποίηση των διαθέσιμων γλωσσικών πόρων στις διαδοχικές γενιές των 
ομιλητριών (σημαντικές παρεμβολές από την Τουρκική στον λόγο της μεγαλύτερης 
σε ηλικία ομιλήτριας (Γ), λιγότερες στον λόγο της νεότερης (Ν)) η οποία συνάδει με 
την αξιακή μετατόπιση ανάμεσα στο τότε και το τώρα στο πλαίσιο της κοινότητας 
(εξωτερική αξιολόγηση, σειρά 5, Γ: τότε δεν είχε τέτοια, και σειρά 10, Ν: και καλά 
κάνουν, επαναλαμβανόμενο δύο φορές στην ίδια συνεισφορά).  
 
(3)  
((Ν: Γυναίκα 45 ετών, Γ: Γυναίκα 70 ετών, κόρη και 
μητέρα, δίγλωσσες και Α και Β: οικογενειακές φίλες 
ελληνικής καταγωγής)) 
 
1. Ν:[…] Ήτανε με προξενιό 
2. Γ: Όχι με προξενιό, [είδε εσένα] 
3. Ν:               [Προξενιό ήτανε] βρε μαμά τι λες τώρα 

((γέλια)) εστείλανε τον [τον θείο στο σπίτι] τι ήτανε 
4. Γ:        [Ε ναι αλλά]                
5. Γ: ε ναι αλλά:: δεν ήταν είδε εσένα από μακριά και:: 

άρεσε[και:: τότε δεν είχε τέτοια] 
6. Ν:    [Ε εντάξει του άρεσα και::] λες κι ήτανε:: προξενιό 

δεν είναι αυτό; 
7. Β: Ναι ναι 
8. Α: Δεν είχε τέτοια, όχι, όχι 
9. Γ: Ναι, τώρα είναι ελεύθερα όλα 
10. Ν: Και καλά κάνουνε τώρα οι κοπέλες και είναι:: και 

καλά [κάνουν] 
11. Β:    [γέλια] 
 

Στο απόσπασμα (4) που ακολουθεί, ένας ηλικιωμένος άντρας αναφέρεται στην 
απόπειρά του να παντρέψει το γιο του, επίσης με προξενιό. Μέσω των 
κατασκευασμένων διαλόγων που λειτουργούν ως εσωτερική αξιολόγηση, ο ομιλητής 
τοποθετείται απέναντι στον εντός της ιστορίας κόσμο αλλά και στους συνομιλητές 

                                                            
3 Για μια διεξοδική συζήτηση των δομικών αποτελεσμάτων της επαφής Τουρκικών Ελληνικών στην εν 
λόγω κοινότητα καθώς και της κοινωνιογλωσσικής τους κατανομής βλ. Georgalidou et al. (2011) και 
Kaili et al. (2009). 
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του και κατασκευάζει ταυτότητες ισχύος για τον εαυτό του εφόσον, αν και η επιλογή 
του προσώπου της υποψήφιας νύφης από την πλευρά του αποδεικνύεται άστοχη, ο 
γιος δεν φέρεται άμεσα να αμφισβητεί ή να αρνείται την προτροπή/ παράκληση του 
πατέρα.  
 
(4) 
((Σ: Άντρας 75 ετών, δίγλωσσος, Θ: Άντρας 65 ετών, φίλος 
ελληνικής καταγωγής))  
 
1. Σ: Λέω στο γιο μου, ρε συ, βρήκα ένα καλό κοριτσάκι, 

δε θα χαλάσεις λέω το χατίρι μου, εμένα δε μ’ 
ενδιαφέρει αν πήρε Ελληνίδα ή Βουλγάρα, δε με 
νοιάζει, δε μ’ ενδιαφέρει, ας πάρει ό,τι θέλει, λέω 
την τάδε να πάρεις, μου λέει θα σ’ απαντήσω σε μια 
βδομάδα, μου λέει αν σε πάρω Σαββατοκύριακο μπορείς 
να ρτεις; Η μάνα του τώρα κει, αλλά μόνος σου θα 
ρτεις. Λέω θα ρτω. Δώδεκα παρά είκοσι εντεκάμιση 
χτυπάει το κινητό, στο κρεβάτι εγώ, η γυναίκα μου 
δίπλα, τηλεόραση βλέπαμε, βλέπω Σ, ανοίγω, μου λέει 
πού είσαι; Λέω σπίτι, μου λέει έλα στο Μπέρλιν 
απέναντι, στο μπαράκι, στο Νιοχώρι, λέει όταν έρτεις 
χτύπησέ μου ένα τηλέφωνο, χτυπάω το τηλέφωνο, 
βγαίνει, μου λέει έλα μέσα, μόλις μπεις μέσα κοίταξε 
δεξιά σου, έλα να δεις κάτι και θα φύγεις, μπαίνω 
μέσα, αυτή η κοπέλα που είπα να πάρει ο γιος μου σε 
έναν Έλληνα παλικάρι καθότανε στα αυτά του. Μου λέει 
τι θα πιεις; Λέω ένα χυμό, λέει τι είναι; Λέω έχω 
πρόβλημα με το στομάχι, θα πιω ένα χυμό, τα παιδιά τι 
πίνουνε; Λέει δυο μπίρες, λέω όχι κράτατα κράτατα, 
πληρώνω, φεύγω. Μου λέει η γυναίκα μου νωρίς ήρθες, ε 
τι να κάνω λέω, το παιδάκι ήθελε να μου πει, λέει τι, 
λέω άστο, ξέχασέ το, ε, πες μου λέει. 

2. Θ: Και την επροξένευες εσύ ε; ((γέλια)) 
3. Σ: Την επροξένευα και καθότανε στα σκέλια του αλλουνού 
4. Θ: Και ήταν η καλή που διάλεξες εσύ ((γέλια)) 
5. Σ: Τι να πεις τώρα, τι να πεις 
 

Στο πλαίσιο της αφηγηματικής κατασκευής του αποσπάσματος (4), ο γιος 
προστατεύει το θετικό  πρόσωπο του πατέρα αφήνοντας τον ίδιο να καταλήξει στην 
ακαταλληλότητα της υποψήφιας νύφης υπόρρητα σε επίπεδο συνομιλιακών 
υπονοημάτων. Αντίθετα με τον γιο στον οποίο αντανακλάται η θετική γονεϊκή 
ταυτότητα του ομιλητή (εσωτερική αξιολόγηση), το νεαρό κορίτσι φέρεται να 
παραβιάζει το σύνολο του αξιακού κώδικα της κοινότητας (-ένα καλό κοριτσάκι- 
κοπέλα) ανάμεσα στα άλλα και παραβιάζοντας το ταμπού των μεικτών σχέσεων με 
έναν Έλληνα παλικάρι. Τοποθετούμενος συνεπώς ο αφηγητής σε αντιδιαστολή με το 
κορίτσι οριοθετεί τις κυρίαρχες κοινοτικές αξίες. Σε ό,τι αφορά την τοποθέτηση του 
αφηγητή απέναντι στους συνομιλητές του, η προβαλλόμενη από αυτόν ταυτότητα 
είναι αυτή της ισχυρής πατρικής φιγούρας και του ατόμου που εκπροσωπεί την 
κανονικότητα του κοινοτικού κώδικα συμπεριφοράς. Αυτοί παρόλα αυτά λειτουργούν 
απειλητικά στοχοποιώντας τον για το ‘πάθημά’ του, παραφράζοντας, 
επαναλαμβάνοντας και περικειμενοποιώντας εκ νέου την αφήγηση ως χιουμοριστική 
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(σειρές 2 έως 5). Την ίδια επιλογή υιοθετεί και ο ίδιος στη σειρά 3 με την οποία 
σηματοδοτείται αφενός η συγκρουσιακή σχέση των παραδοσιακών κοινοτικών αξιών 
που εκπροσωπούν οι παλαιότερες γενιές ομιλητών με αυτές των νεότερων ηλικιακών 
ομάδων, αφετέρου μια ενδεχόμενη αξιακή μετατόπιση.  

Αντίστοιχες τοποθετήσεις εντοπίζονται και στο απόσπασμα (5) που ακολουθεί. Με 
την εξωτερικά αξιολογική φράση/αναφορά στην έλλειψη σεβασμού -το ναμούσι, 
τουρκική λέξη με ελληνική κλιτική μορφολογία η οποία μεταφράζεται και 
επαναλαμβάνεται από τα ελληνικά στα τουρκικά στη σειρά 1 από τον δίγλωσσο 
ομιλητή/ αφηγητή και στη σειρά 2 από τον ελληνικής καταγωγής συνομιλητή του4 - ο 
ίδιος αφηγητής του αποσπάσματος (4) προεξαγγέλλει μια σειρά επεξηγηματικών και 
αφηγηματικών συνεισφορών που ως συνεκτική ύλη έχουν την αρνητική αξιολογική 
τοποθέτηση απέναντι στις μετατοπιζόμενες από τον κυρίαρχο κώδικα της κοινότητας 
ταυτότητες των νεότερων ηλικιακών ομάδων.  

Η έμμεση θετική αξιολόγηση του δικού του γιου ο οποίος, παρά την κοροϊδία από 
την πλευρά των φίλων του, σβήνει το τσιγάρο όταν εμφανίζεται ο πατέρας του, 
έρχεται να αντιδιασταλεί με την αναφορά στην αντίθετη συμπεριφορά πολύ νεότερων 
από τους γιούς του κοριτσιών. Αυτές λειτουργούν επεξηγηματικά ως προς το 
αξιολογικό περιεχόμενο της προεξαγγελτικής συνεισφοράς. Η ασθενής λεκτική 
αντίδραση των παρευρισκόμενων στο επεισόδιο (να), σε αντιδιαστολή με την ισχυρή 
δική του (τι γελάτε ρε κοπρόσκυλα), κατασκευάζει την ισχυρή ταυτότητα του 
θεματοφύλακα βασικών αξιών -όπως ο σεβασμός προς το πρόσωπο του πατέρα- και 
ως τέτοιο τον τοποθετεί απέναντι τόσο στον εντός όσο και στον εκτός αφήγησης 
κόσμο. Ταυτόχρονα ενισχύει το θετικό του πρόσωπο ως ενός ανθρώπου τον οποίο 
σέβονται τα παιδιά του και ο οποίος είναι σε θέση να επιβληθεί στα νεότερα μέλη της 
κοινότητας που ελάχιστα φέρονται να αντιδρούν στην έντονα απειλητική για το 
πρόσωπό τους επίπληξή του.  
 
(5)  
((Σ: Άντρας 75 ετών, δίγλωσσος, Θ: Άντρας 65 ετών 
ελληνικής καταγωγής)) 
  
1. Σ: Δεν υπάρχει σέβας, εχάθηκε το ναμούσι,[το σέβας] 
2. Θ:                                     [Ναμούσι γιοκ] 
3. Σ: Τελείωσε τελείωσε, τα πάντα τελειώσανε, δεν 

υπάρχει. Εγώ έχω τριανταέξι, τριαντατρία και 
εικοσιτρία, ας με πει ένας βρε πατέρα, δεκαέξι χρονών 
κοριτσάκι καπνίζει και φυσάει στου πατέρα τα μούτρα 
και ο πατέρας κάνει έτσι ((γκριμάτσα)). Εμένα ο 
μεγάλος καπνίζει, καμιά φορά που μπαίνω, εδώ το 
σβήνει, καπνίζει το παιδάκι, από μέσα του βγαίνει 
καπνός, οι άλλοι γελάνε, τι γελάτε λέω ρε κοπρόσκυλα; 
Είδες κάνα ανοιχτό πράμα και γελάς; Να λέει, λέω 
δεκαέξι χρονών κοριτσάκι καπνίζει και φυσάει στου 
πατέρα τα μούτρα, τι να του πεις σ αυτό το κοριτσάκι, 
καταρχήν για μένα είναι μηδέν, ούτε καλημέρα δεν της 
λέει ο άλλος, βλέπεις κάτι παλικάρια, σκουλαρίκι εδώ, 
σκουλαρίκι, σκουλαρίκι ((δείχνει διάφορα σημεία του 
σώματος)) [σκουλαρίκι, σκουλαρίκι] 

                                                            
4  Η εναλλαγή κώδικα προς τα Τουρκικά από το ελληνικής καταγωγής ομιλητή αποτελεί τυπική 
περίπτωση  crossing (Rampton 1995). 
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4.Θ:   [γέλια] 
 

Αντίστοιχες τοποθετήσεις εντοπίζονται και στο επόμενο επεισόδιο (6) στο οποίο 
έμμεσα πλήττεται το πρόσωπο ενός άλλου πατέρα- μέλους της κοινότητας των άλλων 
(βρε Αντώνη)- μέσω της αναφοράς στη μη αποδεκτή εμφάνιση του γιου του που, κατά 
τον αφηγητή, τον κατηγοριοποιεί στην επίσης μη αποδεκτή από τον ίδιο ομάδα των 
ομοφυλόφιλων με τον στα όρια της ρατσιστικής συμπεριφοράς προσδιορισμό 
πούστης (εσωτερική αξιολόγηση). Στο απόσπασμα (6) το χιούμορ, ευρισκόμενο σε 
διάλογο με τις κυρίαρχες αξίες της κοινότητας (Αρχάκης & Τσάκωνα 2010), 
λειτουργεί ενισχυτικά ως προς αυτές αναδεικνύοντας ως ασύμβατη την επιλογή του 
νεαρού να έχει εκτεταμένο piercing. Επίσης, έμμεσα ενισχύει την ταυτότητα του 
αφηγητή/μέλους μιας κοινότητας με ισχυρό κώδικα διαπαιδαγώγησης των νεότερων 
μελών της αναδεικνύοντας αντιδιαστολές με τον μη αποδεκτό άλλο. Παρότι σε 
πραγματικό χρόνο το επεισόδιο θα μπορούσε να έχει δραματική εξέλιξη -λόγω του 
πλήγματος του προσώπου του άλλου πατέρα και γιου- στην αφηγηματική του 
κατασκευή περικειμενοποιείται ως χιουμοριστικό.  
 
(6)  
((Σ: άντρας 75 ετών, δίγλωσσος, Κ και Θ: άντρες 60-65 
ετών, φίλοι ελληνικής καταγωγής, Β: γυναίκα ελληνικής 
καταγωγής- η ερευνήτρια)) 
 
1. Σ: Πήγα Καλλιθιές, έκατσα, να σου πω και όνομα, Χ. Α., 

είμαστε φίλοι, έρχεται ένα παλικάρι, σκουλαρίκια, στο 
φως μου, εδώ, εδώ, εδώ ((δείχνει)), εγώ λέω για 
Καθαρά Δευτέρα στολίστηκε αυτός 

2. Β-Κ: ((γέλια)) 
3. Σ: Μίλησα εκεί, βρε Αντώνη λέω ποιος είναι αυτός ο 

πούστης; Ο γιος μου λέει 
4. Β-Θ-Κ: ((γέλια)) 
5. Θ: Έτσι είπε;((γέλια)) 
6. Σ: Να μην προφτάξω να ξανάρθω ((φιλάει το παξιμάδι)) 
 

Στο απόσπασμα (7), η συνεργατική συναφήγηση του επεξηγηματικού 
αποσπάσματος/ χρονικού των σχολικών χρόνων των παιδιών της οικογένειας μιας 
νεότερης ηλικιακά ομιλήτριας (γενιά των γονιών +/-45) αναδεικνύει διαφορετικές 
ταυτότητες φύλου απαντώντας στο ερώτημα γιατί δεν συνέχισα το σχολείο. Το 
απόσπασμα αρχίζει και τελειώνει με την αρνητική εξωτερική αξιολόγηση του 
αποκλεισμού της αφηγήτριας από την εκπαίδευση (έχω παράπονο, κλείσιμο: μείναμε 
πίσω, δεν είναι ωραίο). Παρόλα αυτά, η αφηγήτρια επιλέγει ως επεξήγηση για το 
γεγονός καταστάσεις ανεξάρτητες της θέλησης της μητέρας της προστατεύοντας έτσι 
το θετικό της πρόσωπο (δεν είχα μεταφορικό μέσο). Η μητέρα όμως, λειτουργώντας 
υπό την πίεση της απειλής ως προς την κατασκευή της γονεϊκής της επάρκειας 
τοποθετείται απέναντι στο ακροατήριό της και προβαίνει σε αλλαγή του θέματος 
χωρίς προεξαγγελτική συνεισφορά: Ο γιος, αδελφός στείλαμε, αυτό παλικάρι ήτανε 
(σειρά 4- εξωτερική αξιολόγηση: ήταν παλικάρι). Με αυτή της την επιλογή, 
παράλληλα τοποθετείται απέναντι στο αξιακό σύστημα της κοινότητας 
ενστερνιζόμενη πλήρως τη διαφορετική αντιμετώπιση παιδιών διαφορετικού φύλου, 
αλλά σε αντίθεση με την κόρη της η οποία εξ αρχής αξιολογεί το γεγονός αρνητικά.  
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(7)  
((Ν: Γυναίκα 45 ετών, Γ: Γυναίκα 70 ετών, κόρη και 
μητέρα, δίγλωσσες και Α και Β οικογενειακές φίλες 
ελληνικής καταγωγής)) 
 
1. Ν: […]Εγώ αυτό πάντα το λέω κι έχω παράπονο, αλλά 

επειδή δεν είχα μεταφορικό μέσο εδώ:: δεν μπορούσε 
ένα παιδί να σηκωθεί το πρωί και να πηγαίνει στα 
Τριάντα [με τα πόδια] 

2. Α:     [ε, είναι μακριά], τι να λέμε τώρα 
3. Ν: Ναι, δε γινότανε, ή έπρεπε να κατέβεις από κει που 

σας πήρα τώρα, μόνο από κει περνάει λεωφορείο 
4. Γ: Ο γιος, αδελφός στείλαμε, αυτό παλικάρι ήτανε 
5. Ν: Με το ποδήλατο αυτός πηγαινοερχότανε, εγώ δεν 
6. Γ: Με το ποδήλατο, άντρας μου δουλεύει, εγώ εν εξέρω 

τίποτα οδηγήσω, ο γιος μου μέχρι Λύκειο τελείωσε 
7. Α: Είχε το ποδήλατο και πήγαινε εκείνος 
8. Γ: Και φροντιστήριο έστειλα [γιος μου, εγγλέζικα, 

φροντιστήριο] 
9. Ν:                            [Ναι είχε το ποδήλατο 

και πήγαινε], εγώ δε::ν έπιασα ποδήλατο κι έτσι 
μείναμε πίσω, δε::ν είναι ωραίο 

 
Η διαφορετική τοποθέτηση της νεότερης γυναίκας η οποία κατασκευάζει την 

ισχυρή ταυτότητα της νεότερης μάνας που αντιστέκεται δυναμικά στο προηγούμενο 
αξιακό σύστημα, όπως αυτό εκφράζεται από τους μεγαλύτερους σε ηλικία αφηγητές-
τριες, προστατεύοντας το δικαίωμα της κόρης της στη μόρφωση, προβάλλεται μέσω 
του κατασκευασμένου διαλόγου με τον παππού και τη μητέρα της (εσωτερική 
αξιολόγηση) στο απόσπασμα (8).  
 
(8)  
((Ν: Γυναίκα 45 ετών, δίγλωσση και Α και Β οικογενειακές 
φίλες, ελληνικής καταγωγής)) 
 
1. Ν: Εγώ πάντα υποστηρίζω η κόρη μου όταν ήταν να πάει 

Πανεπιστήμιο ο παππούς λέει όχι, η μαμά λέει πού 
στέλνετε λέει κορίτσι πράμα λέω εσείς στο σπιτάκι σας 

2. Α- Β: ((γέλια)) 
3. Ν: Θα πάει λέω, θα κάνει τις σπουδές της, θα γίνει 

άνθρωπος στην κοινωνία λέω, θα προσφέρει να μην είναι 
σαν και μένα σπίτι::: μαμά::: μόνο να βαϊλίζω παιδί 
ξέρω γω:: είμαι νοικοκυρά αυτό νιώθω εγώ ότι ’μαι:: 
πίσω 

 
Η αφηγήτρια τοποθετείται και ως προς τα τρία επίπεδα (εντός αφηγήματος- εντός 

συνομιλίας- εντός κοινότητας Bamberg 1997) σε αντιδιαστολή με την προβαλλόμενη 
από τους γηραιότερους κανονικότητα, αντιπροτείνοντας μια νέα τάξη πραγμάτων. Με 
μια σειρά απειλητικών για το πρόσωπο των ηρώων του αφηγήματος συνεισφορών 
(μια άμεση και μια έμμεση γλωσσική πράξη άρνησης και αμφισβήτησης των 
γονεϊκών δικαιωμάτων της αφηγήτριας και της οξυδέρκειάς της από τον παππού και 
τη μητέρα αντίστοιχα και με την επίσης απειλητική για το πρόσωπό τους -παρότι 
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έμμεσης- απόρριψης του δικαιώματός τους να επεμβαίνουν στα της οικογένειάς της 
από την ίδια) τοποθετείται τόσο απέναντι στα πρόσωπα του αφηγήματος όσο και των 
συνομιλητριών της. Παράλληλα, σε ό,τι αφορά τον εντός κοινότητας κόσμο, καθιστά 
προφανή την μετατόπιση προς έναν ευρύτερα αποδεκτό ως προς τη θέση της 
γυναίκας κώδικα αξιών ο οποίος έρχεται σε αντίθεση τόσο με το αξιακό σύστημα που 
προβάλλεται από τη μητέρα της όσο και με εκείνο των αποσπασμάτων (1) και (2). 
Παρότι και στο επεισόδιο (2) βλέπουμε την τότε νεαρή νύφη επίσης να προβάλει μια 
επίσης ισχυρή γυναικεία ταυτότητα σε συμφωνία με τους ισχύοντες κώδικες, η 
διαφορά ανάμεσα στις δύο γυναίκες αντιπροσωπεύει τη διαφορά των γενεών και τη 
μετατόπιση σε ό,τι αφορά το αξιακό σύστημα της κοινότητας. Η διαφορά ανάμεσα 
στους γλωσσικούς κώδικες των δύο γυναικών, μητέρας και κόρης, στα αποσπάσματα 
(3), (7) & (8), αλλά και με αυτόν της ηλικιωμένης αφηγήτριας των αποσπασμάτων (1) 
και (2), είναι επίσης συμβατή με τις διαφορετικές τους αξιακές τοποθετήσεις. 
 
 
5. Συζήτηση/ Συμπεράσματα 
 
Μέσα από 8 σύντομα αποσπάσματα ιστοριών ζωής, ως αποδέκτες/ αναλυτές ακούμε 
τις φωνές και εικονογραφούμε διαχρονικά τους νεαρούς και μεγαλύτερους άντρες και 
γυναίκες πρωταγωνιστές των αφηγημάτων, μέλη κατά κύριο λόγο της δίγλωσσης 
κοινότητας των Μουσουλμάνων της Ρόδου. Ο εκάστοτε αφηγητής-τρια ‘δανείζει’ τη 
φωνή του/της στα πρόσωπα κατασκευάζοντας τις ταυτότητες τους, τις οποίες 
αντιπαραβάλλει με τη δική του/της. Έτσι τοποθετείται σε συνάρτηση ή σε 
αντιδιαστολή με τις αξίες που βρίσκονται σε ευρεία κυκλοφορία στο πλαίσιο της 
κοινότητάς του/της. Η εξωτερική και εσωτερική αξιολόγηση των 
αντιδιαστελλόμενων τοποθετήσεων, για την οποία ο ευθύς λόγος αποτελεί κυρίαρχο 
μέσο, αποδίδει επαίνους και ευθύνες στον εαυτό και τον εκάστοτε άλλο (assigning 
praise/ blame: Bamberg 1997). Προσδιορίζει ως εκ τούτου τον αξιακό κώδικα του 
ομιλητή σε συνάρτηση με το φύλο, την ηλικία και την ‘εποχή’ του απεικονίζοντας 
ένα δυναμικό τοπίο πολυδιάστατων κοινοτικών ταυτοτήτων, των οποίων η εθνοτική 
διάσταση αποτελεί μόνο μέρος. 

Οι προσδοκίες οι οποίες συνδέονται τόσο με το φύλο όσο και με την ηλικία των 
πρωταγωνιστών των αφηγηματικών κειμένων αντιπαραβάλλονται με τον εντός και 
εκτός ιστορίας κόσμο. Οι γηραιότεροι ομιλητές-τριες βρίσκονται στην ανάγκη να 
διαχειριστούν την αξιακή μετατόπιση στο πλαίσιο της κοινότητας τοποθετώντας τα 
γεγονότα της ζωής τους απέναντι στον εντός του αφηγήματος κόσμο με τους 
ισχύοντες κώδικες συμπεριφοράς αλλά και απέναντι στον παρόντα χρόνο της 
συνομιλίας και στους άμεσους αποδέκτες των αφηγημάτων τους. Κατασκευάζουν 
ταυτότητες ισχύος προβάλλοντας τους εαυτούς τους ως θεματοφύλακες του 
κοινοτικού κώδικα αξιών από τη μία, αλλά ταυτόχρονα επιχειρούν να διαχειριστούν 
την ασυμβατότητα εκείνων των αξιών με τον κόσμο του σήμερα είτε προβάλλοντας 
τις δραματικές (απόσπασμα (2)) είτε τις χιουμοριστικές πτυχές τους. Οι αντιδράσεις 
των συνομιλητών-τριων τους με τη σειρά τους περικειμενοποιούν τις ασυμβατότητες.  

Η νεότερη αφηγήτρια των αποσπασμάτων (3), (7) και (8), αντίθετα τοποθετείται 
σε αντιδιαστολή με τους κυρίαρχους κώδικες συμπεριφοράς που εκφράζονται από τα 
μεγαλύτερα σε ηλικία μέλη καθιστώντας προφανή την αξιακή μετατόπιση εντός της 
κοινότητας. Αντίστοιχες συγκρουσιακές ταυτότητες αποδίδονται  και στους νεαρούς 
συμπρωταγωνιστές των αφηγημάτων (4), (5) και (6). Η γλωσσική μετατόπιση, η 
οποία έχει καταγραφεί σε προηγούμενες μελέτες, φαίνεται να συνδέεται με τις εντός 
κοινότητας δυναμικές μετατοπίσεις των κυρίαρχων αξιών τις οποίες τα νεότερα μέλη 
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της κοινότητας φαίνεται να αντιπροσωπεύουν, επιτρέποντας τη διαμόρφωση πιο 
ανοιχτών στον εκτός κοινότητας κόσμο δικτύων και αντιλήψεων, κυρίως σε ό,τι 
αφορά τη θέση της γυναίκας.  

Η ανάλυση του αφηγηματικού λόγου στο πλαίσιο των ιστοριών ζωής ομιλητών-
τριων της δίγλωσσης κοινότητας των Μουσουλμάνων της Ρόδου αναδεικνύει την 
συγκροτησιακή διάσταση της αφήγησης σε ό,τι αφορά την ταυτότητα του μέλους της 
κοινότητας. Τόσο ο μεταφερόμενος λόγος, όσο και στο σύνολό τους οι αξιολογικές 
δομές, άμεσες ή έμμεσες, τοποθετούν τους αφηγητές-τριες απέναντι και στα τρία 
επίπεδα αναφοράς του αφηγήματος. Οριοθετούν τη σχέση του αφηγητή-τριας με τον 
εντός αφηγήματος κόσμο και προβάλλουν προς τους άμεσους συνομιλητές-τριες 
του/της τα στοιχεία εκείνα της ταυτότητάς του/της τα οποία καθιστούν το εκάστοτε 
αφήγημα μέρος της ιστορίας της ζωής του/της. Ταυτόχρονα επαναξιολογούν τους 
κυρίαρχους κώδικες συχνά αναδεικνύοντας αξιακές μετατοπίσεις συμβατές με το 
κοινωνιογλωσσικό προφίλ των διαδοχικών γενιών ομιλητών-τριών της κοινότητας. 
Σίγουρα πληθώρα ερωτημάτων μένει να απαντηθεί. 
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Abstract 
 
This paper aims at investigating the interaction between syntax and prosody and 
identifying the linearization patterns (namely Verb-Subject vs Subject-Verb orders) of 
unaccusative and unergative structures in Greek broad focus utterances along with the 
stress patterns involved in each case. To this end, two versions of an elicitation task 
were administered to a number of monolingual adult native speakers of Greek. On the 
basis of the data collected, it appears that Greek shows a greater degree of word order 
flexibility than other ‘free’ word order languages (such as Italian or Spanish). 
 
Λέξεις-κλειδιά: σειρά προτασιακών όρων, αναιτιατικά ρήματα, ανεργαστικά ρήματα, 
ευρεία εστίαση, κεντρικός τόνος, γραμμικές ακολουθίες (Υποκείμενο-Ρήμα / Ρήμα-
Υποκείμενο), τονικά σχήματα 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στη μελέτη αυτή διερευνούμε τη διεπίδραση της σύνταξης με την προσωδία σε 
αμετάβατες δομές με αναιτιατικά και ανεργαστικά ρήματα στα Ελληνικά 
λαμβάνοντας υπόψη, επιπροσθέτως, χαρακτηριστικά του υποκειμένου όπως [+/-
έμψυχο].1 

Συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη ασχολείται με δομές ευρείας εστίασης, οι οποίες 
αποτελούν συνήθως πραγματολογικά επιτυχείς απαντήσεις σε ερωτήσεις όπως η (1): 

 
(1) Τι συνέβη; / Τι έγινε; 
 

Στα Ελληνικά οι θεωρητικά πιθανές απαντήσεις με αναιτιατικές και ανεργαστικές 
δομές σε τέτοιες ερωτήσεις είναι οι ακόλουθες: 
 αναιτιατική δομή Ρήμα-Υποκείμενο (Ρ-Υ) / Υποκείμενο-Ρήμα (Υ-Ρ) με τόνο είτε 

στο Υποκείμενο είτε στο Ρήμα:  
 
(2α) Άνοιξε η πόρτα. 
(2β) Η πόρτα άνοιξε.  

 
 ανεργαστική δομή Ρήμα-Υποκείμενο (Ρ-Υ) / Υποκείμενο-Ρήμα (Υ-Ρ) με τόνο είτε 

στο Υποκείμενο είτε στο Ρήμα: 

                                                 
1 Η παρούσα εργασία δεν εξετάζει την κατηγοριοποίηση των αμετάβατων ρήματων σε αναιτιατικά και 
σε ανεργαστικά με βάση διαγνωστικά κριτήρια, αλλά διερευνά τη διεπίδραση της σύνταξης με την 
προσωδία στις συγκεκριμένες δομές. Έτσι, έχοντας ως αφετηρία την κατηγοριοποίηση του Perlmutter 
(1978) και των Levin & Rappaport Hovav (1995), έχουμε επιλέξει για την έρευνά μας ρήματα τα οποία 
πρωτοτυπικά ανήκουν στη μια ή στην άλλη κατηγορία. Για τα Ελληνικά βλ. Markantonatou (1992), 
Θεοφανοπούλου-Κοντού (2000), Alexiadou & Anagnostopoulou (2004), μεταξύ άλλων. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
210-217.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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(3α) Χόρεψε ο Γιάννης. 
(3β) Ο Γιάννης χόρεψε.  

 
 
2. Αναιτιατικές και ανεργαστικές δομές: Σειρά προτασιακών όρων και τονικά 
σχήματα 
 
Σε γλώσσες με αυστηρή σειρά προτασιακών όρων, όπως τα Αγγλικά, τα Γερμανικά 
και τα Περσικά, έχει παρατηρηθεί ότι οι αναιτιατικές δομές εμφανίζουν διαφορετική 
προσωδία από τις ανεργαστικές (βλ. Schmerling 1976, Cinque 1993, μεταξύ άλλων). 
Συγκεκριμένα, στις αναιτιατικές δομές ο κεντρικός τόνος (ΚΤ, Chomsky & Halle 
1968) δίνεται ξεκάθαρα στο Υποκείμενο (4), ενώ για τις ανεργαστικές δομές 
υπάρχουν ποικίλα διαισθητικά και πειραματικά ευρήματα, με κάποιους μελετητές 
(π.χ. Kahnemuyipour 2009) να υιοθετούν την άποψη ότι ο ΚΤ πέφτει αποκλειστικά 
στο Ρήμα (5), και κάποιους άλλους (βλ. Zubizarreta & Vergnaud 2006, Irwin 2011) 
να υποστηρίζουν ότι οι ανεργαστικές επιτρέπουν ΚΤ είτε στο Υποκείμενο (6α) είτε 
στο Ρήμα (6β). 
 

(4)  The mail arrived.   (Αγγλικά) αναιτιατική δομή, ΚΤ στο Υ 
(Zubizarreta & Vergnaud 2006: 533) 

 
(5) Ali xandid.   (Περσικά) ανεργαστική δομή, ΚΤ στο Ρ 

‘Ali laughed.’ 
(Kahnemuyipour 2009: 103) 

 
(6α) The baby is crying.  (Αγγλικά) ανεργαστική δομή, ΚΤ στο Υ 
(6β) The baby is crying.  (Αγγλικά) ανεργαστική δομή, ΚΤ στο Ρ 

(Zubizarreta & Vergnaud 2006: 533) 
 

Από την άλλη πλευρά, στα Ιταλικά και στα Ισπανικά, που αποτελούν γλώσσες με 
σχετικά ελεύθερη σειρά όρων, η διαφοροποίηση ανάμεσα σε αναιτιατικές και σε 
ανεργαστικές δομές ευρείας εστίασης πραγματώνεται με ποικιλία στη σειρά των όρων 
πέρα από τον τονισμό. Δηλαδή, στα Ιταλικά και στα Ισπανικά, η ουδέτερη σειρά στην 
αναιτιατική δομή είναι Ρ-Υ και ο τόνος πέφτει στο Υποκείμενο (7), ενώ η ουδέτερη 
σειρά στην ανεργαστική δομή είναι Υ-Ρ και ο τόνος πέφτει στο Ρήμα (8) (βλ. 
Contreras 1976, Suner 1982, Burzio 1986, Bonet 1990, Cinque 1993, Pinto 1994, 
Levin & Rappaport Hovav 1995, μεταξύ άλλων). 
 

(7) E’ morto Johnson.  (Ιταλικά) αναιτιατική δομή Ρ-Υ, KT στο Υ 
 ‘Johnson died.’ 

(Cinque 1993: 260) 
 
 (8) El bebé rie.   (Ισπανικά) ανεργαστική δομή Υ-Ρ, KT στο Ρ 

‘The baby is laughing.’ 
(Zubizarreta 1998: 75) 
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3. Αναιτιατικές και ανεργαστικές δομές της Ελληνικής: Πειραματικά δεδομένα  
 
Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα δύο δοκιμασίων παραγωγής στις 
οποίες συμμετείχαν ενήλικες φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής. Στόχος ήταν ο 
εντοπισμός των γραμμικών ακολουθιών (δηλαδή Ρ-Υ ή Υ-Ρ) των αναιτιατικών και 
των ανεργαστικών δομών της Ελληνικής σε συνδυασμό με τα τονικά σχήματα στην 
κάθε περίπτωση.2 
 
 
3.1 Πρώτη δοκιμασία 
 
Η πρώτη δοκιμασία περιελάμβανε ερωτήσεις ευρείας εστίασης οι οποίες εισάγονταν 
με μια εικόνα που παρουσίαζε ένα περιστατικό. Συγκεκριμένα, δόθηκαν –σε τυχαία 
σειρά– 10 εικόνες που στόχευαν στην παραγωγή αναιτιατικών δομών και άλλες 10 
εικόνες που στόχευαν στην παραγωγή ανεργαστικών δομών, όπως αυτές που 
παρουσιάζονται στα Γραφήματα (1) και (2): 
 

Γράφημα 1: Αναιτιατικές δομές 

 
 
Γράφημα 2: Ανεργαστικές δομές 

 
 

Σε αυτή τη δοκιμασία έλαβαν μέρος 13 μονόγλωσσοι ενήλικες (άνδρες και γυναίκες) 
φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής.3 Η δοκιμασία ηχογραφήθηκε στο Praat (version 
5.3.21). Πριν από το κυρίως πείραμα, έγινε ένα μικρό πιλοτικό πείραμα ώστε οι 
συμμετέχοντες να εξοικειωθούν με τη διαδικασία. Δόθηκαν οδηγίες στους 
συμμετέχοντες να απαντήσουν στην ερώτηση με την πιο απλή πρόταση που τους 
ερχόταν στο μυαλό σε σχέση πάντοτε με την εικόνα. Αναμενόταν από τους 
συμμετέχοντες να απαντήσουν στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας αναιτιατικά και 
ανεργαστικά ρήματα. Για παράδειγμα, στις ερωτήσεις που εμφανίζονται μαζί με τις 
εικόνες στα Γραφήματα (1) και (2) οι θεωρητικά πιθανές απαντήσεις έχουν –
αντίστοιχα– ως εξής: 
                                                 
2 Τα πρώτα αποτελέσματα της πειραματικής αυτής μελέτης, που αποτελεί έρευνα σε εξέλιξη, 
παρουσιάστηκαν στο 45th Annual Meeting της Societas Linguistica Europaea (SLE 2012, University of 
Stockholm, 29 August – 1 September 2012), όπου υποστηρίχθηκε (Georgiafentis 2012) ότι τα 
Ελληνικά εμφανίζουν μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με άλλες γλώσσες οι οποίες έχουν ελεύθερη 
σειρά όρων. 
3 Σε αυτή την εργασία θα παρουσιάσουμε τα αποτελέσματα από 8 ομιλητές. 
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(9α) Έσπασε το/ένα μπουκάλι. Ρ-Υ 
(9β) Ένα/Το μπουκάλι έσπασε. Υ-Ρ 
 
(10α) Κλαίει το/ένα αγόρι.  Ρ-Υ 
(10β) Το/Ένα αγόρι κλαίει. Υ-Ρ 

 
Ο απώτερος στόχος της δοκιμασίας ήταν ο εντοπισμός των γραμμικών 

ακολουθιών (δηλαδή Ρ-Υ ή Υ-Ρ) των αναιτιατικών και των ανεργαστικών δομών της 
Ελληνικής με τα τονικά σχήματά τους στην κάθε περίπτωση. 

Στα Γραφήματα (3), (4), (5) και (6) παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της πρώτης 
δοκιμασίας. Αυτά συνοψίζονται στον Πίνακα (1) παρακάτω. 

 
Γράφημα 3: Γραμμικές ακολουθίες – Αναιτιατικές δομές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα 4: Γραμμικές ακολουθίες – Ανεργαστικές δομές 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα 5: Τονικά σχήματα – Αναιτιατικές δομές 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα 6: Τονικά σχήματα – Ανεργαστικές δομές 
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Πίνακας 1: Σύνοψη αποτελεσμάτων πρώτης δοκιμασίας 

Αναιτιατικές δομές Ανεργαστικές δομές 
Υ-Ρ 

22 (42%) 
Ρ-Υ 

30 (58%) 
Υ-Ρ 

44 (72%) 
Ρ-Υ 

17 (28%) 
Σύνολο 52 (100%) Σύνολο 61 (100%) 

  
Ρ 
15 

(68%) 

Υ 
7 

(32%) 

Ρ 
5 

(17%) 

Υ 
25 

(83%) 

Ρ 
32 

(73%) 

Υ 
12 

(27%) 

Ρ 
2 

(12%) 

Υ 
15 

(88%) 
Σύνολο 22 (100%) Σύνολο 30 (100%) Σύνολο 44 (100%) Σύνολο 17 (100%) 

 
Με βάση τα πειραματικά δεδομένα που παρουσιάσαμε παραπάνω, μπορούμε να 

κάνουμε τις εξής παρατηρήσεις: Πρώτον, σε σχέση με τη σειρά των όρων, 
παρατηρούμε ότι στις αναιτιατικές δομές εμφανίζονται και οι δύο ακολουθίες, δηλ. 
Υ-Ρ και Ρ-Υ –με την Ρ-Υ να είναι συχνότερη από την Υ-Ρ, ενώ στις ανεργαστικές 
απαντά κυρίως η ακολουθία Υ-Ρ. Κατά συνέπεια, φαίνεται ότι η Ελληνική 
παρουσιάζει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με άλλες γλώσσες που χαρακτηρίζονται 
από ελεύθερη σειρά όρων (π.χ. Ιταλική, Ισπανική). Δεύτερον, σε σχέση με τον τόνο, 
τόσο στις αναιτιατικές όσο και στις ανεργαστικές δομές, φαίνεται ότι το «τελευταίο» 
στοιχείο, δηλαδή το συστατικό που βρίσκεται στον χαμηλότερο κόμβο της δομής (το 
Υποκείμενο ή το Ρήμα) λαμβάνει τον ΚΤ στις περισσότερες περιπτώσεις –σύμφωνα 
με τον Κανόνα του Κεντρικού Τόνου (ΚΚΤ, Chomsky & Halle 1968, Cinque 1993, 
Zubizarreta 1998, μεταξύ άλλων). 

 
 

3.2 Δεύτερη δοκιμασία 
 
Για την περαιτέρω διερεύνηση του θέματος, κρίθηκε απαραίτητη η συλλογή και 
ανάλυση περισσότερων δεδομένων με συνυπολογισμό αυτή τη φορά επιπρόσθετων 
παραγόντων όπως το [+/- έμψυχο] υποκείμενο.  

Στη δεύτερη δοκιμασία έλαβαν μέρος 11 μονόγλωσσοι ενήλικες (άνδρες και 
γυναίκες) φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής.4 Η διαδικασία ήταν η ίδια με το πρώτο 
πείραμα, δηλαδή δόθηκαν στους συμμετέχοντες εικόνες που παρουσίαζαν ένα 
περιστατικό. Αυτές εισάγονταν και πάλι με ερώτηση ευρείας εστίασης (π.χ. Τι 
συμβαίνει; / Τι έγινε;). Συγκεκριμένα, δόθηκαν –σε τυχαία σειρά– 10 εικόνες που 
στόχευαν στην παραγωγή αναιτιατικών δομών, 5 με [+έμψυχα] και 5 με [-έμψυχα] 
υποκείμενα και άλλες 10 εικόνες που στόχευαν στην παραγωγή ανεργαστικών δομών, 
όλες φυσικά με [+έμψυχα] υποκείμενα. Αναμενόταν από τους συμμετέχοντες να 
απαντήσουν στις ερωτήσεις χρησιμοποιώντας αναιτιατικά και ανεργαστικά ρήματα. 
Επίσης, αυτή τη φορά, πριν την έναρξη του πειράματος, δόθηκε η ακόλουθη λίστα με 
πιθανά προτεινόμενα ρήματα: 

 
(11)  άνοιξε 

έσπασε 
πήδησε 
χάλασε 
βρυχάται 
έλιωσε 
κολυμπάει 

                                                 
4 Παρουσιάζουμε εδώ τα αποτελέσματα από 9 ομιλητές. 
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τρέχουν/-ει 
τραγουδάει 
χτύπησε 
έπεσε 
χορεύει 
μεγάλωσε 
κλαίει  
κοκκίνισε 
κρύωσε 

 
Στα παρακάτω γραφήματα (Γράφημα (7) και (8)) εμφανίζονται τα αποτελέσματα 

της δεύτερης δοκιμασίας, τα οποία συνοψίζονται στον Πίνακα 2. 
 
Γράφημα 7: Αναιτιατικές δομές 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Γράφημα 8: Ανεργαστικές δομές 

 
 
 
 
 
 
 
 

Πίνακας 2: Σύνοψη αποτελεσμάτων δεύτερης δοκιμασίας 
Αναιτιατικές δομές Ανεργαστικές δομές 

Υ-Ρ 
40 (80%) 

Ρ-Υ 
10 (20%) 

Υ-Ρ 
87 (98%) 

Ρ-Υ 
2 (2%) 

Σύνολο 50 (100%) Σύνολο 89 (100%) 
 

Βάσει των αποτελεσμάτων της δεύτερης δοκιμασίας μπορούμε να προβούμε στις 
παρακάτω επιπρόσθετες επισημάνσεις: Αφενός, παρατηρούμε ότι στις αναιτιατικές 
δομές εμφανίζονται και οι δύο ακολουθίες, δηλ. Υ-Ρ και Ρ-Υ. Αυτή τη φορά όμως 
υπερέχει σημαντικά η Υ-Ρ (πρβλ. τα αποτελέσματα της πρώτης δοκιμασίας). Η 
υπεροχή αυτή θα μπορούσε ενδεχομένως να αποδοθεί στο [+έμψυχο] υποκείμενο, το 
οποίο πρωτοτυπικά κατέχει τη θέση του Θέματος (βλ. και Givon 1976, Hirsch & 
Wagner 2011). Αφετέρου, στις ανεργαστικές δομές το [+έμψυχο] χαρακτηριστικό του 
υποκειμένου σε συνδυασμό με την τάση εμφάνισης της Υ-Ρ σε αυτές τις δομές (βλ. 
πρώτη δοκιμασία) οδηγούν στη συντριπτική υπεροχή της ακολουθίας Υ-Ρ. 
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4. Συμπέρασμα 
 
Στη μελέτη αυτή διερευνήσαμε τη διεπίδραση της σύνταξης με την προσωδία σε 
αμετάβατες δομές της Ελληνικής με αναιτιατικά και ανεργαστικά ρήματα. Με βάση 
τα αποτελέσματα των δύο πειραματικών δοκιμασιών που παρουσιάσαμε, η Ελληνική 
φαίνεται να έχει μεγαλύτερη ευελιξία σε σχέση με άλλες γλώσσες που 
χαρακτηρίζονται από ελεύθερη σειρά προτασιακών όρων, όπως η Ιταλική και η 
Ισπανική. Συγκεκριμένα, πρώτον, παρατηρήσαμε ότι στις αναιτιατικές δομές 
εμφανίζονται και οι δύο ακολουθίες, δηλ. η Υ-Ρ και η Ρ-Υ –με την Ρ-Υ να είναι 
συχνότερη από την Υ-Ρ, ενώ στις ανεργαστικές απαντά κυρίως η ακολουθία Υ-Ρ. 
Στην περίπτωση που το Υποκείμενο είναι [+έμψυχο], η ακολουθία Υ-Ρ υπερέχει 
σημαντικά τόσο στις αναιτιατικές όσο και στις ανεργαστικές δομές. Δεύτερον, σε 
σχέση με τον τονισμό, φαίνεται ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, το «τελευταίο» 
στοιχείο, δηλαδή το συστατικό που βρίσκεται στον χαμηλότερο κόμβο της δομής (το 
Υποκείμενο ή το Ρήμα) λαμβάνει τον κύριο τόνο τόσο στις αναιτιατικές όσο και στις 
ανεργαστικές δομές, σύμφωνα με τον Κανόνα του Κεντρικού Τόνου. 
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Abstract 
 
In this paper, polydefinites in Modern Greek are revisited from the perspective of 
Dynamic Syntax. The paper follows the idea set forth by Lekakou and Szendroi (2012) 
according to which polydefinites are instances of apposition, in particular close 
apposition. Building on this idea, it is argued that` loose’ polydefinites, i.e. 
polydefnites that are instances of loose apposition, can also be found. The structure 
and differences from standard polydefinites are discussed from a dynamic perspective, 
bringing out the similarities between close appositions and normal polydefinites on the 
one hand, and loose appositions and loose polydefinites on the other. Lastly, some 
issues with respect to a number of cases where restrictive interpretation fails in regular 
polydefinites are discussed briefly. 
 
 
1. Introduction 
 
The term ‘polydefinite’ refers to cases of adjectival modification where both the 
adjective and noun are preceded by their own determiner. Ordering between the 
adjective and the noun becomes free in the case of polydefinites, contrasting with the 
regular monadic definite construction where only the Α-Ν construction is allowed: 
 

(1) To megalo to   spiti/     To spiti    to  megalo 
             the big       the house    the house the big 

(2) To  megalo spiti/ *To spiti megalo 
            the big        house  the big  house 
           ‘The big house’ 
 

Besides the differences in terms of word order, the two structures seem to involve 
interpretational differences as well. Kolliakou (2004) argued that the difference 
between the two structures, lies in the fact that polydefinites give rise to a restrictive 
interpretation of the DP, while monadic definites do not necessarily involve such an 
interpretation. In this respect, Kolliakou (2004) argues that the use of the polydefinite 
in (4) gives rise to an interpretation where both young and non-young cats exist in the 
context, with the polydefinite restricting the interpretation to the set of young cats (3). 
For monadic definites this interpretation is not necessary (3): 
 

(3) O   Yannis taise ta    zoa.       I   mikres gates itan pinasmenes. 
the John    fed    the animals the small   cats   were hungry 

(4) O Yannis  taise  ta   zoa.       I mikres   i     gates itan pinasmenes. 
the John    fed    the animals the small the  cats   were hungry 
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in the U.K and the ANR ContInt Polymnie project in France.  
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Various accounts of polydefinites have been put forth by the years (Alexiadou & 
Wilder 1998, Campos & Stavrou 2004, Kolliakou 2004, Panagiotidis & Marinis 2011 
and Lekakou & Szendröi 2012 among others). One of the recent ones, Lekakou & 
Szendröi (2012), draws the parallelism between polydefinites and appositional 
structures.  In particular, the claim is that polydefinites are in fact close appositions. In 
this paper, this central claim is followed but moved to a dynamic/incremental model of 
syntax, i.e. Dynamic Syntax (DS, Kempson et al 2001, Cann et al. 2005). The central 
goal is to show that the parallelisms between the two structures are even more, 
suggesting the existence of polydefinites which resemble loose appositions as well. 
Data that provide evidence for such a claim are presented, and a unified DS account 
for both regular polydefinites and close appositions on the one hand and loose 
polydefinites and loose appositions on the other are provided. Lastly, problematic 
cases where the restrictive interpretation associated with polydefinites does not arise 
and instead a non-restrictive interpretation arises, are discussed briefly.  
 
 
2. Polydefinites and appositions: The case for loose polydefinites 
 
It is a well-known and rather uncontroversial fact that appositions come into two 
guises, close and loose appositions. The most commonly used diagnostic is the 
presence of an intonational break in the case of loose appositions (6), and its absence 
in close appositions (5): 
 

(5) Burns the poet (CA) 
(6) Burns, the poet (LA) 

 
Assuming that polydefinites are indeed instances of close apposition, the question is 

whether instances of polydefinites on a par with loose appositions can be also found. 
The discussions in the literature are not illuminating in this respect. The accounts that 
draw on the parallelism between the two structures maintain that polydefinites are 
instances of close and not loose apposition (e.g. Lekakou & Szendröi 2012). This is 
indeed true for the cases of polydefinites examined in these papers. However, it seems 
that other cases of polydefinites which are instances of loose and not close apposition 
can be found. These structures are going to be referred to as loose polydefinites. Thus, 
what I’m going to  for is that the close/loose apposition distinction can be also found 
on the level of polydefinites. This is of course hardly surprising. To the contrary, given 
that polydefintes are instances of apposition, it would be strange if only one of the two 
guises of apposition is found. In order to see what we mean with the term ‘loose 
polydefinite’, consider the example shown below: 
 

(7) Pios itan   aftos o   laos?       I     efevritiki, i    demonii,  i     Kinezi 
Who  was this  the people   the  inventive  the fiendish  the Chinese 
‘Who were these people? The inventive and Fiendish Chinese’ 

 
In the above example, the two adjectives modifying the common noun are separated 

by comma intonation and furthermore the usual restrictive interpretation associated 
with close appositions does not arise here. The above sentence can be interpreted only 
non-restrictively. This is a clear instance of what I call a ‘loose polydefinite’. Order in 
loose polydefinites is free, a well-known fact for regular polydefinites well: 
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(8) I     Elines, i     tempelides, i    aneprokopi ine ipefthini 
the Greeks the  lazy           the shiftless      are responsible 
`The lazy and shiftless Greeks are to blame’ 

 
Structures like the above show that instances of what we can dub as loose 

polydefinites can be also found. The purpose of this paper is to provide an account that 
covers both regular and loose polydefinites. But before we get into this, we briefly 
introduce the framework to be used in this paper, i.e. Dynamic Syntax (Kempson et al. 
2001, Cann et al. 2005).   
 
 
3. Intro to Dynamic Syntax  
 
3.1 Theoretical preliminaries 
 
Dynamic Syntax (DS) is a framework which departs from standard grammar 
formalisms in making the concept of processing in real time the core syntactic notion. 
Structure is progressively induced from the left periphery rightwards, incorporating the 
concept of structural underspecification and its subsequent update into the grammar 
itself. Moreover, the structural representation of interpretation is the only level of 
representation: the progressive left-to-right induction of such “logical forms” is the 
only concept of syntax. The grammar is, accordingly, a constraint-based system of 
mechanisms for building up interpretation for a sequence of words in the order in 
which they appear. The output from such a sequence of steps is a tree structure 
corresponding to an interpretation of the string, as in the binary branching structure 
displayed in (9). Crucially, this is not a tree that is inhabited by the words of the string, 
but by the composite logical form constructed from the string, relative to whatever 
context-based choices are made during the parse process. The logical formula 
constituting the proposition decorates the top node, together with a typing 
specification; and labels on other nodes reflect typed subformulae of the rootnode 
formula. But this is by no means all there is to syntax. Central to this concept of syntax 
is the incremental monotonic building up of these tree-structure representations of 
content, as driven by the initially imposed goal of building up some propositional 
representation using the words in the order provided incrementally. In the simple 
mono-clausal sequence demonstrated by (26), the starting point of the process is a tree 
with just a rootnode and a requirement to construct some propositional formula 
annotated as ?Ty(t); the endpoint is a fully decorated binary branching tree structure 
encoding the functor-argument structure of the propositional formula established:1 
 

(9) Parsing o Giorgos filise ti Maria ‘Giorgos kissed Maria’ 
 

                                                            
1 This display of input and output (partial) trees is somewhat simplified for illustration purposes, for it 
assumes an empty context and a completely specified goal. The mechanisms themselves, which 
constitute the grammar, reflect growth of information against an arbitrary structural context, itself 
defined in terms of partial trees. In all such trees, Fo is a predicate that takes a logical formula as value, 
Ty a predicate that takes logical types as values, and each node in a tree is assigned a label Tn(X) which 
identifies its unique position in that tree, e.g. Tn(0) identifies the rootnode. The ◊ is a pointer, indicating 
the node currently under development. In this paper, we ignore tense and aspect. However, see Cann 
(2011) and Chatzikyriadis (2011) for implementations of tense and aspect within the DS framework. 
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The notion of requirement on successful completions is central to the system, for it 
is this which gives the system its goal-directedness: some output type t formula is 
achieved through the parsing of the words in virtue of the initial goal, a requirement 
?Ty(t) that some such propositional formula be a prerequisite for all wellformed 
outputs. More generally, for any decoration X, the corresponding requirement ?X is 
expressible, and wellformedness resides in meeting all requirements that get imposed 
during a parse process. 

To capture the dynamics of what is involved in imposing requirements and 
subsequently resolving them, the concept of partial tree is critical, and the heart of the 
formal framework is a tree-description language enabling such trees to be explicitly 
defined, and the concept of growth across them. The tree description language is the 
modal logic of finite trees (LOFT: Blackburn & Meyer-Viol 1994), and with its 
expressive power, the articulation of different concepts of underspecification and their 
update is straightforward to express. LOFT has two basic modalities, <> and its 
inverse <>. <>α holds at a node if α holds at a daughter node, and <>α holds at a 
node if α holds at its mother node (subcases are <1>for argument daughters, <0>for 
functor daughters, with inverses <1>, <0>). An additional LINK modality is defined 
to capture pairing of trees. Domination relations are definable, as is standard, through 
Kleene star operators, e.g. <*>Tn(a) for some node identified as dominated by 
treenode Tn(a), formally a disjunction of mother relations (see e.g. Rogers 1994). 
Domination relations are definable over other operators (for example <*>Tn(a) 
picking out a functor spine); and compound concepts can be defined, for example, 
<0><1*><0>Tn(a), which picks out a set of arguments for a given predicate (those 
between which the defined locality relation holds). 

The various concepts of underspecification which can be expressed in LOFT are: (i) 
structural underspecification, which depicts an “unfixed” node <*> Tn(a), for which 
at the time of its construction there may be no more specific domination relation from 
it to the node Tn(a). (ii) the presence also of “locally unfixed” nodes as in a tree 
relation  <0><1*>Tn(a) to some node Tn(a) indicating that from the node 
immediately dominating that argument node, there are only functor relations between 
it and the node Tn(a), hence its hierarchical position is constrained to be within a 
minimal propositional structure. (iii) content underspecification definable for tree-node 
decorations, for example with metavariables. Fo(U), Fo(V)... ranging over possible 
formula values for context-dependent expressions (pronouns, ellipsis sites etc); (iv) 
syncretic morphology inducing type as well as hierarchical underspecification Ty(X). 
Each of these aspects of tree development impose partial specifications which are 
associated with a requirement for update. 
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3.2 Building LINK relations 
 
Besides tree structures in which each sentence involves a single tree (regardless of tree 
embedding), DS also makes use of pairs of trees which are linked to each other via a 
relation called LINK. LINK structures involve two separate tree structures linked by 
means of an arrow relation (LINK), that share in most of the cases  a term. The node 
from which the LINK starts can be seen as setting the context in which the LINKed 
tree is going to be parsed. Examples of structures that have been accounted for using 
LINK relations in DS include relative clauses, in which case the relative clause is 
parsed within the context of the head and HTLD constructions in which case the 
HTLD sentence is parsed within the context of having parsed the left-dislocated 
element first, among others (see Cann et al. 2005 for more details).2  For the needs of 
this paper, we exemplify the use of LINK structures by looking at the DS analysis of 
Hanging Topic Left Dislocation structures. The core idea is that in HTLD, the 
dislocated element functions as the context in which the rest of the sentence is parsed. 
The HTLD element and the rest of the sentence appear as separate tree structures, with 
a requirement that a copy of the HTLD element is to be found at the main tree. There 
are a number of formal details here, like e.g. the triggering of such a rule and the its 
formal format, but I will not go into these details here. The interested reader is directed 
to Cann et al. (2005) for a detailed exposition of this. What is relevant for the purposes 
of the paper, is to understand the general idea behind LINK structures, i.e. the notion 
of linked trees that share a term. Thus, in the example below, the tree where the LINK 
starts (with no pointed arrow), is the tree where the HTLD element has been parsed, 
while the LINKed tree (with the pointed arrow), the tree in which the rest of the 
sentence is going to be parsed. Notice that this tree has a requirement to share a term 
with the previous tree, in effect a copy of the HTLD element must be found in the 
LINKed tree (?<D>Fo(Giorgos’)):  
 

(10)  

 
 

As we will see, the LINK mechanism will be used in order to analyze appositions 
and thus polydefinites as well.  
 
 
3.3 The structure of quantified NPs 

Unlike pretty much all semantic analyses based on generalized quantifiers, DS 
assumes NPs to be of the lowest semantic type possible, namely type e. Then, the 
complexity quantified NPs exhibit is captured assuming that NPs, even though being 
of type e, involve complex structure.  The structure assumed for NPs in DS is the one 
depicted below. Note that this internal structure corresponds roughly to the mainstream 

                                                            
2 LINK is one of the very general structure building mechanisms in DS. It has been further argued to be 
used in coordinating as well as subordinating structures (see for example Cann et. al 2005, 
Gregoromichelaki 2005 among others).  
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view on the structure of the DP in GB/Minimalism (Abney 1987). The equivalences to 
DP structure are shown in parentheses:3 
 

(11)   

 
 

As can be seen from the above tree structure, NPs in DS, even though assumed to 
be of the lowest type possible (Ty(e)), involve additional structure. Let us see what this 
additional structure stands for. The highest node is the node where the result of 
compiling all the other nodes via modus ponens and functional application is encoded, 
roughly the DP node in GB/Minimalism. The node indicated as ‘QUANTIFIER’ is the 
node which will contribute the information on the form of quantification involved in 
each case. This node combined with the Ty(cn) (common noun) node will give us the 
higher  e node. The RESTRICTOR node provides the binding domain of the variable 
introduced in the lower type e node (the variable node). NP content is expressed using 
the epsilon calculus.4 Getting into more detail, let us see the dynamics of building 
quantified NPs. First the quantifier comes into parse, building the top nodes and 
inducing the quantification involved in each case:5 
 

(12)   
 

 
 

                                                            
3 DS, as already mentioned, does not represent word order in its semantic trees. Therefore, the structure 
assumed for NPs does not encode word order.  
4 We cannot go into details here but the interested reader is directed to Cann et al. (2005), 
Chatzikyriakidis (2010) for a more detailed exposition of the system of quantification in DS as well as 
to Hilbert and Bernays (1939) for the formal underpinnings of the epsilon calculus. 
5 There are a number of other details like for example issues with respect to the scopal properties 
associated with quantifiers or the exact lexical entries that give rise to the tree structure shown above. 
The interested reader should consult Kempson et al. (2001) and Cann et al. (2005) for a detailed 
discussion and exposition of these issues.  
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Then, the common noun comes into parse, man in our case, building the lower nodes, 
providing the restrictor information as well as the lower variable to be bound by the 
restrictor: 
 

(13)   
 

 
 

The usual rules of modus ponens and functional application apply, providing formula 
and type values for all the nodes and eliminating any outstanding requirements: 
 

(14)   

 
 
 
4. Polydefinites 
 
4.1 Restrictive interpretation as a core property of polydefinites 
 
Kolliakou (2004) was the first researcher to discuss in detail the restrictive 
modification that polydefinites give rise to. Kolliakou argues that the interpretation of 
polydefinites always involves what she calls non-monotone anaphora. Based on this 
observation she formulates what she calls the polydefiniteness constraint: 
 

(15) THE POLYDEFINITENESS C CONSTRAINT. Greek polydefinites are 
unambiguously non-monotone anaphoric expressions: the discourse referent Y of a 
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polydefinite is anaphoric to an antecedent discourse referent X, such that Y c X 
(Kolliakou 2004: 273) 
 

According to this view the polydefinite picks a proper subset of a set previously 
introduced in the discourse. Note that monadics are ambiguous between a monotone 
and a non-monotone interpretation. In the same vein, Lekakou & Szendröi (2012) take 
this semantic restriction to be a core property of polydefinites. They distinguish 
between a restrictive and a non-restrictive interpretation, a distinction roughly 
corresponding to non-monotone and monotone interpretation.6 Polydefinites give rise 
to a restrictive interpretation while monadics are ambiguous between the two. This 
behaviour of polydefinites stems from the fact that polydefinites are in fact close 
appositions. It is a well-known fact in the literature that close appositions, in contrast 
to loose appositions and putting aside many other differences between the two 
constructions, give rise to a restrictive interpretation as witness the examples below: 
 

(16) o aetos to puli 
the eagle the bird 

         ‘The eagle that is a bird’ 
 

The similarities between close appositions are obvious. Firstly, as already 
mentioned, both constructions give rise to a restrictive interpretation. Secondly, the 
order between the two constituents in both close apposition and polydefinites is free 
(see Stavrou 1995 and Lekakou & Szendröi 2012 among others): 
 

(17) (to megalo) to  vivlio (to megalo) 
the big         the book  the big 
‘The big book.’ 

(18) (O     Papadopulos)      o     diktatoras (o   Papadopulos) 
  the Papadopoulos     the dictator      the Papadopoulos 
‘The dictator Papadopoulos.’ 

 
Lastly, both constructions accept only definite determiners. Based on these 

similarities propose an account of polydefinites where these are treated as instances of 
close apposition. They propose a symmetrical structure according to which the two 
DPs do not c-command each other, the only difference between the two being that the 
DP hosting the adjective involves noun ellipsis: 
 

(19) The tree structure for to petrino to spiti, ‘the big the house’ (taken from 
Lekakou & Szendröi 2012: 121) 
 

                                                            
6  It has to be noted that Kolliakou’s polydefiniteness constraint needs to be modified in order to 
accommodate case examples where a polydefinite is anaphoric to a discourse referent that is a proper 
superset of the noun participating in the polydefinite, e.g. animal ⊃ cat or cat ⊂ animal. As Lekakou and 
Szendröi 2012 correctly argue, the polydefinite i mikres i gates can be true in a situation where there are 
only small cats, given that small cats ⊂ cats.	 
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The semantics of polydefinites as well as appositions are derived via 
Higginbotham’s R-role identification, in effect a rule that identifies the theta-role of 
the adjective with that of the noun. In terms of semantics, the result of this process is 
set-intersection. This latter fact suffices to explain the fact that only adjectives whose 
semantics are based on set intersection are allowed in polydefinite constructions.7 Of 
course, this does not suffice for the restrictive reading we want to achieve in the case 
of polydefinites. Thus, a rule is proposed that restricts the application of identification 
only in cases where the set denoted by the adjective and the set denoted by the noun 
are not the same set: 
 

(20) Ban on vacuous application of R-role identification: R-role identification is banned 
if it yields an output identical to (part of) its input (Lekakou & Szendröi 2012: 125).  
The account makes a number of correct predictions, including ordering, the range of 
adjectives that can participate in polydefinite constructions and most importantly it 
captures the restrictive interpretation that polydefinites give rise to.  
 
 
4.2 Polydefinites in DS 
 
Appositions in DS are analyzed as involving a LINK structure, which links the two 
elements. But how can we make sense of the two instances of apposition, i.e. loose and 
close? There is a rather natural way to do that given the assumptions made in DS as 
regards DP structure. Remember that the complex DP structure involves two type e 
nodes, the lower variable one, and the higher one after compilation of the whole DP 
                                                            
7  I do not refer to intersective adjectives, given that in the formal semantics literature on adjectives 
(Kamp 1975, Partee 2007 among others) two classes of adjectives, i.e. intersective and subsective 
involve set intersection, the difference being that in the second case the adjectival property is only 
relevant for the particular class that the noun denotes. To give an example, think of the following 
inference associated with a subsective adjective like big: a big cat does not imply a big animal. To the 
contrary, intersective adjectives like black do not rely on the class of the noun and thus inferences like a 
black cat   a black animal are valid. For a classic treatment of the basic types of adjectives consult 
Partee (2007). For a modern type theoretic treatment in the tradition of Martin-Löf that captures these 
inferences without the aid of meaning postulates, see Chatzikyriakidis & Luo (2013).  
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has been made. These two nodes are basically the key to explaining the differences 
between close and loose appositions. The idea is that in the case of close apposition the 
LINK relation is initiated from the internal type e node, while in loose apposition from 
the higher type e node. The two different structures are shown below:  
 

(21)   
 

 
 
(22)   
 

 
 

In the case of close apposition, the appositive structure is compiled before the DP 
has been compiled (in our case my friend), while in the latter, compilation of the DP 
has been done first in order for the LINK relation to be initiated. I effect, in the case of 
close apposition, the two structures are more tightly connected, while in the case of 
loose apposition they are loosely connected as two individual trees. In example (21), 
the LINK relation is initiated starts from the internal node, the variable node. When the 
LINKed node is compiled, the compilation of the main tree can proceed. But now, the 
variable x is already given a value (i.e. poet(x)) and thus compiling λy. my_friend(y) to 
my_friend’(x) is dependent on x already being a poet, something which does not 
happen in loose apposition. In this respect, there is a some sort of dependence between 
the two DPs in close apposition that is absent in loose apposition. This can be taken to 
be the reason where the restrictive interpretation arises in close apposition in the 
following sense: if the two sets, i.e. the contextually relevant set of my friends and the 
set of poets are identical, then what we get is my_friend(xpoet), that is an x which is my 
friend, given that he is a poet. But if the set of poets and my friends are identical, we 
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get an obvious repeat of information. In this respect, I argue that in cases of close 
appositions a further restriction on the relation between the two sets is imposed that 
gives rise to the restrictive interpretation.8 LINK rules are subject to an evaluation rule, 
which provides the semantics arising out of the combination of the two LINKed 
structures. Given that LINK structures are used in a wide variety of cases in DS, i.e. 
relative clauses, adverbial clauses and cases of apposition like the above, these 
semantics depend on the structure in each case. For the cases of apposition, the result 
is just a conjunction of the individual terms. The only difference is then, that in close 
appositions a further restriction on the relation of the two sets is imposed that gives 
rise to the restrictive interpretation. The two rules are shown below: 
 

(23)   
 

 
(24)   
 

 
 

Without getting into the formal details, the above say that if two DPs are linked then 
the result is the intersection of the two individual formula values. In the case of close 
appositions the extra condition discussed above is imposed.  

Moving on to polydefinites, we follow pretty much the same analysis with some 
minimal modifications.  The differences in the two structure stem from the fact that in 
polydefinites an adjective is involved. Restricting the domain to intersective/subsective 
adjectives for the moment, I take adjectives to involve the projection of a formula 
value at the same node common nouns project their semantics. The only difference is 
that the semantics of adjectives are not a single lambda abstracted predicate, i.e. λy. 
man(y) but rather a conjunction of two predicates, one for the adjective and one for the 
common noun. The adjective provides the adjectival predicate and further imposes a 
metavariable standing for the common noun predicate to be substituted either from the 
natural language string itself or from the context (noun ellipsis in Greek). For an 
adjective like megalos ‘big’, we will get the following semantics: 
 

(25) λy. (y,megalos(y)  U(y))  
 

In  monadic constructions, the common noun projects its semantics, say in the case 
of antrhopos, λy. anthropos’(y), in effect providing a value for the metavariable U.  In 
the case of polydefinintes, things are different given that a LINK relation is involved, 
assuming that polydefinites are in fact instances of close apposition. In order to see 
how this works, let us look at the parse of o megalos o anthropos, ‘the big man’. The 
determiner and the adjective are parsed, the first providing information on the form of 
quantification (the iota operator) while the second the semantics as discussed in (25): 
 
 
                                                            
8 Note that in spirit this is similar to the ban on vacuous application of R-role identification proposed by 
Lekakou & Szendröi (2012: 125). 
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(26)   
 

 
 

Then a LINK relation starts from the internal e node, and the noun is parsed on the 
LINKed tree: 
 

(27)   
 

 
 

Now, the LINK evaluation rule takes place giving rise to the restrictive semantics 
associated with polydefinites. This rule is a little bit modified given the different 
semantics associated with adjectives compared to nouns: 
 

(28)   
 

 
 

 In the case of the opposite word order o anthropos o megalos, the same procedure 
is followed. The only difference is that the adjective instead of the noun is parsed on 
the LINKed tree. Multiple occurences of polydefinites just involve multiple LINK 
structures. Thus, the word order facts are correctly captured within this account.        
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4.3 Loose polydefinites 

Loose polydefinites pattern on a par with loose appositions. This means that the LINK 
relation must start from the higher type e node. There is a big difference between the 
two structures (polydefinites and loose polydefinites) which has to do with the fact that 
in order to provide a LINK relation from the top type e node, the metavariable 
projected by the adjective must be provided via the context. In order to reach the 
higher type e so that the LINK relation can be initiated, the lower types must have 
been given proper formula values. This means that the metavariable standing for the 
semantics of the common noun must be replaced with a proper formula value. In this 
respect, if the context is not rich enough to provide a substitution of the metavariable 
with a proper value, no LINK relation can initiated from the top node. Consider the 
following example showing the structure after i efevretiki ‘the fiendish’ in i efevritiki i 
Kinezi ‘the fiendish Chinese’ is parsed: 
 

(29)   

 
 

In this case, if the metavariable standing for the common noun in the conjunction is 
not able to be substituted (U), then the parse cannot move up to the type e node.9 This 
would mean that we need a value for Chinese to be provided by the context. It can be 
argued that it seems difficult to provide a value for Chinese from that early on. It 
seems however plausible to assume that updating can be done with a more general 
common noun that the target noun (i.e. Kinezi) is a subtype. For example, it could be 
the case that updating is done via the more general common noun anthropi ‘humans’ 
in our example. In this case, the result we get is as follows: 

                                                            
9 It is assumed that in order for the parse to move from a node to the one higher up, the current node 
must satisfy the type and formula requirement, thus to have proper type and formula values. The 
diamond sign indicates the node where the parsing process is on at a given time.  
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(30)   

 
 

From this point on the LINK can be initiated, where the common noun Kinezi is to 
be parsed and LINK evaluation can proceed. The account just sketched predicts that 
loose polydefinites will be more difficult to find than regular polydefinites, given that 
in order to proceed with loose polydefinites one must be able to provide a value for the 
common noun before the actual common noun is parsed. In this sense, if the context is 
not rich enough to allow substitution of the metavariable with the value for the 
common noun, a loose polydefinite cannot be parsed. This seems compatible with the 
data, given that loose polydefinites are in general not that good when uttered out of 
context: 
 

(31) ?Ta megala, ta  petrina, ta  spitia 
  the big       the stone   the houses 

(32) ?To  kokino, to  megalo, to aftokinito 
  the red        the big        the car 

 
Notice, that the example we have investigated, involves a loose polydefinite where 

the adjective is parsed first. Then, we have assumed that in order for the LINK relation 
to be initiated, the context must provide a value for the metavariable standing for the 
common noun. This is presumably, as already argued, the reason why these 
constructions are not that common, given that they need contextual aid in order to be 
well-formed. On the other hand, we would expect cases where the noun comes first to 
be easier to find given that no substitution of the metavariable needs to be done in this 
case. Indeed, it seems that cases of N + A loose polydefinites are better than the 
respective A + N ones: 
 

(33) O  filos    mu, o    omorfos  
the friend my  the handsome 
‘My handsome friend’ 

(34) ?O   omorfos,   o    filos mu 
  the handsome the friend my 
‘My handsome friend.’ 

(35) I     Elines,       i   aneprokopi ine ipefthini 
the Greeks       the shiftless    are responsible 
`The shiftless Greeks are to blame.’ 

(36) ?I     aneprokopi, i    Elines     ine ipefthini 
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  the shiftless      the Greeks   are responsible 
`The shiftless Greeks are to blame.’ 
 

The above facts can receive a natural explanation within the account proposed. This 
is because in (34) and (36), the adjective is parsed first. Then, in order for the LINK 
relation to be initiated, one has to substitute the metavariable with a proper value. If 
the context is not rich enough (like the contextless examples above), then this will not 
be possible, thus giving rise to the reported deviance. However, in the opposite case, 
i.e. in case the noun is parsed first, no problem arises. This is because the noun will not 
involve any outstanding metavariables. The following tree depicts the structure, after o 
filos mu ‘my friend’ has been parsed:10 
 

(37)   

 
 

From this point on, compilation can proceed via functional application and modus 
ponens, giving rise to the structure in (38), where a LINK relation can now be initiated 
(39): 
 

(38)   

 

                                                            
10 The semantics of the possessive clitic are ignored. 
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(39)   

 
 

Substitution of the metavariable is now possible either via the LINK evaluation rule 
or indeed from the context (given that o filos mu ‘my friend’ acts as the linguistic 
context in this case).   

To recap, I argued that besides regular polydefinites, loose polydefinites can be also 
found, i.e. constructions on a par with loose appositions. The DS approach allows us to 
capture both constructions in a natural way, while it further predicts that loose 
polydefinites should be more difficult to find than regular polydefinites. The existence 
of loose polydefinites reveals a more symmetric picture of polydefinites in relation to 
appositions, where correspondence not only to close but to loose appositions as well 
exists. More work should be done on the issue, in order to decide the exact range of 
loose polydefinites as well as their exact semantic/pragmatic import. For the moment 
we leave the issue here.  
 
Remark 1. A general LINK evaluation rule can be proposed for all cases for people 
that consider the different LINK evaluation rules redundant. This is shown below. 
Note that the underspecified modalities capture both the case of close and loose 
polydefinites: 
 

(40)   
 

 
 

For the case of close appositions the additional restriction on the relation of the two 
sets is imposed as in (24). 
 
 
5. Some remarks on cases where restrictive interpretation does not arise 
 
There are a number of cases identified in the literature that restrictive interpretation in 
polydefinites does not arise. Examples of such cases are shown below: 
 

(41)  O   eksipnos o   aderfos mu  pige telika 
             the smart      the brother my went finally 
            ‘My wise-ass brother went in the end.’ 
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(42) O    lefkos o    pirgos 
the  white the  tower 

(43) Ta megala  ta   ktiria        pu   su   elega ine afta    edo 
the big       the buildings  that you told    are these here 
‘The big buildings I was telling you about are these.’ 

(44) Context: O Giorgos ixe tris mikres gates tis opies agapuse ke den apoxorizotan 
pote.  

Parola afta,   mia mera  i     mikres i     gates  to  skasan 
 however      one  day    the small   the cats    it   ran 
‘George had three small cats that he loved and never parted with them. 
However, one day the small cats ran away.’ 

(45) Vgike ekso ston    krio ton  kero 
went   out   to-the cold  the weather 
‘S/He went out into the cold weather’ 

 
Examples like the above are mentioned in the literature and are considered 

problematic for an account based on restrictivity. However, it seems that most of the 
cases can receive a clear explanation of why this behavior arises. Due to space 
limitations, I cannot go into full detail here but mention very briefly why this is so.  

Cases like 41) are easy to explain, given that the adjective in this case functions as 
an epithet rather as an adjective. This can be easily checked by using the usual 
diagnostics for epithets (see Higginbotham 1985, Lasnik and Stowell 1991 among 
others. See Chatzikyriakidis 2014 for the diagnostics in the case interested). Thus, the 
explanation of non-restrictivity should be done within a theory of epithets rather than 
adjectives. In the case of 42), it seems that this kind of polydefinites are not a 
productive part of the language, and in this sense, the proposal by Lekakou & Szendröi 
(2012) that such cases can be vestiges of an older restrictive usage, where lefkos pirgos 
had in effect a compositional meaning, distinguishing it from other towers via its 
colour does not seem implausible. Chatzikyriakidis (2014) provides arguments why 
this is the case.11 One of them is that indeed similar cases of landmarks involving a A 
+ N construction are not good in a polydefinite construction (e.g. cases like o kitrinos o 
potamos, to prasino to akrotiri), arguing for the non-productivity of such constructions 
in this respect.  Cases like 43) hand can be explained, assuming that polydefinites can 
receive a non-restrictive interpretation if their referents are very low in terms of 
accessibility.12 In syntactic terms, this translates into long DPs having more chances to 
be compatible with non-restrictive interpretations of polydefinites.  It is of course not 
very clear how a counting measure of accessibility can be given in this case, i.e. 
providing a definite measure above which non-restrictive interpretation arises, but 
however some clear cases of long DPs can be taken to be more prone to a non-
restrictive interpretation than shorter DPs, given identical contextual information is at 
play in both cases. On the other hand, we can make sense of examples like 44), by 
assuming that polydefinites can be also used in order to signal a topic-shift. The above 
examples are clear examples of topic-shift, the adverbial mia mera ‘one day’ being 
prototypical example of expressions that are used in order to signal topic-shift in the 
literature on narrative discourse structure (see for example Costermans & Bestgen 
1991, Zwaan 1996). Lastly, examples like 45) still remain problematic and at least the 
                                                            
11 Constructions like these have been mentioned in the literature, see Manolessou (2000), Panagiotidis & 
Marinis (2011), Lekakou & Szendröi (2012) among others. 
12 The reader is directed to Ariel (1988, 1991, 1996 among others) for a theory of how referents become 
accessible, i.e. accessibility theory.  
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author does not know what is the reason that makes these constructions possible with a 
non-restrictive interpretation. Lekakou & Szendröi (2012) mention that the referent of 
the DP is somehow topical in these cases. However, the exact status of these 
constructions in terms of their pragmatics as well as their semantic difference to their 
monadic counterparts is yet to be understood. This paper is no exception to this, and 
unfortunately has nothing to offer on these constructions. Thus, we, like all the 
researchers before us, leave the exact pragmatic/semantic import of these cases as a 
subject of future research. However, the interested reader, as already said, is directed to 
Chatzikyriakidis (2014) for a more thorough discussion of the cases discussed in this 
section.  
 
 
6. Conclusions 
 
In this paper, I made the claim that polydefinites come into two guises: a regular and a 
loose one. The first guise is what has been dealt with in the literature, while the latter 
has not received any attention whatsoever. Assuming that regular polydefinites are 
instances of close apposition, the case of loose polydefinites comes as no surprise, 
given that it can be seen as the polydefinite counterpart to loose apposition. 
Furtermore, a DS account that captures the difference between the two structures was 
proposed. Lastly, a brief discussion on a number of cases where restrictive 
interpretation with regular polydefinites fails was presented and it was shown that a 
number of problematic cases where non-restrictive interpretation arises unexpectedly 
have a clear explanation. 
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Abstract 
 
This paper discusses the ways in which relations of mutual engagement affect the 
construction and legitimisation of membership identities and the ways in which 
language choice correlates with the London-based Greek-Cypriot student Society’s 
group identity and practices. The findings suggest that relations developed through 
engagement in practice become a source of identification with particular roles and 
identities; in adopting, assigning and offering subject positions, individuals reflect 
social power relations associated with rights and duties within the Society.  Finally, it 
was found that language resources such as the Greek-Cypriot dialect are tools through 
which relations can be strengthened and membership legitimated. 
 
Keywords: Communities of Practice (CoP), mutual engagement, shared repertoire, 
participation, group identity, member categories, legitimacy. 
 
 
1. Introduction 

 
The study of the ways in which language can be connected to social relations, 
especially within groupings, has been an important part of sociolinguistic inquiry for a 
number of years. Initially, different fields of study held a tendency to consider it 
‘natural’ that language itself creates community; an issue later on problematized when 
research in the 1960s highlighted the variability and complexity in which linguistic 
and social phenomena are linked (Irvine 1996: 123). This opposition to neglected 
social issues on sociolinguistics triggered sociolinguistic discussion on ‘speech 
community’; a notion, which nevertheless fails to some level to account for the 
importance of group-specific practices, sub-groupings and multiplicity of membership 
in defining community membership and social interaction (Wardhaugh 2006). 

Recent understandings of the issue of identity have shifted towards a socially-
influenced notion of identity. Studies following this line of reasoning have 
emphasised the concept of social practices to processes of identity construction as 
well as the importance of language in such processes (De Fina, Schiffrin & Bamberg 
2006: 2). 

Against this background, this study can be seen as a contribution towards the 
understanding of the ways in which positions, membership identities and relations 
between members of a community of practice are negotiated across media through a 
focus on language practices1. This work seeks to shed light on the ways in which 
member positions and relations vis-à-vis the Society have an impact on the 
                                                            
1 The work presented in this paper is part of the unpublished doctoral thesis entitled ‘Language and 
Identity Management across media: a Communities of Practice study of Greek-Cypriot student society 
in Britain’ (Christodoulou 2012). 
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construction, negotiation and legitimization of membership identities, as well as the 
ways in which language choice correlates with the Society’s group identity and 
practices. 
 
 
2. Theoretical Background 
 
A contemporary approach which emerges from practice theory – and that which is 
adopted in this project - is that of Communities of Practice (CoP).  This approach 
emerged in the 1990s and explores inter-group relations and communication 
networks, challenging the essential and unified quality of group categories while at 
the same time acknowledging that social beings have shared experiences in their 
community’s local context of social practice (Benwell & Stokoe 2006: 27). Within 
this framework, identity is analysed through processes of social practice and talk 
through regular interaction, which Wenger (1998) terms as ‘mutual engagement’.  
Within a community people usually have a common endeavour (‘joint enterprise’) 
which in extent leads to the development of a ‘shared repertoire’ of routine, style and 
language resources, through which members express their group identity (Barton & 
Tusting 2005: 2). 

One of the few exceptions in variationist research that adopts a practice-based 
perspective is Eckert’s study of Belten High which provides a rich analysis into the 
ways in which two communities of practice associate local meanings with linguistic 
style (Eckert 2000: 2, Rampton 2003). While the study appears to be ethnographically 
grounded and adopting an agent- and practice-based focus, language descriptions 
provided are much less sensitive to the ways in which social categories can operate as 
locally activated categories in particular moments of interactional engagement 
(Rampton 2003: 45). 

The co-articulation of the three elements of a community of practice is successfully 
portrayed in De Fina’s (2007) study of code-switching in an Italian community of 
practice in the US, the ‘Circolo de la Briscola’. The club’s practices were found to 
largely draw on members’ shared repertoire; more specifically members’ ethnic 
identity emerged as a central feature of the community’s organization as a whole 
through the association of Italianness and activities constructed as central to the 
community (De Fina 2007: 378).  

 
 

3. Data and Methodology 

The focus group of the current research is a Greek Cypriot Society formed by students 
of a London based University (HEI Society).The nature of the society is non-
governmental and non-political.The Society is managed by an eight-person 
committee, elected every spring term and providing service for one academic year. 
Membership to the Society is open to all members of HEI University and a 
membership fee is required from students who wish to become members.  The 
linguistic repertoire of members of the Society is the Cypriot-Greek dialect (CG), 
Standard Modern Greek (SMG) and English. 

Data collected originate from the multiple sides of participants’ engagement; 
namely, Society circulated e-mails to members, Committee members’ e-mail 
communication, face-to-face recordings and participant interviews.  The approach to 
data collection falls under the umbrella of ethnography and along these lines special 
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focus was placed on participant observation and on prolonged engagement in the 
natural setting (Dornyei 2007).  Through an ethnographic approach to the 
investigation of the Greek-Cypriot Society it was possible to uncover “the social 
meanings with which the participants invest their practices” – both language and 
social practices (Bucholtz 1999).  For the analysis of committee e-mail interactions I 
drew on computer mediated discourse analysis with a special focus on interactional 
and social levels of analysis while for the analysis of face-to-face recordings I drew 
on interactional analysis as the aim was to uncover the presence and negotiation of 
identity-oriented and category-bound activities (Rampton 2007). The Society-
circulated emails were initially thematically analysed and subsequently looked into in 
terms of language choice. 
 
 
4. Legitimated Identities: positions of power in conducting Society business 

 
As in the case of any other form of grouping the student Society has an internal power 
structure. Members occupying central positions within the Society are members of the 
Society’s Committee who regularly meet to decide on new courses of actions.  One 
the Committee members’ mode of communication is e-mail communication and main 
characteristics of committee emails include the omission of conventional salutations 
and closings, extensive use of lower case, and non-use of titles. The e-mail below was 
circulated to Committee members to update and give information that have been 
established in a Committee meeting in which however the majority of Committee 
members did not attend. 
 
Extract 1 
Description: E-mail sent by the Society’s Chair (Alexandros) to committee members 
Date: 6 October 2009, Subject: ‘News Update’. 

1. Good Evening!  
2. I return from a meeting that was just like little Annie…half the parts were 
3. missing! 
4.  So: 
5. 1) Our members can now register to the Society online at 
6. www.fixtureslive.com. This year wehave to increase the number of our 
7. members so we can be stronger whenorganizing events with other universities 
8. (but don't let it worry you toomuch because when we organize events we will 
9. have different prices formembers and non-members and they will want to 
10. register) just remindthem to join. 
11. 2) I attach the logo that Thanos designed. I hope you like it; the website 
12. will be ready within days right Thanos?  
13.  3) We are expecting Michael to finalize the final details of the dinner 
14. and design the tickets and start selling. Adrianne when I have the details 
15. could you design a ticket? Chrissie,  Nicholas P., Alexandros we will all 
16. sell the tickets.  
17.  4) I produced a list below with events to be organized for this coming 
18. semester:  
19.  3 November- Musical: Chrissie and Andriane to organise that  
20. 3 November- Possible Party sat a club: Nicholas, Michael John to 
21. arrange that. 
22. 18 November- Possible Games night: Gyula and Chrissie to arrange that  



[��240��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

23. 1 December- Possible Xmas Party?: leave it on me 
24.  6 December- Ice Skating: Thanos and Gyula to book tickets  
25. 5) So for these events talk with each other and proceed accordingly 
26. towards finding events/ times/ hours etc..  
27. […] 
28. About ice-skating, we talked aboutdoing it on December the 6th when the St 
29. Nicholas’ nameday is, so all thegirls can kiss them and because on the 9th, 
30. when the original plan was, therewill probably amatch between Apoel 
31. Chelsea. Thanos, find tickets withGyula and buy 25 with the society’scard.I 
32. think that we can easily sell 25tickets– they are13.50 each. If someone 
33. disagrees theyshould of course tellus.. of course let me know before you buy 
34. them:p 
35. 7) As far as the eventsare concerned, once they are finalized we will be telling 
36. thanos and he will besending anemail for us on behalf of everyone. The key 
37. is that everything runsin parallel and we don'twait until one event finishes so 
38. we can arrangeanother.  
39. 8) Trip. We have a small problem. We are thinking of going on March 27-30, 
40. as soon as the university breaks that is, and the destination is either 
41. Amsterdam or Belgium, always with the Eurostar. 
42. [….] 
43. The problem is that the 29-30 is holymonday andtuesday which means that 
44. either they will be going back toCyprus for the holy week or that they will be 
45. going on holy tuesday which isnot so bad. What do you think?  
46. 9) We will be having a lot of people at the drinks tomorrow! Gyula with John 
47. and Chrissie, ifshe is available, be there from 6.30-7 and find a large space to 
48. reserve so wecan welcome themembers...there is no need for all of us to sit 
49. but we need some space for us to move aroundbecause by 9 it will be packed 
50. with the sports teams and thewalkabouters!  
51. 10) I missed you all! See you tomorrow (I have class till 8 at strand)  
52. Kisses 
53. Alexandros 

 
The email begins by summarizing the group’s progress and in this way gaining the 

attention of the other Committee members.  The Chair signals his subject position and 
exercises his power to ‘open up’ or ‘fence’ practices by his use of imperatives, 
through summarizing the Society’s progress (e.g. line 5 “Our members can now 
register…”, line 39 “Trip. We have a small problem”) introducing new issues as 
invitations for action (e.g. line 13 “We are expecting…”) and preventing discussion 
on alternative line of actions; in this way he manages to achieve control both over the 
content of the e-mail and over the other Committee members (cf. Owens, Neale & 
Sutton 2000). Alexandros is exercising the socially claimed right and duty to ‘speak 
on behalf of’ the group; in the interest of facilitating and organizing the content of the 
e-mail, he is granted and even grants himself with more freedoms and rights to control 
the conversation (Tan & Moghaddam 1999:185). 

Notably, the email length, the tone and specific language used does not invite any 
responses from the Committee’s members.  For example, the use of imperatives in 
various points of the e-mail such as line 25 (“talk with each other”), line 31 (“Thanos, 
find tickets with Gyula) and line 47 (“be there from 6:30-7), express obligations 
related to Society roles and become devices through which other Committee members 
are reminded of their membership in the Committee and their responsibilities that 
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come with the positions they hold. Alexandros’ use of addressing devices (either 
through explicit addressing to individuals or vocatives) allows him to assign 
participant roles both in terms of the message itself and in terms of their 
responsibilities and assigned tasks. Alexandros’ use of a tag question along with a 
vocative in line 12 becomes a means of communicating a particular point of view and 
encouraging involvement (Moore & Podesva 2009: 458).  In detail, the tag question 
employed in this case functions as a ‘question directive’ inviting Thanos’ involvement  
and emphasizing his role-dependent duties and thus agreement to act with the Chair’s 
proposition regarding the completion of the Society’s website design (Sifianou 2000: 
174). Such interactional moves can be seen as ways of placing obligation on the 
members’ part to meet with the propositions and any tasks assigned. 

Despite the placement of recipients in the ‘To’ field as stable and fixed, participant 
roles in the message can shift towards particular individuals (Skovholt & Svennevig 
2006: 48), calling upon positions that participants are identified as. The ascribed 
identity categories are bestowed on Committee members in accordance to identity 
performing acts, which are needless to say role-dependent (Blommaert 2005: 206). 
 
 
4.1 Issues of Legitimacy to Claim 

 
Committee roles put members in positions of power to claim membership and 
responsibility. Some of the Society’s members and especially ex-Committee members 
find themselves negotiating roles between previous central positions and their more 
marginal but nevertheless insider positions. Through the work of alignment2 members 
manage to appropriate meanings of their new forms of membership by creating bonds 
between experience or prior history of who they were and the position they hold now.  
An indicative example is the extract below where the members of the Committee are 
discussing the reformulation of Committee positions for the 2009 elections.  
 
Extract 2 
Description: Society meeting. Topic: the upcoming Society elections and coordination 
for further actions  
Participants: Alexandros (Chair), Adrianne (PR/Events Officer), Andreas (Vice 
President), Eliza (Treasurer), Meni (Secretary) and Michael (Sports Officer). 
 

1. Michael: Your idea is quite good.  
2. Alexandros: Because:: having two fresher’s is a bit unnecessary. 
3. I mean come on two Freshers?  
4. Michael: Yes  
5. Andrianne: Sorry what’s the plan; One fresher’ς and [the other  
6. Andreas:                                                                      [No the  
7.   [baby doctors], are unnecessary]  
8. Alexandros: [Publicity ]  
9. Eliza: Ts. Hhh. Anyway okay. So on- [one publicity, one fresher’s] 
10. two vice-presidents, are we keeping that?  
11. Adrianne:                                     [Stop talking you won’t 
12. be here next year]  
13. Alexandros: We are keeping them.  

                                                            
2 See Wenger (1998: 179). 
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14. Adrianne: Hh.  
15. Andreas: My words count.  
16. Adrianne: Okay.  
17. Andreas: It counts. 

 
While in lines 1-3 the issue at matter was discussed, Andrianne, who was engaged 

in a ‘byplay’ conversation (Goffman 1981: 134) with Andreas, returns to the main 
conversation and requires clarification.  Andreas also engages in the discussion and 
interrupts in lines 6-7 (“No the baby doctors are unnecessary”) with a considerably 
sudden rise upwards in pitch and stress on the last two words.  Andreas’ choice of a 
diminutive to refer to the two individuals appears to have pejorative connotations here 
due to: a) their young age and b) the status difference between Andreas (Vice-
President) and the boys (Freshers’ Directors), and it is used to highlight the difference 
in social positions, where one has the power to belittle the status of the (non-present) 
addressee. 

In line 9 Eliza, utters a click sound followed by audible out-breathing ‘Ts. Hhh.’.  
This instance here is considered to be an interactional move by Eliza showing her 
disapproval towards Andreas’ comment; additionally, her comment “anyway okay” 
and the recapitulation she provides, indicates closure of the preceding discussion as it 
functions as a discourse marker marking prior discourse as tangential to the main 
point of the conversation (Schiffrin 1987: 165).  

In line 11 Adrianne challenges the legitimacy of his claim by urging Andreas to 
stop talking as he has no authority to by uttering “Stop talking, you won’t be here next 
year”.  Line 11 is an example of a face threatening act (FTA) to Andreas’ negative 
face impeding his freedom of action, while her silent laughter in line 14 mitigates her 
use of imperative in that it modifies her negatively loaded request (Sifianou 2000).  
Andreas contests Adrianne’s comment by saying “my words count” in line 15 in order 
to save face, while Adrianne uses “okay” in line 16 that functions as a downgraded 
agreement prefacing her disregard of Andreas’ statement (Liddicoat 2007).  

Lines 11-17 provide information on different orientations to forms of membership.  
Adrianne’s identification with the group and her present and future membership in 
such, contribute to her use of a direct imperative to Andreas followed by a ‘grounder’ 
(Sifianou 2000: 185). Adrianne identifies Andreas as a ratified participant and an 
insider on the one hand, while on the other hand she identifies Andreas as an 
individual who is in an outbound trajectory – due to his transfer to a different 
university – and therefore his claims about who should or should not be part of next 
year’s Committee are not given legitimacy. Contrary to Andreas whose legitimacy to 
claim seizes to exist with his departure, Adrianne’s future participation in the Society 
puts her in a position of power in claiming membership and responsibility that arises 
from her committee role. Surely, the Society does not necessarily succeed in 
promoting the value proposition of membership to all its members and in extent some 
members develop peripheral or partial participation as in the case of Georgiana. 

 
4.2 Peripheral Membership: The Case of Georgiana 

When Georgiana was interviewed she admitted that she feels that she is being placed 
on the periphery by not being contacted to attend the Society’s Pre-departure meeting 
at the beginning of the academic year she had commenced her studies. On the other 
hand she places herself on the margins by criticizing the Society and the way its 
practices are organized, and in extent distancing herself from it. When asked about her 
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opinion of the Society’s organised events, Georgiana stated that despite efforts to 
claim more central positions in the Society’s Committee she was not allowed access; 
this was due to the fact that when the elections were announced and up to two days 
prior to the elections Georgiana was not an officially registered member of the 
Society.  
 
Extract 3 
 

1. Generally they didn’t help me at all. For example the first meeting they 
2. had, meeting I wasn’t even informed; I came alone in London, I didn’t know 
3. anyone[…] I had a personal experience last year and I thought that there was 
4. noneed, thatis why I am not a registered member this year.  I wanted to run 
5. forVice-President andhe came and said that I wasn’t registered in the Society, 
6. right? […] He said that from the moment it was decided that elections will be 
7. conductedand Iwasn’t registered – note that itwas twothree daysprior to the 
8. day of elections – I wasn’t allowed to registerand so theother personrunning 
9. for Vice-President was elected.   

 
Despite not being registered in the Society she is a long-lasting member who 

maintains a peripheral position; that very maintenance has become so integrated in her 
experience of practice that it closes her future participation (Wenger 1998 166).  Non-
participation and distancing for Georgiana is a strategy which gives her the power to 
view her identity outside the Society. While she engages in some of the Society’s 
practices she does not hold tight friendship bonds with any other member and as 
follows her experience of non-participation is reproduced in her relations with other 
members. Nevertheless, as evident in the following extract when asked about her 
opinion of and participation in culturally related events, the Society’s practices 
become– regardless of her membership identity - significant for and contributing to 
her own identity.  
 
Extract 4 
 

1. Truth be told I don’t really go (to Greek parties) lately. That iswhy 
2. I now got to theeventsorganised by the Greek Society, becausereally, 
3. those are the onlytimes I amwith Cypriots; Iused to go to Greekparties 
4. but I have stoppedgoingnow. 

Individuals such as Georgiana, who lack interest in developing relations of mutual 
engagement with other members, are apparently placing themselves and are being 
placed in the periphery; members in the periphery are then likely to develop 
peripheral engagement, ‘peripheral’ social links and ‘peripheral’ communication.  

 
 

5. Language choice shaping mutual engagement 
 
Another important parameter that has been found to affect communication choices 
and forms of membership is the issue of language choice.  As evident in Table 1 
below the most prevailing language choice in Society originated emails is Greek with 
a subsequent English translation followed by the use of English-only texts.   
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Table 1. Language Choices in 102 Society originated circular e-mails. 

 
 

On the one hand, use of Greek followed by an English translation indicates 
recognition of the members’ ethnic identity and their assumed language preferences 
while the sole use of English could be linked to issues of brevity and of English being 
an all-inclusive language choice since all members speak English. 

Along the lines of language choice and a defining factor for membership in the 
Society and identity categorisations is ethnic identity. The analysis has shown that 
Cypriot identity was frequently equated with elements involving shared 
cultural/ethnic background but most importantly language.   
 
 
5.1 The Case of the ‘Charlies’ 
 
Through participant observation and subsequent analysis of face-to-face recordings 
the categorization ‘Charlies’ came to the fore. ‘Charlies’ are identified to be English 
Cypriot members of the Society, who have been for some period of their lives brought 
up in the UK and who are generally distinguished by some sort of difference in 
mentality.   

In extract 5 below a member of the Committee informs other Committee members 
that Alex, a female identified as one of the Charlies is interested in taking part in a 
cross- University Cypriot Societies football match, and that Angela, another female 
identified as a Charlie is interested in running for a Committee position. 
 
Extract 5 
Description: Society meeting. Topic: the upcoming Society elections and coordination 
for further actions. 
Participants: Alexandros (Chair), Adrianne (PR/Events Officer), Andreas (Vice 
President), Eliza (Treasurer), Meni (Secretary), Michael (Sports Officer) and 
researcher (Val). 
 

1. Eliza: I have to tell you that Alex drove me crazy, and I told 
2. her to talk to you or to: -  
3. Michael: Who [on earth is Alex?]  
4. Andreas:         [Who is Alex?]  
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5. Alexandros: Alex the Charlie?  
6. Eliza: What? (.) Yes  
7. Andreas: Oh that Charlie that comes to events but doesn’t 
8. know anyone and [doesn’t talk nor move?  
9. Meni:                 [Yes  
10. Andreas:           [Jesus.  
11. Eliza:               [Guy::s no the: girl] wants [to:  
12. Val:      [No, have in mind that she knows  
13. Greek=  
14. Adrianne: = Have in mind that she knows Greek and sheunderstands 
15. [some things.]  
16. Alexandros: [Ε yes she knows some Greek] 
17. Andreas: [I don’t care]  
18. Eliza: [So don’t] talk in front of her.=  
19. Thanos: =Oh it’s that girl-  
20. Eliza: Tip don’t talk in front of her on Greek Monday,  
21. don’ttalk in front of  her about her because she understands.  
22. Alexandros: She was there on Green Monday?  
23. […] 
24. Meni: That Charlie talked to me about being interested.  
25. Alexandros: Alex? 
26. Meni: [No]  
27. Eliza: [No,] no  
28. Meni: Angela 
29. Alexandros: Oh, yes , the one that {inaudible speech} –  
30. Andreas:Ε∷are you going to bring the Charlie in the Society 
31. with her not being able to speak fucking Cypriot Greek and you 
32. having to translate?Οo:oo 

 
The first occurrence of the term ‘Charlie’ (line 5), is used as a members’ category 

attributed to Alex while the reference to Charlie in line 7 is taken up to be a category 
implied activity of inarticulateness in Greek with regards to the category 
‘Charlie.Throughout lines 6-11 the category Charlie remains unchallenged.  In line 12 
however, Val initiates an ‘accounting’3 directed at Andreas’ statement posing a 
distinction between what is inferred in Andreas’ statement and what is the actual fact.  
Val (line12), Adrianne (line 14) and Alexandros (line 16) challenge what they 
consider to be a category implied activity for the category ‘Charlie’. Inability to 
communicate in Greek is more explicitly articulated later on in the discussion as an 
issue that cultivates the marginalization of the ‘Charlies’ in terms of legitimacy to 
claim status positions in the Society. 

In lines 30-31, Andreas explicitly links the category-implied activity of ‘not being 
able to speak Cypriot-Greek’ with the category ‘Charlie’. Andreas’ further 
explanation in line 32 about the need of translation for Angela in case she becomes a 
committee member, presents a distinction between what Angela speaks and the 
Committee’s common code. ‘Cypriot Greek’ is represented here to be an in-group 
marker of all the Committee (and almost all other) members and that Angela will be 
unable to be assimilated in the Committee as she lacks that resource. The non-
availability of the main resource – Cypriot-Greek dialect - for communication and 

                                                            
3 See Liddicoat (2007:193). 
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relationship building within the Society results in restricted forms of participation in 
social practices. 

Restricted access to tools for engagement such as the inability to fluently speak the 
Society’s predominant language, result in weakening relations of mutual engagement, 
lack of mutuality and relations of marginality. 
 
 
6. Conclusions 

 
The current work has touched upon the issue of relations of mutual engagement and 
ethnicity shaping joint enterprise.  With regards to the category of mutual engagement 
it was found that the construction of membership identities was shaped by degrees of 
mutual engagement that emanated from particular forms of participation.  Committee 
members frequently displayed their orientation towards their Society-related roles and 
through such they managed to construct ‘legitimated’ membership identities. 

It was found that members’ transition from one position to another within the 
Society or from one trajectory to another both shapes forms of participation and the 
legitimacy to negotiate what is at stake.  Experience and prior history as part of the 
affinity and allegiance felt for the community results in placing the self in a position 
with membership rights and legitimated claims.  The case of peripheral membership 
indicates that the lesser the degree to which one identifies with the Society and 
membership in such, the more likely it is that relations of mutual engagement with 
other Society members will be constrained and participation will be peripheral.  

With regards to group/ethnic identity, connections between language use and 
self/group-identification were found to be the drive for engagement as well as the 
defining factor for legitimacy given to particular forms of membership. Ethnically 
related resources such as language are tools through which relations of mutual 
engagement can be strengthened, but as seen in the case of ‘Charlies’, the limited 
access to such results in their stigmatization, lack of mutuality and relations of 
marginality. 

The present study attempted to build a contribution in that area of sociolinguistics 
dealing with issues of language, community and identity processes.  It is evident that 
the integration of various analytical and theoretical models that centralize language 
and identity as social practices with the CoP model provides useful affordances into 
the investigation of both offline and online community formation and the ways in 
which both linguistic and social repertoires shape practices and interactions (cf. 
Georgakopoulou 2004, Angouri & Tseliga 2010). This study has provided insights 
into the dynamics between the construction of identity and forms of participation as 
social action which are critical to the ways in which individuals internalize, challenge 
or reject the existing practices of the community they belong. 
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Abstract 
 
In this paper we study metaphor and metonymy in Modern Greek (MG) slang, following mainly 
Cruse (1986, 2011). First, we discuss the semantic categories of slang vocabulary and we study 
each of the two relations and their characteristics, detecting similarities in cases of general 
vocabulary. Then, following Lakoff & Johnson (1980/1999), we investigate conceptual 
metaphors in slang vocabulary, noting that metaphors, contrary to metonyms, are much more 
frequent in this kind of vocabulary. Finally, we also discuss metaphtonymy, in the sense of 
Goosens (1990, 2003), and examine different examples in the vocabulary of MG slang.  
  
Keywords: sense relations, metaphor, metonymy, metaphtonymy, slang vocabulary 
  
 
1. Εισαγωγή  

 
Οι εννοιακές σχέσεις της μεταφοράς και της μετωνυμίας, ως γνωστόν, βασίζονται στην 
επέκταση της σημασίας μιας λέξης με τα όριά τους να μην είναι πάντοτε ευδιάκριτα. Για εκείνες 
τις περιπτώσεις όπου οι δυο σχέσεις αλληλοεπηρεάζονται έχει επινοηθεί ο όρος μεταφτωνυμία 
(metaphtonymy). Οι δύο αυτές ιδιαίτερα παραγωγικές διαδικασίες για το λεξιλόγιο της ΚΝΕ 
φαίνεται να λειτουργούν με αντίστοιχο τρόπο και στο περιθωριακό λεξιλόγιο, παράγοντας όμως, 
κατά κύριο λόγο, δυσφημισμούς.  

Στην εργασία αυτή, αρχικά υιοθετώντας, κατά βάση, το πλαίσιο του Cruse (1986, 2011), 
περιγράφουμε τις περιπτώσεις μεταφοράς (Εν. 3) και μετωνυμίας (Εν. 4), που εμφανίζονται στο 
περιθωριακό λεξιλόγιο της ΝΕ, διευρύνοντας περαιτέρω την προτεινόμενη κατηγοριοποίηση της 
μετωνυμίας (Εν. 4.3). Παράλληλα, εντοπίζουμε τις περιοχές του περιθωριακού λεξιλογίου (π.χ. 
χαρακτηρισμοί, ανθρώπινο σώμα, σεξουαλική πράξη κ.τ.ό.) όπου απαντούν περιπτώσεις 
μεταφοράς και μετωνυμίας, αναζητώντας τους λόγους γένεσής τους. Τέλος, (Εν. 5) εντοπίζουμε 
και εξετάζουμε περιπτώσεις μεταφτωνυμίας, βασιζόμενοι στην ανάλυση του Goossens (1990, 
2003). 
 
 
2. Περιθωριακό λεξιλόγιο: σημασιολογικές κατηγορίες 
 
Οι λέξεις του περιθωριακού λεξιλογίου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν με βάση τη σημασία 
τους. Σύμφωνα με τον Labov (1978: 252) διακρίνονται δύο σημασιολογικές κατηγορίες στο 
περιθωριακό λεξιλόγιο: το πρόσωπο και τα αντικείμενα - καταστάσεις. Στην πρώτη περίπτωση 
εντάσσονται λέξεις και φράσεις που σχετίζονται με: α) την ηλικία β) το βάρος γ) την εξωτερική 
εμφάνιση δ) το χρώμα-φυλή ε) τη μυρωδιά στ) τη σεξουαλική συμπεριφορά ζ) την ένδυση η) 
την οικονομική κατάσταση και τέλος θ) την τροφή. Στη δεύτερη περίπτωση εντάσσονται λέξεις 
και φράσεις που αφορούν πράγματα, καταστάσεις και δραστηριότητες.  

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
248-260.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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ΠΡΟΣΩΠΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ - ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

α) ηλικία (παλιόγερας)  
β) βάρος (χοντρέλας)  
γ) εξωτερική εμφάνιση (μπασμένος)  
δ) χρώμα (αράπης)  
ε) μυρωδιά (μπίχλας)  
στ) τι τρώει κάποιος (γουρούνι, σαπιοκοιλιάς)  
ζ) ένδυση (κουρελής)  
η) οικονομική κατάσταση (τζαμπατζής)  
θ) σεξουαλική συμπεριφορά (πουστάρα) 

α) πράγματα (καπότα)  
β) καταστάσεις (καυλί)  
γ) δραστηριότητες (σκατοδουλειά)  
 

 
Πίνακας 1. Σημασιολογικες κατηγορίες περιθωριακού λεξιλογίου (Labov 1978: 252) 
 

Η παραπάνω κατηγοριοποίηση του Labov (ό.π.) θα μπορούσε να συμπληρωθεί ώστε να 
περιληφθούν λέξεις που αναφέρονται σε στοιχεία του χαρακτήρα, όπως: η τεμπελιά, η δειλία, η 
έλλειψη ευφυΐας κ.ά., όπως π.χ.:  

(1) χαζεμένος, τεμπελόσκυλο, κουράδας  
διευρύνοντας την τελευταία κατηγορία (βλ. θ) και μετονομάζοντάς τη σε «συμπεριφορά», 
σεξουαλική και μη. 

Παρατηρώντας τις λέξεις και φράσεις του περιθωριακού λεξιλογίου που χρησιμοποιούνται 
μεταφορικά και μετωνυμικά συμπεραίνουμε πως οι δύο εννοιακές σχέσεις κινητοποιούνται 
κυρίως στη σημασιολογική κατηγορία του προσώπου. Ειδικότερα η μετωνυμία ενεργοποιείται 
με λέξεις που δηλώνουν μέρη του σώματος ή αναφέρονται στη σεξουαλική πράξη, καθώς και σε 
χαρακτηρισμούς προσώπων, όπως:  

(2) καλώς το μαλάκα ΑΝΤΙ καλώς το Γιάννη 
αλλά και σε περιπτώσεις που περιγράφουν μια κατάσταση. Η μεταφορά, επειδή είναι μια σχέση 
που απαντά ιδιαίτερα συχνά στο περιθωριακό λεξιλόγιο, όχι μόνο λόγω της λειτουργίας της, 
καλύπτει ένα ευρύ φάσμα σημασιολογικών κατηγοριών του περιθωριακού λεξιλογίου. Έτσι, 
συναντάται και στις δυο παραπάνω κατηγορίες, με μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στις 
υποκατηγορίες «συμπεριφορά», «εξωτερική εμφάνιση» και «καταστάσεις». 

 
 

3. Η μεταφορά 
 
3.1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις  
 
3.1.1 Γενικά  
 
Στη μεταφορά μία έννοια Β που συνήθως είναι αφηρημένη προσλαμβάνεται ως μια έννοια Α 
που συνήθως είναι συγκεκριμένη (Cruse 2004: 113). Ωστόσο, όπως υποστηρίζει ο Green (1971), 
η μεταφορά είναι μια έμμεση σύγκριση που προϋποθέτει κοινές ιδιότητες ή ομοιότητες μεταξύ 
δύο εννοιών και η οποία μας δίνει τη δυνατότητα να αναφερόμαστε σε μια έννοια σα να ήταν 
μια άλλη. Οι Lakoff & Johnson (1980: 3) υποστηρίζουν πως ο τρόπος με τον οποίο ερμηνεύουμε 
τις εμπειρίες μας είναι συχνά ενσωματωμένος στο μεταφορικό λόγο που χρησιμοποιούμε. Οι 
μεταφορές αποτελούν προϊόντα μιας συγκεκριμένης κοινωνικής πραγματικότητας την οποία 
βιώνουν τα μέλη μιας κοινότητας. Είναι μια βασική νοητική λειτουργία διαμέσου της οποίας 
κατανοούμε τον κόσμο, συλλαμβάνουμε αφηρημένες έννοιες, προσφέρουμε στη σκέψη μας τη 
δυνατότητα να λειτουργήσει σε αφηρημένο επίπεδο –αφού το βασικό αντιληπτικό μας σύστημα 
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είναι «μεταφορικό εκ φύσεως» (βλ. Βελούδης 2005). Επιπροσθέτως, σύμφωνα με τον Balbachan 
(2006: 6) η μεταφορά, με την ευρεία έννοια, μπορεί να θεωρηθεί ως μέσο για την 
κατηγοριοποίηση του κόσμου μας, μέσα από ένα ευρύ φάσμα φαινομένων, όπως οι μεταφορές 
με την απόλυτη έννοια του όρου, οι μετωνυμίες, και οι λεγόμενες μεταφτωνυμίες. Όπως δε 
σημειώνει ο Morrison (1992: 49), η χρήση της μεταφοράς συνήθως αποσκοπεί στην εξοικείωση 
των ομιλητών με μια εμπειρία που τους είναι καινοφανής ή δυσνόητη. 
 
 
3.1.2 Εννοιακές μεταφορές 
 
Μια αφηρημένη έννοια, όπως η αγάπη, ο έρωτας, η ζωή συνδέεται με μιαν άλλη συγκεκριμένη 
έννοια και δημιουργούν ένα εννοιακό πεδίο, στο οποίο γίνεται η αντιστοίχιση των δύο εννοιών 
στο μυαλό του ομιλητή· αυτό συνιστά τις λεγόμενες εννοιακές μεταφορές, σύμφωνα με τους 
Lakoff (1987) και Lakoff & Johnson (1980, 1999).  

Για να υπάρξει μια εννοιακή μεταφορά χρειαζόμαστε δυο διακριτά πεδία: ένα «πεδίο-πηγή» 
που περιλαμβάνει συγκεκριμένες έννοιες κι ένα «πεδίο-στόχο» που περιλαμβάνει αφηρημένες 
έννοιες. Το πρώτο πεδίο μας βοηθά να κατανοήσουμε το δεύτερο πεδίο, μέσα από αντιστοιχίσεις 
μεταξύ τους. Το πεδίο-πηγή, από το οποίο αντλούμε τη μεταφορική χρήση, θεωρείται ότι έχει 
μια προϋπάρχουσα και αντικειμενική ομοιότητα με το πεδίο-στόχο, στο οποίο και προβάλλεται.  

Οι Lakoff & Johnson (1999) παρουσιάζουν το: Η ΖΩΗ ειναι ΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙ ως ένα 
παράδειγμα εννοιακής μεταφοράς.  

 
Πίνακας 2. Εννοιακές μεταφορές 
 

Η «ζωή» είναι το πεδίο-στόχος ενώ το «ταξίδι» το πεδίο-πηγή, που μας βοηθά να 
κατανοήσουμε καλύτερα το πρώτο πεδίο. Ένα στοιχείο συγκεκριμένο και γνωστό, το «ταξίδι» 
συνδέεται εννοιακά με την αφηρημένη και δυσκολονόητη έννοια «της ζωής» για να γίνει κατ’ 
αυτόν τον τρόπο πιο κατανοητή. Οι αντιστοιχίσεις που προκύπτουν μεταξύ των δύο πεδίων 
φαίνονται στον πίνακα 2.  
 
 
3.2 Περιοχές περιθωριακού λεξιλογίου με μεταφορά  
 
Με βάση τα όσα είδαμε παραπάνω σχετικά με τη μεταφορά στο γενικό λεξιλόγιο ας δούμε τι 
συμβαίνει ειδικά στο περιθωριακό λεξιλόγιο της ΝΕ. Με βάση την κατηγοριοποίηση του Labov, 
που είδαμε στην ενότητα 2, η μεταφορά εμφανίζεται πιο συχνά στις κατηγορίες «συμπεριφορά», 
«πράγματα», «καταστάσεις» και «δραστηριότητες». 

Πεδίο-πηγή: ΤΑΞΙΔΙ Πεδίο-στόχος: ΖΩΗ 
Οι ταξιδιώτες Τα έμβια όντα 
Το όχημα Η ζωή αυτή καθαυτή 
Η απόσταση που διανύεται Η κάθε μια από τις διαδοχικές φάσεις της ζωής 
Τα απρόοπτα ή εμπόδια που τυχαίνουν Οι δυσκολίες που βιώνουν οι άνθρωποι 
Οι αποφάσεις για την κατεύθυνση του ταξιδιού Οι επιλογές της ζωής 
Ο προορισμός του ταξιδιού Ο στόχος της ζωής (ή το τέλος) 
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Η αξιοσημείωτα συχνή χρήση των μεταφορών στο περιθωριακό λεξιλόγιο1 οφείλεται βεβαίως 
στην τεράστια δυναμική, αυθεντικότητα και εφευρετικότητα στη δημιουργία και τη χρήση αυτού 
του λεξιλογίου, το οποίο διαρκώς ανανεώνεται. Ο ομιλητής που κάνει χρήση του περιθωριακού 
λεξιλογίου θέλει να επιδείξει τη διαφορετικότητά του σε σχέση με τους άλλους, να διευκολύνει 
τις κοινωνικές του σχέσεις, αλλά και φυσικά να προσελκύσει την προσοχή των συνομιλητών του 
(Κοπιδάκης 2001: 1030). Είναι αναμενόμενο να χρησιμοποιεί μεταφορικό λόγο για να 
παρουσιάσει με ζωντανό και παραστατικό τρόπο το πρόσωπο ή την κατάσταση στα οποία 
αναφέρεται. Αυτές οι μεταφορικές συνεπαγωγές, όπως τις αναφέρει ο Kövecses (2002: 94), είναι 
εμπλουτισμένες με στοιχεία από το κοινωνικό και πολιτισμικό σύμπαν, αφού οι φυσικοί 
ομιλητές της γλώσσας είναι σε θέση να βλέπουν, να ακούν, να γνωρίζουν καταστάσεις και 
έννοιες με βάση τις οποίες δημιουργούνται οι μεταφορικές λέξεις και φράσεις2. Για παράδειγμα, 
ο ομιλητής γνωρίζει από τις γνώσεις και τις εμπειρίες του ότι «ο μπούφος» χαρακτηρίζεται ως το 
πιο χαζό από τα πουλιά και γι’ αυτό το λόγο χρησιμοποιεί τον χαρακτηρισμό αυτό όταν θέλει να 
μεταφέρει τις ιδιότητες του πουλιού σε κάποιον άνθρωπο που φέρεται με όχι και τόσο έξυπνο 
τρόπο. Αλλά και στην περίπτωση της λέξης «κλώσσα», ο ομιλητής έχει στο μυαλό του την 
εικόνα της κότας η οποία όταν κλωσσάει τα αυγά της κάθεται στην φωλιά της και κακαρίζει. Με 
τη σημασία αυτή χρησιμοποιεί τη λέξη για να χαρακτηρίσει μια γυναίκα που βρίσκεται σε 
αδράνεια, κρίνεται ως «νωθρή», «αφελής» και «φλύαρη». 

 
 

3.3 Εφαρμογή της μεταφοράς στο περιθωριακό λεξιλόγιο 
 
Η μεταφορά είναι μια από τις πιο κοινές εννοιακές σχέσεις στο περιθωριακό λεξιλόγιο, αφού η 
πλειονότητα των λέξεων του λεξιλογίου αυτού χρησιμοποιούνται μεταφορικά για να δηλώσουν 
κάτι διαφορετικό αλλά σχετικό με την κυριολεκτική σημασία της λέξης (βλ. π.χ. Keith & 
Burridge 2006). Για παράδειγμα φράσεις και λέξεις της ΝΕ, όπως:  

(3) α. (ξε)χέζω,  
β. χέζομαι και χέστης,  
γ. σ’ έχω χεσμένο,  
δ. χέσ’ τα,  
ε. χέσε μέσα  

χρησιμοποιούνται αρκετά συχνά για να δηλώσουν αντίστοιχα αποδοκιμασία, δειλία, αδιαφορία, 
άσχημη εξέλιξη. 

Στις περιπτώσεις αυτές έχουμε δυο διακριτά μεταξύ τους πεδία, τα συναισθήματα (πεδίο-
στόχο) και μια βιολογική ανάγκη (πεδίο-πηγή). Ανάλογα με το συναίσθημα που θέλουμε να 
εκφράσουμε κάθε φορά, επιλέγουμε το χαρακτηριστικό εκείνο από το πεδίο της βιολογικής 
ανάγκης για να δηλώσουμε μια ιδιότητα, όπως: «την περιφρόνηση», «τη δειλία», «την 
αδιαφορία» κ.ά.. Όπως βλέπουμε στο διάγραμμα, τα δυο αυτά πεδία αλληλεπιδρούν μεταξύ τους 
και χαρακτηριστικά που εμφανίζονται κατά τη βιολογική ανάγκη μεταφέρονται στον τρόπο 
έκφρασης των συναισθημάτων.  
                                                            
1 Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε για τις ανάγκες αυτής της έρευνας αντλήθηκε κυρίως από το Λεξικό της Νέας 
Ελληνικής Γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 1998), το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (Ίδρυμα Τριανταφυλλίδη 1998), 
το Λεξικό της Πιάτσας (Παπαζαχαρίου 1981) αλλά και από διαδικτυακές βάσεις, στις οποίες συγκεντρώνεται 
περιθωριακό λεξιλόγιο, όπως: www.slang.gr. Από την επεξεργασία του υλικού προέκυψαν 110 λεξικές μονάδες, 80 
περιπτώσεις μεταφοράς και 30 μετωνυμίας. Περίπου 30 λέξεις εντάσσονται στο πλαίσιο της μεταφτωνυμίας.  
2 Είναι οι αυτόματες διαδικασίες μεταβίβασης γνωστικών λεπτομερειών που προέρχονται από τα βαθύτερα 
εικονιστικά περιγράμματα και διαμορφώνουν τις φράσεις (βλ. Βελούδης 2005).  
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                Πεδίο-στόχος                                                                             Πεδίο-πηγή 
 

Κάποιος που είναι «δειλός», «φοβιτσιάρης» αποκαλείται και χέστης επειδή στο μυαλό του 
ομιλητή ο φόβος συνδυάζεται με την ανικανότητα επιβολής στον εαυτό μας, άρα και την 
ανικανότητα ελέγχου της βιολογικής ανάγκης σε περιπτώσεις τρόμου, όπως π.χ. στη φράση: 

(4) χέστηκε από τον φόβο του 
Από την άλλη, στην περίπτωση της φράσης στο (3ε) τα στοιχεία εκείνα που μεταφέρονται 

από το πεδίο της βιολογικής ανάγκης είναι «η βρωμιά», «η απωθητικότητα», «η δυσοσμία» που 
χρησιμοποιούνται για να δηλώσουν στο συνομιλητή ότι μια κατάσταση δεν έχει την επιθυμητή 
κατάληξη. Στη φράση στο (3γ) το συναίσθημα που εκφράζεται είναι η «αδιαφορία» μέσω μιας 
ανεπιθύμητης και αποκρουστικής ενέργειας. Βέβαια, για την διαφορετική κάθε φορά 
μεταφορική ερμηνεία των λέξεων αυτών σημαντικά θεωρούνται το περικείμενο και η πρότερη 
γνώση των ομιλητών.  

Αξίζει να αναφέρουμε πως όλες οι λέξεις του περιθωριακού λεξιλογίου που 
χρησιμοποιούνται μεταφορικά έχουν πάντα κυριολεκτικές προεκτάσεις που συνδέονται με τη 
μεταφορική χρήση της λέξης ή της φράσης. Για παράδειγμα οι κυριολεκτικές προεκτάσεις των 
λέξεων: 

(5) α.πήδημα, γαμήσι  
β. ξύνω τ’ αρχίδια μου  
γ. πατσαβούρα 
δ. μαλάκας 

είναι αντίστοιχα η «δύσκολη εργασία ή κατάσταση» για το (5α), «αδρανώ», «κάνω μόνο τις 
αντανακλαστικές κινήσεις» για το (5β), «μια γυναίκα χωρίς ηθική» που συναναστρέφεται με τον 
οποιοδήποτε στην περίπτωση (5γ), και τέλος «ο χαζός» εξαιτίας της συχνής πράξης του 
αυνανισμού στο (5δ).  

Ας δούμε, όμως, τώρα και τη λειτουργία των εννοιακών μεταφορών στην περίπτωση του 
περιθωριακού λεξιλογίου. Στην εννοιακή μεταφορά: «Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ πάει ΣΚΑΤΑ» έχουμε 
έναν «τομέα-στόχο» που είναι η φράση Η ΔΟΥΛΕΙΑ ΤΟΥ να συνδέεται εννοιακά με έναν 
«τομέα-πηγή» που είναι τα «ΣΚΑΤΑ».  

 
Τομέας-πηγή: ΣΚΑΤΑ Τομέας-στόχος: ΔΟΥΛΕΙΑ 
ακαθαρσίες/βρωμιά  ανεπιθύμητη και αποκρουστική κατάσταση  
περιττές ουσίες  άσκοπη και ανώφελη δουλειά χωρίς 

προοπτική εξέλιξης 
αποβολή από τον οργανισμό άχρηστων ουσιών ασχολία με ασήμαντα πράγματα 
δυσφορία που προκαλεί η οσμή δυσφορία  

 
Πίνακας 3. Οι εννοιακές μεταφορές στο περιθωριακό λεξιλόγιο  
 

Η μεταφορική σύνδεση ανάμεσα στα δυο πεδία γίνεται στο μυαλό του ομιλητή, αφού μια 
ανεπιθύμητη, άσχημη ή δυσάρεστη κατάσταση που επικρατεί στη δουλειά του ή κάποια εμπόδια 

Συναισθήματα  
Αδιαφορία 

Αποδοκιμασία 
Δειλία / Φόβος  
Δυσαρέσκεια  

Βιολογική ανάγκη  
Έκκριση  
Αποβολή  
Δυσοσμία  
Βρωμιά 
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που προκύπτουν παρουσιάζονται ως κάτι «βρώμικο», «απωθητικό» και «ανεπιθύμητο», όπως 
είναι οι σωματικές εκκρίσεις. Μια συγκεκριμένη και σαφής έννοια, «οι ακαθαρσίες», 
χρησιμοποιείται ως αφετηρία για να γίνει αντιληπτή μια αφηρημένη και ασαφής έννοια που είναι 
η «αποτυχημένη» δουλειά. Ως γνωστόν, η έννοια-πηγή, «τα σκατά» έχει αυτόματα ταυτιστεί στο 
μυαλό όλων των ομιλητών με τις έννοιες του «ανεπιθύμητου», «άσχημου», «αποκρουστικού», 
«μπερδεμένου» κ.ά. και γι’αυτό το λόγο χρησιμοποιείται και σε άλλες αντίστοιχες περιπτώσεις, 
όπως:  

(6) α. η ζωή μου είναι σκατά,  
β. περάσαμε σκατά,  
γ. οι διακοπές ήταν σκατα,  
δ. σκατά γίναμε χθες κ.ο.κ.. 

Τα εννοιακά αυτά σχήματα υπάρχουν ασυνείδητα στο μυαλό του ομιλητή και ανακαλούνται 
κάθε φορά που το απαιτούν οι συνθήκες (βλ. Gibbs 1994: 306-7). Βέβαια, όπως αναφέρει η 
Δημοπούλου (2011: 775), καμία φράση ή λέξη δεν είναι ισοδύναμη με κάποια άλλη και δεν 
μπορεί να υποκατασταθεί από κάποιο κυριολεκτικό ισοδύναμό της, χωρίς τη μερική έστω 
διατάραξη της σημασιολογικής ισορροπίας.  

 
 

4. Η μετωνυμία 
 
4. 1 Εισαγωγικές παρατηρήσεις 
 
Μετωνυμία είναι η εννοιακή σχέση, που βασίζεται στην επέκταση της σημασίας των λέξεων, 
κατά την οποία μία λέξη ή φράση αντικαθιστά μία άλλη που έχουν στενή σχέση (βλ. π.χ. Cruse 
2004: 209). Η μετωνυμία θα πρέπει να ερμηνευθεί στα πλαίσια ενός ευρύτερου 
πραγματολογικού μηχανισμού που να κατευθύνει την ερμηνεία των εκφωνημάτων (βλ. 
Παπαφράγκου 1997: 385). Αποτελεί μια γνωσιακή δομή, η οποία εκφράζεται από ένα γλωσσικό 
αντικείμενο. Αυτή η γνωστική δομή αντιστοιχεί στο «μετωνυμικό μοντέλο» όπως έχει προτείνει 
ο Lakoff (1987: 84-85).  

Στη μετωνυμία χρησιμοποιούμε μια λέξη που αναφέρεται τυπικά ή κυριολεκτικά σε μια 
οντότητα για να παραπέμψουμε μη κυριολεκτικά σε μια άλλη οντότητα με την οποία όμως έχει 
στενή σχέση. Για παράδειγμα στην περίπτωση: 

(7) «Ήπιαμε δυο ποτηράκια» 
η λέξη ποτήρι χρησιμοποιείται μετωνυμικά, αφού παραπέμπει συνειρμικά στη λέξη κρασί. Αυτό 
που επιτρέπει την αντικατάσταση των δύο λέξεων είναι αφενός η στενή σχέση ανάμεσα στις δύο 
οντότητες (κρασί - ποτήρι) και αφετέρου η οικονομία που υπαγορεύεται από τη γλώσσα. Γι’ 
αυτό το λόγο, απαραίτητη προϋπόθεση είναι η κοινή γνώση μεταξύ των ομιλητών για τη 
συνειρμική σύνδεση των εννοιών.  

Στη μετωνυμία συναντούμε πολλά και διαφορετικά είδη ανάλογα με το ζεύγος λέξεων που 
επιλέγεται κάθε φορά. Τα πιο συνηθισμένα είδη μετωνυμίας που απαντούν στο γενικό λεξιλόγιο 
της ΝΕ είναι τα ακόλουθα (Ξυδόπουλος 2008:162-163):  

(8) Το μέρος αντί του όλου (Ούτε κεραμίδι δεν έχει στο κεφάλι του. = σπίτι) 
Το όλο αντί του μέρους (Χάλασε το αυτοκίνητό. = ένα συγκεκριμένο εξάρτημα) 
Ο δημιουργός αντί για το δημιούργημα (Ακούει Πουτσίνι. = όπερα)  
Το αντικείμενο αντί του χρήστη (Το βιολί παραιτήθηκε. = ο βιολιστής) 
Το περιέχον αντί του περιεχομένου (Έκλαψε όλο το χωριό.= οι κάτοικοι) 
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Ο κτήτωρ αντί της κτήσης (Άλλαξε λάδια ο Γιάννης σ’ ένα γνωστό του μηχανικό. = στο 
αυτοκίνητο) 
Ο τόπος αντί του θεσμού (Το Μέγαρο Μαξίμου επιβεβαίωσε τις φήμες. = η κυβέρνηση) 
Ο τόπος αντί του γεγονότος (Το Πολυτεχνείο άλλαξε την ιστορία της Ελλάδας. = η εξέγερση στο 
Πολυτεχνείο)  
Το ελεγχόμενο αντί του ελέγχοντος (Ο σύλλογος απάντησε με απεργία. = τα μέλη του συλλόγου) 
Το αίτιο αντί του αποτελέσματος (Το νερό είναι ευεργετικό. = το να πίνουμε νερό) 
Το αφηρημένο αντί του συγκεκριμένου (Δώστε τόπο στα νιάτα. = οι νέοι) 
 
 

4.2 Περιοχές περιθωριακού λεξιλογίου με μετωνυμία  
 
Ας περάσουμε τώρα στην ανάλυση των περιοχών του περιθωριακού λεξιλογίου που συναντούμε 
τη μετωνυμία. Όπως είπαμε και νωρίτερα, αντίθετα με την μεταφορά η μετωνυμία εμφανίζεται, 
κυρίως, στις κατηγορίες, «εξωτερική εμφάνιση - ασχήμια», «συμπεριφορά» και «καταστάσεις». 
Αυτο συμβαίνει, διότι η εννοιακή σχέση της μετωνυμίας δεν επιτελεί τις ίδιες λειτουργίες με την 
μεταφορά και γιατί η χρήση της μετωνυμίας στηρίζεται στις εμπειρικές συνδέσεις μεταξύ των 
αντικειμένων. Προτιμάται, ωστόσο, σε συγκεκριμένες περιστάσεις επικοινωνίας από τους 
ομιλητές επειδή συμβάλλει στην εύκολη πρόσβαση του αντικειμένου αναφοράς και στην 
προβολή μιας συνειρμικής σχέσης ανάμεσα σε δύο οντότητες.  
 
 
4.3 Πώς εμφανίζεται η μετωνυμία στο περιθωριακό λεξιλόγιο;  
 
Τα περισσότερα από τα είδη μετωνυμίας που απαντούν στο γενικό λεξιλόγιο και είδαμε 
παραπάνω στο (8) δεν απαντούν και στο περιθωριακό. Με βάση τα δεδομένα που συλλέξαμε και 
αναλύουμε εδώ προέκυψαν τα ακόλουθα είδη μετωνυμίας σε ό,τι αφορά το περιθωριακό 
λεξιλόγιο:  

(9) Χαρακτηρισμός αντί του ονόματος (13/30) (π.χ. γκόμενα αντί γυναίκα, μαλάκας αντί     
κύριο όνομα) 
Μέρος αντί του όλου (5/30) (π.χ. μουνί, κώλος, πάτος αντί γυναίκα, σκατόφατσα, κωλόφατσα)  
Εκπρόσωπος αντί ιδιότητας (4/30) (π.χ. Καζαντζίδης αντί κλαψιάρης, Νταλάρας αντί ηλίθιος, 
βλάκας) 
Όλο αντί του μέρους (1/30) (π.χ. ποδόγυρος αντί το σύνολο γυναικών) 
Όργανο αντί της ιδιότητας (1/30) (π.χ. αρχίδια σε επιδοκιμαστικές φράσεις και για τα δύο 
φύλα) 
Όργανο αντί της ενέργειας (1/30) (π.χ. πούτσος αντί σεξουαλική επαφή) 
Αποτέλεσμα αντί της ενέργειας (1/30) (π.χ. κέρατο) 
Τόπος αντί της ενέργειας (1/30) (π.χ. κρεβάτι αντί σεξουαλική επαφή) 
Τόπος αντί του γεγονότος (1/30) (π.χ. μπουρδέλο) 
Ιδιότητα αντί του μέρους (1/30) (π.χ. οικογένεια αντί ανδρικά γεννητικά όργανα) 
Ιδιότητα αντί του τόπου (1/30) (π.χ. πλεχτό, κάγκελο αντί φυλακή) 
Συνηθισμένες περιπτώσεις μετωνυμίας στο περιθωριακό λεξιλόγιο εντοπίζουμε σε λέξεις, 

όπως στο (10α), αλλά και σε όλους τους χαρακτηρισμούς προσώπων, όπως στο (10β):  
(10) α. μουνί, αρχίδι, κώλος κ. ά. 
        β. μαλάκας, πουτάνα, πούστης κ. ά. 
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σε συγκεκριμένες πάντα περιστάσεις επικοινωνίας. Το γυναικείο γεννητικό όργανο 
χρησιμοποιείται μετωνυμικά για να δηλώσει μια σεξουαλικά ελκυστική γυναίκα, π.χ.:  

(11) Πο, πο ένα μουνί που περνάει.  
Σε αυτή την περίπτωση η λέξη χρησιμοποιείται για να αποδώσει συγκεκριμένες ιδιότητες στο 

πρόσωπο για το οποίο γίνεται λόγος. Ο ομιλητής προσφωνώντας μια γυναίκα με ένα μέρος του 
σώματος της αντί του όλου εκφράζει με αυτό τον τρόπο τη στάση του και τις σκέψεις του για 
αυτήν. Επιλέγει, λοιπόν, στοχευμένα αυτή την προσφώνηση απαξιώνοντας από τη μία το 
αντικείμενο αναφοράς του κι από την άλλη επικροτώντας το3. Ωστόσο, στην περίπτωση που 
χρησιμοποιείται η ίδια λέξη για να χαρακτηρίσει κάποιον άντρα τότε η χρήση είναι μεταφορική 
και η σημασία της είναι αναμφίβολα προσβλητική και υβριστική, π.χ.:  

(12) Φύγε από ‘δω ρε (παλιο)μουνί.  
Μεταφέροντας όλες τις αρνητικές και μόνο ιδιότητες του γεννητικού οργάνου 

χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει κάποιον ως ανήθικο, ανέντιμο και ύπουλο άνθρωπο. Στη 
μεταφορά αυτή έχουμε τη σύζευξη δυο εννοιακών πεδίων, του γεννητικού οργάνου (πεδίο-πηγή) 
και του ανέντιμου χαρακτήρα (πεδίο-στόχος) επειδή θεωρείται στο μυαλό των ομιλητών, ιδίως 
των ανδρών, ως κάτι κατώτερο και ευτελές.  

Ωστόσο κάτι τέτοιο δε συμβαίνει με λέξεις που χρησιμοποιούνται για το ανδρικό γεννητικό 
όργανο. Σε μια πρώτη ανάλυση δεν παρατηρείται κάτι αντίστοιχο. Εντούτοις, η λέξη αρχίδι θα 
μπορούσαμε να πούμε πως εμφανίζει παρόμοια χρήση με τη λέξη μουνί, αφού άλλοτε 
χρησιμοποιείται μεταφορικά και άλλοτε μετωνυμικά ανάλογα με το περικείμενο. Σε φράσεις 
όπως:  

(13) έχει τα αρχίδια  
η λέξη χρησιμοποείται μεταφορικά, αλλά έχει μετωνυμική βάση, εκφράζοντας το όργανο αντί 
μιας ιδιότητας (τόλμη, θάρρος). Σε αυτή την περίπτωση η λέξη φαίνεται να χρησιμοποιείται με 
επιδοκιμαστικό τόνο, εκφράζοντας ένα θετικό στοιχείο για το πρόσωπο που γίνεται λόγος. Σε 
φράσεις, όμως, όπως:  

(14) α. είναι μεγάλο αρχίδι ή  
β. αρχίδια είπαμε 

η ίδια λέξη φαίνεται να έχει μεταφορική χρήση. Στις περιπτώσεις αυτές αρνητικές συνδηλώσεις, 
όπως: το γεγονός ότι θεωρείται κάτι το ευτελές, η έλλειψη σημαντικότητας, η κρυφή θέση, 
μεταφέρονται σε ένα πρόσωπο ή σε μια κατάσταση. Στη μεταφορά αυτή έχουμε τη σύζευξη δυο 
εννοιακών πεδίων, του γεννητικού οργάνου (πεδίο-πηγή) και του ύπουλου, κρυψίνοος 
χαρακτήρα ή ασήμαντου πράγματος (πεδίο-στόχος).  

Συγκρίνοντας τις δυο παραπάνω περιπτώσεις παρατηρούμε πως η μετωνυμία χρησιμοποιείται 
ευφημιστικά στο περιθωριακό λεξιλόγιο, προσδίδοντας μια θετική έννοια στο πρόσωπο για το 
οποίο γίνεται λόγος. Αντίθετα η μεταφορά είναι μια σχέση που προσδίδει υποτιμητική, 
προσβλητική σημασία υποβαθμίζοντας το αντικείμενο αναφοράς. Ωστόσο, και στις δύο 
περιπτώσεις υπάρχει δυσφημισμός για το πρόσωπο ή το αντικείμενο αναφοράς, ακόμα και στις 
περιπτώσεις εκείνες που βλέπουμε μια λέξη να χρησιμοποιείται επιδοκιμαστικά. Όταν 
χρησιμοποιούμε μια λέξη ή φράση του περιθωρίου για να χαρακτηρίσουμε κάποιον ή κάτι ή να 
δηλώσουμε μια κατάσταση υποβαθμίζουμε το αντικείμενο αναφοράς και συχνά πετυχαίνουμε 
επίταση αυτού που θέλουμε κάθε φορά να εκφράσουμε. 

Μια άλλη ευρέως διαδεδομένη λέξη του περιθωριακού λεξιλογίου είναι η λέξη μαλάκας. Και 
σε αυτή την περίπτωση παρατηρούμε πως έχουμε άλλοτε μεταφορική κι άλλοτε μετωνυμική 

                                                            
3 Για τα γεννητικά όργανα στις διαλέκτους βλ. Βραχιονίδου (2012). 
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χρήση της ίδιας λέξης ανάλογα με το περικείμενο που θα ενταχθεί. Μεταφορικά χρησιμοποιείται 
σε φράσεις του τύπου:  

(15) α. Ο Κώστας είναι μαλάκας.  
β. Τι μας τον κουβάλησες τον μαλάκα;  
γ. Ο μαλάκας δε με άκουσε και την πάτησε.  

στις οποίες η σημασία της είναι αρνητική δηλώνοντας τον «ηλίθιος», «αφελή», «ανεπιθύμητο» 
άνθρωπο. Χαρακτηριστικά, όπως η «έλλειψη εξυπνάδας», η «ανικανότητα», η «μαλθακότητα», 
η «ανοησία» που συνδέονται, συνήθως, με τον συχνό αυνανισμό μεταφέρονται σ’ ένα πρόσωπο. 
Το πεδίο-στόχος εδω είναι η ηλιθιότητα και το πεδίο-πηγή το αποτέλεσμα του αυνανισμού. Για 
να γίνει περισσότερο κατανοητή μια αφηρημένη έννοια, π.χ. η ηλιθιότητα, χρησιμοποιούμε ένα 
πεδίο πιο συγκεκριμένο αλλά και συνάμα περισσότερο δυσφημιστικό.  

Μετωνυμικά χρησιμοποιούμε τη λέξη μαλάκας σε περιπτώσεις όπου θέλουμε να 
αναφερθούμε σε κάποιο πρόσωπο. Σε φράσεις, όπως:  

(16) α. καλώς το μαλάκα  
β. χαιρετίσματα στο μαλάκα  
γ. κοίτα το μαλάκα κ.ό.κ 

Σε αυτές τις περιπτώσεις επιλέγουμε να αναφερθούμε μετωνυμικά με την ιδιότητα κάποιου 
αντί με το όνομά του («αποτέλεσμα αντί της αιτίας», βλ. Προύντζου & Χριστοπούλου 2013: 
301-302). Το ίδιο παρατηρούμε να συμβαίνει και με άλλες λέξεις του περιθωριακού λεξιλογίου 
που αναφέρονται σε χαρακτηρισμούς (βλ. Zieliński 2013 και Radden & Kövecses 1999), όπως οι 
λέξεις:  

(17) πούστης, χέστης, κερατάς, αρχίδι, πουτάνα, καριόλα κ.ά. 
Σε όλες αυτές τις ανάλογες περιπτώσεις θα λέγαμε πως η μετωνυμία φαίνεται να 

ενεργοποιείται μέσω της μεταφοράς. Πρώτα ο ομιλητής χρησιμοποιεί στο υποσυνείδητό του τον 
χαρακτηρισμό αυτό με μεταφορική σημασία και στη συνέχεια μετωνυμικά αντί του ονόματος 
του αντικειμένου αναφοράς. Από μια, δηλαδή, αφηρημένη έννοια γίνεται πιο συγκεκριμένη και 
αναφέρεται και σε συγκεκριμένο πρόσωπο.  
 
 
5. Μετωνυμία και μεταφορά 
 
5. 1. Είναι διακριτά τα όρια ανάμεσα στις δυο σχέσεις; 
 
Αναφορικά με τη διακριτότητα ανάμεσα στη μετωνυμία και τη μεταφορά κάποιοι μελετητές 
τάσσονται υπέρ της διάκρισης των δύο σχέσεων και άλλοι θεωρούν πως δύσκολα διακρίνονται 
τα όριά τους. Από τη μία o Lakoff (1993), o Gibbs (1994), ο Cruse (2004/2011) κ.ά. 
υποστηρίζουν πως τα όρια ανάμεσα στις δυο σχέσεις είναι ευδιάκριτα. Από την άλλη, ο Searle 
(1979), o Dirven (2003), o Barcelona (2003a, 2003b, 2003c), o Radden (2003) κ.ά. θεωρούν πως 
οι δυο σχέσεις αλληλεπιδρούν και διαπλέκονται.  

Ωστόσο, ο Goossens (1990, 2003) υποστηρίζει ότι αυτές οι δύο εννοιακές σχέσεις δεν 
αλληλοαποκλείονται, ενώ πρώτος προτείνει τη διεύρυνση του άξονα μεταξύ μεταφοράς και 
μετωνυμίας με την προσθήκη της λεγόμενης μεταφτωνυμίας (metaphtonymy), για συμβατικές 
εκφράσεις όπου η γλωσσική δράση είναι το πεδίο-στόχος. 
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5. 2. Μεταφτωνυμία  
 
Ο Goossens (ό.π.) βασιζόμενος στα δεδομένα που διαθέτει, περιγράφει τη μεταφτωνυμία με 
βάση τους ακόλουθους συνδυασμούς: 

(18) α) Μεταφορά από μετωνυμία στην οποία έχουμε μια μεταφορά που βάση της είναι η 
μετωνυμική χρήση (ρίχνω λάσπη, δε μασάμε), 
β) Μετωνυμία σε μεταφορά όπου μια μετωνυμική χρήση προστίθεται σε μια ήδη μεταφορική 
έκφραση (δαγκώνω τη γλώσσα μου) 
γ) Μεταφορά σε μετωνυμία, μια περίπτωση ιδιαίτερα σπάνια στην οποία μια μετωνυμία μέσα 
σε μια φράση την κάνει μεταφορική (με κλειστά μάτια) 
δ) Απομετωνυμοποίηση (demetonymization) μέσα σ’ ενα μεταφορικό περιβάλλον όπου όλη η 
φράση είναι μετωνυμική και μια λέξη λειτουργεί μεταφορικά (είναι καλός μόνο στα λόγια). 
Επιπρόσθετα, ο Goossens (ό.π.) θεωρεί ότι τα ονόματα/ουσιαστικά που αναφέρονται σε 

οντότητες χρησιμοποιούνται κυρίως μετωνυμικά, ενώ τα ρήματα και τα επίθετα που αποδίδουν 
ιδιότητες χρησιμοποιούνται κυρίως σε μεταφορές. Η άποψη αυτή του Goossens φαίνεται να 
ισχύει και στο περιθωριακό λεξιλόγιο, στο οποίο μπορούμε εύκολα να διακρίνουμε πως όλα τα 
ρήματα αλλά και τα επίθετα που χρησιμοποιούνται για να χαρακτηρίσουν κάποιον έχουν 
μεταφορική σημασία αλλά και οι περιπτώσεις μετωνυμίας που συναντούμε ανήκουν στη 
κατηγορία των ουσιαστικών. Βέβαια, πολλά ουσιαστικά χρησιμοποιούνται μεταφορικά και αυτό 
ίσως να οφείλεται στο γεγονός ότι οι λέξεις αυτές αποδίδουν τις ιδιότητες που έχει το 
ουσιαστικό στο πρόσωπο ή στο αντικείμενο αναφοράς και δε γίνεται λόγος για την οντότητα 
που εκφράζει το ουσιαστικό. Έτσι στην περίπτωση του ουσιαστικού: 

(19) μπούφος  
στη ΝΕ ο ομιλητής χρησιμοποιεί τη λέξη αυτή όχι για εκφράσει με την οντότητα του πουλιού 
κάποιον άνθρωπο, αλλά για να του αποδώσει τις αρνητικές ιδιότητες που διαθέτει το πουλί. Το 
ίδιο ισχύει και στην περίπτωση της μεταφορικής χρήσης της λέξης  

(20) αβοκάντο 
όπου ο ομιλητής μεταφέρει τις ιδιότητες (μέγεθος, σχήμα κ.ά.) του φρούτου στο αντικείμενο 
αναφοράς του. 

 
 

5. 3. Περιπτώσεις μεταφτωνυμίας στο περιθωριακό λεξιλόγιο της ΝΕ 
 
Οι συνδυασμοί αυτοί που προτείνει ο Goossens (ό.π.) φαίνεται να εφαρμόζονται απόλυτα σε 
κάποιες περιπτώσεις του περιθωριακού λεξιλογίου. Ιδιαίτερα συχνή είναι η περίπτωση της 
μετωνυμίας σε μεταφορά (βλ. 18). Στις περιπτώσεις χαρακτηρισμών ενός προσώπου με λέξεις 
του περιθωριακού λεξιλογίου, πιθανότατα η σχέση που ενεργοποιείται πρώτα είναι η μεταφορά, 
αφού ιδιότητες και χαρακτηριστικά μεταφέρονται στο αντικείμενο αναφοράς, π.χ.:  

(21) Ο πούστης δε μας είχε πει τίποτα για τη δουλειά ΑΝΤΙ Ο Γιάννης δεν μας είχε πει 
τίποτα για τη δουλειά. 

Στην περίπτωση αυτή μεταφέρονται ιδιότητες που παρουσιάζει ένας ομοφυλόφιλος άνδρας, 
όπως το ότι είναι ύπουλος, κρυψίνους κ.ά. στο Γιάννη και στη συνέχεια ο χαρακτηρισμός αυτός 
χρησιμοποιείται μετωνυμικά αντί του προσώπου, πραγματώνοντας το είδος της μετωνυμίας 
«χαρακτηρισμός αντί του προσώπου». Αντίστοιχες περιπτώσεις μπορούμε να σκεφτούμε με 
λέξεις, όπως:  

(22) ο μαλάκας, ο καριόλης, το αρχίδι, ο γύφτος, η καριόλα, η πουτάνα, η πατσαβούρα 
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οι οποίες πάντα συνοδεύονται από άρθρο. Αν το άρθρο απουσιάζει, σε δομές του τύπου:  
(23) Η Άννα είναι μεγαλη πουτάνα! 

έχουμε περιπτώσεις απλής μεταφοράς.   
Τέλος, εκφράσεις, όπως:  
(24) το μουνί σέρνει καράβι, έχω του κώλου μου τον χαβά, την πουτσίσαμε κ.ο.κ. 

θα λέγαμε ότι προέρχονται από μεταφορά σε μετωνυμία, ενώ μεταφορά από μετωνυμία θα 
λέγαμε ότι υπάρχει στη φράση  

(25) έχει τα αρχίδια  
όταν χρησιμοποιείται επιδοκιμαστικά και για τα δύο φύλα.  

 
 

6. Συμπεράσματα  
 
Στην εργασία αυτή ασχοληθήκαμε με τη μεταφορά και τη μετωνυμία στο περιθωριακό λεξιλόγιο 
της ΝΕ. Αρχικά, αφού διακρίναμε τις σημασιολογικές κατηγορίες του περιθωριακού λεξιλογίου 
(Εν. 2), μελετήσαμε ξεχωριστά τις δυο σχέσεις και τα χαρακτηριστικά που διαθέτουν (Εν. 3 & 4 
αντίστοιχα), ανιχνεύοντας ομοιότητες με τις περιπτώσεις του γενικού λεξιλογίου. Κατόπιν, στην 
ενότητα 3.3 ακολουθώντας την ανάλυση των Lakoff & Johnson (1980/1999) ερμηνεύσαμε 
περιπτώσεις εννοιακών μεταφορών στο περιθωριακό λεξιλόγιο. Παρατηρήσαμε, επίσης, πως η 
συχνότητα των μεταφορών (εννοιακών και μη) είναι ιδιαίτερα μεγάλη στο λεξιλόγιο αυτό, 
γεγονός που μαρτυρεί την κοινή γνώση και εμπειρία των χρηστών της γλώσσας. Από την άλλη, 
στην προσπάθειά μας να αναζητήσουμε περιπτώσεις μετωνυμίας (Εν. 4) διαπιστώσαμε πως η 
συχνότητά της σε τίποτα δε θυμίζει την εννοιακή σχέση της μεταφοράς, αφού περιορίζεται σε 
συγκεκριμένες σημασιολογικές κατηγορίες (μέρη του σώματος, συμπεριφορά, χαρακτήρας). 
Τέλος, στην ενότητα 5, είδαμε πως τα όρια ανάμεσα στις δυο σχέσεις συχνά συγχέονται, με 
αποτέλεσμα πολλές περιπτώσεις λέξεων να μπορούν να τοποθετηθούν σε ένα νοητό συνεχές με 
τη μεταφορά και τη μετωνυμία στα δύο άκρα του, ενώ εντοπίσαμε και κάποιες περιπτώσεις 
μεταφτωνυμίας στο προς εξέταση λεξιλόγιό μας. Οι περισσότερες εντοπίστηκαν στην κατηγορία 
της μετωνυμίας σε μεταφορά, και σε λέξεις που αφορούν τον χαρακτηρισμό ενός προσώπου. 
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Abstract 
 
This paper presents a study aiming at the identification of language features that can be 
employed as criteria for assessing language proficiency of elementary school students who 
learn Greek as a second language. A graded corpus of written narratives was compiled and 
annotated with respect to linguistic features that, according to previous research, are 
indicators of language development, i.e. clause subordination, discourse markers, modifiers 
and grammatical accuracy. Analysis of data revealed that certain features, such as the use of 
evaluative adverbs, have discriminatory properties and can thus contribute to the allocation 
of a learner’s written production to a proficiency level as defined by the “Common European 
Framework of Reference for Languages”. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Σώματα Κειμένων ομιλητών Γ2, κατάκτηση Γ2, επίπεδα γλωσσομάθειας, 
Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες, διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά 
 
 
1.  Εισαγωγή 
 
Το 2001 το Συμβούλιο της Ευρώπης δημοσιοποίησε το «Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες» (ΚΕΠΑ) (Συμβούλιο της Ευρώπης 2001), μετά από αρκετές 
δεκαετίες σχετικής έρευνας στην ανάπτυξη, εκπαίδευση και αξιολόγηση της δεύτερης 
γλώσσας (Γ2). Στόχος του είναι να αποτελέσει τη βάση για την ανάπτυξη μιας ενιαίας 
γλωσσικής πολιτικής στην Ευρώπη. Το ΚΕΠΑ υιοθετεί μια λειτουργική προσέγγιση στη 
γλώσσα και περιγράφει τα αποτελέσματα της εκμάθησής της σε συνάρτηση με τη χρήση 
της. Σε αυτό διακρίνονται έξι επίπεδα γλωσσομάθειας (πίνακας 1), τα οποία περιγράφονται 
με βάση τις επικοινωνιακές περιστάσεις στις οποίες μπορεί να ανταποκριθεί ο ομιλητής 
κάθε επιπέδου. Για παράδειγμα, στο επίπεδο A2 αναμένεται ο ομιλητής να «μπορεί να πει 
μια ιστορία ή να περιγράψει κάτι με τη μορφή απλού καταλόγου σημείων» (Συμβούλιο της 
Ευρώπης 2001: 72), ενώ στο Γ1 «μπορεί να παραγάγει επεξεργασμένες περιγραφές και 
αφηγήσεις, περιλαμβάνοντας επιμέρους θέματα και αναπτύσσοντας συγκεκριμένα σημεία» 
(Συμβούλιο της Ευρώπης 2001: 71).  
 

Πίνακας 1: Τα επίπεδα του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες 
Γ  
Αυτάρκης χρήστης  

Γ2  Επίπεδο Αυτάρκειας (Mastery)  
Γ1  Προχωρημένο Επίπεδο (Proficiency)  

Β  
Ανεξάρτητος χρήστης  

B2  Επίπεδο Επάρκειας (Vantage)  
Β1  Βασικό Επίπεδο (Threshold)  

Α  
Αρχάριος χρήστης  

A2  Εισαγωγικό Επίπεδο (Waystage)  
Α1  Στοιχειώδες Επίπεδο (Breakthrough)  

 
Το ΚΕΠΑ είχε πολύ μεγάλη απήχηση και αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς με το 

οποίο ευθυγραμμίζονται σχεδόν όλες οι διαδικασίες διδασκαλίας και αξιολόγησης/ 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
261-276.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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πιστοποίησης των ευρωπαϊκών γλωσσών. Ωστόσο, δεδομένου του διαγλωσσικού του 
χαρακτήρα, οι περιγραφές κάθε επιπέδου του ΚΕΠΑ δεν περιλαμβάνουν αναφορές στα 
λεξιλογικά και γραμματικά χαρακτηριστικά κάθε γλώσσας, γεγονός που συχνά δημιουργεί 
ασάφειες και δυσχεραίνει την εφαρμογή του. Για παράδειγμα, στις παραπάνω περιγραφές 
των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των επιπέδων Α2 και Γ1 δεν περιέχονται πληροφορίες για 
τις δομές που πραγματώνουν τις αφηγηματικές ικανότητες σε κάθε γλώσσα και οι οποίες 
διαφοροποιούνται ανά επίπεδο.  

Η ανάγκη εμπλουτισμού του ΚΕΠΑ με τις γλωσσικές δομές που πραγματώνουν τις 
επικοινωνιακές δεξιότητες κάθε επιπέδου έγινε γρήγορα εμφανής. Για τον σκοπό αυτό 
έχουν σχεδιαστεί και υλοποιούνται ερευνητικά προγράμματα που φιλοδοξούν να 
συνδυάσουν ευρήματα από το πεδίο της κατάκτησης διαφόρων ευρωπαϊκών γλωσσών ως 
δεύτερων/πρόσθετων γλωσσών με τις λειτουργικές περιγραφές του ΚΕΠΑ. Στόχος τους 
είναι να μελετηθούν τα γλωσσικά συστήματα που διαμορφώνουν  οι χρήστες της γλώσσας 
σε κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας και να εντοπιστούν τα «διαφοροποιητικά  
χαρακτηριστικά» (criterial features) της γλωσσικής παραγωγής κάθε επιπέδου (Hawkins & 
Filipovic 2012, Hawkings & Buttery 2010). Για παράδειγμα, στο πλαίσιο του δικτύου 
SLATE (Second Language Acquisition and Testing in Europe) συντονίζονται ερευνητικά 
προγράμματα που αφορούν πολλές ευρωπαϊκές γλώσσες (Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά,, 
Ιταλικά, Νορβηγικά, Ολλανδικά, Σουηδικά και Φινλανδικά) και αξιοποιούν διαβαθμισμένα 
Σώματα Κειμένων ομιλητών Γ2, για να προσδιορίσουν τις γλωσσικές δομές που 
χαρακτηρίζουν κάθε ένα από τα επίπεδα γλωσσομάθειας του ΚΕΠΑ (Bartning et al. 2010, 
Hawkins & Filipović 2012, Prodeau et al. 2012). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι έρευνες αυτές 
αφορούν κυρίως ενήλικες χρήστες των ευρωπαϊκών γλωσσών, ενώ είναι πολύ περιορισμένη 
η έρευνα σε σχέση με τα παιδιά (Pallotti 2010). 

Ο προσδιορισμός των διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών κάθε επιπέδου 
γλωσσομάθειας στις διάφορες γλώσσες αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις 
διαδικασίες διδασκαλίας, εκμάθησης και αξιολόγησης. Σε ένα πρώτο επίπεδο, τα 
εγχειρίδια διδασκαλίας μπορούν να εστιάσουν στην παροχή διδακτικής στήριξης για 
την εκμάθηση των συγκεκριμένων χαρακτηριστικών κάθε επιπέδου, είτε εστιάζοντας 
ρητά στις γραμματικές δομές και τα λεξιλογικά στοιχεία που πρέπει να γνωρίζουν οι 
ομιλητές του επιπέδου είτε με την επιλογή κείμενων που θα διευκολύνουν την 
ασύνειδη εκμάθηση τους. Στον τομέα της αξιολόγησης, θα ενισχυθεί η αξιοπιστία 
των τεστ γλωσσομάθειας, καθώς τα ερωτήματα που περιλαμβάνονται σε οποιοδήποτε 
διαγνωστικό, κατατακτήριο τεστ ή τεστ επάρκειας θα είναι περισσότερο στοχευμένα 
σε σχέση με τα βασικά χαρακτηριστικά του επίπεδου που εξετάζουν. Επιπλέον, η 
αξιοποίηση των διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών κάθε επιπέδου ως κριτηρίων 
βαθμολόγησης των παραγωγών γραπτού λόγου αναμένεται να ενισχύσει την 
αξιοπιστία της διαδικασίας βαθμολόγησης. Τέλος, τα διαφοροποιητικά 
χαρακτηριστικά μπορούν να αξιοποιηθούν στον χώρο της επεξεργασίας φυσικής 
γλώσσας, συμβάλλοντας στην κατεύθυνση της (ημι)αυτόματης αξιολόγησης του 
γραπτού λόγου στη Γ2.    

Σε αυτό το ερευνητικό πλαίσιο εντάσσεται και η προκείμενη μελέτη, η οποία στοχεύει 
στο να εμπλουτίσει τις λειτουργικές περιγραφές του ΚΕΠΑ με τις γλωσσικές δομές που 
χαρακτηρίζουν κάθε επίπεδο γλωσσομάθειας για την ελληνική ως δεύτερη/πρόσθετη 
γλώσσα και στο να προσδιορίσει τα διαφοροποιητικά ανά επίπεδο χαρακτηριστικά. Το 
ενδιαφέρον εστιάζεται στην παραγωγή γραπτού αφηγηματικού λόγου από νεαρούς 
αλλόφωνους μαθητές που φοιτούν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα. Το αφήγημα 
αποτελεί κειμενικό είδος με το οποίο τα παιδιά εξοικειώνονται από πολύ μικρή ηλικία και 
επιπλέον η παραγωγή του έχει μελετηθεί εκτενώς και στην πρώτη και στη δεύτερη γλώσσα 
(Berman & Slobin 1994, Hickman 2003, Klein, Dietrich & Noyau 1993). Το ενδιαφέρον για 
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τους νεαρούς ομιλητές της ελληνικής προήλθε από τις παιδαγωγικές ανάγκες που 
προέκυψαν από την εισροή μεταναστών στη χώρα και τη μεταβολή της σύστασης που 
μαθητικού πληθυσμού. Είναι ενδεικτικό ότι το 18% των μαθητών σήμερα είναι αλλοδαποί 
ή παλιννοστούντες (Gropas & Triandafyllidou 2011).  

Η μελέτη εστιάζει σε παραμέτρους που αφορούν την οργάνωση του λόγου τόσο σε 
τοπικό όσο και σε κειμενικό επίπεδο και συγκεκριμένα στις εξής: 

i. Μήκος αφηγήματος 
ii. Υπόταξη 
iii. Κειμενικοί δείκτες  
iv. Προσδιορισμοί ουσιαστικών και ρημάτων  
v. Γραμματική ακρίβεια 

Η επιλογή των παραμέτρων αυτών στηρίχτηκε στα ευρήματα προηγούμενων ερευνών για 
την κατάκτηση της Ελληνικής ως Γ1 και ως Γ2, στις οποίες διαπιστώθηκε ότι αποτελούν 
σημαντικούς δείκτες της γλωσσικής ανάπτυξης (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 2003, 
Κάντζου 2010, Kantzou 2012, Σταμούλη 2010, Stamouli 2012). Επιπλέον, για την επιλογή 
των υπό μελέτη χαρακτηριστικών αξιοποιήθηκαν ερευνητικά αποτελέσματα σε σχέση με 
την αξιολόγηση της δυσκολίας ελληνικών κειμένων (Γιάγκου 2009, Giagkou 2012).  
 
 
2.  Μέθοδος 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών»1 
και ειδικότερα μέσω της διαδικασίας αξιολόγησης της ελληνομάθειας αλλόφωνων μαθητών 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, συλλέχθηκαν από τον Οκτώβριο του 2011 ως τον 
Φεβρουάριο του 2012 γραπτές παραγωγές περίπου 1200 μαθητών (Tzevelekou et al. 2013). 
Πιο συγκεκριμένα, οι μαθητές κλήθηκαν να παραγάγουν δύο κείμενα: α) ένα αφήγημα με 
βάση την εικονογραφημένη Ιστορία της Γάτας (Hickmann 2003) και β) ένα καθοδηγούμενο 
φιλικό γράμμα ή μια εγγραφή προσωπικού ημερολογίου.  

Δύο ερευνητές εξοικειωμένοι με το ΚΕΠΑ αξιολόγησαν τις παραγωγές λόγου κάθε 
μαθητή με βάση τη Γενική κλίμακα παραγωγής γραπτού λόγου και τις κλίμακες της 
Δημιουργικής Γραφής και της Γραμματικής και Ορθογραφικής Ικανότητας και τον κατέταξαν 
σε ένα επίπεδο γλωσσομάθειας. Από το σύνολο των 1200 μαθητών, μόνο οι παραγωγές 
αυτών για τους οποίους και οι δύο αξιολογητές είχαν ανεξάρτητα αποφανθεί ότι ανήκουν 
στο ίδιο επίπεδο γλωσσομάθειας διατηρήθηκαν για περαιτέρω επεξεργασία.  
 
 
2.1 Το Σώμα Κειμένων 
 
Για να διασφαλιστεί η ομοιογένεια των δεδομένων, στο Σώμα Κειμένων που τελικά 
συγκροτήθηκε συμπεριλήφθηκαν μόνο οι παραγωγές που στηρίχθηκαν στην Ιστορία της 
Γάτας. Το γράμμα και το ημερολόγιο δεν αναλύθηκαν περαιτέρω. Κατά συνέπεια, το Σώμα 
Κειμένων αποτελείται από 150 παραγωγές λόγου ισάριθμων μαθητών, 50 σε καθένα από τα 
επίπεδα Α2, Β1 και Β2 και είναι συνολικής έκτασης 9.742 λέξεων (πίνακας 2). 

Το δείγμα των μαθητών αποτελείται από 83 αγόρια και 67 κορίτσια, που 
φοιτούσαν κατά τη συλλογή των δεδομένων στις τάξεις Γ΄ ως Στ΄ της πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Το δείγμα παρουσιάζει μεγάλη γεωγραφική διασπορά. Το 50% περίπου 
προέρχεται από τη Θεσσαλονίκη, το 20% περίπου από την Αττική και το υπόλοιπο 

                                             
1 Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Επιστημονικά 
υπεύθυνη: Ομ. Καθ. Άννα Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, http://www.diapolis.auth.gr. 
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από άλλες περιοχές της Ελλάδας, από τη Ροδόπη μέχρι την Κρήτη. Οι μαθητές 
προέρχονται από διαφορετικά γλωσσικά περιβάλλοντα, αλλά είναι κυρίως αλβανικής 
(49%) και ρωσικής (15%) καταγωγής. 
 

Πίνακας 2: Το Σώμα Κειμένων 
  Γραπτά Λέξεις Προτάσεις 
  N N Mean (std) Min Max N Mean (std) Min Max 
A2 50 2.384 47,68 (14,34) 19 83 511 10,22 (3,19) 4 18 
B1 50 3.193 63,86 (13,2) 31 95 654 13,08 (3,2) 8 22 
B2 50 4.165 83,30 (22,19) 53 181 842 16,84 (4,11) 9 33 
Σύνολο 150 9.742 64,95 (22,37) 19 181 2.007 13,38 (4,43) 4 33 

 
 
2.2 Μεταγραφή και επισημείωση 
 
Τα αφηγήματα μεταγράφηκαν με τη χρήση του ελληνικού αλφάβητου και 
διατηρώντας την ορθογραφία των μαθητών (Εικόνα 1). Κατά τη μεταγραφή 
χωρίστηκαν σε προτάσεις ακολουθώντας το κριτήριο των Berman και Slobin (1994: 
660): «Κάθε πρόταση δηλώνει μια περίσταση (γεγονός, δραστηριότητα, κατάσταση) και 
περιλαμβάνει ένα κατηγόρημα» (1). Τα ρήματα όψης με τα συμπληρώματά τους 
θεωρήθηκαν ως μια πρόταση με το σκεπτικό ότι δηλώνουν μία περίσταση (2). Με τον ίδιο 
τρόπο αντιμετωπίστηκαν και τα βουλητικά ρήματα που έχουν ως συμπλήρωμα ρήμα σε 
υποτακτική (1iii). Τέλος, προτάσεις θεωρήθηκαν και οι περιπτώσεις έλλειψης ρήματος ( 
1xi). 

 
Εικόνα 1. Δείγμα γραπτού αφηγήματος επιπέδου Β1 
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(1) i. είταν τα πουλία πάνο στο κλαδεί του δέτνρου. 

ii. Και μετά η μαμά των πουλιόν έφειγαι 
iii. και η γάτα είθελαι να τα φάει τα πουλιά 
iv. κάφεισαι 
v. και μετά ανέδεικαι πάνο στο δέντρο. 
vi. Ο σκύλος την είδαι 
vii. που ανέυεναι πάνω στο δέντρο 
viii. την έπχασε απο την ουρά. 
ix. Και έφειγαι 
x. και ζείσαμε εμεί κάλα 
xi. και αθτήν καλήτερα. (B1) 

 
(2) και η γατα αρχισε να σκαρφαλονει στο ντεντρο (B2) 

 
Στη συνέχεια τα αφηγήματα επισημειώθηκαν σε σχέση με: 

(α) τον τύπο της πρότασης, 
(β) τα κλιτικά ως ορίσματα του ρήματος, 
(γ) τα επίθετα και επιρρήματα και 
(δ) τους κειμενικούς δείκτες.  

 
Πιο αναλυτικά, οι ανεξάρτητες προτάσεις διακρίθηκαν από τις εξαρτημένες. Η χρήση 
εξαρτημένων προτάσεων έχει διαπιστωθεί ότι αποτελεί έναν δείκτη ανάπτυξης της 
ελληνικής ως Γ2 από παιδιά, διακρίνοντας επιτυχώς τα επίπεδα Α2 και Β1 (Σταμούλη 
2010). Οι εξαρτημένες προτάσεις επισημειώθηκαν επιπλέον ως προς το είδος τους: τελικές 
(3), αιτιολογικές (4), χρονικές (5), συμπληρωματικές (6) και αναφορικές προτάσεις (7).  

 
(3) η μαμα τα παιδια εφιγαν  

να φρη φαγιτο γαι τα παιδια της. (A2) 
 

(4) Προσπάθησε να τα φάει  
αλλα ποτέ δεν τα κατάφεραι  
επείδη τα προστάτευαι η μητέρα τους (B2) 

 
(5) και τος ηδε η γάτα  

όταν τα πουλιά ήταν μόνα (B1) 
  

(6) Τυχαία περνούσε από κει ένας σκύλος  
και είδε  
οτί η γάτα ήταν έτοιμοι να φάει τα μικρά τα πουλάκια (B2) 

 
(7) ήταν ένα δέντρο  

που απο πάνω είχε δύο μικρά πουλάκια  (B1) 
 
Επιπλέον, επισημειώθηκαν οι παρένθετες προτάσεις, καθώς θεωρήθηκαν ένδειξη 

σύνθετης γραμματικής δομής. Ως παρένθετες εννοούνται οι επιρρηματικές ή αναφορικές 
συνήθως προτάσεις, οι οποίες περιέχονται μέσα στα όρια μιας άλλης πρότασης (8).  
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(8) Μια μερα […] μια γατα κιταξα καλα καλα τα μικρα πουλακια 
 [που η μητέρα ειχε παει] 
 [να βρει τροφη] 

 
Η διερεύνηση της ακρίβειας των γραμματικών δομών περιορίστηκε στο πλαίσιο της 

προκείμενης μελέτης στα κλιτικά ως αντικείμενα ρημάτων. Αξίζει να σημειωθεί ότι, 
σύμφωνα με προηγούμενη έρευνα σχετικά με την κατάκτηση της Ελληνικής ως Γ2 από 
παιδιά, η χρήση των κλιτικών ως αντικειμένων ρημάτων διέκρινε επιτυχώς τα επίπεδα Α2 
και Β1 (Σταμούλη 2010). Τα κλιτικά επισημειώθηκαν ως προς τις γραμματικά κατάλληλες 
(9) και μη κατάλληλες (10) χρήσεις τους.  

 
(9) και ο σκίλος τις δάγοσε τιν ουρά τις (A2) 

 
(10) και η γατα αρχιζε να τρεχει  

και ο σκυλος τον κινηγούσε (B1) 
 
Τα επίθετα και τα επιρρήματα διακρίθηκαν σε περιγραφικά (11) και αξιολογικά (12). 

Αξιολογικά θεωρήθηκαν τα επίθετα και τα επιρρήματα που περιγράφουν υποκειμενικές 
παρά αντικειμενικές ιδιότητες των χαρακτήρων ή των καταστάσεων που προσδιορίζουν, 
υπονοώντας έτσι αξιολογική κρίση του αφηγητή. Προηγούμενη έρευνα σχετικά με την 
κατάκτηση της Ελληνικής ως Γ2 από παιδιά έδειξε  ότι η χρήση αξιολογικών εκφράσεων 
αποτελεί έναν δείκτη ανάπτυξης στη Γ2, οποίος διακρίνει κυρίως το επίπεδο Α1 από τα 
επίπεδα Α2 και Β1 (Σταμούλη 2010). 

 
(11) Ηταν ενα μικρο σπιτακι που ειχε μικρα πουλακια (A2) 

Η γατα σκαρφανει απανω στο δεντρο. (A2) 
 

(12) έντο το πουλί χαρούμενη τάηζε τα πουλάκια της (B1) 
Τα πουλάκια κοιτούσαν τη γάτα παράξενα. (B2) 

 
Τέλος, οι κειμενικοί δείκτες επισημειώθηκαν με σκοπό να διερευνηθούν οι διαφορές 

μεταξύ των επιπέδων ως προς την κειμενική συνοχή. Διακρίθηκαν πέντε επιμέρους 
κατηγορίες κειμενικών δεικτών: προσθετικοί (13), χρονικοί (14), αντιθετικοί (15), 
συμπερασματικοί (16) και άλλοι (17). Ως «άλλοι» επισημειώθηκαν όσοι δείκτες δεν 
εντάσσονται σε καμία από τις προηγούμενες κατηγορίες, αλλά σηματοδοτούν σημαντικά 
σημεία μετάβασης στην πλοκή. Ειδικότερα σε ό,τι αφορά τους χρονικούς κειμενικούς 
δείκτες, προηγούμενη έρευνα σχετικά με την κατάκτηση της Ελληνικής ως Γ2 από ενήλικες 
έδειξε ότι τόσο οι αρχάριοι όσο και οι μέσοι ομιλητές τείνουν να υπερ-χρησιμοποιούν τους 
συγκεκριμένους δείκτες στην προσπάθειά τους να διασφαλίσουν την κειμενική συνοχή 
(Κάντζου 2010, Kantzou 2012). 

 
(13) α. Επίσης ο σκύλος που εργόταν από πισώ της… (B2) 

β. Η γάτα κατεφηκαι  
 και ο σκυλος την κυνηγησε (B2) 
 

(14) μετα εφιγε Η μαμα τους  
μετα ειρθε Η γατα (A2) 

 
(15) ώμος εκίνη την ώρα ερχόταν το περιστερι με ένα σκουλικάκη 
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(16) και τελικά ο σκύλος έσοσε τα πουλιά. (B1) 
 

(17) Ξαφνικά έρχεται μία γάτα (B2) 
 
 

3. Ανάλυση  
 
Προκειμένου να μελετηθεί ποια από τα υπό εξέταση γλωσσικά χαρακτηριστικά 
μπορούν να διακρίνουν τα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας και επομένως να θεωρηθούν 
ως διαφοροποιητικά, αξιοποιήθηκαν μια σειρά από μετρικές με βάση τη συχνότητα 
εμφάνισης των χαρακτηριστικών αυτών ανά επίπεδο. Στη συνέχεια 
πραγματοποιήθηκε σύγκριση των μέσων όρων τους με μονοπαραγοντική ανάλυση 
διακύμανσης (one-way ANOVA). Στις περιπτώσεις που η κύρια επίδραση 
αποδείχτηκε στατιστικά σημαντική, πραγματοποιήθηκαν post-hoc έλεγχοι πολλαπλών 
συγκρίσεων (π.χ. έλεγχος Bonferroni), οι οποίοι καθόρισαν τα ζεύγη των επιπέδων 
που διέκρινε επιτυχώς το κάθε χαρακτηριστικό.  
 
 
3.1 Μήκος αφηγήματος 
 
Το μήκος των αφηγημάτων μετρήθηκε με βάση τον αριθμό των λέξεων και των 
προτάσεων. Όπως φαίνεται από μια αρχική περιγραφική διερεύνηση (διαγράμματα 1 
και 2), όσο ανέβαινε το επίπεδο γλωσσομάθειας οι ομιλητές παρήγαγαν εκτενέστερα 
αφηγήματα.  

Πράγματι, η ανάλυση διακύμανσης επιβεβαίωσε ότι η διαφορά των μέσων όρων 
μεταξύ των επιπέδων είναι στατιστικά σημαντική [F(2, 147)=54.673, p=0,000 για τον 
αριθμό των λέξεων και F(2, 147)=44.000, p=0,000 για τον αριθμό των προτάσεων]. 
Παράλληλα, όλοι οι post-hoc έλεγχοι πολλαπλών συγκρίσεων βρέθηκαν στατιστικά 
σημαντικοί, γεγονός που υποδεικνύει ότι το μήκος του αφηγήματος αποτελεί ένα 
επιτυχές διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό για όλα τα ζεύγη επιπέδων (A2 με B1, B1 
με B2 και A2 με B2). Θα πρέπει ωστόσο να σημειωθεί ότι, παρά τη σαφή 
αναπτυξιακή διαφορά που διαπιστώθηκε, το μήκος του αφηγήματος δεν μπορεί να 
αξιοποιηθεί ως αξιόπιστο διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό, καθώς δεν στάθηκε 
δυνατό να προσδιοριστεί ένα ασφαλές όριο μεταξύ των επιπέδων. Θα μπορούσε όμως 
να αξιοποιηθεί συμπληρωματικά προς τα υπόλοιπα γλωσσικά χαρακτηριστικά, τα 
οποία αναλύονται στις επόμενες ενότητες. 
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Διάγραμμα 1: Μέσος αριθμός λέξεων ανά επίπεδο 

 
 

Διάγραμμα 2: Μέσος αριθμός προτάσεων ανά επίπεδο 

 
 

 
3.2 Υπόταξη 
 
Το δεύτερο χαρακτηριστικό που εξετάστηκε είναι η υπόταξη και πιο συγκεκριμένα η 
αναλογία των εξαρτημένων προτάσεων προς το σύνολο των προτάσεων, η οποία 
βρέθηκε ότι διακρίνει επιτυχώς τόσο το A2 από το B1 όσο και το B1 από το B2 [F(2, 
147)=40.172, p=0.000]. Όπως φαίνεται στο Διάγραμμα 3, στο οποίο παρουσιάζονται 
οι μέσοι όροι των εξαρτημένων προτάσεων ανά επίπεδο, η συντριπτική πλειονότητα 
των ομιλητών επιπέδου A2 δεν χρησιμοποίησε σχεδόν καθόλου εξαρτημένες 
προτάσεις. Ωστόσο, όλοι οι ομιλητές επιπέδου Β2 χρησιμοποίησαν τουλάχιστον μία 
εξαρτημένη πρόταση στα αφηγήματά τους.  
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Διάγραμμα 3: Αναλογία των εξαρτημένων προτάσεων προς τον συνολικό αριθμό των προτάσεων ανά 
επίπεδο 

 
Το συμπέρασμα που προκύπτει από τα παραπάνω ευρήματα είναι ότι η χρήση 

μίας εξαρτημένης πρότασης ανά αφήγημα αποτελεί το κατώτατο κατώφλι για έναν 
ομιλητή επιπέδου Β2. Με άλλα λόγια, τα αφηγήματα που δεν περιέχουν καμία 
εξαρτημένη πρόταση είναι πιο πιθανό να προέρχονται από έναν ομιλητή επιπέδου Α2 
ή Β1. 

Από την περαιτέρω ανάλυση των διαφορετικών τύπων εξαρτημένων προτάσεων 
διαπιστώθηκε ότι οι συμπληρωματικές, οι αναφορικές, οι τελικές και οι αιτιολογικές 
προτάσεις δεν παρουσίασαν στατιστικά σημαντική διαφορά μέσων όρων και κατά 
συνέπεια δεν διέκριναν αποτελεσματικά τα επίπεδα. Μόνο η χρήση χρονικών 
προτάσεων διέκρινε μεταξύ τους όλα τα επίπεδα γλωσσομάθειας [F(2, 114)=6,109, 
p=0,003]. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι ομιλητές επιπέδου Α2 (εξαιρουμένων δύο 
περιπτώσεων) δεν χρησιμοποίησαν καμία χρονική πρόταση. Κατά συνέπεια, το 
συγκεκριμένο εύρημα μπορεί να αποτελέσει ένα αξιόπιστο διαφοροποιητικό 
χαρακτηριστικό: οι χρονικές προτάσεις χρησιμοποιούνται από το επίπεδο Β1 και 
εξής.  

Σε σχέση με τη χρήση παρένθετων προτάσεων, βρέθηκε ότι το ποσοστό τους ως 
προς το σύνολο των προτάσεων διέκρινε επιτυχώς μόνο το επίπεδο Α2 από το Β2 
[F(2, 147)=6,417, p=0,001]. Με βάση μια πιο διεξοδική διερεύνηση των συχνοτήτων 
κατανομής των παρένθετων προτάσεων διαπιστώθηκε ότι αυτές χρησιμοποιήθηκαν 
μόνο από 3 ομιλητές επιπέδου Α2, 9 ομιλητές επιπέδου Β1 και 29 ομιλητές επιπέδου 
Β2. Παράλληλα, μόνο στο επίπεδο Β2 βρέθηκαν περισσότερες από μία παρένθετες 
προτάσεις στο ίδιο γραπτό (διάγραμμα 4). Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δείχνουν 
ότι ο ομιλητής που παράγει περισσότερες από μία παρένθετες προτάσεις πιθανότατα 
ανήκει στο επίπεδο Β2. 
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Διάγραμμα 4: Συχνότητα των παρένθετων προτάσεων ανά επίπεδο 

 
 
3.3 Κλιτικά 
 
Όπως προαναφέρθηκε, τα κλιτικά ως αντικείμενα ρημάτων διερευνήθηκαν στο πλαίσιο της 
παρούσας μελέτης ως δείκτες γραμματικής ακρίβειας, ενώ οι γραμματικά κατάλληλες 
χρήσεις τους διακρίθηκαν από τις αποκλίνουσες χρήσεις, όσες δηλαδή δεν συμφωνούσαν με 
τους περιορισμούς στη σειρά των κλιτικών, στη συμφωνία σε γένος, αριθμό και πρόσωπο 
και στον ορισμό της πτώσης. Στο διάγραμμα 5 απεικονίζεται η μέση αναλογία των 
γραμματικά κατάλληλων κλιτικών ανά επίπεδο. Οι ομιλητές επιπέδου Α2 πραγματοποίησαν 
σε σημαντικά μεγαλύτερο βαθμό μη κατάλληλες χρήσεις των κλιτικών σε σχέση με τους 
ομιλητές επιπέδου Β1, οι οποίοι εμφάνισαν υψηλά ποσοστά κατάλληλων χρήσεων. Η 
πρόοδος αυτή όσον αφορά τη γραμματική ακρίβεια στη χρήση των κλιτικών υπήρξε 
εντυπωσιακή στο επίπεδο Β2: με την εξαίρεση τριών ομιλητών, όλοι οι ομιλητές 
επιπέδου Β2 πραγματοποίησαν γραμματικά ορθή χρήση των κλιτικών.  
 

Διάγραμμα 5: Μέση αναλογία σωστών κλιτικών ανά επίπεδο 
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Επομένως, το ποσοστό των γραμματικά κατάλληλων χρήσεων των κλιτικών 
βρέθηκε ότι αποτελεί ένα επιτυχές διαφοροποιητικό χαρακτηριστικό τόσο στην κύρια 
επίδραση της μεταβλητής [F(2, 120)= 16,575, p=0,000) όσο και σε όλους τους post-
hoc ελέγχους πολλαπλών συγκρίσεων. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα δείχνουν ότι 
ένας ομιλητής επιπέδου B2 αναμένεται να χρησιμοποιεί τα κλιτικά με γραμματικά 
κατάλληλο τρόπο. 
 
 
3.4 Κειμενικοί δείκτες 
 
Οι κειμενικοί δείκτες διερευνήθηκαν με βάση τη συχνότητα του μέσου αριθμού 
κειμενικών δεικτών ανά πρόταση καθώς και του ποσοστού των κειμενικών δεικτών 
προς τον συνολικό αριθμό λέξεων. Οι τιμές και των δύο δεικτών βρέθηκε ότι 
μειώνονται καθώς ανεβαίνει το επίπεδο γλωσσομάθειας. Η ανάλυση διακύμανσης  
έδειξε στατιστικά σημαντικές διαφορές των μέσων όρων και για τους δύο δείκτες 
[F(2, 147)=14,141, p=0,000 για τον μέσο αριθμό κειμενικών δεικτών ανά πρόταση 
και F(2, 147)=19,958, p=0,000 για το ποσοστό των κειμενικών δεικτών προς το 
σύνολο των λέξεων]. Συγκεκριμένα, από τους post-hoc ελέγχους πολλαπλών 
συγκρίσεων προέκυψε ότι και οι δύο δείκτες διακρίνουν επιτυχώς το επίπεδο Β2 από 
τα επίπεδα Α2 και Β1.  

Με στόχο τη διεξοδική διερεύνηση των κειμενικών δεικτών υπολογίστηκε ο 
μέσος αριθμός κάθε κατηγορίας κειμενικού δείκτη ανά επίπεδο. Στο Διάγραμμα 6 
φαίνεται ότι η πιο συχνή κατηγορία σε όλα τα επίπεδα ήταν οι προσθετικοί δείκτες. 
Μάλιστα διαπιστώθηκε ότι η χρήση τους είναι πιο συχνή, όσο ανεβαίνει το επίπεδο 
(μέσος όρος A2=0,53, B1=0,43, B2=0,29) με τη διαφορά αυτή να είναι στατιστικά 
σημαντική [F(2, 147)= 22,940, p=0,000]. Παράλληλα, όλοι οι post-hoc έλεγχοι 
πολλαπλών συγκρίσεων έδειξαν ότι οι προσθετικοί δείκτες διέκριναν επιτυχώς όλα τα 
ζεύγη επιπέδων. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο προσθετικός δείκτης που χρησιμοποιήθηκε 
σχεδόν αποκλειστικά από τους ομιλητές όλων των επιπέδων ήταν ο σύνδεσμος «και».  

 
Διάγραμμα 6: Μέσος αριθμός τύπων κειμενικών δεικτών ανά επίπεδο 
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Ο δεύτερος πιο συχνά χρησιμοποιούμενος τύπος ήταν οι χρονικοί δείκτες. Ο 

μέσος αριθμός τους ανά πρόταση παρουσίασε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση 
[F(2, 147)=3,353, p=0,038] και διαχώρισε επιτυχώς το επίπεδο Β2 από τα 
χαμηλότερα επίπεδα. Μια αξιοσημείωτη παρατήρηση αφορά τη χρήση του δείκτη 
διαδοχικότητας «μετά», ο οποίος είναι σχεδόν ο μοναδικός χρονικός δείκτης που 
εμφανίζεται στα γραπτά των ομιλητών επιπέδου Α2. Η χρήση του «μετά» 
περιορίζεται από το επίπεδο Β1 και πάνω, ενώ παράλληλα εμπλουτίζεται η ποικιλία 
των χρονικών δεικτών που χρησιμοποιούνται.  

Οι αντιθετικοί δείκτες [F(2, 147)=6,211, p=0,003] διαπιστώθηκε ότι διαχώρισαν 
επιτυχώς το επίπεδο Α2 από τα ανώτερα επίπεδα. Οι συμπερασματικοί δείκτες [F(2, 
147)= 5,733, p=0,004] εμφανίστηκαν στο επίπεδο B1, με μηδενική αντιπροσώπευση 
στο επίπεδο Α2 και διαπιστώθηκε ότι διαχωρίζουν το επίπεδο Α2 από το Β2. Τέλος, η 
κατηγορία κειμενικών δεικτών «άλλοι» [F(2, 147)= 4,445, p=0,013] διαπιστώθηκε 
ότι διέκρινε επιτυχώς τα επίπεδα Β1 και Β2.  

Ερμηνεύοντας τα παραπάνω ευρήματα ως διαφοροποιητικά χαρακτηριστικά των 
επιπέδων γλωσσομάθειας, πρέπει να τονιστούν ορισμένα βασικά σημεία σχετικά με 
τη χρήση των κειμενικών δεικτών. Καταρχάς, στο επίπεδο Α2 αναμένεται 
αποκλειστική χρήση του προσθετικού «και» και του χρονικού «μετά». Η χρήση όλων 
των υπόλοιπων προσθετικών και χρονικών δεικτών αποτελούν ενδείξεις επιπέδου 
υψηλότερου του Α2. Στο επίπεδο B1, η χρήση του «και» και του «μετά» παραμένει 
πολύ συχνή και αναμένεται επιπλέον η δήλωση αντιθετικών σχέσεων. Η σήμανση της 
συναγωγής ενός συμπεράσματος μέσω της χρήσης συμπερασματικών κειμενικών 
δεικτών δεν εμφανίζεται στο επίπεδο Α2, ενώ αναμένεται στα επίπεδα Β1 και Β2. Τα 
ευρήματα αυτά υποδεικνύουν ότι, όσο βελτιώνονται οι γλωσσικές τους ικανότητες, οι 
ομιλητές Γ2 είναι σε θέση να συγκροτήσουν πιο σύνθετες και επεξεργασμένες 
αφηγηματικές δομές, καθώς δεν βασίζονται πλέον στη σήμανση της πρόσθεσης και 
της διαδοχής, αλλά αρχίζουν να δηλώνουν πιο λεπτές σχέσεις, όπως η αντίθεση ή η 
συναγωγή συμπεράσματος. Το κατώφλι γι’ αυτή την αναπτυξιακή αλλαγή φαίνεται 
ότι είναι το επίπεδο Β1. 
 
 
3.5 Προσδιορισμοί 
 
Η χρήση των προσδιορισμών ονομάτων και ρημάτων, δηλαδή των επιθέτων και 
επιρρημάτων, αναλύθηκε ως προς τον μέσο αριθμό τους ανά πρόταση και το ποσοστό 
τους προς το σύνολο των λέξεων. Κανένας από τους δείκτες αυτούς δεν βρέθηκε ότι 
διαχωρίζει με στατιστικά σημαντικό τρόπο τα επίπεδα γλωσσομάθειας. 

Όπως προαναφέρθηκε (βλ. Ενότητα 2.2), τα επίθετα και τα επιρρήματα 
κατηγοριοποιηθήκαν κατά την επισημείωση σε περιγραφικά και αξιολογικά, μια 
διάκριση με σημαντική, όπως αποδείχθηκε, διακριτική ικανότητα. Πιο συγκεκριμένα, 
όπως προέκυψε από τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία κάθε επιπέδου, τα 
αξιολογικά επίθετα και επιρρήματα σχεδόν απουσίαζαν από το επίπεδο Α2. Το μέσο 
ποσοστό αξιολογικών επιθέτων για το επίπεδο Α2 ήταν 15%, ενώ των αξιολογικών 
επιρρημάτων 5%. Αντίθετα, στο επίπεδο Β2 σχεδόν τα μισά επίθετα και επιρρήματα 
ήταν αξιολογικά (επίθετα: 42%, επιρρήματα: 48%). Πράγματι, η ανάλυση 
διακύμανσης έδειξε στατιστικά σημαντική κύρια επίδραση τόσο για το ποσοστό των 
αξιολογικών επιθέτων προς το σύνολο των επιθέτων [F(2, 99)=8,816, p=0,000] όσο 
και για το ποσοστό των αξιολογικών επιρρημάτων προς το σύνολο των επιρρημάτων 
[F(2, 139)=33,693, p=0,000]. Από τους post-hoc πολλαπλούς ελέγχους συγκρίσεων 



[��273��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

διαπιστώθηκε ότι τα αξιολογικά επίθετα διέκριναν το επίπεδο Β2 από τα χαμηλότερα 
επίθετα, ενώ τα αξιολογικά επιρρήματα διέκριναν επιτυχώς όλα τα ζεύγη επιπέδων.  

Τα ευρήματα αυτά επιτρέπουν την αξιοποίηση των αξιολογικών επιθέτων και 
επιρρημάτων ως διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών των επιπέδων: η συστηματική 
χρήση των αξιολογικών επιρρημάτων και επιθέτων δηλώνει ότι ο ομιλητής ανήκει σε 
επίπεδο υψηλότερο του Α2, και πιθανότατα είναι επιπέδου Β2. 
 
 
3.6 Σύνοψη αποτελεσμάτων 
 
Στον πίνακα 3 συνοψίζονται τα γλωσσικά χαρακτηριστικά τα οποία, με βάση τη 
στατιστική ανάλυση, παρουσίασαν τη μεγαλύτερη διακριτική ικανότητα μεταξύ των 
επιπέδων και σημειώνονται τα ζεύγη των επιπέδων τα οποία διαχωρίστηκαν επιτυχώς 
από κάθε χαρακτηριστικό. Το γεγονός ότι η δεξιά στήλη του πίνακα 3 (A2-B2) 
περιέχει τους περισσότερους δείκτες δείχνει ότι τα γειτονικά επίπεδα (A2-B1 και B1-
B2) είναι πιο δύσκολο να διαχωριστούν. 

Πίνακας 3: Σύνοψη στατιστικά σημαντικών δεικτών για τη διάκριση των επιπέδων γλωσσομάθειας 
Χαρακτηριστικό Δείκτης A2 – B1 B1 – B2 A2 – B2 
Μήκος αφηγήματος Αριθμός λέξεων και προτάσεων X X X 
Υπόταξη Ποσοστό εξαρτημένων προτάσεων  X X X 

Ποσοστό χρονικών προτάσεων X  X 
Ποσοστό παρένθετων προτάσεων    X 

Κλιτικά Ποσοστό σωστών κλιτικών  X X X 
Κειμενικοί δείκτες Μέσος αριθμός κειμενικών 

δεικτών ανά πρόταση  
 X X 

Ποσοστό κειμενικών δεικτών προς 
σύνολο λέξεων  

 X X 

Ποσοστό χρονικών κειμενικών 
δεικτών 

 X X 

Ποσοστό αντιθετικών κειμενικών 
δεικτών 

X  X 

Ποσοστό προσθετικών κειμενικών 
δεικτών  

X X X 

Ποσοστό συμπερασματικών 
κειμενικών δεικτών 

  X 

Προσδιορισμοί Ποσοστό αξιολογικών επιθέτων  X X 
Ποσοστό αξιολογικών 
επιρρημάτων 

X X X 

 
 
4. Συμπεράσματα 
 
Από την ανάλυση των γραπτών αφηγήσεων των νεαρών ομιλητών της Ελληνικής ως 
Γ2 που προηγήθηκε, προέκυψε μια σειρά γλωσσικών χαρακτηριστικών με διακριτική 
ικανότητα μεταξύ των επιπέδων Α2 έως Β2. Τα χαρακτηριστικά αυτά, που 
συνοψίζονται στον πίνακα 4, μπορούν να θεωρηθούν ως διαφοροποιητικά των 
επιπέδων γλωσσομάθειας στην Ελληνική ως Γ2 σε ό,τι αφορά την παραγωγή γραπτού 
αφηγηματικού λόγου. Η χρήση χρονικών προτάσεων και συμπερασματικών 
κειμενικών δεικτών δεν αναμένεται από τους ομιλητές επιπέδου A2. Οι ομιλητές του 
συγκεκριμένου επιπέδου συγκροτούν τις αφηγήσεις τους αξιοποιώντας σχεδόν 
αποκλειστικά τον προσθετικό δείκτη «και» και τον χρονικό δείκτη «μετά». Οι 
χρονικές προτάσεις χρησιμοποιούνται συχνά στο επίπεδο Β1, ενώ η χρήση τους 
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γίνεται συστηματική στο επίπεδο Β2. Παράλληλα, η δήλωση αντιθετικών και 
συμπερασματικών σχέσεων εμφανίζεται στο επίπεδο Β1. Οι ομιλητές επιπέδου Β2 
χρησιμοποιούν τουλάχιστον μία εξαρτημένη πρόταση στα αφηγήματα που παράγουν, 
ενώ έχουν πλήρως κατακτήσει τους περιορισμούς της συμφωνίας που αφορούν στη 
χρήση των κλιτικών. Επιπλέον, χρησιμοποιούν συστηματικά τους συμπερασματικούς 
κειμενικούς δείκτες και είναι σε θέση να εκφράσουν την υποκειμενική τους γνώμη 
για τους χαρακτήρες και τα γεγονότα χρησιμοποιώντας αξιολογικά επίθετα και 
επιρρήματα. Τέλος, στα αφηγήματά τους εμφανίζονται περισσότερες από μία φορές 
παρένθετες προτάσεις.  
 
 

Πίνακας 4: Σύνοψη διαφοροποιητικών χαρακτηριστικών των επιπέδων γλωσσομάθειας 
  A2 B1 B2 
Υπόταξη ‐ Απουσία χρονικών 

προτάσεων 
‐ Συστηματική χρήση 

χρονικών προτάσεων 
‐ Τουλάχιστον μία 

εξαρτημένη πρόταση 
‐ Παρουσία 

παρένθετων 
προτάσεων 
περισσότερες από 
μία φορές  σε κάθε 
αφήγημα 

Κειμενική δομή  ‐ Σχεδόν αποκλειστική 
χρήση του 
προσθετικού δείκτη 
«και» και του χρονικού 
«μετά» 

‐ Απουσία 
συμπερασματικών 
δεικτών 

‐ Εμφάνιση αντιθετικών 
δεικτών 

‐ Εμφάνιση 
συμπερασματικών 
δεικτών 

‐ Συστηματική χρήση 
συμπερασματικών 
δεικτών  

Γραμματική 
ακρίβεια 

    ‐ Κατάλληλη χρήση 
κλιτικών 

Αξιολόγηση     ‐ Συστηματική χρήση 
αξιολογικών 
επιθέτων και 
επιρρημάτων 

 
Τα συγκεκριμένα ευρήματα συνδυάζουν διαφορετικές εκφάνσεις της κατάκτησης 

της Ελληνικής ως Γ2, καθώς τα κριτήρια διαφοροποίησης των επιπέδων 
γλωσσομάθειας περιλαμβάνουν μορφοσυντακτικά, λεξικά και κειμενικά 
χαρακτηριστικά. Πρέπει να σημειωθεί ότι απαιτείται περαιτέρω έρευνα τόσο για την 
ενίσχυση της εγκυρότητας των χαρακτηριστικών που αναδείχτηκαν από την 
προκείμενη μελέτη ως διαφοροποιητικά των επιπέδων γλωσσομάθειας, όσο και για τη 
διεύρυνσή τους. Στο πλαίσιο αυτό, σχεδιάζεται να πραγματοποιηθεί αύξηση του 
μεγέθους του δείγματος των ομιλητών επιπέδου Α2-Β2 και διεύρυνσή του με 
ομιλητές προχωρημένων επιπέδων (Γ1 και Γ2). Επιπλέον, απαιτείται λεπτομερέστερη 
ανάλυση των γλωσσικών χαρακτηριστικών, ώστε να εντοπιστούν πιο λεπτές διαφορές 
μεταξύ των επιπέδων γλωσσομάθειας. Τέλος, θα μπορούσαν να διερευνηθούν μια 
σειρά από νέα χαρακτηριστικά, όπως για παράδειγμα, η ανάπτυξη του λεξιλογίου και 
η ρηματική μορφολογία, ειδικά για μια ιδιαίτερα κλιτική γλώσσα, όπως η Ελληνική.  
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Abstract 
 

Τhis presentation resulted from our teaching experience in classes of Erasmus 
students, who learn Greek as a second language. Initially, what is conducted is an 
analysis of the characteristics, interests and incentives of the specific target group. 
Then, a teaching approach is put forward for beginners Erasmus students, adapted to 
intensive courses. This approach involves activities of all levels of linguistic analysis 
and covers all the linguistic skills in a combined way, as well as the various 
communicative situations in which students are invited to respond. Part of this 
presentation focuses on concrete proposals incorporated in the above teaching 
approach. 
 
Λέξεις-κλειδιά: διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Γ2, φοιτητές Erasmus, Α΄ 
επίπεδο, διδακτικές προτάσεις  

1. Εισαγωγή 
 

Οι επαφές μεταξύ των λαών κατέστησαν επιτακτική την ανάγκη για έρευνα στην 
εκμάθηση της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας αλλά και τη χρήση της κατάλληλης 
διδακτικής μεθοδολογίας που συχνά στηριζόταν σε ανάλογο θεωρητικό – 
γλωσσολογικό και παιδαγωγικό υπόβαθρο. Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως 
ξένης αρχίζει επισήμως μετά το 1960, όταν συγκεκριμένοι φορείς αποφασίζουν να 
εμπλακούν στη διαδικασία. Μέχρι εκείνη τη στιγμή τα ελληνικά διδάσκονταν 
περιστασιακά και ο αριθμός όσων τα επέλεγαν ήταν εξαιρετικά περιορισμένος. Τα 
τελευταία χρόνια, όμως, οι ενδιαφερόμενοι για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας 
παρουσιάζουν μια ιδιαίτερη αύξηση, με αποτέλεσμα να πραγματοποιείται συνεχώς 
μια μεθοδικότερη οργάνωση της διδασκαλίας. Τo κοινό των προγραμμάτων 
εκμάθησης είναι ευρύ και απαρτίζεται από οικονομικούς μετανάστες, ομογενείς, 
εργαζόμενους στη χώρα, συζύγους Ελλήνων / Ελληνίδων, επισκέπτες, φοιτητές 
Erasmus που επιλέγουν τη χώρα μας στα πλαίσια των σπουδών τους. Στην εργασία 
αυτή θα εστιάσουμε σε αυτήν την τελευταία κατηγορία, στους σπουδαστές που 
διδάσκονται την ελληνική στη χώρα μας, αλλά και την πορεία της διδασκαλίας στην 
ομάδα αυτή. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
277-293.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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2. Ομάδα στόχος: φοιτητές Erasmus 
 
Αρχικά, θα αναφερθούμε στο προφίλ των σπουδαστών αυτών, επεξεργαζόμενοι 
πληροφορίες από ένα σύνολο 818 φοιτητών που παρακολούθησαν μαθήματα κατά 
την τελευταία τριετία στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής του Ε.Κ.Π.Α. 

Το σύνολο σχεδόν παρακολουθεί προπτυχιακές σπουδές στη χώρα της μητρικής 
γλώσσας και βρίσκεται συνήθως στο 3ο έτος σπουδών (απαραίτητη εξάλλου είναι η 
συμπλήρωση δύο εξαμήνων για συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus). Οι ηλικίες τους 
είναι 19 ως 23 ετών, ενώ ένα μικρό ποσοστό παρακολουθεί μεταπτυχιακές σπουδές 
(ηλικίες 24 και άνω) και ένα ακόμη μικρότερο αποτελείται από υποψήφιους 
διδάκτορες (26 +).  
 

Διάγραμμα 1: Αριθμός φοιτητών ανά χώρα προέλευσης 

Η πλειοψηφία τους προέρχεται από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στις 3 πρώτες 
θέσεις εναλλάσσονται ετησίως, με μεγάλη διαφορά, φοιτητές από τη Γερμανία, την 
Ισπανία και τη Γαλλία. Οι συγκεκριμένοι επιλέγουν τη χώρα μας καθότι θεωρούν ότι 
είναι πιο κοντά στην κουλτούρα της δικής τους πατρίδας. Τυχαίο σίγουρα δεν μπορεί 
να θεωρηθεί το γεγονός ότι στα προγράμματα σπουδών των χωρών αυτών υπάρχει 
δυνατότητα να επιλέξει κάποιος μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Επιπλέον, ακόμη και 
στα σχολικά τους μαθήματα γίνονται αναφορές στην αρχαία Ελλάδα, υπάρχουν 
εκτενή αφιερώματα στον ελληνικό πολιτισμό και ιστορία, στα μουσεία τους 
συναντάει κανείς έργα Ελλήνων δημιουργών. Με άλλα λόγια, ο ελληνικός πολιτισμός 
τούς είναι οικείος. Σε ορισμένες μάλιστα περιπτώσεις (π.χ. Γερμανία), δίνεται η 
δυνατότητα παρακολούθησης μαθημάτων αρχαίας ελληνικής, γεγονός που οξύνει 
ακόμα περισσότερο το ενδιαφέρον και για τη Νέα Ελληνική.  Ακολουθούν φοιτητές 
που προέρχονται από όμορες χώρες όπως η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία και η 
Ιταλία, οι οποίοι στην πλειοψηφία τους έχουν επισκεφθεί και στο παρελθόν τη χώρα 
μας, πιθανόν λόγω της κοντινής απόστασης. Ενθουσιασμένοι από την επίσκεψη αυτή, 
επιλέγουν μέσω του προγράμματος Erasmus την ευκαιρία νέας, εκτενέστερης χρονικά 
επίσκεψης/παραμονής. Λίγο πιο κάτω στη λίστα κατάταξης συναντάμε φοιτητές 
προερχόμενους από χώρες της Κεντρικής Ευρώπης, όπως η Αυστρία, η Ουγγαρία, η 
Σλοβακία, η Τσεχία, όπου παρατηρείται ένα άνοιγμα στις νεοελληνικές σπουδές. Οι 
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φοιτητές αυτών των χωρών έρχονται να γνωρίσουν από κοντά τη γλώσσα του 
Καβάφη, του Καζαντζάκη, του Σεφέρη. Όσο προχωράμε στη λίστα συναντάμε 
περιπτώσεις από το σύνολο των χωρών της Ευρώπης.  
 

Διάγραμμα 2: Αριθμός φοιτητών ανά σχολή προέλευσης 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Η πλειοψηφία των φοιτητών Erasmus σπουδάζουν φιλολογία, γεγονός που εξηγεί 

το ενδιαφέρον τους για την Ελλάδα και την ελληνική γλώσσα. Τα νέα ελληνικά αλλά 
και τα αρχαία, οι αναφορές στην ελληνική λογοτεχνία, οι φιλοσοφικές έννοιες 
κατέχουν σημαντική θέση στο σύνολο των προγραμμάτων σπουδών των ευρωπαϊκών 
τμημάτων φιλολογίας και σαφώς λειτουργούν ενισχυτικά για τη γνωριμία με τη χώρα 
προέλευσής τους. Ακολουθούν με αυξημένο ποσοστό φοιτητές που σπουδάζουν 
Νομική, Ιστορία, Αρχαιολογία, αφού και η χώρα δίνει τη δυνατότητα για πρακτική 
στους τομείς αυτούς. Παρατηρούμε, επίσης, σημαντική ποσόστωση σε φοιτητές 
Θεολογίας, οι οποίοι επιλέγουν τη χώρα μας, καθώς αποτελεί ένα από τα κέντρα 
ορθοδοξίας και προσφέρει τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες για περαιτέρω 
μελέτη γύρω από το πεδίο. 
 

Διάγραμμα 3: Μαθαίνω ελληνικά γιατί... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ένα πολύ μεγάλο ποσοστό του συνόλου των φοιτητών επιθυμεί να μάθει επαρκώς 
τη γλώσσα για να πραγματοποιήσει στη συνέχεια μέρος των σπουδών του στην 
Ελλάδα. Συνήθως, αυτοί οι φοιτητές δείχνουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον για την 
κατάκτηση της γλώσσας, ενδιαφέρονται για τη δομή και την ορθή της χρήση, τους 
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κανόνες γραμματικής, σύνταξης, ένα πιο ευρύ λεξιλόγιο. Γι’ αυτόν τον λόγο στην 
πλειοψηφία τους παρακολουθούν και τους δύο κύκλους μαθημάτων (χειμερινό - 
εαρινό εξάμηνο), ενώ διακρίνονται για τη συστηματική τους παρακολούθηση. 
Κάποιοι μάλιστα είναι ήδη γνώστες ελληνικών, αφού έχουν κάνει μια σχετική 
προετοιμασία στη μελλοντική γλώσσα σπουδών τους και έτσι κατατάσσονται στο 
μέσο επίπεδο παρακολούθησης. Από την άλλη πλευρά, μεγάλος είναι και ο αριθμός 
εκείνων  που έρχονται επειδή θέλουν να γνωρίσουν καλύτερα τη χώρα ─συνήθως έχει 
προηγηθεί επίσκεψή τους─ και αξιοποιούν το πρόγραμμα Erasmus για τον σκοπό 
αυτόν. Στους φοιτητές αυτούς συναντάμε μια πιο γρήγορη και ταυτόχρονα πιο 
επιφανειακή προσέγγιση στη γλώσσα. Συνήθως περιορίζονται στη γρήγορη 
προσέγγιση με ένα βασικό, επικοινωνιακό και καθημερινό λεξιλόγιο, ενώ  η φοίτησή 
τους στα τμήματα γλώσσας χαρακτηρίζεται από πολλές απουσίες. Τα ενδιαφέροντά 
τους είναι περισσότερο εστιασμένα στην ψυχαγωγία και τα ταξίδια, παρά στην 
κατάκτηση της γλώσσας. Τέλος, λίγες είναι οι περιπτώσεις εκείνες που στόχο έχουν 
τη μόνιμη διαμονή ή την εύρεση εργασίας στην Ελλάδα.  
 

Διάγραμμα 4: Γνώση Ελληνικών 

 
Οι περισσότεροι από τους φοιτητές έρχονται στη χώρα λίγο πριν την έναρξη των 

μαθημάτων και έτσι η προγενέστερη επαφή με τη γλώσσα στο περιβάλλον όπου 
ομιλείται είναι συνήθως μικρή ως ανύπαρκτη. Μικρός αριθμός έχει παρακολουθήσει 
στο πανεπιστήμιό του μαθήματα ελληνικής γλώσσας (συνήθως οι φοιτητές ξένων 
γλωσσών) και ακόμα μικρότερο ποσοστό χρησιμοποίησε μεθόδους αυτοδιδασκαλίας 
πριν έρθει στην Ελλάδα. Σχεδόν όλοι τους γνωρίζουν την αγγλική γλώσσα 
(απαραίτητη προϋπόθεση για συμμετοχή στο πρόγραμμα, εφόσον δε γνωρίζουν τη 
γλώσσα στη χώρα υποδοχής), την οποία επιλέγουν για να επικοινωνήσουν με τους 
άλλους συμφοιτητές τους. Στο τέλος του κύκλου μαθημάτων ελληνικής γλώσσας (78 
ώρες συνολικά / 6 εβδομαδιαίως) έχουν καλύψει το επίπεδο Α1 σύμφωνα με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής του Ε.Κ.Π.Α. αλλά 
και τα επίπεδα ελληνομάθειας του Κ.Ε.Γ. και είναι σε θέση να ανταποκριθούν σε 
άμεσες, πολύ βασικές επικοινωνιακές καταστάσεις. 
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3. Η διδασκαλία της Γ2 σε φοιτητές Erasmus 
 
Τα τμήματα Erasmus έχουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό έναντι των υπόλοιπων 
τμημάτων εκμάθησης της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Πρόκειται για τμήματα που 
παρουσιάζουν σχετική ομοιομορφία ως προς την ηλικία, τα κίνητρα, τα ενδιαφέροντα 
και το μορφωτικό επίπεδο των μαθητών που τα απαρτίζουν, γεγονός που μπορεί να 
καταστήσει περισσότερο στοχευμένη τη γλωσσική διδασκαλία.  
 
 
3.1 Παραμονή στη χώρα όπου ομιλείται η Γ2 και οφέλη για τη γλωσσική κατάκτηση 
 
Η συμμετοχή στο πρόγραμμα Erasmus και η γλωσσική εκμάθηση στη χώρα των 
φυσικών ομιλητών προσφέρει ποικίλα οφέλη τόσο γλωσσικά όσο και ακαδημαϊκά ή 
συναισθηματικά. Πιο συγκεκριμένα, όπως προκύπτει από έρευνες, το περιβάλλον της 
Γ2 συμβάλλει στην ενεργοποίηση των γνώσεων που μέχρι τότε παρέμεναν ανενεργές 
για τους φοιτητές που είχαν κάποια γνώση της Γ2 ήδη από τη χώρα τους. Ακόμα 
όμως και στην περίπτωση των αρχάριων μαθητών, το περιβάλλον της Γ2 δίνει την 
ευκαιρία για άμεση αξιοποίηση όσων διδάσκονται μέσα στην τάξη έξω από αυτήν, σε 
πραγματικό περιβάλλον. Επιπλέον, η παραμονή στη χώρα της Γ2 ωθεί τους μαθητές 
να αποκτήσουν πιο ενεργό ρόλο στη γλωσσική εκμάθηση και να αναζητήσουν τόσο 
μαθησιακές όσο και επικοινωνιακές στρατηγικές, προκειμένου να επεκτείνουν την 
εκμάθηση πέρα από την τάξη και να αντεπεξέλθουν σε προβλήματα που προκύπτουν 
σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας. Επίσης, η έκθεση σε φυσικό γλωσσικό 
εισαγόμενο προϊόν και η ανατροφοδότηση από τους φυσικούς ομιλητές καθίστανται 
σημαντικοί παράγοντες για τη γλωσσική πρόοδο και ιδιαίτερα για την κατάκτηση του 
λεξιλογίου: το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται με στοιχεία της καθομιλουμένης, στερεότυπες 
εκφράσεις, ακόμα και στοιχεία της γλώσσας των νέων. Παρατηρείται, τέλος, 
ενίσχυση της πραγματολογικής ικανότητας των μαθητών που μαθαίνουν τη Γ2 στη 
χώρα των φυσικών ομιλητών της. Οι μαθητές αποκτούν επίγνωση των 
κοινωνιογλωσσικών διαφορών ανάλογα με τους κοινωνικούς κανόνες μιας 
επικοινωνιακής περίστασης και είναι σε θέση να χρησιμοποιούν πιο κατάλληλες 
μορφές ευγένειας.  

Εκτός από τα γλωσσικά οφέλη που προσφέρει η εκμάθηση της Γ2 στη χώρα των 
φυσικών ομιλητών της, η ίδια η σύνθεση της γλωσσικής τάξης λειτουργεί θετικά ως 
προς την ευρύτερη γλωσσική επίγνωση των μαθητών. Ο πολυπολιτισμικός 
χαρακτήρας των τάξεων έχει ως αποτέλεσμα την επαφή όχι μόνο με τη Γ2 αλλά και 
με τις γλώσσες των υπόλοιπων μαθητών της τάξης, με αποτέλεσμα τη δημιουργία 
διαγλωσσικού ενδιαφέροντος αλλά και τη συνειδητοποίηση του τρόπου λειτουργίας 
της μητρικής τους γλώσσας (Laborda & Bejarano 2008, Regan 1998, Gomez & Pozo 
2009). 

  
 

3.2 Το πολιτισμικό στοιχείο στη διδασκαλία Γ2 
 
Ένα από τα χαρακτηριστικά στα οποία όχι μόνο διαφοροποιείται αλλά και  υπερτερεί 
η γλωσσική εκμάθηση στη χώρα της Γ2 είναι η επαφή με τον πολιτισμό και τους 
φυσικούς ομιλητές. Για τους μαθητές, η εκμάθηση μιας δεύτερης / ξένης γλώσσας 
φαίνεται να αποκτά μεγαλύτερο νόημα, αν συνοδεύεται από αντίστοιχη γνώση για 
τους ομιλητές της γλώσσας-στόχου. Εξάλλου, ανάμεσα στη γλώσσα και τον 
πολιτισμό υπάρχει διαλεκτική σχέση. Η γλωσσική εκμάθηση δεν απαιτεί απλή 
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εφαρμογή γραμματικοσυντακτικών κανόνων αλλά και επίγνωση του 
κοινωνιογλωσσικού και κοινωνιοπολιτισμικού πλαισίου.  

Η παραμονή στη χώρα της Γ2 εξασφαλίζει σε μεγάλο βαθμό επαφή με το 
κοινωνικό και πολιτισμικό περιβάλλον (αν και εξαρτάται από τον ίδιο τον μαθητή 
τελικά κατά πόσο θα αξιοποιήσει αυτήν τη δυνατότητα). Επιπρόσθετα, όμως, 
κρίνεται απαραίτητη και η εισαγωγή του πολιτισμικού στοιχείου στη διδασκαλία της 
Γ2. Στόχος είναι η εξοικείωση των μαθητών με τον πολιτισμό της χώρας και τις 
στάσεις της κοινωνίας της Γ2, ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο του «πολιτισμικού 
σοκ» που παρατηρείται κυρίως σε μαθητές από χώρες με μεγάλη γεωγραφική και 
πολιτισμική απόσταση. 

Όπως προκύπτει από έρευνες για τα πλεονεκτήματα της διδασκαλίας του 
πολιτισμού στη γλωσσική τάξη (Genc & Bada 2005), η εκμάθηση της γλώσσας 
αποκτά μεγαλύτερο νόημα για τον μαθητή. Επιπλέον, παρέχονται αυθεντικά 
παραδείγματα γλωσσικής πραγμάτωσης και ενισχύεται το κίνητρο: οι μαθητές 
απολαμβάνουν ιδιαίτερα τις δραστηριότητες που σχετίζονται με τον πολιτισμό 
(τραγούδι, χορός κ.τ.λ.). Επίσης, οι μαθητές κατανοούν και ερμηνεύουν στάσεις και 
συμπεριφορές των ομιλητών της Γ2. Αξίζει να σημειωθεί ότι η εκμάθηση 
πολιτισμικών στοιχείων ενισχύει τις γενικές γνώσεις (γεωγραφία, ιστορία κ.τ.λ). Για 
κάποιους μάλιστα, ο πολιτισμός αποτελεί βασικό άξονα των σπουδών τους (φοιτητές 
Φιλολογίας, Ιστορίας, Αρχαιολογίας). Συγκεκριμένα, όσον αφορά στην περίπτωση 
της Νέας Ελληνικής ως Γ2, αρκετοί είναι οι μαθητές που έρχονται στην  Ελλάδα για 
να μάθουν ελληνικά, όχι μόνο γιατί το κίνητρό τους συνδέεται με τον αρχαίο 
ελληνικό πολιτισμό αλλά και γιατί η παρούσα ιστορική στιγμή (κρίση οικονομική, 
πολιτική) προκαλεί το ενδιαφέρον, την ανησυχία και τον προβληματισμό τους ως 
νέων ανθρώπων. Τέλος, το πολιτισμικό στοιχείο έχει ανθρωπιστική επίδραση και 
παρέχει επιπλέον κίνητρο στους μαθητές για την εκμάθηση της γλώσσας. Σημαντικό 
είναι, επίσης, ότι οι μαθητές παρατηρούν ομοιότητες και διαφορές ανάμεσα στη δική 
τους κουλτούρα και αυτή της Γ2, και έτσι συναισθάνονται καλύτερα τις πολιτισμικές 
ομοιότητες και διαφορές. 
 
 
3.3 Αποτελέσματα ερευνών σε φοιτητές Erasmus και άλλων προγραμμάτων ανταλλαγής 
ως προς την κατάκτηση της Γ2 
  
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα διαφόρων ερευνών (Freed 1998, Regan 1998, Gomez 
& Pozo 2009) με αντικείμενο εξέτασης φοιτητές Erasmus και άλλων προγραμμάτων 
ανταλλαγής, τα οφέλη της γλωσσικής Γ2 εκμάθησης στη χώρα των φυσικών 
ομιλητών της είναι τα εξής: 
- Ενίσχυση κυρίως των δεξιοτήτων παραγωγής και κατανόησης προφορικού λόγου. Η 
βελτίωση δεν είναι μόνο ποσοτική (ευρύτερο λεξιλόγιο) αλλά και ποιοτική (ποικιλίες, 
μορφές ευγενείας κ.τ.λ). 
- Απόκτηση μεγαλύτερης ευχέρειας, ευελιξίας και αυθορμητισμού στον λόγο: πιο 
γρήγορος ρυθμός ομιλίας, μεγαλύτερα διαστήματα συνεχούς λόγου, γεμίσματα 
(fillers), δείκτες λόγου (organizers). 
- Η λιγότερο ενισχυμένη δεξιότητα ή αυτή που δεν παρουσιάζει μεγάλη μεταβολή 
πριν και μετά το διάστημα σπουδών στο εξωτερικό είναι η παραγωγή γραπτού λόγου.  
- Αναπτύσσεται μεγαλύτερο ρεπερτόριο στρατηγικών όσον αφορά στην έναρξη, 
διατήρηση, επέκταση και τον τερματισμό μιας επικοινωνιακής κατάστασης. 
Εφαρμόζονται επικοινωνιακές στρατηγικές επανόρθωσης, επαναδιαπραγμάτευσης.   
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- Οι μαθητές αισθάνονται αυτοπεποίθηση σχετικά με τη γλωσσική τους ικανότητα και 
πραγμάτωση, μειώνεται ο φόβος και το άγχος τους σε περίπτωση χρήσης της 
γλώσσας εκτός τάξης (π.χ. συνομιλία με φυσικό ομιλητή). 
- Τα οφέλη φαίνεται να είναι μεγαλύτερα για τους φοιτητές που βρίσκονται στο 
αρχάριο επίπεδο, ωστόσο οι πιο προχωρημένοι είναι αυτοί που επιδιώκουν επαφή με 
μητρικούς ομιλητές.  
- Οι πιο προχωρημένοι μαθητές ωφελούνται από την επαφή με ποικιλία μέσων 
ενημέρωσης όσον αφορά στην κατανόηση πιο εκτενούς και απαιτητικού γραπτού και 
προφορικού λόγου.  
- Η περίοδος αμέσως μετά την επιστροφή στη χώρα τους σηματοδοτεί το υψηλότερο 
επίπεδο ευχέρειας στη Γ2, η οποία έκτοτε σταδιακά μειώνεται.  
 
 
3.4. Ο ρόλος των ατομικών διαφορών  
 
Η παραμονή στη χώρα της γλώσσας-στόχου, όπως φαίνεται και από τα παραπάνω, 
μπορεί να προσφέρει σημαντικά οφέλη στους φοιτητές Erasmus, τόσο γλωσσικά όσο 
και συναισθηματικά. Ωστόσο, η σημασία και η φύση της εμπειρίας διαφέρουν από 
άτομο σε άτομο. Δεν είναι όλοι οι φοιτητές έτοιμοι να ξεπεράσουν τις δυσκολίες, 
γλωσσικές και πρακτικές, που προκύπτουν κατά την παραμονή στη χώρα της Γ2 
(Freed 1998). 

Αξίζει να τονίσουμε ότι οι πεποιθήσεις και οι στάσεις των μαθητών απέναντι στην 
κοινότητα και τον πολιτισμό της Γ2, ήδη πριν την έλευση στη χώρα, διαφοροποιούν 
και μεταβάλλουν τη σημασία και τα αποτελέσματα της παραμονής στο εξωτερικό. 

Για παράδειγμα, μια προσωπικότητα εξωστρεφής επιδεικνύει μεγαλύτερη  
ικανότητα και ενδιαφέρον για δημιουργία διαπροσωπικών σχέσεων μέσα και έξω από 
την τάξη και επιδιώκει την επαφή με μητρικούς ομιλητές, ενώ μια προσωπικότητα 
εσωστρεφής ενδεχομένως να επιδιώκει περισσότερο την επαφή με ομόγλωσσους, 
καθώς μαζί τους αισθάνεται μεγαλύτερη ασφάλεια. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζει, 
επίσης, η γνώση άλλων γλωσσών, η γενικότερη μόρφωση, ενδεχόμενη προηγούμενη 
γνώση της γλώσσας-στόχου αλλά και η γενικότερη στάση απέναντι στη χώρα της Γ2  
και τους πολίτες της, και τέλος το κίνητρο. Όλα τα παραπάνω επηρεάζουν σε μεγάλο 
βαθμό τις εμπειρίες στην ξένη χώρα και τον βαθμό έκθεσης του μαθητή στη Γ2 
(Laborda & Bejarano 2008). 
 
 
4. Διδακτικές προτάσεις 
 
Η επικοινωνιακή προσέγγιση αποτελεί την πιο διαδεδομένη σήμερα προσέγγιση στη 
διδασκαλία της Γ2. Τα βασικά χαρακτηριστικά του τρόπου εφαρμογής της 
επικοινωνιακής μεθόδου είναι η καταλληλότητα, η εστίαση στο μήνυμα, η 
ψυχογλωσσική επεξεργασία, η ελεύθερη εξάσκηση και η διακινδύνευση (Johnson & 
Johnson 1998). 
 
4.1 Καταλληλότητα 
 
Απαραίτητη κρίνεται η άμεση σύνδεση των κανόνων γραμματικής και εκείνων της 
γλωσσικής χρήσης. Οι μαθητές θα πρέπει να είναι σε θέση, ανάλογα με την 
επικοινωνιακή περίσταση, να χρησιμοποιούν το κατάλληλο ύφος, από το επίσημο έως 
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το ανεπίσημο / καθημερινό. Σε αυτό συμβάλλουν οι ασκήσεις προσομοίωσης 
καταστάσεων και τα παιχνίδια ρόλων (Μπέλλα 2011: 208).  
 
Δραστηριότητα 1 
Πρόκειται για μία άσκηση προσομοίωσης καταστάσεων. Υπάρχει άμεση σύνδεση 
κανόνων γραμματικής και γλωσσικής χρήσης (Απλή Υποτακτική και Απλός 
Μέλλοντας). Είναι τύπος άσκησης επίλυσης προβλημάτων (problem solving), όπου 
ζητείται η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών στη δραστηριότητα, καθώς 
καλούνται να απαντήσουν σε προσωπικό επίπεδο. 
 
Τι θα κάνω; Τι πρέπει να κάνω; Γράφω ιδέες: 

 Το Σάββατο θα γυρίσει ο συγκάτοικός μου και το σπίτι είναι χάλια.  
 Δεν έχω καθαρά ρούχα να φορέσω.  
 Δε βρίσκω τα γυαλιά μου. 
 Είμαι μέσα στο ασανσέρ και σταματάει. 
 Αύριο είναι η πρώτη του μήνα και δεν έχω λεφτά για το ενοίκιο. 

 
Δραστηριότητα 2  
Η επόμενη δραστηριότητα είναι ένα παιχνίδι ρόλων, με το οποίο οι μαθητές 
μεταφέρονται νοερά εκτός τάξης. Βρίσκονται στην ταβέρνα και θέλουν να 
παραγγείλουν. Κάποιος από τους μαθητές παίζει τον ρόλο του σερβιτόρου, ενώ οι 
άλλοι, έχοντας τη βοήθεια του καταλόγου με φαγητά της ελληνικής κουζίνας,  
καλούνται να παραγγείλουν χρησιμοποιώντας το κατάλληλο ύφος για την 
επικοινωνιακή περίσταση, το σχετικό λεξιλόγιο αλλά και τα γραμματικά στοιχεία που 
έχουν διδαχθεί (Απλός Μέλλοντας). 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Παίζω έναν ρόλο! 
 
Α. Είσαι σε μία ταβέρνα  με τους φίλους σου και παραγγέλνετε.
 
Β.  Είσαι ο σερβιτόρος / η σερβιτόρα.  
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         Η τάξη Α1  
  Γεια σας!                                                              
  (τάξη Α1) 
 
Μάουρο: Γεια σας. Εδώ είναι η τάξη Α1 ;           
Άνε: Ναι, έλα! Πώς σε λένε; 
Μάουρο: Με λένε Μάουρο. 
Άνε: Χαίρω πολύ, Μάριο. 
Μάουρο: Όχι, Μάριο! Είμαι ο Μάουρο.  
Άνε: Χαίρω πολύ. Είμαι η Άνε.  
Μάουρο: Κι εγώ. Από πού είσαι; 
Άνε: Από την Ισπανία. Από εδώ ο Φλαβιάν. 
Μάουρο: Γεια σου, Φλαβιάν! 
Φλαβιάν: Γεια. Καλώς ήρθες στην τάξη Α1! 
Μάουρο: Ευχαριστώ!  Εσάς, πώς σας λένε; 
Τόμας & Κριστίν: Γεια! Εμείς είμαστε ο Τόμας και η Κριστίν.       
Μάουρο: Χαίρω πολύ. Εμένα με λένε Μάουρο. Εσάς; 
Λίζα & Μαρία: Γεια σου! Εμείς είμαστε η Λίζα  και η Μαρία. 
Μάουρο: Από πού είστε;  
Λίζα & Μαρία: Από τη Γερμανία. Εσύ; 
Μάουρο: Τέλεια! Εγώ είμαι από την Ιταλία. 
Κύριος Πέτρος: Γεια σου, Μάουρο. Είμαι ο καθηγητής σου, ο Πέτρος Κοσμίδης. 
Μάουρο: Γεια σας, κύριε Πέτρο Κοσμίδη! 
Κύριος Πέτρος: Χαίρετε! Καλώς ήρθατε, παιδιά!                                       
 
 
 
 
 

Καλώς ήρθες!
Καλώς ήρθατε! 

Γεια σας, παιδιά / κυρία / κύριε!
Χαίρετε! 

- Πώς σας λένε;                            - Με λένε Πέτρο Κοσμίδη. 
-Από πού είσαστε / είστε;         - Είμαι από την Ελλάδα. 

 
 
 2. Γράφω από πού είναι, σύμφωνα με το κείμενο: 
 
                                

                               Χώρα    

Μάουρο   
Άνε   
Φλαβιάν   
Τόμας  
Κριστίν   
Λίζα  
Μαρία   
 
               ‐ Πώς σε / σας λένε;      
               ‐ Με λένε Φλαβιάν Κλεμώ/ Πέτρο Κοσμίδη (ο Φλαβιάν Κλεμώ / ο Πέτρος Κοσμίδης). 
                 Λέγομαι Φλαβιάν Κλεμώ / Πέτρος Κοσμίδης / Είμαι ο Φλαβιάν Κλεμώ / ο Πέτρος Κοσμίδης. 

 ‐ Με λένε Άνε Μπενίτεζ / Μαρία Παπαδοπούλου (η Άνε Μπενίτεζ / η Μαρία  Παπαδοπούλου). 
    Λέγομαι Άνε Μπενίτεζ / Μαρία Παπαδοπούλου / Είμαι η Άνε Μπενίτεζ / η Μαρία Παπαδοπούλου.         

          

4.2 Εστίαση στο μήνυμα 
 
Τα γραμματικά φαινόμενα αποτελούν μέσο για την κατανόηση του μηνύματος και 
την πραγματοποίηση γλωσσικών πράξεων και όχι αυτοσκοπό. Αυτόν τον στόχο 
υπηρετούν οι ασκήσεις πληροφοριακού κενού (information gap) καθώς και οι 
ασκήσεις μεταβίβασης πληροφοριών (information transfer) (Μπέλλα, 2011: 208).  
 
Δραστηριότητα 3 
Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές καλούνται να διαβάσουν έναν διάλογο που 
λαμβάνει χώρα  ανάμεσα σε φοιτητές Erasmus, οι οποίοι γνωρίζονται μεταξύ τους 
την πρώτη μέρα των μαθημάτων τους στην τάξη. Στη συνέχεια καλούνται να 
εντοπίσουν στο κείμενο πληροφορίες σχετικά με τη χώρα προέλευσης των προσώπων 
του διαλόγου, για να συμπληρώσουν τον πίνακα που ακολουθεί.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
4.3 Ψυχογλωσσική επεξεργασία 
 
Η επικοινωνιακή προσέγγιση δίνει έμφαση στο μήνυμα. Επικρατεί, λοιπόν, η 
αντίληψη ότι οι ψυχογλωσσικές διεργασίες ξεκινούν από την επιθυμία του χρήστη 
της γλώσσας να κοινωνήσει κάποιο μήνυμα. Με γνώμονα την παραπάνω θέση, 
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προτείνονται ασκήσεις μεταβίβασης πληροφοριών που έχουν ως στόχο την όσο το 
δυνατόν αυθεντικότερη μεταβίβαση μηνυμάτων, ενεργοποιώντας την επιλεκτική 
προσοχή των μαθητών σε στοιχεία απαραίτητα για την διεκπεραίωση των 
επικοινωνιακών στόχων της κάθε δραστηριότητας (Μπέλλα 2011: 208).   
 
Δραστηριότητα 4   
Στη δραστηριότητα αυτή παρέχεται στους μαθητές αυθεντικό υλικό. Πρόκειται για 
δύο εισιτήρια, το ένα από πλοίο και το άλλο από υπεραστικό λεωφορείο. Οι μαθητές 
καλούνται να απαντήσουν σε ερωτήσεις, εστιάζοντας την προσοχή τους σε 
συγκεκριμένα στοιχεία: όνομα πλοίου, προορισμός, ώρα αναχώρησης, τιμή των 
εισιτηρίων κ.λπ. 

 
 
 
4. 4 Ελεύθερη εξάσκηση 

 
Οι ασκήσεις στο πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης προωθούν την παράλληλη 
εξάσκηση ποικίλων υποδεξιοτήτων και όχι μιας μεμονωμένης κάθε φορά (Μπέλλα, 
2011: 209). Απώτερος στόχος είναι η γλωσσική ευχέρεια. 
 
Δραστηριότητα 5  
Στην δραστηριότητα αυτή οι μαθητές αρχικά διαβάζουν και επεξεργάζονται μία 
αίτηση για εγγραφή στα μαθήματα ελληνικής γλώσσας συμπληρωμένη από μία 
φοιτήτρια Erasmus (ΚΓΛ). Στη συνέχεια καλούνται να συμπληρώσουν την ίδια 
αίτηση με τα προσωπικά τους στοιχεία (ΠΓΛ, άσκηση πληροφοριακού κενού) και 
στο τέλος γίνεται ένα παιχνίδι ρόλων στη γραμματεία μεταξύ γραμματέα και φοιτητή 
(ΠΠΛ). Παρέχεται αυθεντικό υλικό και με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές  
καλούνται να έρθουν αντιμέτωποι με μία κατάσταση που θα αντιμετωπίσουν και 
εκτός τάξης, στη γραμματεία ή κάποια άλλη δημόσια υπηρεσία κατά την παραμονή 
τους στην Ελλάδα. Συνεπώς, εξασκούνται σε 3 δεξιότητες.  
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Δραστηριότητα 6  
Πρόκειται για μία εργασιοκεντρική δραστηριότητα (task based activity) (Nunan 
1989), στην οποία οι μαθητές χωρίζονται σε ζεύγη και παίζουν έναν ρόλο. 
Παρέχονται κάποια βοηθητικά στοιχεία, κατευθύνονται ως ένα βαθμό στο τι πρέπει 
να ρωτήσουν και τους δίνεται κάποιο λεξιλόγιο, καθώς η δραστηριότητα απευθύνεται 
σε μαθητές αρχάριου επιπέδου. Στόχος είναι να παραχθεί γλώσσα που προσομοιάζει 
σε αυτή που χρησιμοποιείται στον πραγματικό κόσμο. Με αυτόν τον τρόπο 
ενισχύεται η συνεργατική μάθηση (collaborative learning) και οι μαθητές 
εξασκούνται αφενός στην ΠΠΛ και αφετέρου στην ΠΓΛ, καθώς ζητείται στη 
συνέχεια να γράψουν τον διάλογο που παρήγαγαν. 

Η κλασική, λοιπόν, εκδοχή της επικοινωνιακής προσέγγισης προωθεί τη 
διεπίδραση και τη διαπραγμάτευση της σημασίας μεταξύ μαθητών στην τάξη της Γ2. 
Βασική ανάγκη αποτελεί η παροχή πλούσιου και κατανοητού γλωσσικού 
εισαγομένου που εξασφαλίζεται μέσω συνομιλιακής διεπίδρασης των μαθητών με τον 
διδάσκοντα αλλά και μεταξύ τους (Long 1980). Οι ομαδικές ή ανά ζεύγη 
επικοινωνιακές δραστηριότητες είναι από τις πλέον ενδεδειγμένες.  

 
 
Δραστηριότητα 7 
Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές βλέπουν τις αφίσες που αφορούν φεστιβάλ και 
συναυλίες, συζητούν με τον διπλανό τους / τη διπλανή τους και αποφασίζουν πού θα 
πάνε. Παρέχεται αυθεντικό υλικό,  προωθείται η συνεργατική μάθηση και ενισχύεται 

 
 9. Παίζω έναν  ρόλο! 
   
Α:  Μπήκες  στην  ιστοσελίδα  του  river  party  (πάρτι  δίπλα  στο  ποτάμι)  που  γίνεται  στο 
Νεστόριο,  στην Καστοριά,  στις όχθες  του ποταμού Αλιάκμονα. Παίρνεις τηλέφωνο για να 
μάθεις πληροφορίες.   
 
Β: Δουλεύεις στη γραμματεία και δίνεις  πληροφορίες για το river party .      
 
                                                                                              Συμπληρώνω τον διάλογο: 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
      
      
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εποχή: καλοκαίρι / Αύγουστος 
Πρόγραμμα: συναυλίες / εκδρομές 
Σπορ: ορειβασία / πεζοπορία / καγιάκ / 
ράφτινγκ / ορεινή ποδηλασία 
Εισιτήρια: 5 μέρες 50 €  
1 μέρα (Τετάρτη / Κυριακή) 15 €  
1 μέρα (Πέμπτη / Παρασκευή / Σάββατο) 30 €  
Πώς θα έρθω; αεροπλάνο / αυτοκίνητο / 
μηχανή / λεωφορείο (Κ.Τ.Ε.Λ.) 
Διαμονή: κατασκήνωση /  
ξενοδοχείο στην Καστοριά ‐ στο Νεστόριο 
Πάρκινγκ: Ναι 
Φαγητό ‐ ποτό: Εστιατόρια / καφέ – μπαρ. 
 
             www.riverparty.org (με αλλαγές)                                                    

                 

Α:                                                                

Β:                                                                
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η συναισθηματική εμπλοκή των μαθητών, καθώς εκφράζουν τις προτιμήσεις τους και 
δικαιολογούν την άποψή τους. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Δραστηριότητα 8 
Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η ομάδα Α βρίσκει πληροφορίες για τον 
αρχαιολογικό χώρο των Δελφών, η ομάδα Β για τον αρχαιολογικό χώρο των 
Μυκηνών και έπειτα τις παρουσιάζουν στην τάξη. 

Πρόκειται για ομαδική δραστηριότητα, που ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα των 
φοιτητών Erasmus, καθώς είναι μέρη τα οποία έχουν ενδεχομένως ήδη επισκεφτεί ή 
πρόκειται να επισκεφτούν άμεσα, στο πλαίσιο των εκπαιδευτικών τους εκδρομών που 
οργανώνονται από το πανεπιστήμιο. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση εμφανίζονται και άλλες διδακτικές 

προσεγγίσεις, όπως η Φυσική Προσέγγιση (natural approach) που αποσκοπεί στο να 
καλλιεργήσει επικοινωνιακές δεξιότητες (Krashen & Terrel 1983: 17). Το εισαγόμενο 
πρέπει να είναι κατανοητό, ενδιαφέρον και να έχει επικοινωνιακό στόχο με εστίαση 
στη σημασία. Το λεξιλόγιο θεωρείται τεράστιας σπουδαιότητας (Μπέλλα 2011: 213), 
οπότε στο πλαίσιο αυτό τα οπτικά ερεθίσματα είναι χρήσιμα για να εκτεθούν οι 
μαθητές σε ευρύ λεξιλογικό φάσμα. 

Παρουσιάζεται μέσω αυθεντικών εικόνων λεξιλόγιο για χώρους του 
πανεπιστημίου (αίθουσα - σπουδαστήριο), καθώς πρόκειται για λεξιλόγιο που 
συνδέεται άμεσα με τα ενδιαφέροντα αλλά και τις ανάγκες των φοιτητών Erasmus, 
καθώς και λεξιλόγιο σχετικό με την Ακρόπολη και παρουσίαση των σημαντικότερων 
αρχαιολογικών χώρων και μνημείων τόσο στην Αθήνα όσο και στην υπόλοιπη 
Ελλάδα.  
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                                η μετόπη                                                           το αέτωμα 

                                                            
                              η ζωφόρος 
 
 

                                                                                 
   τα Προπύλαια                       ο ναός της Αθηνάς Νίκης                                        ο Παρθενώνας 

                                                                        

                                         το Ερέχθειο                                      οι Καρυάτιδες 
 
 
                           Σημαντικά μνημεία και αρχαιολογικοί χώροι 
 
           
                      Αθήνα ‐ Αττική                                                                        Υπόλοιπη Ελλάδα 
 
 

   

 

 

 

 

                                                  

Η Ακρόπολη
Ο Ναός του Ποσειδώνα (Σούνιο) 
Ο Κεραμεικός 
Η Αρχαία αγορά 
Η Ρωμαϊκή αγορά 
Οι Στύλοι του Ολυμπίου Διός 
Το Ιερό της Δήμητρας και της Κόρης ‐ 
Τελεστήριο (Ελευσίνα) 
Ο Τύμβος του Μαραθώνα 
 

Τα μινωϊκά ανάκτορα στην Κρήτη 
Ο προϊστορικός οικισμός στη Σαντορίνη 
(Ακρωτήρι) 
Οι Δελφοί  
Οι Μυκήνες 
Η Επίδαυρος 
Η αρχαία Ολυμπία 
Η αρχαία Πέλλα 
Η Βεργίνα 
Η Δήλος 
Ο Μυστράς 

 
 
 
ο χάρτης    ο πίνακας 
     

 
το παράθυρο        το σφουγγάρι 
                                                                                                                                             
   
   
   
το θρανίο       
      ο τοίχος 
   
η καρέκλα       
 
       
              

   ο υπολογιστής 
η βιβλιοθήκη                                
 
    
 
το ράφι       το τραπέζι 
 
το πάτωμα 
 

 
 

Μία από τις πιο σημαντικές σήμερα εκδοχές της επικοινωνιακής προσέγγισης είναι 
οι διδακτικές προσεγγίσεις που εστιάζουν στον τύπο και προκύπτουν από το αν η 
γλωσσική καθοδήγηση θα πρέπει να περιλαμβάνει και διδασκαλία γραμματικής. Μια 
από αυτές τις προσεγγίσεις είναι η focus on form (εστίαση στον τύπο). Μιλάμε, 
λοιπόν, για μια διδακτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία προκειμένου η 
προσοχή σε γραμματικά στοιχεία να είναι αποτελεσματική, η βασική ενασχόληση με 
τη σημασία είναι απαραίτητη προϋπόθεση. Επιπλέον, η εστίαση στον τύπο 
περιλαμβάνει γραμματικούς τύπους, σημασία και λειτουργίες, με ταυτόχρονη 
επεξεργασία αυτών (Doughty & Williams 1998). 

 
Δραστηριότητα 9 
Αρχικά, στη δραστηριότητα αυτή δίνεται στους μαθητές ένα διαλογικό κείμενο. Ο 
διάλογος λαμβάνει χώρα σε ένα κατάστημα ρούχων. Στο κείμενο τονίζονται με 
έντονα γράμματα τα γραμματικά στοιχεία στα οποία πρέπει να δοθεί έμφαση κατά τη 
διδασκαλία της ενότητας (επίθετα που δηλώνουν χρώματα, υλικά, η δομή μου αρέσει/ 
μου πάει/ μου κάνει). Με αυτόν τον τρόπο στρέφεται έμμεσα η προσοχή των 
μαθητών στα συγκεκριμένα στοιχεία, ενώ ο κύριος στόχος παραμένει η κατανόηση 
του νοήματος.  

Ακολουθεί άσκηση τύπου σωστό ή λάθος, λεξιλογικός πίνακας με ρούχα, 
παπούτσια, εσώρουχα, αξεσουάρ, κοσμήματα, καθώς και λεξιλογικός πίνακας με 
χρώματα, σχέδια, υφάσματα, υλικά. Έπονται ασκήσεις για περαιτέρω εξάσκηση στη 
χρήση των επιθέτων και στη συνέχεια παρουσιάζεται η γραμματική δομή «μου αρέσει 
/ μου αρέσει να», με παραδείγματα χρήσης. Ακολουθούν ασκήσεις εμπέδωσης  με 
στόχο τη χρήση της δομής «μου αρέσει» και την παράλληλη συναισθηματική 
εμπλοκή των μαθητών: για παράδειγμα, φτιάχνω μία λίστα με πράγματα που μου 
αρέσουν και με πράγματα που δε μου αρέσουν ή μιλάω στην τάξη εκφράζοντας την 
προτίμησή μου ή όχι για κάποιον/κάτι μέσω ερωτήσεων - απαντήσεων: «Σου αρέσει 
η Τζένιφερ Άνιστον;» «Έτσι κι έτσι». Στη συνέχεια ακολουθεί παιχνίδι ρόλων 
ανάμεσα σε πωλητή και πελάτη σε ένα κατάστημα ρούχων. 
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τα ρούχα 

                                            
  η μπλούζα     το μπλουζάκι       το φόρεμα          η φούστα        το παντελόνι   το τζιν 

             
    η βερμούδα     το σορτς       το κοστούμι        το φούτερ       η φόρμα      το πουλόβερ 
          (με ζιβάγκο) 

                                 
το πουκάμισο           το σακάκι           το παλτό       η καμπαρντίνα         το μπουφάν 

τα παπούτσια

             
οι μπότες      οι μπαλαρίνες           οι γόβες         τα αθλητικά   

                 
 τα πέδιλα        τα σανδάλια      οι παντόφλες   οι σαγιονάρες 

τα αξεσουάρ

                                    
τα γάντια    το κασκόλ     ο σκούφος     το καπέλο   

                           
το φουλάρι   η ζώνη      η γραβάτα       η τσάντα 

τα κοσμήματα

                
  το κολιέ      το βραχιόλι     το δαχτυλίδι 
 

                        
       τα σκουλαρίκια                 το ρολόι 

τα εσώρουχα

                    
το σουτιέν /      το σλιπ     το μποξεράκι 
το κιλοτάκι 

                                 
το φανελάκι    το καλσόν      οι κάλτσες 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

                                              Προσοχή! 
 
          ο μαύρος σκούφος  η μαύρη τσάντα  το μαύρο παντελόνι 
          ο καφέ σκούφος    η καφέ τσάντα    το καφέ παντελόνι 
 
 
  
 
 
 

τα χρώματα 
 

                                                                            το άσπρο           το μαύρο            το κόκκινο           το κίτρινο              το πράσινο             το γαλάζιο           
(άσπρος‐η‐ο)    (μαύρος‐η‐ο)     (κόκκινος‐η‐ο)    (κίτρινος‐η‐ο)      (πράσινος‐η‐ο)       (γαλάζιος‐α‐ο) 
 

                                           
   το καφέ           το μπλε           το ροζ          το μπορντό     το μουσταρδί     το λαχανί              το γκρι         
                  
 

                                 

 

        
 το μπεζ               το μοβ           το πορτοκαλί       το  πετρόλ          το λαδί      το τιρκουάζ      το φούξια   
 το εκρού                                                                  το χακί 
 το κρεμ           

τα σχέδια 
 

                                                                             
                       καρό                 πουά                     ριγέ                λουλουδάτος / η / ο           εμπριμέ 
      (ο / η / το)       (ο / η / το)           (ο / η / το)          φλοράλ (ο / η / το)            (ο / η / το) 
                
                                                                    

τα υφάσματα / τα υλικά 
 

                                                                       
 βαμβακερός‐ή‐ό    βελούδινος‐η‐ο   μάλλινος‐η‐ο    μεταξωτός‐ή‐ό   δερμάτινος‐η‐ο     γούνινος‐η‐ο 
       

 ένα ζευγάρι παπούτσια 
 ένα ζευγάρι μπότες 
 ένα ζευγάρι κάλτσες 
 ένα ζευγάρι γάντια 
 ένα ζευγάρι γυαλιά (ηλίου) 

 
 
 
 

 

 

 Μου αρέσει / ‐ουν  + ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ    Μου αρέσει η βότκα, αλλά προτιμώ την μπίρα! 
 Προτιμώ                    + ΑΙΤΙΑΤΙΚΗ 

 ‐ Μου αρέσει η τζαζ ! (+)          ‐ Κι εμένα! (+)  ‐ Εμένα, όχι! (‐) 
 ‐ Δε μου αρέσει η τζαζ! (‐)       ‐ Ούτε και μένα! (‐)  ‐ Εμένα, ναι! (+)    

 
2. Βάζω το επίθετο στον σωστό τύπο, όπως στο παράδειγμα: 
 
1. Το πουκάμισό μου είναι άσπρο. (άσπρος‐η‐ο) 
2. Το πουλόβερ είναι __________________. (μάλλινος‐η‐ο) 
3. Η Μαίρη σήμερα φοράει ένα _________________ φόρεμα. (κίτρινος‐η‐ο) 
4. ‐ Η τσάντα σου είναι __________________; (δερμάτινος‐η‐ο) 
5. Ο Νικόλας φοράει _________________ μπότες. (μαύρος‐η‐ο) 
6. Το παντελόνι αυτό είναι ________________ . (βαμβακερός‐ή‐ό) 
7. ‐ Θα ήθελα ένα __________________ μπλουζάκι. (μπλε) 
8. ‐ Πόσο κάνουν αυτά τα ______________ γάντια; (πορτοκαλί) 

 
4. Βλέπω πάλι τις φωτογραφίες στη σελίδα με τα ρούχα, παπούτσια, εσώρουχα και 
αξεσουάρ και λέω τα χρώματα, όπως στο παράδειγμα: 
 
π.χ. Η μπλούζα είναι μαύρη. 
       Το μπλουζάκι είναι κόκκινο. 
______________________________________________________________
______________________________________________________________

 
Με γεια!    
(στο κατάστημα) 

 
Πωλήτρια: Καλησπέρα σας! Θέλετε βοήθεια;   
Άνε: Ναι, εγώ θα ήθελα ένα ζευγάρι μπότες. 
Λάουρα: Κι εγώ ψάχνω για ένα πουλόβερ. 
Πωλήτρια: Ωραία, για τις μπότες πάμε από εδώ. 
Άνε: Μου αρέσουν πολύ αυτές εκεί που είναι στη βιτρίνα, οι καφέ. Πόσο κάνουν; 
Πωλήτρια: 150 ευρώ. Είναι δερμάτινες! 
Άνε: Α, είναι πολύ ακριβές! 
Πωλήτρια: Εκείνες εκεί σας αρέσουν; Κάνουν 80 ευρώ. Υπάρχουν σε καφέ, μαύρο 
και μπορντό. Τι νούμερο φοράτε; 
Άνε: Φοράω 38. Σε καφέ χρώμα, παρακαλώ. 
…. 
Πωλήτρια: Πώς είναι το νούμερο; Σας κάνουν; 
Άνε: Ναι, το νούμερο είναι μια χαρά! Μου αρέσουν πολύ! Είναι πολύ άνετες και 
μαλακές! Σου αρέσουν, Λάουρα; 
Λάουρα: Ναι, σου πάνε πολύ! 
Άνε: Ωραία. Μια μικρή έκπτωση, παρακαλώ; Είμαι φοιτήτρια και καταλαβαίνετε… 
Πωλήτρια: Λοιπόν, από 80 ευρώ στα 70.  
Άνε: Ωραία, μια χαρά! 
Λάουρα: Για τα πουλόβερ; 
Πωλήτρια: Ελάτε από εδώ. Τι ακριβώς θέλετε; 
Λάουρα: Θέλω ένα λευκό πουλόβερ, με ζιβάγκο.   
Πωλήτρια: Αυτό εδώ, πώς σας φαίνεται; 
Λάουρα: Μια χαρά! Τι τιμή έχει; 
Πωλήτρια: 30 ευρώ. Είναι μάλλινο και πολύ ζεστό! 
Λάουρα: Άνε, σου αρέσει; 
Άνε: Πάρα πολύ! Λοιπόν, είναι δώρο από μένα για τα γενέθλιά σου! 
Λάουρα: Μα δεν πρέπει… 
Άνε: Λοιπόν, τις μπότες και το πουλόβερ σε small. Πού είναι το ταμείο; 
Πωλήτρια: Ελάτε μαζί μου… Με γεια! 

ΕΚΠΤΩΣΕΙΣ! 
 
ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ! 

 
 
1. Σωστό ή Λάθος;   
 
1.Η Άνε θέλει μαύρες μπότες. 
2. Η Άνε πληρώνει 70 ευρώ για τις μπότες.   
3. Η Λάουρα φοράει medium. 
4. Το πουλόβερ είναι μάλλινο.   
5. Η Άνε πληρώνει μόνο για τις μπότες. 
 
 

 

Τέλος, η διδασκαλία μπορεί να ολοκληρωθεί με την ακρόαση ενός τραγουδιού που 
να σχετίζεται με τη θεματική της ενότητας. Για την παρούσα διδακτική ενότητα 
επιλέχθηκε το τραγούδι «Χάντρα θαλασσιά». Προτείνεται ελεύθερη διδακτική 
αξιοποίηση του τραγουδιού από τον διδάσκοντα είτε για απλή ακρόαση και χορό, είτε 
τονίζοντας τις λέξεις ή τους γραμματικούς τύπους που έχουν διδαχθεί, είτε ζητώντας 
από τους μαθητές να εντοπίσουν λέξεις που γνωρίζουν είτε ακόμη και ως άσκηση 
συμπλήρωσης κενών.  
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Διαβάζω και μαθαίνω 
 

μου αρέσει… 

          μου                                                                          ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
          σου 
(δεν)  του / της / του                       αρέσει              η μπλούζα             
          μας                                                                                                                 (;) 
          σας                                        αρέσουν          οι μπλούζες  
          τους       

          
          μου                                                                        να ψωνίζω 
          σου                                                                        να ψωνίζεις     
(δεν)  του / της / του                        αρέσει            να ψωνίζει                 (;) 
          μας                                                                         να ψωνίζουμε 
          σας                                                                         να ψωνίζετε 
          τους                                                   να ψωνίζουν(ε) 

 
μου πάει / μου κάνει… 

          μου                                                                                     ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ 
           σου 
(δεν)  του / της / του                           πάει / κάνει               η μπλούζα       (;) 
           μας 
           σας                                            πάνε / κάνουν(ε)      οι μπλούζες 
           τους       

 
 
5. Βάζω το μου αρέσει  στον σωστό τύπο, όπως στο παράδειγμα: 
 
π.χ. Της αρέσει  αυτό το παντελόνι πολύ! (Η Ελένη) 
1. _______________ τα μήλα! (Εγώ)                    
2. _______________ τα παιδιά! (Ο Πάνος και η Έλλη) 
3. _______________ ο κινηματογράφος; (Εσείς) 
4. Δεν _______________  η καθηγήτρια καθόλου! (Η Μαρία και η Σοφία)  
5. _______________ τα ψώνια! (Εμείς) 

 
7. Συμπληρώνω τις προτάσεις με ονομαστική ή αιτιατική: 
 
1. Μου αρέσουν_____________, αλλά προτιμώ______________. (το μήλο,  η μπανάνα / 
πληθ.) 
2. Μου αρέσει _______________, αλλά προτιμώ _____________. (το βουνό, η θάλασσα) 
3. Μου αρέσουν _____________, αλλά προτιμώ ______________. (η φούστα, το παντελόνι 
/ πληθ.) 
4. Μου αρέσει __________, αλλά προτιμώ ____________. (το θέατρο, ο κινηματογράφος) 
5. Μου αρέσουν ___________, αλλά προτιμώ ____________. (ο σκύλος, η γάτα / πληθ.) 
6. Μου αρέσει ______________, αλλά προτιμώ _____________. (το τσάι, ο καφές) 
 

8. Βάζω το ρήμα στον σωστό τύπο, όπως στο παράδειγμα: 

1. Μου αρέσει να διαβάζω περιοδικά. (διαβάζω) 
2. Σου αρέσει ____________ ελληνική μουσική; (ακούω) 
3. Του αρέσει ____________ μοτοσυκλέτα. (οδηγώ) 
4. Της αρέσει  ____________ στο μπάνιο! (τραγουδάω) 
5. Του αρέσει ____________ γάλα. (πίνω) 
6. Μας αρέσει ____________ ελληνικά! (μιλάω) 
7. Σας αρέσει _____________ σινεμά; (πηγαίνω) 
8. Τους αρέσει ____________ σουβλάκια! (τρώω) 
 

9. Φτιάχνω τη λίστα μου! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
10. Παίζω έναν ρόλο! 
 
 Α. Είσαι σε ένα μαγαζί με ρούχα και θέλεις να ψωνίσεις κάτι. 
 
 Β. Είσαι ο πωλητής / η πωλήτρια. 

 
μου αρέσει / ‐ουν! 

π.χ. Μου αρέσει η μουσική. 
 Μου αρέσει να ακούω μουσική. 
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________
_________________________ 

 
δε μου αρέσει / ‐ουν! 

___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________
___________________

 
11. Μιλάω με τους συμμαθητές μου.   
   
 
 
      

 
   
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 

‐ Σου αρέσει η 
Τζένιφερ 
Άνιστον; 

‐ Πάρα πολύ! (+) 

‐ Δε μου αρέσει 
καθόλου!!! (‐) 

‐ Μόνο μου αρέσει; 
Είναι καταπληκτική! (+) 

 
‐ Μπα, πολύ λίγο! (‐) 

 
‐ Έτσι κι έτσι…  
 Προτιμώ την… 

(+ ‐) 

 
‐ Απαπά! Καθόλου! (‐) 

‐ Ούτε κι εμένα! (‐) 
‐ Εμένα, ναι! (+) 

‐ Κι εμένα! (+) 
‐ Εμένα, όχι! (‐) 

 
 
Τραλαλάααα! 
 
Χάντρα θαλασσιά  (http://www.youtube.com/watch?v=s3Ab‐OVPLrU)          
 
Στίχοι: Ελένη Ζιώγα / Μουσική: Ευανθία Ρεμπούτσικα / Ερμηνεία: Γιάννης Κότσιρας
 

Μπάτης είσαι κι ευωδιάζεις,    
Παναγιά μου, όταν περνάς.   
Τα μαλλιά σου όταν τινάζεις,     
Μάρτης και μοσχοβολάς.   
Χάντρα θαλασσιά να βάζεις,   
χάντρα πάντα να φοράς.   
 
Το θαλασσί της θάλασσας    
κι όλο το μπλε του χάρτη   
να μπει στη χάντρα που φοράς    
να μη σε πιάνει μάτι.   
Να μπει στη χάντρα που φοράς    
να μη σε πιάνει μάτι  
το θαλασσί της θάλασσας  
κι όλο το μπλε του χάρτη. 

Νόμος είσαι και διατάζεις 
το γοβάκι όταν πετάς. 
Το φουστάνι σου όταν βγάζεις, 
πόνος και με τυραννάς. 
Όσο ζεις και μ’ αγκαλιάζεις, 
χάντρα πάντα να φοράς. 
 
Κύμα είσαι και μ’ αρπάζεις, 
τον λαιμό μου όταν φιλάς. 
Στο πλευρό μου όταν πλαγιάζεις 
μοίρα και με κυβερνάς. 
Χάντρα θαλασσιά να βάζεις, 
όσο ζεις και μ’ αγαπάς.

 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Συμπεράσματα 
 
Συνοψίζοντας, στην προηγηθείσα εργασία δόθηκε έμφαση σε μια συγκεκριμένη 
ομάδα-στόχο, τους φοιτητές Erasmus και άλλων 
προγραμμάτων ανταλλαγής. Αρχικά, έγινε διερεύνηση του 
προφίλ των μαθητών, των ενδιαφερόντων και των κινήτρων τους, 
βάσει στατιστικών στοιχείων που αντλήθηκαν από το 
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής του Ε.Κ.Π.Α. Επίσης, ανατρέξαμε 
σε έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί με αντικείμενο τη 

συγκεκριμένη ομάδα σε άλλες χώρες της Ευρώπης, ώστε να διερευνηθούν τα οφέλη 
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αλλά και οι δυσκολίες που συναντούν οι φοιτητές αυτοί κατά την παραμονή τους στη 
χώρα της Γ2.  

Τα συμπεράσματα στα οποία καταλήγουμε είναι τα εξής: 
α) Η ομάδα στόχος (φοιτητές Erasmus) παρουσιάζει αφενός ομοιομορφία ως προς την 
ηλικία, τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα, αφετέρου ιδιομορφία σε σχέση με άλλες 
ομάδες φοιτητών της ελληνικής ως ξένης (μικρό διάστημα παραμονής, έμφαση στον 
τομέα του πολισμού, της ψυχαγωγίας, των διακοπών). 
β) Το πολιτισμικό στοιχείο είναι βασικό κομμάτι της διδασκαλίας στην ομάδα αυτή. 
γ) Το προς διδασκαλία υλικό είναι χρήσιμο να περιλαμβάνει δραστηριότητες που 
μεταφέρουν τους μαθητές νοερά εκτός τάξης, προκειμένου να ικανοποιήσουν βασικές 
επικοινωνιακές ανάγκες που προκύπτουν κατά την παραμονή τους στη χώρα της Γ2 
(εγγραφή στη γραμματεία, αγορές στα καταστήματα, παραγγελία σε ταβέρνα κ.τ.λ.). 
Επίσης, χρήσιμο είναι  να περιέχει δραστηριότητες που έχουν σχέση με τα ταξίδια 
στη χώρα (εισιτήρια πλοίου, υπεραστικού λεωφορείου, προορισμοί όπως Μυκήνες 
και Επίδαυρος), καθώς και τον πολιτισμό της (συνταγές, τραγούδια, μουσεία, αφίσες 
από φεστιβάλ). Οι ενδεικτικές διδακτικές προτάσεις που παρατέθηκαν προσπάθησαν 
να συμπεριλάβουν τα παραπάνω στο υλικό που απευθύνεται στην εν λόγω ομάδα. 
δ) Το θέμα των κινήτρων, των αναγκών της ομάδας στόχου, καθώς και του υλικού 
που ανταποκρίνεται πληρέστερα σε αυτά προσφέρεται για περαιτέρω έρευνα. 
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Abstract 
 
The morphological marking of indefiniteness in Pontic and Cappadocian is 
discussed as an innovation induced by contact with Turkish. Comparing dialectal 
data and Turkish, certain striking similarities, in that definiteness or indefiniteness, 
are marked by different inflectional endings, as well as differences in the adopted 
mechanisms are observed. It is argued that the mechanisms adopted by Pontic 
differ from the ones employed by Cappadocian. It is also discussed that this 
innovative distribution of linguistic elements reveals an internal development of 
Greek and it is the extent of influence from the agglutinative Turkish that remains 
to be defined.  
 
Keywords: definiteness – indefiniteness, Pontic, Cappadocian, language contact 
 
 
1. Το Φαινόμενο 

 
Η παράμετρος της οριστικότητας γίνεται αντιληπτή από προφανή γλωσσικά 
χαρακτηριστικά, καθώς οι γλώσσες διαθέτουν υποχρεωτικές μορφο-συντακτικές 
στρατηγικές, προκειμένου να δηλώσουν την οριστικότητα και την αοριστία. 
Πρόκειται για δύο πολυδιάστατες έννοιες, που μπορούν να θεωρηθούν ως ακραίες 
τιμές μίας ενιαίας κλίμακας και να σχηματοποιηθούν ως ακολούθως (Croft 2003: 
130):  
Π.Α. (προσωπικές αντωνυμίες)Κ.Ο. (κύριο όνομα)  Οριστικά  Συγκεκριμένα 
 Μη Συγκεκριμένα. 

Στο άρθρο αυτό,εξετάζεται η μορφολογική δήλωση της οριστικότητας στη 
νεοελληνική διάλεκτο του Πόντου και στις διαλεκτικές ποικιλίες της Καππαδοκίας, 
υπό το πρίσμα της γλωσσικής επαφής με την Τουρκική και σε σύγκριση με τις 
εσωτερικές γλωσσικές εξελίξεις της Ελληνικής. Η δήλωση της οριστικότητας στις εν 
λόγω διαλέκτους σαν πιθανό αποτέλεσμα επαφής, αλληλεπιδρά πολυεπίπεδα με την 
κωδικοποίηση των γραμματικών σχέσεων υποκειμένου και αντικειμένου στο 
γλωσσικό υπόστρωμα της Ελληνικής και για το λόγο αυτό, δεν μπορεί να 
αντιμετωπιστεί ως μία απλή περίπτωση δομικού δανεισμού(όπως συνήθως 
αντιμετωπίζεται η μεταφορά συγκεκριμένων γλωσσικών δομών από μία γλώσσα σε 
μία άλλη σε περιβάλλοντα γλωσσικής επαφής και η ενσωμάτωσή τους στο γλωσσικό 
σύστημα), αλλά ως μία περίπτωση δομικής αλληλεπίδρασης. 

 

                                                            
*Η παρούσα έρευνα έχει συγχρηματοδοτηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινοτικό 
Ταμείο – ΕΚΤ) και από εθνικούς πόρους μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) – Ερευνητικό 
Χρηματοδοτούμενο Έργο: ΘΑΛΗΣ. Επένδυση στην κοινωνία της γνώσης μέσω του Ευρωπαϊκού 
Κοινοτικού Ταμείου.  

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
294-305.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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1.1 Η δήλωση της αοριστίας στην Κ(οινή) Ν(έα) Ε(λληνική) 

 
Το άρθρο, οριστικό και αόριστο, μαρκαρισμένο ως προς το γένος, τον αριθμό και την 
πτώση, είναι το μέσο που χρησιμοποιεί η Ελληνική για να δηλώσει το [± οριστικό] 
χαρακτηριστικό: 
 
ο άνθρωπος [+οριστικό] – ένας άνθρωπος [-οριστικό] 
 
 
1.2 Η δήλωση της αοριστίας στην Τουρκική   
 
Η Τουρκική είναι μία γλώσσα που εφαρμόζει Διαφορική Δήλωση Αντικειμένου 
(DOM) και μαρκάρει την οριστικότητα χωρίς άρθρο, μέσω της αιτιατικής πτώσης-
(y)Iγια αντικείμενα και της ονομαστικής για υποκείμενα. (Enç 1991, Kornfilt 1997, 
Göksel & Kerslake 2005 κ.ά)  Μία ονοματική φράση γίνεται αντιληπτή ως οριστική, 
με το να μη μαρκάρεται ως αόριστη, με την ελευθερία της κίνησης μέσα στην 
πρόταση και με την παρουσία των δεικτικών: 
 

(1) bahçeyi gördüm ‘I saw the garden’         + συγκεκριμένο/ + οριστικό 
  garden.ACC   saw.1SG –PAST 
 

(2) bir bahçeyi gördüm ‘I saw a garden’            + συγκεκριμένο/ - οριστικό 
  a   garden.ACC   saw.1SG – PAST 
 

(3) bir bahçe gördüm ‘I saw some garden’        - συγκεκριμένο/ - οριστικό 
  a   garden.NOM   saw.1SG – PAST  
 
 
1.3 Εξετάζοντας την Ποντιακή και την Καππαδοκική 
 
Ομοιότητες, αλλά και έντονες διαφοροποιήσεις, τόσο με την ΚΝΕ, όσο και μεταξύ 
τους, παρουσιάζουν τα δεδομένα από τις δύο υπό εξέταση διαλεκτικές ομάδες: την 
Ποντιακή και την Καππαδοκική. Οι δύο διάλεκτοι ανήκουν στην ευρύτερη ομάδα 
των Μικρασιατικών Διαλέκτων, που αποτελούσαν μέχρι την ανταλλαγή των 
πληθυσμών του 1922 τον γλωσσικό κώδικα επικοινωνίας ελληνόφωνων πληθυσμών, 
εγκατεστημένων στα δυτικά παράλια, στη Σμύρνη, στην Κωνσταντινούπολη, στο 
μεγαλύτερο μέρος του Πόντου και σε σημαντικό σε έκταση μέρος της Καππαδοκίας. 
Η ιδιαίτερη γεωγραφική θέση, μακριά από το κέντρο εξέλιξης της ΚΝΕ, η επαφή με 
την Τουρκική, η απομόνωση των κοινοτήτων μεταξύ τουςκαι η επακόλουθη έντονη 
υποδιαλεκτική διαφοροποίηση, είναι ορισμένα από τα πιο σημαντικά χαρακτηριστικά 
τους.  
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2. Μορφολογική Δήλωση της Αοριστίας στην Ποντιακή 

Η Ποντιακή, όπως και όλες οι υπόλοιπες διάλεκτοι της Ελληνικής κληρονόμησε και 
εξέλιξε μία μεγάλη και παραγωγική κατηγορία ονομάτων, με θεματικό φωνήεν ο-. 
Πρόκειται για την τρίτη ονοματική κλίση της Αρχαίας Ελληνικής, που αποτελούνταν 
ως επί το πλείστον από αρσενικά και σε πιο περιορισμένο βαθμό θηλυκά ονόματα, 
όπως για παράδειγμα η διάλεκτος. Μία ιδιαιτερότητα της μορφολογίας της Ποντιακής 
σε σχέση με την εξέλιξη της αντίστοιχης κατηγορίας σε άλλες νεοελληνικές 
διαλέκτους, αποτυπώνεται στα ακόλουθα κλιτικά παραδείγματα (Drettas 1997: 119, 
Papadopoulos 1926: 46): 
 

Ενικός αριθμός 
 

Ον o palalón o fílon ο άνθρωπος / άνθρωπον  
Γεν ti palalú  ti fíl / fílonos του ανθρώπ(ου) / ανθρωπί(ου) 
Αιτ ton palalón  ton fílon τον άνθρωπον 

 
Πληθυντικός αριθμός 

 
Ον i palalí i fíl οι ανθρώπ(οι) 
Γεν ti palalíon  ti fíl / filíon των ανθρώπων / ανθρωπίων 
Αιτ ti palalús  ti fílts τους ανθρώπους 
 

Ενώ ο σχηματισμός της δεύτερης, σύμφωνα με την παραδοσιακή γραμματική, 
ονοματικής κλίσης σε γενικές γραμμές πραγματοποιείται κανονικά κατά τα πρότυπα 
της αρχαίας τρίτης κλίσης, εξαίρεση αποτελούν οι καταλήξεις της γενικής ενικού και 
πληθυντικού –ί(ου) και –ίων, που ακολουθούν την κλίση ονομάτων σε –ιος, καθώς 
και δύο ακόμα ιδιόμορφοι σχηματισμοί που δεν μπορούν να περάσουν απαρατήρητοι: 
πρόκειται (α) για την κατάληξη –οντης ονομαστικής και (β) την αναλογική προς αυτή 
κατάληξη –ονος της γενικής. Στην ονομαστική πτώση της δεύτερης κλίσης ονομάτων 
της διαλέκτου, οι δύο σχηματισμοί είναι πάντοτε μορφολογικά διαθέσιμοι, δεν ισχύει 
όμως το ίδιο και για τη γενική σε –ονος. Ο τύπος της γενικής: (α) δεν απαντάται σε 
επίθετα ή σε οξύτονα ονόματα (Dawkins 1937: 31), παρά το γεγονός ότι συναντάμε 
σχηματισμούς όπως ο ανέφορον – τ΄ ανέφορονος, (β) η κατάληξη φαίνεται πως 
περιορίζεται σε παροξύτονα ονόματα (Oikonomides 1958: 149, 183-4, 190), (γ) έχει 
επεκταθεί σε ένα μικρό αριθμό ονομάτων σε –ον, όπως για παράδειγμα το χωρίον – τι 
χωρίονος / τι χωρί(ου) και το άστρον – τι άστρονος, (δ) δεν απαντάται στη διάλεκτο 
της Οινόης ή σε αυτή της κοιλάδας του Όφη και (ε) παρατηρείται μία γενική απώλειά 
της, από κοινού με άλλα χαρακτηριστικά, μαρκαρισμένα για την Ποντιακή διάλεκτο 
(Tompaides 1995: 56-7).  

Tο διαθέσιμο διαλεκτικό υλικό, αποκαλύπτει πως η κατανομή των δύο 
παραλλαγών της ονομαστικής πτώσης (-ον και –ος) στο λόγο δεν είναι τυχαία, αλλά 
αντίθετα υπαγορεύεται από την παρουσία ή την απουσία του οριστικού άρθρου ο. Το 
οριστικό άρθρο φαίνεται πως καθορίζει την επιλογή της κατάληξης –ον, όμοια με 
αυτή της αιτατικής πτώσης, ενώ αντίθετα, η κατάληξη –ος της ονομαστικής 
επιλέγεται μόνο όταν το όνομα είναι αόριστο: 

 
Ο λύκ-ων - ‘thewolf’           αλλά:  
(Ένας ή ø) λύκος-  ‘a wolf’ 
O palalon ipen palalos kh- ime  -  ‘the crazy man said I’m not crazy’ 
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Η Ποντιακή αποτελείται από έναν αριθμό υποδιαλεκτικών ποικιλιών. Μία από τις 
πιο χαρακτηριστικές μεταξύ τους διαφορές και ισόγλωσσο διαχωρισμού τους, 
θεωρείται πως είναι η διατήρηση ή απώλεια του τελικού –ν στην ονομαστική/ 
αιτιατική ενικού και γενική πληθυντικού. Tο τελικό –ν, διατηρείται στην 
Κερασούντα, στην Τρίπολη, στην Τραπεζούντα και σε περιοχές της ενδοχώρας, όπως 
στη Σάντα, στη Ματζούκα, στη Χαλδία και στη Νικόπολη, χάνεται όμως στην Οινόη 
και στα Κωτύωρα, που βρίσκονται δυτικά, όπως επίσης στα Σούρμενα και στον 
Όφη,που τοποθετούνται στα ανατολικά (Papadopoulos, Oikonomides, 
Kontosopoulos). Στις εν λόγω περιοχές, όπου το τελικό –ν έχει χαθεί, συναντάμε τις 
ίδιες ακριβώς διαφοροποιήσεις στο σχηματισμό της ονομαστικής αρσενικών 
ονομάτων δεύτερης κλίσης, στον ενικό αριθμό, ωστόσο το τελικό –ς στην 
ονομαστική ενικού σε –ος χάνεται μετά το άρθρο (Oikonomides 1908: 124 -5).  

Ως εκ τούτου, τα παραδείγματα, λαμβάνοντας υπόψη τις διαλεκτικές 
διαφοροποιήσεις, διαμορφώνονται ως εξής: 

 
ο λύκων (Τραπεζούντα) - ο λύκο (Σούρμενα) 
Το εμόν ο σκύλον καλός σκύλος εν  - ‘my dog is a good dog’ (Oikonomides 1908: 
222- Τραπεζούντα) 
Τ’ εμό ο σκύλο καλός σκύλος εν – ‘my dog is a good dog’ (Dawkins 1916: 94 - 
Σούρμενα).  
 
 
2.1 Επισκόπηση των θεωρητικών προσεγγίσεων  
 
Παραδείγματα αυτής της μορφολογικής ιδιαιτερότητας της Ποντιακής μπορούν να 
εντοπιστούν σε αφθονία ανάμεσα σε διαλεκτικές περιγραφές, γραμματικές και 
κείμενα. Οι αναλύσεις των αρσενικών καταλήξεων των ονομάτων με θεματικό 
φωνήεν ο- στη διάλεκτο, ξεκινούν με τον Χατζιδάκη (1934: 272), που ταυτοποίησε 
στους σχηματισμούς ένα κλιτικό παράδειγμα της Αρχαίας Ελληνικής και πρότεινε 
μια αναλογική διαδικασία δύο βημάτων: καταρχήν, (α) γενίκευση της κατάληξης της 
αιτιατικής στην ονομαστική πτώση και (β) αναλογικό σχηματισμό από τη γενική, 
ακολουθώντας το κλιτικό παράδειγμα της τρίτης κλίσης. Εισήγαγε, επιπλέον, την 
άποψη ότι οι καταλήξεις –ος και –ον στην πραγματικότητα συσχετίζονται με τα 
υποκείμενα και τα κατηγορούμενα αντίστοιχα, άποψη που υιοθετήθηκε από 
μελετητές όπως ο Οικονομίδης, ο Thumb, oDawkins, ο Παπαδόπουλος και ο 
Ανδριώτης. Η ίδια ερμηνεία εντοπίζεται και στη γραμματική της σοβιετικής 
Ποντιακής του Topkhara (1932: 17): 
‘‘Εκι αμαν οπυ το ονομαν εν κατιγορυμενον τονομαςτικον τιν πτοςιν λεοματο κε με το 
παλεον τον τιπον λ.χ. Ντο εν ατος πυ ερθεν? ανθροπος εν’. Κε κι ςιμεν αδακα ο 
αθροπος-ςυ, ονταν εν κατιγορυμενον οπος ςαυτο τιν περιπτοςιν...ονταν εν ιποκιμενον 
το ονομαν, λεκχετε ςονομαςτικον τιν  πτοςιν με ν’’ 

Ο πρώτος που επισήμανε μέσα από μια λίστα παραδειγμάτων ότι η επιλογή της 
κατάληξης στην πραγματικότητα καθορίζεται από την παρουσία ή την απουσία του 
οριστικού άρθρου και όχι από το συντακτικό ρόλο της ονοματικής φράσης ήταν ο 
Τομπαϊδης (1964: 158). Ασχολήθηκε με εξαιρέσεις στα κλιτικά παραδείγματα και 
επιχείρησε να ερμηνεύσει περιπτώσεις του οριστικού τύπου – ον χωρίς  το άρθρο, ως 
αποτέλεσμα της αποβολής του άρθρου[ο] πριν από όνομα με αρχικό φωνήεν, όπως 
για παράδειγμα ο ορφανόν – ορφανόν ‘το ορφανό’, όπως επίσης με σποραδικά 
παραδείγματα εμφάνισης του αόριστου τύπου –ος έπειτα από το άρθρο, 
παραδείγματα τα οποία, κατά τον ίδιο, δείχνουν την επιρροή της εκκλησιαστικής 
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γλώσσας, της καθαρεύουσας και της κοινής νεοελληνικής. Στο ίδιο πνεύμα, για τη 
διάλεκτο της Χαλδίας ο Drettas (1997: 120), στα παραδείγματα του οποίου τα 
κατηγορούμενα τείνουν να μη συνοδεύονται από άρθρο, όπως για παράδειγμα ‘σον 
κόζμον εν και θάνατος’, προτείνει:‘Le nominative singulier de ce type a la 
particularité d’être marqué par la désinence /-os/ lorsque le nominal n’est pas 
déterminé…et, plus spécialement, lorsqu’ il fonctionne dans un énonce équatif’. 

Η επιλεκτική διαγραφή του άρθρου [ο] πριν από φωνήεντα που 
παρουσιάστηκεαπό τον Τομπαϊδη (1980: 225-6) και η γενίκευση της διπλοτυπίας σε 
άλλα αρσενικά ονόματα στην περιοχή της Οινόης, οδήγησαν την Κουτίτα – Καϊμάκη 
(1977-8) στο μάλλον λανθασμένο συμπέρασμα πως οι καταλήξεις –ος και –ο, 
βρίσκονται στην πραγματικότητα σε ελεύθερη εναλλαγή μεταξύ τους είτε με, είτε 
χωρίς το άρθρο να προηγείται. Ο Semenov (1935: 100) θεώρησε τον οριστικό τύπο –
ονκατάληξη ουδετέρου,ενώ ο Κοντοσόπουλος (1994: 15) στην έρευνά του για τις 
νεοελληνικές διαλέκτους, γενικεύει τους περιορισμούς της εμφάνισης της κατάληξης 
–ον, καταλήγοντας στο ότι ‘τα έναρθρα αρσενικά ονόματα σε –ος, όταν είναι 
υποκείμενα λήγουν σε –ον’.  

Αυτός ο διπλός σχηματισμός της ονομαστικής ενικού των αρσενικών ονομάτων 
δεύτερης κλίσης, μπορεί να εντοπιστεί ακόμα και σε πρόσφατα εγχειρίδια της 
Ποντιακής. Για παράδειγμα, στο βιβλίο της Αντωνιάδου – Κεσίδου (2002: 88-9), 
υπονοείται ότι η ονομαστική ενικού σε –ον, όταν συνοδεύεται από το άρθρο, είναι 
στην πραγματικότητα ένα αλλόμορφο της κατάληξης σε –ος, που συνδέεται με 
άναρθρα ονόματα.  

Παράλληλα με αυτές τις αναλύσεις της Ποντιακής, μπορεί κανείς να βρει και 
περισσότερο ιστορικά εστιασμένες προσεγγίσεις, που αφορούν αλλαγές στο κλιτικό 
παράδειγμα της Ελληνικής, αρχαίας και νεότερης. Ο Henrich, για παράδειγμα, (1976: 
242-4, 246-7) υποστήριξε έναν αριθμό αλλαγών στην προ-Ποντιακή, ανάμεσα στις 
οποίες συναντάμε τη σύμπτωση της δεύτερης και τρίτης κλίσης, δηλαδή αρσενικά με 
θέματα σεο- και ν-. Ο ίδιος θεώρησε τα ονόματα με θεματικό σύμφωνο ν- ως άμεση 
πηγή τόσο ονομαστικής σε –ον με οριστικό άρθρο, όσο και γενικής σε –ονος. 
Ανεξάρτητα από τις αδυναμίες μιας προσπάθειας ανακατασκευής της Ποντιακής σε 
προηγούμενη χρονική φάση της, η υπόθεσή του δεν μπορεί να ερμηνεύσει το γιατί η 
ονομαστική ενικού με θεματικό ν- σε –ων, επεκτάθηκε σε όλα τα αρσενικά με 
θεματικό φωνήεν ο-, ενώ η γενική σε –ονος, αποκλειστικά σε όλα τα μη οξύτονα. 
Στην αναθεωρημένη υπόθεσή του, πρόσθεσε ένα ακόμα βήμα στη θεωρία της 
αναλογικής διαδικασίας δύο βημάτων. Συνδυάζοντας τη φωνητική απώλεια στο 
κτητικό κλιτικό σου, θεώρησε πως η αιτιατική επηρέασε την ονομαστική και εκείνη 
με τη σειρά της τη γενική πτώση, προκειμένου να αποφευχθεί ομωνυμία:   

 
Ο πάππος ‘the father’ – ο πάππος σ(ου) ‘your grandfather’ 
 

Οι εγγενείς φωνολογικές αδυναμίες των επιρρεπών σε κράση άρθρων [ο] [η] [οι] 
και/ή η απώλεια κατά την επαφή τους με λέξεις που ξεκινούν ή λήγουν σε φωνήεν, 
ήταν για τον Horrocks (1997: 314-5) ο λόγος για τον οποίο το οριστικό άρθρο, 
συνδυαζόμενο με τύπους της ίδιας κλητικής τάξης σε ονομαστική πτώση, χανόταν 
στη συγκεκριμένη διαλεκτική περιοχή.   

Στα ίδια πλαίσια, αν και αρκετά διαφορετικό ως προς την εστίασή του σε σχέση με 
άλλες εργασίες που αφορούν την Ποντιακή διάλεκτο, εμφανίζεται το άρθρο του 
RonaldI. Kim (2009), που υποστηρίζει ότι ‘είναι το πρωτο-ινδοευρωπαϊκό 
εξατομικευτικό επίθημα *-(o)n, που εντοπίζεται στην Αρχαία Ελληνική, κυρίως στα 
παράγωγα προσωπικά ονόματα, όπως Στράβων κι έρχεται να χρησιμοποιηθεί σαν 
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πλεοναστικός δείκτης οριστικότητας με το άρθρο σε προηγούμενες διαλέκτους από αυτή 
του Πόντου, μια διαδικασία που ξεκίνησε πιθανότατα στα τέλη της Ελληνιστικής ή στη 
Ρωμαϊκή εποχή, συμπεριέλαβε μεγάλο μέρος της Μικράς Ασίας και της Κύπρου και 
μπορεί να συγκριθεί με την εξέλιξη της γερμανικής ‘αδύναμης’ επιθετικής κλίσης’.  
Η παρατήρηση ότι η οριστικότητα ενέχει σημαντική επίδραση στην επιλογή της 
πτώσης για τα ονόματα της συγκεκριμένης κλιτικής τάξης, έχει επίσης 
πραγματοποιηθεί από τους Ρεβυθιάδου & Σπυρόπουλο (2009: 52-3, 60-3) στην 
περιγραφή τους για τη διάλεκτο του Όφη, όπως ομιλείται σήμερα στη Νέα 
Τραπεζούντα, κοντά στην Κατερίνη. Εμφανίζεται επιπλέον η άποψη ότι η 
μορφολογική δήλωση της οριστικότητας μπορεί να θεωρηθεί ως περίπτωση 
Διαφορικής Δήλωσης Υποκειμένου, μια ιδέα που στηρίζεται στη Διαφορική Δήλωση 
του Αντικειμένου που εντοπίζεται στην Καππαδοκική (Janse 2004, Spyropoulos & 
Tiliopoulou 2006). Όσον αφορά την παράλειψη του οριστικού άρθρου, έχει 
εκφραστεί η πιθανότητα επιρροής από την συγκολλητική Τουρκική (Ρεβυθιάδου & 
Σπυρόπουλος 2009:61), όπου δεν απαντάται οριστικό άρθρο, συνδυαζόμενη με την 
τάση για πολυοριστικές μορφολογικές δομές της διαλέκτου και την πρόταση μιας 
ενισχυμένης χρήσης του οριστικού άρθρου ως ταξινομητή, με σκοπό να ισορροπήσει 
την σταδιακή απώλεια της μορφολογικής ισχύος του γένους.  
 
 
3. Τα δεδομένα από την Καππαδοκική 
 
Η φωνολογική αρμονία, στο επίπεδο της φωνολογίας, οι συγκολλητικές 
μορφολογικές τάσεις και οι head- final (OV) κατασκευές, όσον αφορά τη σύνταξη, 
είναι ορισμένα από τα χαρακτηριστικά της διαλέκτου που παρουσιάζουν εντονότερα 
τα αποτελέσματα της χρόνιας επαφής της με την Τουρκική. Η πιθανότητα η 
Καππαδοκική να παρουσιάζει φαινόμενο πανομοιότυπο με αυτό που συναντάμε στο 
διαλεκτικό υλικό της Ποντιακής, εξ’ αιτίας της φύσης των δεδομένων, 
απομακρύνεται. Στην Καππαδοκική δεν εμφανίζονται διπλοτυπίες σε –ον και –ος 
στην ονομαστική πτώση ή η κατάληξη –ονος στη γενική, παρά μόνο ο τύπος –ονα 
στην αιτιατική, κατάληξη που οδήγησε τον Dawkins (1937: 31-2) στην επισφαλή 
υπόθεση πως σε κάποια χρονική στιγμή το ονοματικό παράδειγμα της Ποντιακής είχε 
ένα αντίστοιχό του στην Καππαδοκική. Ανάμεσα στα παραδείγματα που συναντάμε, 
είναι και τα ακόλουθα, ωστόσο η πιθανότητα να αποτελεί η κατάληξη –να στην 
πραγματικότητα μια περίπτωση συγκόλλησης του αριθμητικού ένα στις λέξεις, είναι 
κάτι παραπάνω από πιθανή:  
 
Τούρκονα, λύκονα, άρωπονα (Dawkins 1916: 103-4).  
 

Παρόλα αυτά, προς την ίδια περίπου κατεύθυνση, η διάλεκτος μας παρέχει 
διαφορετικά δεδομένα:  
‘Η χρήση της ονοματικής κατάληξης –ς, με σκοπό τη δήλωση της αοριστίας, 
προσθέτοντας θετικά την κατάληξη –ς στα ουδέτερα και αρνητικά με μη χρήση της 
κατάληξης –ς στην ονομαστική όταν συνοδεύεται από το οριστικό άρθρο’ ήταν μια 
καινοτομία της Καππαδοκικής, που παρατηρήθηκε από τον  Dawkins (1916: 94) και 
πυροδότησε κατά τον ίδιο δύο επιπλέον διαδικασίες αλλαγής στη διάλεκτο: η πρώτη, 
περιλαμβάνει τη χρήση της κατάληξης –ς σαν δείκτη διαφοροποίησης ανάμεσα στην 
ονομαστική και στην αιτιατική πτώση, ενώ η δεύτερη οδηγεί τον ερευνητή σε μια 
προ-θεωρητική περιγραφή της Διαφοροποιημένης Δήλωσης Αντικειμένου.  
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Για τον Janse (2004: 14, 18-9), αυτές οι δύο χρήσεις της κατάληξης –ς συνιστούν 
αποδείξεις για την επανανάλυση του –ς σαν δείκτη οριστικότητας και, κατά συνέπεια, 
για την ανάδειξη ενός διαχωρισμού οριστικότητας στην Καππαδοκική όπου η 
ονομαστική μαρκάρει όλα τα ονόματα – κεφαλές των οριστικών Ονοματικών 
Φράσεων, ενώ η αιτιατική μαρκάρει τα αντίστοιχα των αόριστων. Κατά τον ίδιο, η 
φαινομενική έλλειψη του –ς σε τύπους που συνδυάζονται με κτητικά εγκλιτικά, όπως 
για παράδειγμα βασιλιός, ενισχύει την ύπαρξη του φαινομένου. Παρόλα αυτά, ο 
αριθμός των παραδειγμάτων που θα μπορούσε να στηρίξει την υπόθεση 
επανανάλυσης του –ς  είναι, όπως παραδέχεται ο Dawkins (1916: 94), περιορισμένος, 
ενώ η χρήση ή η έλλειψη του τελικού –ς της κατάληξης, στον ενικό των αρσενικών 
ονομάτων, δεν φαίνεται να υπαγορεύεται από τις συνθήκες οριστικότητας των 
ονοματικών φράσεων που περιλαμβάνουν τα συγκεκριμένα ονόματα - κεφαλές: 

 
(1) Πήγεν σ’ ένα μικρό χωριό-ς 

 ‘he went to a little village’                              (Delmesó, Dawkins, 316) 
 

(2) Ήρτε ένα άτρωπο 
 “A man came”                      (Fertek, Dawkins, 400) 

 
Ο Καρατσαρέας (2011: 109-10) απορρίπτει την υπόθεση των Dawkins, Janse πως 

το –ς επαναναλύεται στην Καππαδοκική ως δείκτης οριστικότητας, ερμηνεύοντας 
τους υπό εξέταση από τον μελετητή τύπους, όπως για παράδειγμα χωριός και αϊνάς, 
είτε ως μετακινήσεις ουδετέρων με θεματικό φωνήεν ο- στην κλιτική τάξη αρσενικών 
ονομάτων σε –ος, είτε ως περιπτώσεις μορφολογικής προσαρμογής τουρκικών 
δανείων. Κατά τον ίδιο οι συγκεκριμένοι τύποι θα έπρεπε να αντιμετωπιστούν σαν 
αρσενικά ονόματα σε –ος και –ας αντίστοιχα, μαρκαρισμένα από την ονομαστική 
πτώση μέσα στα πλαίσια της αόριστης Ονοματικής Φράσης, εξαιτίας της Διαφορικής 
Δήλωσης του Αντικειμένου.  

Μελετώντας υλικό από την Καππαδοκία και τα Φάρασα, παρατηρείται μια 
συμπληρωματική κατανομή της ονομαστικής και της αιτιατικής πτώσης: 

 
(3) Το λαγό εσκότωσέν dο       -             Δέκε ένα λαγός 

 ‘he killed the hare’            ‘he killed a hare’          (Καππαδοκία, Δελμεσός) 
(4) Ήβρανε λέμ bαbάς. Πήρανε ĵαι ĵείνο τομ bαbά. 

     ‘they found another priest. They took that priest as well’                         (Φάρασα) 
(5) Ύστερα ποίκαν γάμος 

    ‘after that, they got married’                                                                    (Ποταμιά) 
(Dawkins1916: 550, 456) 

 
Πρόκειται για το φαινόμενο της Διαφορικής Δήλωσης Αντικειμένου (DOM) και 

εμφανίζεται τόσο στις δύο διαλέκτους, όσο και στη γλώσσα – επαφής, Τουρκική, 
όπου μαρκάρεται με την αιτιατική πτώση (μορφολογική δήλωσή της με -(y)I [-ü, -ı, -
u]) το +οριστικό και + συγκεκριμένο, ενώ η αοριστία παραμένει αμαρκάριστη. Οι 
Dawkins (1916), Janse (2004) και Karatsareas (2011) θεωρούν ότιείναι το 
χαρακτηριστικό +οριστικό που διαμορφώνει το φαινόμενο στην Καππαδοκική και 
στη Φαρασιώτικη, σε αντίθεση με τους Spyropoulos & Tiliopoulou (2006), που 
θεωρούν υπεύθυνο το +συγκεκριμένο χαρακτηριστικό. Φαίνεται ότι τα Καππαδοκικά 
έχοντας πάρει από τα Τουρκικά το ± συγκεκριμένο το μετέφεραν στο χαρακτηριστικό 
± οριστικό, οριοθετώντας με τον τρόπο αυτό μια εσωτερική εξέλιξη της Ελληνικής, 
που αφορά τη διάλεκτο εξ’ ολοκλήρου. Η πιθανότητα να έχει το φαινόμενο στην 



[��301��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

Καππαδοκική και στην Φαρασιώτικη κοινή καταγωγή και εξέλιξη δεν μπορεί να 
υποστηριχθεί επαρκώς. Κοινός παρονομαστής των δύο διαλέκτων είναι η επαφή με 
την Τουρκική, που πυροδότησε νέους τρόπους δήλωσης της οριστικότητας. 

 
 

4. Συγκρίνοντας δεδομένα και καταλήγοντας σε συμπεράσματα 
 
Σε μία προσπάθεια σύνδεσης της Διαφορικής Δήλωσης του Αντικειμένου (DOM) της 
Καππαδοκικής με το φαινόμενο που απαντάται στις διαλεκτικές ποικιλίες του 
Πόντου, εξαιτίας της μεταξύ τους σχέσης και γεωγραφικής τοποθέτησης, 
υποστηρίχθηκε πως πιθανή είναι η ύπαρξη ενός φαινομένου Διαφορικής Δήλωσης 
Υποκειμένου (DSM) στην Ποντιακή (Revithiadou & Spyropoulos 2009: 60-1). Το 
DSM, λειτουργεί στην πραγματικότητα σαν καθρέφτης του DOM. Πρόκειται για ένα 
διαγλωσσικά λιγότερο συστηματικό φαινόμενο (Woolford 2001, de Hoop & 
Malchukov 2007, Malchukov & de Swart 2009) με μορφοσυντακτική πραγμάτωση, 
που υπαγορεύεται όχι από τις ιδιότητες του αντικειμένου, αλλά από αυτές του 
υποκειμένου (Comrie 1989, Aissen 2003) και συνδέεται με μια συγκεκριμένη 
ιδιότητά του, όπως για παράδειγμα την οριστικότητα ή την εμψυχότητα (Kornfilt 
2008). Συνήθως δεν απαντάται σε συστήματα με μαρκαρισμένη μορφολογική 
αντίθεση ονομαστικής- αιτιατικής και με μαρκαρισμένο τον τύπο της ονομαστικής, 
όπως παρατηρούμε στην Ποντιακή, ωστόσο μπορεί εν δυνάμει να εντοπιστεί (König 
2008). 

Στην Ποντιακή διάλεκτο, παρόλο που ο Dawkins μας παρέχει έναν αριθμό 
ορισμένων παραδειγμάτων γενίκευσης του φαινομένου σε τύπους άλλων κλιτικών 
τάξεων, όπως ο μαθετήν, ο Νικόλαν, ο Γιάννεν, ο κλέφταν, αλλά ένας κλέφτας, τα 
παραδείγματα δεν διέπονται από συστηματικότητα και το φαινόμενο σε γενικές 
γραμμές περιορίζεται αποκλειστικά στον ενικό αριθμό της δεύτερης κλίσης 
αρσενικών ονομάτων, γεγονός που έρχεται σε αντίθεση με τη συστηματικότητα που 
θα πρέπει να διέπει ένα οποιοδήποτε φαινόμενο. 

Συναντάμε, επιπλέον, παραδείγματα της μορφής:  
 

Εκείνος εσκότωσεν  ατον – ‘that one killed him’.  
 

Θα περιμέναμε, κατά τα πρότυπα εφαρμογής του DSM έναν τύπο της μορφής 
*εκείνον. Αυτό σημαίνει, γενικεύοντας την τάση, ότι η Ποντιακή αποκλείει από το 
μαρκαρισμά της γλωσσικά στοιχεία εγγενώς καθορισμένα ως [+οριστικά]. 

Η ανάλυση της Ποντιακής ως διάλεκτο που παρουσιάζει DSM, στηρίζεται στην 
αντίθεση ονομαστικής – αιτιατικής, ταυτοποιεί μορφολογικά τύπους όπως φίλον ως 
αιτιατική πτώση και αναγνωρίζει ως πτώση ονομαστική σχηματισμούς όπως ο 
άνθρωπον, δηλαδή μέσα στα πλαίσια συντάγματος με άρθρο. Έτσι, λοιπόν, στις 
περιπτώσεις ασυνέπειας στην εμφάνισή του π.χ. για λόγους φωνολογίας, που 
εντοπίζονται μέσα στο διαλεκτικό υλικό και σε σύνδεση με τον αποκλεισμό από το 
μαρκάρισμα γλωσσικών στοιχείων με εγγενές το +οριστικό χαρακτηριστικό (π.χ. 
εκείνος), αναπόφευκτη είναι πλέον και η ασυνέπεια στα θεμέλια της υπόθεσης DSM, 
καθώς βάσει της αρχικής ανάλυσης, θα είναι πλέον η αιτιατική πτώση αυτή που θα 
μαρκάρεται ως +οριστικό.  

Συγκρίνοντας τα δεδομένα των δύο διαλέκτων, μπορούμε να καταλήξουμε κατ’ 
αρχήν με ασφάλεια σε ένα διαχωρισμό σε δύο κατηγορίες ως προς τη φύση του 
δανεισμού μέσω της γλωσσικής επαφής με την Τουρκική:  
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(α) στο δανεισμό γλωσσικού υλικού (φωνήματα, μορφήματα), το οποίο μάλιστα, 
τόσο στην Ποντιακή, όσο και στην Καππαδοκική ενσωματώνεται στο διαλεκτικό 
σύστημα αλλά με λιγότερο μαρκαρισμένο τρόπο από αυτόν που παρατηρείται σε 
άλλες ΝΕ διαλέκτους  

(β) στο δανεισμό μοντέλων (Sakel 2007), δηλαδή στο δανεισμό τρόπων 
οργάνωσης και κατανομής γλωσσικού υλικού που η διάλεκτος ήδη διαθέτει.  

Μπορούμε, επιπλέον, να προχωρήσουμε σε μια κοινή και για τις δύο διαλεκτικές 
ομάδες παρατήρηση: την εμφάνιση τρόπων ενισχυμένης δήλωσης του ± οριστικού. Η 
ανάγκη δήλωσης της αοριστίας, είναι ένα αναμφίβολα εγγενές χαρακτηριστικό της 
γλώσσας, φαίνεται ωστόσο ότι οι τρόποι δήλωσής της ενισχύθηκαν από την επαφή με 
την Τουρκική. Στην Καππαδοκική, το μοντέλο που εφαρμόστηκε υπαγορεύεται σε 
γενικές γραμμές από συστηματικότητα. Στην Ποντιακή, παρ’ όλα αυτά, 
χαρακτηρίζεται από περιορισμό σε συγκεκριμένη κλιτική κατηγορία.  

Είναι πιθανό ότι αυτός ακριβώς ο περιορισμός μπορεί να μας οδηγήσει σε μια 
απάντηση ως προς το ερώτημα γιατί εμπλέκεται μόνο η συγκεκριμένη κατηγορία 
ονομάτων. Όποιο ερμηνευτικό πλαίσιο κι αν ακολουθήσει κανείς, γεγονός είναι πως η 
καταγωγή των συγκεκριμένων τύπων παραμένει κοινή για το κλιτικό σύστημα της 
Ελληνικής. Όπως επίσης σε γενικές γραμμές κοινή είναι και η διαδικασία της 
εξέλιξής τους: ΑΕ 3η κλίση–ων > μεταπλασμός σε ΝΕ 2η κλίση –ος. Όπως αναφέρει ο 
Dawkins: ‘τέτοιοι τύποι δεν θα μπορούσαν να έχουν δημιουργηθεί, παρά μόνο σε μια 
εποχή όπου το κλιτικό παράδειγμα δαίμων - δαίμονος ήταν ακόμα σε χρήση, ένα 
παράδειγμα που έχει πια εντελώς χαθεί από τη Νέα Ελληνική ομιλούμενη γλώσσα’. Η 
ιστορική γλωσσική εξέλιξη, η γλωσσικά μεταβατική περίοδος και τα πλεοναστικά 
λεκτικά στοιχεία της διαλέκτου, σε συνδυασμό με την αναμφισβήτητα εγγενή ανάγκη 
δήλωσης της αοριστίας, ενισχυμένης μέσω της επαφής με τη διαφορετικής φύσης, 
συγκολλητική, Τουρκική, φαίνεται πως είναιοι παράγοντες που συνθέτουν το πλαίσιο 
ερμηνείας των υπό εξέταση διαλεκτικών φαινομένων.  
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Abstract 
 
The paper studies the textual, discursive and social practices of the Greek squares 
movement, which involved public gatherings, most prominently in Syntagma Square 
outside the Greek parliament, from May to August 2011. Data from multiple sources, 
including the General Assembly proceedings and resolutions, are analyzed from a 
perspective which combines Critical Discourse Analysis and Corpus Linguistics. The 
Syntagma protests are shown to have generated new contexts, by introducing new 
genres and innovatively articulating already existing discourses. Identities and space 
are found to be co-articulated in the movement, suggesting a close relation between 
discourse and space. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Ανάλυση με σώματα κειμένων, κίνημα των πλατειών, Κριτική 
Ανάλυση Λόγου, ταυτότητα, τόπος 
 
 
1. Τόπος και λόγος 
 
Στο άρθρο αυτό μελετούμε το κίνημα των πλατειών του 2011 στην Ελλάδα, που έγινε 
γνωστό ως κίνημα των «αγανακτισμένων» από μια ελληνική απόδοση του 
αντίστοιχου ισπανικού indignados.1 Οι στόχοι του άρθρου αυτού είναι: α) να 
αναλύσουμε τις πρακτικές λόγου των διαδηλωτών των πλατειών στο περικειμενικό 
τους πλαίσιο ώστε να συμβάλουμε στην κατανόηση της ταυτότητας του κινήματος 
και της σημασίας του στο πλαίσιο των πρόσφατων πολιτικών εξελίξεων στην Ελλάδα 
και β) να διερευνήσουμε ευρύτερα τη συνάρθρωση κοινωνικών/πολιτικών 
ταυτοτήτων μέσω του λόγου με το δημόσιο χώρο.  

Οι σχέσεις του τόπου με τον λόγο αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης πολλών 
επιστημονικών πεδίων, αλλά και κλάδων της γλωσσολογίας, και επανέρχονται στο 
προσκήνιο, καθώς η γλωσσική ανάλυση αποκαλύπτει συνεχώς τους πολύπλοκους 
τρόπους με τους οποίους ο λόγος ορίζεται τοπικά. Είναι χαρακτηριστική για το πώς 
αντιλαμβανόμαστε γλωσσικά τη λειτουργία του τόπου η αντίθεση στα ελληνικά 
ανάμεσα στον χώρο, ως περιοχή που χωρούν τα αντικείμενα, αλλά και έκταση που 
εκτυλίγεται η κίνηση, ο χορός, και τον τόπο, το πεδίο εντοπισμού, τον προσδιορισμό 
σε ένα συγκεκριμένο σημείο από το οποίο εκτείνεται ή εξαπλώνεται μια περιοχή 
(Ανδριώτης 1983, Μπαμπινιώτης 2010). Η αντίθεση αυτή αντιστοιχεί σε μια 
διαφορετική νοητική σύλληψη του χώρου ως κενού δοχείου, από τη μία, και ως 

                                                 
1 Η αρχική πηγή του όρου βρίσκεται, φυσικά, στην προτροπή του βιβλίου του Stephane Hessel 
Indignez-vouz! που μεταφράστηκε στα ελληνικά ως Αγανακτείστε! Εφόσον οι ίδιοι οι συμμετέχοντες 
στα εν λόγω γεγονότα ρητά αποκηρύσσουν αυτόν τον ετεροπροσδιορισμό, ακολουθούμε την πρακτική 
τους υιοθετώντας τον όρο «κίνημα των πλατειών», ο οποίος δίνει έμφαση στο συγκεκριμένο στοιχείο 
του τόπου, που προβάλλεται στα σχετικά κείμενα. 
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επίπεδου «Ευκλείδειου» χώρου, από την άλλη  στον οποίο προσανατολιζόμαστε (βλ. 
Levinson 2003: 7, 63).  

Κατά συνέπεια, η σχέση τόπου και λόγου αναδεικνύει πολλαπλές σχέσεις της 
γλώσσας με τη νόηση: συλλαμβάνουμε τον τόπο με όρους γλωσσικούς, αλλά 
ταυτόχρονα ο τόπος αποτελεί, ως γνωστόν, βάση για τη δόμηση γλωσσικών πεδίων 
όπως ο χρόνος και πτυχών της γραμματικής και του λεξιλογίου κάθε γλώσσας και 
βασική τυπολογική παράμετρο, που ορίζει διαφορές και ομοιότητες μεταξύ των 
γλωσσών του κόσμου (βλ. λ.χ. Levinson & Wilkins 2006). Οι Auer & Schmidt (2010: 
vii) κάνουν λόγο για έναν πρόσφατο θεωρητικό και μεθοδολογικό 
επαναπροσανατολισμό της έρευνας στην αλληλεπίδραση γλώσσας και τόπου, που 
οφείλεται στη διάλυση των παραδοσιακών δεσμών με τον τόπο (π.χ. με την 
εκτεταμένη μετανάστευση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης) και στους νέους 
τρόπους συμβολισμού του ανήκειν με τοπικούς όρους (place-making activities), που 
έχουν αναπτυχθεί στις σύγχρονες γλώσσες. 

Οι πρακτικές με τις οποίες η γλώσσα εγγράφεται στον τόπο και η πολυποίκιλη 
αλληλεπίδραση του ανθρώπου με το χώρο μέσω της γλώσσας συνοψίζεται 
χαρακτηριστικά στη διαπίστωση του Pennycook (2010) πως ό,τι κάνουμε με τη 
γλώσσα σε ένα ορισμένο μέρος προκύπτει από την ερμηνεία μας γι’ αυτό το μέρος. 
Ακριβώς σε αυτό το σημείο είναι σχετική η θεωρία του Lefebvre (1991) για τον τόπο, 
που τονίζει ότι ο τόπος θα πρέπει να αναλυθεί στις κοινωνικές επιστήμες όχι ως 
φυσική διάσταση (χώρος), αλλά ως παραγόμενος κοινωνικά από την ανθρώπινη 
δραστηριότητα. Με αυτή την έννοια, διακρίνει ανάμεσα στον φυσικό, τον νοητικό και 
τον κοινωνικό τόπο. Η επισήμανση ότι ο τόπος αποτελεί μια γνωσιακή και κοινωνική 
κατασκευή προεκτείνεται στη σκέψη των Deleuze & Guattari (1988, 1994), οι οποίοι 
δίνουν έμφαση στις μετασχηματιστικές πρακτικές του τόπου, κάνοντας λόγο για 
πρακτικές απεδαφικοποίησης και  επανεδαφικοποίησης. Αυτές οι πρακτικές 
αντιστοιχούν στην κίνηση εκτός μιας ήδη καθορισμένης περιοχής και την επιστροφή 
σε καθορισμένες σχέσεις και συνδέσεις, επισημαίνοντας έτσι τη δυναμική των 
ενεργειών του ανθρώπου που καθορίζουν το χώρο.  

Θα επανέλθουμε σε αυτές τις θεωρίες στην απόπειρά μας να κατανοήσουμε τη 
συμπλοκή τόπου και λόγου στο συγκεκριμένο επικοινωνιακό συμβάν στη συνέχεια. 
Για να ορίσουμε, ωστόσο, τις βασικές παραμέτρους της ανάλυσής μας θα 
ακολουθήσουμε κατά κύριο λόγο το κοινωνιο-γνωστικό πρότυπο του van Dijk (λ.χ. 
2006, 2009), που μελετά την κοινωνική γνώση (social cognition) ως σύστημα 
νοητικών δομών και λειτουργιών που κατακτώνται, χρησιμοποιούνται ή αλλάζουν σε 
κοινωνικά περικείμενα από κοινωνικούς δράστες και μέλη κοινωνικών ομάδων, 
οργανώσεων και πολιτισμών. Σύμφωνα με τη θεωρία αυτή, βασικό ρόλο σε κάθε 
επικοινωνιακό συμβάν παίζει το νοητικό πρότυπο, που δημιουργούν οι συμμετέχοντες 
και που αφορά την υποκειμενική αναπαράσταση ενός επεισοδίου. Η αναπαράσταση 
αυτή είναι προσωπική και ad hoc, αλλά περιλαμβάνει κοινές κοινωνικές πεποιθήσεις 
και ορίζει την κατανόηση όλου του επικοινωνιακού συμβάντος. Ειδικότερα, οι 
συμμετέχοντες κατασκευάζουν περικειμενικά πρότυπα (context models), δηλαδή 
υποκειμενικά νοητικά πρότυπα που περιλαμβάνουν τις συναφείς ιδιότητες μιας 
κοινωνικής κατάστασης και παίζουν κεντρικό ρόλο στην παραγωγή και κατανόηση 
του λόγου. Αυτά τα πρότυπα περικειμένου που κατασκευάστηκαν στη διάρκεια του 
επικοινωνιακού συμβάντος του κινήματος των πλατειών αποτελούν το κύριο 
αντικείμενο της ανάλυσής μας στο παρόν άρθρο. 
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Πρακτικές λόγου: πρακτικές παραγωγής 
και πρόσληψης των κειμένων 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Κοινωνικές πρακτικές: περιστάσεις, θεσμοί, 
κοινωνία 

2. Μεθοδολογία και δεδομένα 
 
Σύμφωνα με την Κριτική Ανάλυση Λόγου, η γλωσσολογική ανάλυση των κειμένων 
θα πρέπει να τοποθετείται σε μια ευρύτερη οπτική των διαδικασιών παραγωγής και 
πρόσληψης των κειμένων ή πρακτικών λόγου και των ευρύτερων κοινωνικών 
πρακτικών στις οποίες εντάσσονται οι τελευταίες. Οι πρακτικές λόγου περιλαμβάνουν 
τους κανόνες και τις συμβάσεις δημιουργίας και πρόσληψης κειμενικών ειδών, 
λειτουργικών ποικιλιών, ύφους κ.λπ. Αυτό που αντιμετωπίζουμε στατικά ως κείμενο 
προς ανάλυση αποτελεί το προϊόν πολύπλοκων (γλωσσικών και μη) διαδικασιών, που 
εμπλέκουν ιστορικές, πολιτισμικές, κοινωνικές αλλά και γνωστικές διεργασίες, στις 
οποίες είναι απαραίτητο να προσφεύγουμε στη διαδικασία της ερμηνείας. Ο 
Fairclough (1992: 73) αποδίδει παραστατικά τη σχέση αυτή με το παρακάτω σχήμα: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Στο παρόν άρθρο ακολουθούμε αυτή την αδρομερή διάκριση για μεθοδολογικούς 
σκοπούς. Έτσι, αναλύουμε τα κείμενα που παρήχθησαν από το κίνημα των πλατειών 
χρησιμοποιώντας μεθόδους ανάλυσης σωμάτων κειμένων, ενώ μελετούμε τις 
πρακτικές λόγου (κειμενικά είδη που δημιουργήθηκαν, πρόσληψη και παραγωγή των 
κειμένων) και τις κοινωνικές πρακτικές (αντιλήψεις ταυτότητας του κινήματος των 
πλατειών) από μια οπτική κριτικής ανάλυσης του λόγου. Ο συνδυασμός της Κριτικής 
Ανάλυσης Λόγου (Critical Discourse Analysis) με τη γλωσσολογία των σωμάτων 
κειμένων (corpus linguistics) εμφανίζεται σε πολλές πρόσφατες μελέτες (π.χ. Baker & 
McEnery 2005, Mautner 2007, O’Halloran 2009). Όπως έχει υποστηριχθεί, οι δύο 
αυτές προσεγγίσεις μπορούν να συμβάλουν «ισότιμα και με διακριτό τρόπο σε μια 
μεθοδολογική συνέργεια» (Baker et al. 2008: 274), καθώς τα σώματα κειμένων μας 
βοηθούν να εντοπίσουμε επαναλαμβανόμενα σχήματα αυθεντικής χρήσης της 
γλώσσας, ενώ η Κριτική Ανάλυση Λόγου μπορεί να προσφέρει το περικείμενο για 
την ερμηνεία αυτών των γλωσσικών επιλογών. 

Τα δεδομένα για τις κοινωνικές πρακτικές που μελετούμε προέρχονται από τη 
συμμετοχή μας στα γεγονότα, από πηγές από το διαδίκτυο, αλλά και από τη 
δευτερογενή βιβλιογραφία για το κίνημα των πλατειών (λ.χ. Γιοβανόπουλος & 
Μητρόπουλος 2011, Τσιτσανούδη-Μαλλίδη 2012). Ειδικότερα, τα σώματα κειμένων 
που δημιουργήθηκαν για τους σκοπούς της ανάλυσης περιλαμβάνουν τα πρακτικά και 
τα ψηφίσματα της Γενικής Συνέλευσης της πλατείας Συντάγματος από την περίοδο 
Μαΐου-Σεπτεμβρίου 2011, όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: 
 

 
Κείμενα 
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Πίνακας 1: Σώματα κειμένων που μελετώνται 
 Αριθμός κειμένων Αριθμός λέξεων 
Πρακτικά Γενικής Συνέλευσης 48  229.068 
Ψηφίσματα Γενικής Συνέλευσης 36  17.178  
Σύνολο 84  246.246  

 
Στην επόμενη ενότητα αναλύουμε τις πρακτικές λόγου του κινήματος των 

πλατειών, στη μεθεπόμενη επικεντρωνόμαστε στην ανάλυση των σωμάτων κειμένων 
και στη συνέχεια επιστρέφουμε στο ευρύτερο περικείμενο, αναλύοντας τις 
κοινωνικές πρακτικές του κινήματος. Στο τέλος του άρθρου, εξάγουμε τα 
συμπεράσματα και τις προεκτάσεις της ανάλυσης για την ταυτότητα του κινήματος. 
Λόγω των περιορισμών χώρου, η ανάλυσή μας είναι αναγκαστικά σχηματική και γι’ 
αυτό παραπέμπουμε σε μια εκτενέστερη μορφή του άρθρου για περισσότερες 
λεπτομέρειες (Goutsos & Polymeneas, υπό έκδοση). 
 
 
3. Πρακτικές λόγου 
 
Σύμφωνα με το πρότυπο του van Dijk, το επικοινωνιακό συμβάν του κινήματος της 
πλατείας Συντάγματος θα πρέπει να αναλυθεί ως κοινωνική κατάσταση με 
συγκεκριμένα στοιχεία, που περιλαμβάνουν το σκηνικό (setting), συμβάντα 
(happening) και δραστηριότητα (activity/conduct). Το σκηνικό της κοινωνικής αυτής 
κατάστασης είναι κατ’ αρχάς τοπικό και περιλαμβάνει τη διάκριση σε «κάτω» και 
«πάνω» πλατεία. Είναι επίσης χρονικό και περιλαμβάνει το ευρύτερο και στενότερο 
χρονικό περικείμενο στο οποίο τοποθετούνται οι κινητοποιήσεις της πλατείας 
Συντάγματος, αλλά και την τοποθέτηση των συμβάντων σε ορισμένα χρονικά πλαίσια 
όπως ημερήσιες συνελεύσεις, κυριακάτικες συγκεντρώσεις, απογευματινές 
συνεδριάσεις επιτροπών, θεματικές επιτροπές, βραδινές ανοιχτές συζητήσεις 
(«ανοιχτό μικρόφωνο») κ.λπ. Η τοπική και χρονική διάσταση του σκηνικού 
συμπλέκεται αν αναφερθούμε στη διασύνδεση με διεθνή γεγονότα, που υποδεικνύει 
τη μεταιχμιακή θέση του κινήματος των πλατειών στην Ελλάδα: από τη μία, τα 
γεγονότα του Δεκέμβρη 2008 στην Αθήνα2 ανοίγουν μια σειρά κινητοποιήσεων στις 
αραβικές χώρες, στη Λατινική Αμερική και την Ισπανία, ενώ, από την άλλη, με το 
τέλος του κινήματος των πλατειών οι κινητοποιήσεις μεταφέρονται στην καρδιά της 
«μητροπολιτικής» Δύσης με διαδηλώσεις λ.χ. στο Λονδίνο και τις Ηνωμένες 
Πολιτείες. 

Τα συμβάντα είναι εξίσου τοπικά και παγκόσμια και περιλαμβάνουν τους δράστες, 
που είναι άτομα (π.χ. ομιλητές) και ομάδες (γενική συνέλευση), τις προσωπικές και 
τις κοινωνικές τους ιδιότητες, αλλά και το όνομά τους. Ως προς τις ιδιότητές τους 
αναφέρουμε εδώ ορισμένες από τις πιο χαρακτηριστικές εκφράσεις που γράφτηκαν 
σε παραδοσιακά μέσα επικοινωνίας για το κίνημα των πλατειών, λαμβάνοντας υπόψη 
πως η διαμεσολάβηση της αναπαράστασης στα ΜΜΕ δεν είναι μια διαδικασία 
ουδέτερη ή ιδεολογικά αποφορτισμένη: «όμορφες, ενδιαφέρουσες φάτσες», 
«νυφοπάζαρο» (προσωπικές ιδιότητες), «οικογενειάρχες», «οργισμένοι μικροαστοί», 
«ηλικιωμένοι», γυναίκες μεγάλης ηλικίας» «αριστεριστές», «χαρλεάδες», 
«ακροαριστεροί», «άνθρωποι απλοί, καθημερινοί», «καλοντυμένοι γιάπηδες», 
«τυπάδες με τα χλαπατσίμπαλα» (κοινωνικές ιδιότητες). Όπως αναφέρθηκε πιο πριν, 
το όνομα «αγανακτισμένοι» δεν γίνεται αποδεκτό στα κείμενα των συγκεντρωμένων 
και αντ’ αυτού προβάλλεται ο χαρακτηρισμός «αποφασισμένοι». 
                                                 
2 Για τα γεγονότα του Δεκέμβρη, βλ. Polymeneas (2012). 
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Τέλος, η πλατεία Συντάγματος ως κοινωνική κατάσταση περιλαμβάνει την τοπική 
και παγκόσμια δραστηριότητα και εξειδικεύεται σε συμβάντα όπως η συμμετοχή σε 
συνελεύσεις, η συλλογική παραγωγή, διανομή και κατανάλωση λόγου, αλλά και 
καινούργιες και πρωτότυπες στο ελληνικό περικείμενο πρακτικές λόγου όπως τα 
ατομικά πλακάτ (σε αντίθεση με τα συλλογικά πανό των διαδηλώσεων), τα 
μονόγλωσσα και πολύγλωσσα πανό, η σύνδεση μέσω διαδικτύου με την Puerta del 
Sol και η απάντηση στο υποτιθέμενο σύνθημα των Ισπανών μέσω ελληνικών 
συνθημάτων κ.ά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η ανανοηματοδότηση γνωστών 
πρακτικών λόγου όπως η τοπικά καθορισμένη χειρονομία της μούντζας ως έκφρασης 
συλλογικής διαμαρτυρίας, αλλά και η χρήση γνωστών πρακτικών όπως η ψηφοφορία 
και οι διαδηλώσεις (π.χ. στις 15 και 28-29 Ιουνίου) σε ένα νέο περικείμενο «άμεσης 
δημοκρατίας». 
 
 
4. Ανάλυση σωμάτων κειμένων 
 
Όσον αφορά τα ίδια τα κείμενα που δημιουργήθηκαν στο κίνημα της πλατείας 
Συντάγματος, έχει ενδιαφέρον να επισημάνουμε τις λέξεις-κλειδιά (Bondi 2010), 
δηλαδή τις λέξεις που εμφανίζονται με στατιστικά μεγαλύτερη συχνότητα στα 
κείμενα αυτά σε σχέση με ένα σώμα κειμένων αναφοράς. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση το σώμα κειμένων αναφοράς είναι το ΣΕΚ (Goutsos 2010), που 
περιλαμβάνει περίπου 30 εκατ. λέξεις. Οι σημαντικότερες λέξεις-κλειδιά 
παρουσιάζονται στον ακόλουθο πίνακα: 
 
Πίνακας 2: Λέξεις-κλειδιά στο σώμα κειμένων 

  ΛΕΞΕΙΣ-ΚΛΕΙΔΙΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΗΤΑ (keyness) 
1 να 6264.961 
2 συνέλευση 4386.769 
3 πλατεία 4216.063 
4 μας 3689.054 
5 είμαστε 2951.816 
6 πλατείας 2345.160 
7 εδώ 2305.740 
8 Συντάγματος 2208.183 
9 συνελεύσεις 1958.218 
11 μεσοπρόθεσμο 1872.046 
30 εμείς 875.340 

 
Στον πίνακα αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν τα γραμματικά στοιχεία, που 

περιλαμβάνουν τις προσωπικές αντωνυμίες (μας, εμείς), το ρήμα είμαστε και το 
τοπικό εδώ, στοιχεία που αποκαλύπτουν τον προσανατολισμό των κειμένων της 
πλατείας σε μια διαδικασία έκφρασης ταυτότητας.  

Όσον αφορά τη συχνότητα το εμείς με 474 εμφανίσεις είναι πολύ πιο συχνό από το 
αυτοί με 263 με εμφανίσεις, ενώ μια παρόμοια ανισορροπία εμφανίζεται στα τοπικά 
επιρρήματα (που μπορεί να λειτουργούν και ως προθέσεις), όπως φαίνεται στον 
ακόλουθο πίνακα: 
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Πίνακας 3: Συχνότητα τοπικών επιρρημάτων στο σώμα κειμένων 
εδώ 1120 εκεί 150 
μέσα 251 έξω  127 
πάνω 236 κάτω 121 
μπροστά 98 πίσω 72 
κοντά 21 μακριά 13 

 
Τα δεδομένα αυτά συνάδουν με την έμφαση στην εγωκεντρική οργάνωση του 

χώρου, που έχει ήδη παρατηρηθεί για γενικά δεδομένα της ελληνικής γλώσσας 
(Γούτσος 2007), είναι ωστόσο χαρακτηριστικά για την έμφαση στο δεικτικό κέντρο, 
που παρατηρείται στο συγκεκριμένο σώμα κειμένων. 

Σημαντικές είναι οι συνάψεις και οι ευρύτερες χρήσεις των λέξεων-κλειδιών. Έτσι 
για το μας οι σπουδαιότερες συνάψεις είναι οι τύποι χέρια, ζωή/ζωές στο λεξικό 
σύμπλεγμα να πάρουμε τη ζωή/τις ζωές μας στα χέρια μας, καθώς και τύποι όπως 
αγώνας, δράσεις,  κίνημα, συνελεύσεις και μόνοι, αλλά και ρηματικοί τύποι όπως 
εκμεταλλεύονται, οδήγησαν, που τοποθετούν τους δράστες στο ρόλο του πάσχοντος. 

Για το είμαστε, σπουδαιότερη σύναψη είναι το εδώ και δευτερευόντως λέξεις όπως 
όλοι, εμείς, αποφασισμένοι, αγανακτισμένοι, λίγοι, πολλοί, παντού κ.λπ. Άλλες χρήσεις 
περιλαμβάνουν προθετικές φράσεις όπως στην πλατεία/στις πλατείες, στους δρόμους, 
επίθετα όπως ακομμάτιστοι, αλληλέγγυοι, ανεξάρτητοι, αυτόνομοι, δυναμικοί, 
νομοταγείς, χαρακτηρισμούς όπως εκφραστές της κοινωνίας, η μαγιά, η πέτρα του 
σκανδάλου, καθρέφτης της κοινωνίας, ο εχθρός λαός, σημείο αναφοράς, η ιστορία σε 
κίνηση και φράσεις όπως: είμαστε αυτοί που είμαστε εδώ, οι πλατείες είμαστε εμείς/ 
και είμαστε παντού και εμείς είμαστε η δημοκρατία/η βουλή/μια κάτω βουλή. 

Οι συνάψεις του εμείς είναι πάλι το εδώ και, δευτερευόντως, τύποι όπως είμαστε, 
μιλάμε,  όλοι,  πρέπει, ενώ χαρακτηριστικές είναι οι φράσεις: παραμένουμε στις 
πλατείες, τώρα μιλάμε εμείς, να αποφασίζουμε εμείς για εμάς, αυτό που μας ενώνει 
είμαστε εμείς οι ίδιοι, δεν θα φύγουμε, θα φύγουν αυτοί, το χρέος δεν το δημιουργήσαμε 
εμείς αλλά αυτοί, αυτοί τη δουλειά τους κι εμείς τον αγώνα μας. Αντίστοιχα, το αυτοί 
συνάπτεται με το φύγουν και το είναι και βρίσκεται σε φράσεις όπως: αυτοί 
απέναντι/εκεί πάνω, πλουτίζουν, κλέβουν, κυβερνάνε, έχουν τους νόμους, ήξεραν, είναι 
στα κανάλια/στις τράπεζες, είναι σε αδιέξοδο, φοβούνται, έχουν τρομάξει, είναι 
δολοφόνοι, ο εχθρός, δεν είναι Έλληνες, δεν είναι τίποτα, να μπουν φυλακή, να 
τιμωρηθούν, δεν βρίσκουν μέρος να κρυφτούν. 

Τέλος, οι κύριες συνάψεις του εδώ είναι οι τύποι είμαστε και εμείς, ενώ 
δευτερεύουσες συνάψεις είναι: ήρθαμε, μείνουμε/μένουμε, οδήγησαν. 

Ακόμα και αυτή η σχηματική παρουσίαση υπογραμμίζει τη στενή συσχέτιση του 
«εμείς» με το «εδώ», τον ορισμό δηλαδή της ταυτότητας των δραστών της πλατείας 
σε συνάρτηση με τον τόπο. Ο πόλος του «εμείς» ταυτίζεται με την παραμονή στο 
«εδώ», ενώ ο αντίθετος πόλος του «αυτοί» συσχετίζεται με το «εκεί» τόσο ως 
κυριολεκτική τοπική αναφορά στο κτήριο της Βουλής όσο και ως συσχετιστική 
έννοια αποστασιοποίησης.  
 
 
5. Κοινωνικές πρακτικές 
 
Οι δύο προηγούμενες ενότητες φέρνουν στην επιφάνεια μια σημαντική αντίφαση ως 
προς το περιεχόμενο που αποκτά η ταυτότητα του κινήματος των πλατειών. Από τη 
μία πλευρά, οι πρακτικές λόγου που εφαρμόστηκαν στο Σύνταγμα χαρακτηρίζονται 
καινοτόμες, καθώς η παραγωγή του δημόσιου λόγου έγινε με βάση αντιιεραρχικές 
διαδικασίες. Η ανάλυση, ωστόσο, των δεδομένων του σώματος κειμένων αναιρεί εν 
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μέρει αυτή τη δυναμική «από τα κάτω», διότι φαίνεται ότι η ταυτότητα κινήματος 
δομείται πρωτίστως με αυτοαναφορικούς όρους και πάντοτε σε συνάρτηση με τον 
τόπο. Σε αυτό το πλαίσιο, αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον η παρατήρηση πως από όλες 
τις σχετικές κατηγορίες που περιλαμβάνονται σε μία συλλογική ταυτότητα (π.χ. 
συμμετοχικότητα, δράσεις, σκοποί, αξίες κ.λπ., πρβλ. De Fina 2006, van Dijk 2010), 
μόνο εκείνη της συμμετοχικότητας πραγματώνεται σταθερά στο λόγο του κινήματος. 
Στην παρούσα ενότητα θα επιχειρήσουμε να διερευνήσουμε την αντίφαση αυτή, 
επιχειρώντας να συνδυάσουμε αυτό που συνέβαινε στο Σύνταγμα, ως μια νέα μορφή 
συμμετοχής στο κοινωνικό και πολιτικό επίπεδο, με τη γλωσσική αναπαράσταση των 
κοινωνικών πρακτικών, δηλαδή με αυτό που οι συμμετέχοντες έλεγαν ότι συνέβαινε. 

Το ζήτημα των κοινωνικών πρακτικών συνδέεται με την (ανα)παραγωγή του 
περικειμενικού προτύπου για την πλατεία Συντάγματος. Όπως φάνηκε παραπάνω 
(ενότητα 3), το συγκεκριμένο μοντέλο περιλάμβανε διάφορα είδη λόγου, με κυρίαρχο 
αυτό της λαϊκής συνέλευσης. Το εν λόγω είδος είχε πολλά κοινά χαρακτηριστικά με 
τον κοινοβουλευτικό λόγο των δυτικών αστικών δημοκρατιών (π.χ. οι ομιλητές είχαν 
στη διάθεσή τους συγκεκριμένο χρόνο για να τοποθετηθούν, υπήρχε ειδικό βήμα για 
τους ομιλητές, ειδικά διαμορφωμένος χώρος για τους πρακτικογράφους κ.λπ.), 
διέφερε εντούτοις σε ουσιώδη ζητήματα σχετικά με τις συνθήκες παραγωγής του. Ο 
λόγος του κινήματος παραγόταν και προσλαμβανόταν μέσα από μια αδιαμεσολάβητη 
διαδικασία «από τα κάτω». Κατά συνέπεια, το εδώ των συμμετεχόντων, ο φυσικός 
δηλαδή χώρος της πλατείας και αναπόσπαστο συστατικό του περικειμενικού 
προτύπου, αποκτούσε μια νέα νοηματοδότηση μέσω της γλωσσικής αναπαράστασης, 
στην οποία περιλαμβάνονταν οι νέες κοινωνικές και πολιτικές διστάσεις που 
αναδείχθηκαν μέσα από το κίνημα των πλατειών. Με άλλα λόγια, το περικείμενο του 
Συντάγματος εμπλουτιζόταν εννοιολογικά προκειμένου να είναι συναφές με την υπό 
διαμόρφωση περίσταση. 

Η  νέα ταυτότητα που αναδείχθηκε μέσα από αυτές τις πρακτικές ενσωματώθηκε 
στο αντίστοιχο περικειμενικό πρότυπο και στη διαδικασία αυτή συνέβαλλε 
σημαντικά η ίδια η γλωσσική παραγωγή, όπως διαμορφώθηκε μέσα από τη 
συμμετοχή σε συγκεκριμένα συστήματα λόγου (Jones 2008: 433). Ως ένα τέτοιο 
σύστημα θα πρέπει να εννοήσουμε και τον λόγο του κινήματος του πλατειών, ο 
οποίος περιλάμβανε συγκεκριμένα κειμενικά είδη, ενεργοποιούταν εντός 
συγκεκριμένων περικειμενικών συνθηκών και, τέλος, προϋπέθετε συγκεκριμένο είδος 
σχέσεων μεταξύ των συμμετεχόντων. 

Όπως σημειώθηκε παραπάνω, η ταυτότητα του κινήματος συνδέεται με την έννοια 
του τόπου. Οι συμμετέχοντες πραγματώνουν τη νέα τους ταυτότητα κυρίως με τη 
φυσική τους παρουσία σε ένα συγκεκριμένο χώρο: αν το υποκείμενο δεν βρίσκεται 
εκεί, τότε είναι αδύνατο να συμμετάσχει και να οικειοποιηθεί τη νέα ταυτότητα. Υπό 
αυτό το πρίσμα, ο Springer (2011a: 538) επισημαίνει ότι, σε αντίθεση με τη δημόσια 
σφαίρα, ο δημόσιος χώρος γίνεται αντιληπτός «ως ένας υλικός χώρος ακριβώς επειδή 
μέσω της υλικότητάς του καθιστά φυσικά ορατή την πολιτική πράξη». Ο δημόσιος 
χώρος, επομένως, είναι το πεδίο εντός του οποίου καθίστανται ορατά και γίνονται 
αντικείμενα διαλεκτικής τα πολιτικά προτάγματα. Συνεπώς, τα υποκείμενα δεν 
μπορούσαν παρά να δομήσουν την ταυτότητά τους με όρους τοπικότητας: είμαστε 
εδώ, και είμαστε εδώ και όχι κάπου άλλου, διότι εδώ αλληλεπιδρούμε με 
συγκεκριμένο τρόπο και αποκτούμε συγκεκριμένες ταυτότητες. 

Αντίστοιχα, το σκηνικό, ως μέρος του περικειμενικού προτύπου, αναφέρεται στην 
τοποθεσία και το χρόνο μιας περίστασης, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να καθίσταται 
κοινωνικά συναφές με αυτήν (van Dijk 2009: 45). Μέσω της κατηγορίας της 
τοποθεσίας οργανώνονται όλες οι χωροχρονικές πληροφορίες βάσει των οποίων οι 



[��313��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

συμμετέχοντες σε μια περίσταση ερμηνεύουν το χώρο εντός του οποίου δρουν, 
δηλαδή ουσιαστικά δίνουν την απάντηση στα ερωτήματα πού βρίσκομαι τώρα και πού 
μιλάω αυτή τη στιγμή (van Dijk 2009: 46). Αυτές οι πληροφορίες πραγματώνονται 
γλωσσικά μέσω της τοπικής δείξης και συνακόλουθα οι γνωσιακές πτυχές του 
σκηνικού νοηματοδοτούνται από τα κοινωνικά συμφραζόμενα. 

Το περικειμενικό πρότυπο της πλατείας Συντάγματος οργανώνεται σε 
ομόκεντρους κύκλους, τόσο με όρους τόπου, όσο και με όρους περιεχομένου. 
Σχηματικά, ο μικρότερος τοπικός κύκλος είναι ο χώρος στον οποίο συνεδριάζουν οι 
επιμέρους επιτροπές, ο αμέσως επόμενος κύκλος αναφέρεται στο χώρο της λαϊκής 
συνέλευσης και στη συνέχεια έχουμε τους ευρύτερους τοπικούς κύκλους της 
Ελλάδας, της Ευρώπης και, τέλος, του πλανήτη. Όσον αφορά τη θεματική οργάνωση, 
ο πρώτος κύκλος αναφέρεται στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα, ο αμέσως επόμενος 
στην οικονομική κρίση στην Ελλάδα, ενώ όσο απομακρυνόμαστε από το κέντρο οι 
θεματικές αναφέρονται σε  γενικότερα ζητήματα, όπως η ευρωπαϊκή ταυτότητα ή το 
πρόταγμα για μια κοινωνία απαλλαγμένη από ηγεμονίες. Η λαϊκή συνέλευση εστίασε 
κυρίως στο θέμα του Μνημονίου, αφιερώνοντας δυνάμεις στη συγκρότηση ενός 
συμπαγούς αντιμνημονιακού και αντικυβερνητικού κινήματος, παρά το γεγονός ότι 
διατύπωσε και έφερε στο προσκήνιο πολιτικά ζητήματα πολύ ευρύτερα, με 
σημαντικότερο αυτό της άμεσης δημοκρατίας. 

Επιγραμματικά μπορούμε να πούμε ότι η κατασκευή του νέου περικειμένου της 
πλατείας Συντάγματος χαρακτηρίζεται από μια δυναμική διαδικασία προσαρμογής 
στα χαρακτηριστικά της υπό διαμόρφωση κοινωνικής περίστασης. Η παραγωγή/ 
κατανόηση του λόγου, οι ταυτότητες και οι πρακτικές απέκτησαν συνάφεια προς τη 
νέα κοινωνική κατάσταση. Το πρότυπο κατασκευάζεται «από τα κάτω» και η 
διαδικασία αυτή πραγματώνεται γλωσσικά με το ερώτημα τι κάνουμε εδώ; Αυτή η 
ρητή ανάγκη για τη λήψη δράσεων μέσα από συλλογικές διαδικασίες σηματοδοτεί τη 
μετάβαση από τη μάζα στο πλήθος. Όπως παρατηρεί ο Δουζίνας (2011), ο 
μετασχηματισμός της μάζας σε πλήθος συνεπάγεται τη δημιουργία ενός νέου 
πολιτικού υποκειμένου το οποίο απαιτεί και ενοποιείται μέσα από τις δράσεις του. Εν 
προκειμένω, η ταυτότητα του υποκειμένου δομήθηκε πρωταρχικά στη διάδραση σε 
ένα κοινό φυσικό, δημόσιο χώρο. Ως εκ τούτου, το κρίσιμο ερώτημα για τον 
αυτοπροσδιορισμό μετατοπίζεται από το «ποιοι είμαστε» στο «πού είμαστε» (είμαστε 
οι  πλατείες, είμαστε όσοι είμαστε εδώ, αλλά και το πάνω και κάτω πλατεία, διάκριση 
η οποία υπονοούσε πολιτικές διακρίσεις). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι μια πρακτική 
που λαμβάνει χώρα σε ένα συγκεκριμένο χώρο, όπως για παράδειγμα η λαϊκή 
συνέλευση στην πλατεία Συντάγματος, αποτελεί μία γειωμένη προβολή όλων των 
χαρακτηριστικών και της ιστορικότητας της πρακτικής αυτής (Lefebvre 1991: 8).  
 
 
6. Συμπεράσματα και προοπτικές 
 
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν η ανάλυση του λόγου των κινήματος των 
πλατειών και ειδικότερα της γλωσσικής πραγμάτωσης των κοινωνικών υποκειμένων 
καθώς και της ευρύτερης κοινωνικής κατάστασης, μέσα στην οποία έδρασαν τα 
υποκείμενα. Σε αυτό το πλαίσιο, οι κοινωνικές/πολιτικές ταυτότητες και οι 
κοινωνικός/δημόσιος χώρος συναρθρώνονται, αφού, όπως φάνηκε, οι πρώτες 
δομούνται βάσει του δεύτερου. Η συχνή χρήση τοπικών δεικτών και μάλιστα των 
δεικτών που ορίζουν το δεικτικό κέντρο (εμείς-εδώ-τώρα) συνιστά την πιο 
χαρακτηριστική γλωσσική διάσταση της πρακτικής αυτής. Όπως σημειώθηκε και από 
τους ίδιους τους συμμετέχοντες: «Όλοι ήρθαμε στην πλατεία ως ‘κανένας’ και 
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φύγαμε ως ‘εμείς’» (Μπρέστα 2011: 100). Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι δύο 
στρατηγικές αναφοράς (Hart 2010), η συλλογικότητα και η τοπικότητα, ταυτίζονται 
στο συγκεκριμένο κειμενικό περιβάλλον.  

Εδώ σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν δύο διαδικασίες. Κατά πρώτον, η 
ταυτολογία, με την οποία η ταυτότητα του κινήματος εξισώνεται με το φυσικό χώρο 
(είμαστε οι πλατείες, είμαστε αυτοί που είμαστε εδώ). Δεύτερον, η δημιουργία 
συσχετιστικών αντιθέσεων, η γνωστή στρατηγική εμείς έναντι του αυτοί (πρβλ. van 
Dijk 1998), με βάση τοπικούς όρους (εδώ κάτω – αυτοί πάνω, εκεί/μέσα, εμείς 
μένουμε – αυτοί φεύγουν). Εξίσου ενδιαφέρουσα είναι η παρατήρηση ότι η ακινησία 
συγκροτεί τη φυσική/σωματική δήλωση της παρουσίας του κινήματος ως συλλογικού 
υποκειμένου. Τέλος, η προτεραιότητα του τοπικού έναντι του υπερ-τοπικού γίνεται 
εμφανής στα θέματα που συζητούνται περισσότερο στις λαϊκές συνελεύσεις (έμφαση 
στο Μεσοπρόθεσμο Πρόγραμμα και το Μνημόνιο παρά σε ευρύτερα ζητήματα). 

Ακολουθώντας τη διάκριση του Lefebvre (1991) σε φυσικό, νοητικό και 
κοινωνικό χώρο, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι το κοινωνικό περικείμενο που 
παράχθηκε στις μέρες των πλατειών νοηματοδότησε τις παραπάνω κατηγορίες. Το 
εδώ των διαδηλωτών συγκροτεί έναν (δια)προσωπικό τόπο, το τοπικό επίκεντρο της 
διαμαρτυρίας. Πρόκειται για έναν καθαρά γεωγραφικό χώρο, την πλατεία 
Συντάγματος, ο οποίος επιχειρείται να συνδεθεί με την υπόλοιπη Αθήνα (τοπικές 
λαϊκές συνελεύσεις) και τον υπόλοιπο κόσμο (λαϊκές συνελεύσεις στην Ισπανία). 
Ωστόσο, το κυριότερο χαρακτηριστικό του είναι πως συγκροτεί έναν κοινωνικό 
χώρο, βάσει του όποιου προσδίδονται νέες ταυτότητες και δημιουργούνται 
συλλογικότητες. Υπό αυτή την έννοια, οι κοινωνικός χώρος λειτουργεί ως πολιτικός 
χώρος. Πρόκειται για μια κοινωνική επικράτεια, εντός της οποίας εντοπίζονται 
κοινωνιο-πολιτισμικοί παράμετροι και καθορίζονται δράσεις (τι κάνουμε και πώς το 
κάνουμε). Η αίσθηση του «ανήκειν» και της συμμετοχής δεν εδράζεται μόνο στο 
επειδή είμαστε εδώ, αλλά στο ίδιο το εδώ καθεαυτό. Η παρατήρηση αυτή, εξάλλου, 
επιβεβαιώνεται τόσο από την υπεράσπιση του φυσικού χώρου της πλατείας τις μέρες 
των μεγάλων κινητοποιήσεων (15, 28-29/6 2011), όσο και από την απόφαση του 
Δήμου Αθηναίων να καταλάβει το φυσικό χώρο προκειμένου να διαλύσει το κίνημα 
των πλατειών. Ο στόχος της επέμβασης ήταν η αποκατάσταση της «κανονικότητας» 
της πλατείας και έτσι να αποκοπεί ως φυσικός χώρος από τα νέα κοινωνικά 
συμφραζόμενα. Τα γεγονότα αυτά πιθανόν να αναδεικνύουν μια βασική αδυναμία της 
προτεραιότητας του τόπου ως συνεκτικού στοιχείου της ταυτότητας, ότι δηλαδή 
καλλιεργεί αμυντικά και εδαφικά ανακλαστικά για την προστασία της 
συλλογικότητας (βλ. Γιοβανόπουλος 2011: 265). Δεν είναι τυχαίο, άλλωστε, ότι όσο 
μειωνόταν ο φυσικός χώρος τόσο περισσότερο έφθινε το κίνημα και αντίστροφα. 

Συμπερασματικά, το κίνημα των πλατειών δημιούργησε ένα νέο πολιτικό 
περικείμενο με βασικά χαρακτηριστικά τις ανοιχτές και δημοκρατικές διαδικασίες 
στη λήψη αποφάσεων, τη ριζοσπαστικοποίηση της πολιτικής συμμετοχής, τη νέα 
αντίληψη για το δημόσιο χώρο και, τέλος, τη δημιουργία νέων κειμενικών ειδών 
καθώς και τη καινοτόμα συνάρθρωση των ήδη γνωστών. Από την άλλη, όμως, το 
περιεχόμενο του λόγου έμοιαζε «εγκλωβισμένο» στους πρώτους δύο κύκλους της 
περικειμενικής οργάνωσης.   

Αυτή η θεμελιώδης αντίφαση έχει πολιτικές προεκτάσεις. Κατ’ αρχάς, σχετίζεται 
άμεσα με τη διαδικασία παραγωγής του δημοσίου χώρου. Ο δημόσιος χώρος δεν 
είναι κάτι ήδη συγκροτημένο, δεδομένο και μονολιθικό. Αντιθέτως, συνιστά το 
προϊόν μιας διαλεκτικής διαδικασίας διαφορετικών λόγων, και εφόσον η διαδικασία 
αυτή είναι διαρκής, τότε και ο δημόσιος χώρος τελεί συνεχώς υπό νοηματική 
διαμόρφωση (Spinger 2011b: 93). Κατά τη διάρκεια του κινήματος η κατηγορία του 
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(δημόσιου) χώρου επαναπροσδιορίστηκε συλλογικά. Το ίδιο συνέβη και με τις 
ταυτότητες των υποκειμένων που έδρασαν στο χώρο. Η συλλογικότητα της λαϊκής 
συνέλευσης κατάφερε να ανατρέψει την «κανονικότητα» της πλατείας και να 
επιβάλλει μία νέα. Η νέα σύλληψη για το δημόσιο χώρο ερχόταν σε αντίθεση με την 
κυρίαρχη σύλληψη των ελίτ, οι οποίες ελέγχουν το δημόσιο χώρο επιβάλλοντας εντός 
των ορίων του την α-πάθεια (Duncan 1996).  

Τέλος, η διαδικασία μεταβολής της έννοιας του δημοσίου χώρου θα πρέπει να 
εξεταστεί σε συνάρτηση με την αντίστοιχη επιρροή που άσκησαν άλλα κινήματα. Αν 
υιοθετήσουμε τις έννοιες του λόγου και της εδαφικοποίησης, όπως αυτές 
προσδιορίζονται στο έργο των Deleuze & Guattari (1988, 1994), τότε μπορούμε να 
υποστηρίξουμε ότι η εξέγερση του Δεκέμβρη μπορεί να ερμηνευτεί με όρους 
απεδαφικοποίησης, καθώς δημιούργησε νέους αστικούς χώρους με τη εξάπλωση των 
γεγονότων από το κέντρο προς την περιφέρεια (πρβλ. Vradis & Dalakoglou 2011) και 
έδωσε έμφαση στο δικαίωμα της κατάληψης και επαναχρησιμοποίησης του αστικού 
χώρου (πρβλ. σχετικά Castells 1983). Αντίστοιχα, το κίνημα των πλατειών ήταν ένα 
κίνημα επαναδαφικοποίησης. Η πλατεία μετατράπηκε  σε ένα κεντρικό σημείο όπου: 
α) συναρθρώθηκαν διαφορετικοί λόγοι, β) δημιουργήθηκαν νέες συλλογικότητες και 
γ)  η πολιτική δράση απέκτησε χωροταξική υπόσταση. Οι λόγοι αυτοί εξηγούν τόσο 
την προτεραιότητα του τοπολογικού ορισμού όσο και την μη απεδαφικοποίηση του 
κινήματος των πλατειών, δηλαδή τη μη διάχυσή του εκτός των συγκεκριμένων 
τοπικών ορίων. Όπως αναφέρθηκε πιο πάνω, στην περίπτωση της Ελλάδας 
καλλιεργήθηκαν εδαφικά ανακλαστικά υπεράσπισης της κοινότητας, σε αντίθεση λ.χ. 
με το κίνημα στην Ισπανία, που χαρακτηρίστηκε από διάχυτη οργάνωση και 
διασύνδεση περιφέρειας και κέντρου.  

Συνοψίζοντας κάπως απλουστευτικά τα παραπάνω: το ελληνικό κίνημα των 
πλατειών περιορίστηκε να ορίσει το ποιοι είμαστε με βάση το πού είμαστε, 
παραμελώντας τη σπουδαιότητα του τι και πού γινόμαστε. Ο περιορισμός αυτός 
προδιέγραψε και την πορεία του. 
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Abstract 
 
The paper outlines a research project that aims at studying recent language change in 
Greek through the compilation and analysis of the Diachronic Corpus of Greek of the 
20th century. The corpus will include texts from the first nine decades of the 
20th century (20 million words) and will be integrated with the existing 30 million 
word Corpus of Greek Texts. We first present the research area of recent language 
change and describe the project’s goals and design principles. We refer to the specific 
issues raised by Greek and illustrate recent change in the language through examples 
from corpus analysis. 
 
Λέξεις-κλειδιά: γραμματικοποίηση, διαχρονική γλωσσολογία, πρόσφατη γλωσσική 
αλλαγή, σώματα κειμένων 
 
 
1. Η μελέτη της πρόσφατης γλωσσικής αλλαγής 
 
Με τον όρο πρόσφατη γλωσσική αλλαγή νοείται η «αλλαγή στο πρόσφατο παρελθόν 
που αφορά την τρέχουσα γλώσσα» (Aarts κ.ά. 2013: 2). Ο ορισμός αυτός δίνει 
έμφαση σε δύο σημεία: α) η γλωσσική αλλαγή εντοπίζεται όχι μόνο στο απώτερο 
παρελθόν, αλλά και στο πρόσφατο όπως λ.χ. το διάστημα του περασμένου αιώνα, και 
β) η πρόσφατη γλωσσική αλλαγή αφορά την τρέχουσα γλώσσα, δηλαδή περιορίζεται 
σε μια συγκεκριμένη συγχρονία και με αυτή την έννοια μπορούμε να κάνουμε λόγο 
για φαινόμενα αλλαγής μέσα σε μια συγχρονία ή «διαχρονία μέσα στη συγχρονία». 
Όπως γίνεται αξιωματικά δεκτό στη σύγχρονη γλωσσολογία, προϋπόθεση της 
γλωσσικής αλλαγής είναι η γλωσσική ποικιλία και, επομένως, κάθε συγχρονικό 
σύστημα, εφόσον επιδεικνύει γλωσσική ποικιλία, υπόκειται σε γλωσσική αλλαγή.  

Στη μελέτη της πρόσφατης γλωσσικής αλλαγής έχουν συνεισφέρει κλάδοι όπως η 
ιστορική κοινωνιογλωσσολογία (βλ. Romaine 1982, Hernandez-Campoy & Conde-
Silvestre 2012), η ιστορική πραγματολογία (βλ. Jucker 1995, Jucker & Taavitsainen 
2010), αλλά και οι έρευνες που διεξάγονται στο πλαίσιο της θεωρίας της 
γραμματικοποίησης (βλ. Hopper & Traugott 1993/2003). Σημαντική, βέβαια, είναι η 
ώθηση που έχει δώσει στη μελέτη αυτή η γλωσσολογία σωμάτων κειμένων (βλ. Mair 
2009), που βασίζεται στη χρήση συγκρίσιμων σωμάτων κειμένων από διαφορετικές 
χρονικές περιόδους, τα οποία επιτρέπουν τη συστηματική ανάλυση διαχρονικών 
δεδομένων από αυθεντικά (γραπτά και προφορικά) κείμενα. Καθώς αυξάνονται οι 
διαθέσιμοι πόροι για τις διάφορες φάσεις της ιστορίας των γλωσσών, αλλά και καθώς 
τα συγχρονικά σώματα κειμένων εξελίσσονται στο χρόνο, αντλώντας στοιχεία από 
διαδοχικές δεκαετίες, η πρόσφατη γλωσσική αλλαγή αποτελεί το αντικείμενο όλο και 
περισσότερων ερευνητικών προσπαθειών. Έτσι, για τη μελέτη της πρόσφατης 
γλωσσικής αλλαγής μπορούμε να διακρίνουμε τρία είδη σωμάτων κειμένων:  

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
318-329.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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α) διαχρονικά σώματα κειμένων, που καλύπτουν μία ή περισσότερες ιστορικές 
περιόδους ή ολόκληρη την ιστορική εξέλιξη της υπό μελέτη γλώσσας όπως λ.χ. το 
Corpus of Historical American English (COHA) που καλύπτει σχεδόν ολόκληρη την 
αμερικανική αγγλική (1810-2009), 

β) «οικογένειες» σωμάτων κειμένων, που περιλαμβάνουν σώματα κειμένων που 
έχουν σχεδιαστεί με τα ίδια κριτήρια, αλλά αφορούν διαφορετικές χρονικές 
περιόδους. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η οικογένεια σωμάτων κειμένων με 
βάση το Lancaster-Oslo-Bergen Corpus της αγγλικής, που περιλαμβάνει το BLOB-
1931 (για την περίοδο 1928-1934), το LOB (με δεδομένα από το 1961) και το F-LOB 
(με δεδομένα από το 1991). Αυτά τα σώματα κειμένων διαθέτουν 1 εκατ. λέξεις το 
καθένα, που έχουν αντληθεί ανά 30 χρόνια μέσα στον 20ό αιώνα. 

γ) συγχρονικά σώματα κειμένων: σώματα κειμένων που έχουν αρχίσει τη συλλογή 
δεδομένων από παλιότερα και συνεχίζουν έως σήμερα (monitor corpora) ή που 
καλύπτουν μια μεγάλη περίοδο όπως το British National Corpus (BNC) με δεδομένα 
από τη δεκαετία του 1960 έως σήμερα. 

Διαχρονικά σώματα κειμένων έχουν αναπτυχθεί κυρίως για τα αγγλικά, αλλά και 
για μια σειρά από άλλες γλώσσες, όπως στα παραδείγματα του Πίνακα 1: 
 
Πίνακας 1: Παραδείγματα διαχρονικών σωμάτων κειμένων 
Γλώσσα Σώμα κειμένων Γλωσσική περίοδος 
Ουαλικά  Historical Corpus of Welsh Language 1500-1850 
Ισλανδικά   Icelandic Parsed Historical Corpus 12ος-20ός αι. 
Γερμανικά   Deutsch Diachron Digital 750-1900 
Τσεχικά  Diachronic section of the Czech National Corpus  13ος αι.-1989  
Γαλλικά   Corpus MCVF 1100-1837 
Ιταλικά   Diachronic Corpus di Italiano Scritto 1861-1945 
Ισπανικά   Corpus Diacrónico del Español 1290-1974 
Πορτογαλικά   O corpus do Português 1300-1900 
Κινεζικά Sheffield Corpus of Chinese   960-1279, 1366-1644, 1644-1911 
 

Ειδικά για τα αγγλικά, διαχρονικά σώματα κειμένων έχουν δημιουργηθεί για 
πολλές γεωγραφικές ποικιλίες (βρετανικά, αμερικανικά, αυστραλιανά, ινδικά αγγλικά 
κ.ά.), αλλά και διαλέκτους των βρετανικών αγγλικών (π.χ. σκοτσέζικα) και για όλες 
τις ιστορικές περιόδους της αγγλικής (παλαιά, μέση, πρώιμη σύγχρονη, 
μεταγενέστερη σύγχρονη έως σήμερα). Αυτά τα σώματα κειμένων μπορεί να 
περιλαμβάνουν ένα ευρύ φάσμα κειμενικών ειδών (π.χ. COHA) ή να αφορούν 
συγκεκριμένα κειμενικά είδη (π.χ. TIME Magazine Corpus, 1923-2006, The 
Diachronic Corpus of Present-Day Spoken English, DCPSE, 1950-1990).  

Είναι επίσης σημαντικό ότι υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεγεθών στα διαχρονικά 
σώματα κειμένων και, επομένως, ποικιλία στο σχεδιασμό και τη συγκρότησή τους. 
Μπορούμε να διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες σωμάτων κειμένων  (πρβλ. Kytö 
2012: 1516): 

α) πολύ μεγάλα διαχρονικά σώματα κειμένων, όπως π.χ. το COHA με 400 εκατ. 
λέξεις ή το Corpus Diacrónico del Español με 125 εκατ. λέξεις, 

β) μεγάλα σώματα κειμένων, όπως το O corpus do Português με 45 εκατ. λέξεις, το 
Corpus of English Novels (1881-1922) με 26 εκατ. λέξεις ή το The Old Bailey Corpus 
(1720-1913) με 14 εκατ. λέξεις, 

γ) μεσαία σώματα κειμένων, όπως το Diachronic Czech National Corpus με 2 
εκατ. λέξεις, το The Helsinki Corpus of English Texts (730-1710) με 1,5 εκατ. λέξεις 
ή το BLOB-1931 με 1 εκατ. λέξεις, και 

δ) μικρά σώματα κειμένων, όπως το Parsed Corpus of Old English (-1300) με 
106.210 λέξεις ή το Sheffield Corpus of Chinese  με μόλις 18.000 λέξεις. 
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Τα γλωσσικά φαινόμενα που έχουν μελετηθεί στα διαχρονικά σώματα κειμένων 
αφορούν αλλαγές στο λεξιλόγιο (λ.χ. Baker 2011) και τη γραμματική (λ.χ. Rudanko 
2006 για τα συμπληρώματα, Leech κ.ά. 2009), μορφολογικά φαινόμενα (λ.χ. Baayen 
& Renouf 1996 για την παραγωγικότητα των γραμματικών μορφημάτων, Fischer 
1998 για τους νεολογισμούς, Duguid 2010), τη φρασεολογία (λ.χ. Davies 2012), αλλά 
και πολιτισμικές αλλαγές (λ.χ. Baker 2010 για αλλαγές στην αναπαράσταση των 
φύλων, Marchi 2010 για αλλαγές στην αντίληψη για την ηθική, Partington 2012 για 
τον αντισημιτισμό στη γλώσσα).  

Όσον αφορά την πρόσφατη αλλαγή στη γραμματική, για παράδειγμα, ένα 
φαινόμενο που έχει μελετηθεί πολύ στα αγγλικά είναι η τροπικότητα (βλ. λ.χ. Krug 
2000, Millar 2009). Ο Leech (2002), μεταξύ άλλων, διαπιστώνει ότι ρήματα που 
δηλώνουν τροπικότητα (can, could, should, must κ.λπ.) μειώνονται σε συχνότητα, 
ενώ τα ημι-τροπικά ρήματα (need to, have to) αυξάνονται. Για το λεξιλόγιο, 
χαρακτηριστική είναι η έρευνα του Baker (2011), ο οποίος διαπιστώνει αλλαγές στη 
συχνότητα: μεγαλύτερη μείωση συχνότητας εμφανίζουν λέξεις όπως upon, shall, Mr, 
certain, Mrs, great, sir, must, ενώ μεγαλύτερη αύξηση συχνότητας παρουσιάζουν 
στοιχεία όπως around, health, information, it’s, didn’t, social. Η έρευνα αυτή μπορεί 
να έχει προεκτάσεις για αλλαγές στη γραμματική (π.χ. τα δεδομένα του Baker 
επιβεβαιώνουν την παρατήρηση του Leech για την τροπικότητα), στη σημασιολογική 
διεύρυνση ή συρρίκνωση (π.χ. μείωση του upon σε σχέση με το on), αλλά και για 
κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές (π.χ. μείωση σε τύπους όπως Mr, Mrs, sir και 
αύξηση λεξιλογίου που αναφέρεται σε κοινωνικά ζητήματα, όπως health, social). 

Στη συνέχεια του άρθρου θα παρουσιάσουμε ένα ερευνητικό πρόγραμμα που 
στοχεύει στη μελέτη της πρόσφατης γλωσσικής αλλαγής στα ελληνικά με τη 
δημιουργία και ανάλυση ενός διαχρονικού σώματος κειμένων του 20ού αιώνα. Θα 
συζητήσουμε επίσης ορισμένα παραδείγματα πρόσφατης γλωσσικής αλλαγής στα 
ελληνικά που εντοπίζονται με τη χρήση σωμάτων κειμένων και θα ολοκληρώσουμε 
με τις προοπτικές και προεκτάσεις της προσέγγισης αυτής. 
 
 
2. Διαχρονικό Σώμα Ελληνικών Κειμένων του 20ού αιώνα 
 
2.1 Στόχοι του προγράμματος 
 
Ενώ στη δεκαετία του 1990 εμφανίζονται τα πρώτα εξελιγμένα διαχρονικά σώματα 
κειμένων στα αγγλικά (FLOB και Frown), η δεκαετία αυτή είναι εκείνη στην οποία 
εμφανίζονται τα δύο μεγάλα συγχρονικά σώματα κειμένων στα ελληνικά, δηλαδή ο 
Εθνικός Θησαυρός της Ελληνικής Γλώσσας (ΕΘΕΓ) και το Σώμα Ελληνικών Κειμένων 
(ΣΕΚ) (βλ. Goutsos 2010 για μια συγκριτική αποτίμηση). Από τότε έχουν αναπτυχθεί 
ειδικευμένα σώματα κειμένων όπως της Πύλης για την Ελληνική Γλώσσα ή το Corpus 
Προφορικού Λόγου του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών, αλλά και διαχρονικές 
συλλογές κυρίως λογοτεχνικών κειμένων όπως ο ΠΟΘΕΓ (1774-2000) ή το 
Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού κ.ά. Σε αντίθεση, ωστόσο, με τις γλώσσες που 
αναφέρθηκαν στην προηγούμενη ενότητα, δεν έχουν αναπτυχθεί διαχρονικά σώματα 
κειμένων. Υπάρχει επομένως ανάγκη για ένα εκτεταμένο διαχρονικό σώμα κειμένων 
για τα ελληνικά, και μάλιστα είναι απαραίτητο αυτό το σώμα κειμένων να είναι 
συγκρίσιμο με υπάρχοντα συγχρονικά σώματα κειμένων ώστε να μπορούν να 
συνδυαστούν οι σχετικοί γλωσσικοί πόροι. 

Για να καλυφθεί αυτή η ανάγκη εκπονείται ένα ερευνητικό πρόγραμμα, που 
στοχεύει στη συγκρότηση και ανάλυση ενός διαχρονικού σώματος κειμένων της 
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ελληνικής του 20ού αιώνα.1 Το Διαχρονικό Σώμα Ελληνικών Κειμένων του 20ού 
αιώνα θα περιλαμβάνει κείμενα 20 εκατομμυρίων λέξεων από το 1900 έως το 1990 
και θα ενσωματωθεί στο προϋπάρχον ΣΕΚ, το οποίο περιλαμβάνει 30 εκατομμύρια 
λέξεις από το 1990 έως το 2010.2 

Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι:  
α) η εξέταση των ζητημάτων δημιουργίας ενός διαχρονικού σώματος κειμένων, 

ειδικά για τα ελληνικά, που άπτονται ευρύτερων κοινωνιογλωσσικών θεμάτων,  
β) ύστερα από διερεύνηση σχετικών πηγών, η συλλογή δεδομένων με στόχο τη 

δημιουργία ενός διαχρονικού σώματος κειμένων της ελληνικής του 20ού αι., το οποίο 
θα συμβάλει στη συγκρότηση του μεγαλύτερου διαθέσιμου γλωσσικού πόρου της 
γλώσσας, 

γ) η ανάλυση του σώματος κειμένων με στόχο την εξαγωγή προκαταρκτικών 
συμπερασμάτων για την κατάσταση της γλώσσας και της γλωσσικής αλλαγής στη 
διάρκεια των δεκαετιών του περασμένου αιώνα. Όπως και το ΣΕΚ, το σώμα κειμένων 
θα είναι ελεύθερα διαθέσιμο στους ερευνητές, συμβάλλοντας έτσι στην έρευνα για 
την πρόσφατη αλλαγή στην ελληνική γλώσσα μέσω της ανάλυσης αυθεντικών 
κειμένων.  

Ευρύτερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στο να συμβάλει: 
α) στη διατήρηση γλωσσικών και ιστορικών (προφορικών και γραπτών) 

δεδομένων που αποτελούν μέρος της ελληνικής πολιτισμικής κληρονομιάς, 
β) στη δημιουργία μιας ολοκληρωμένης και αντιπροσωπευτικής συλλογής 

κειμένων μιας γλωσσικής περιόδου ως βάσης για ασφαλή γλωσσολογική έρευνα, και 
γ) στη συνεργασία μεταξύ διαφορετικών ερευνητικών περιοχών όπως λ.χ. της 

στατιστικής, της κοινωνιολογίας, των εφαρμογών της πληροφορικής κ.ά., στη 
διαδικασία ενίσχυσης γλωσσολογικών υποθέσεων και πορισμάτων. 
 
 
2.2 Ιδιαιτερότητες της ελληνικής 
 
Βασικά ζητήματα για τη συγκρότηση του Διαχρονικού Σώματος Κειμένων της 
Ελληνικής του 20ού Αιώνα περιλαμβάνουν τη διαθεσιμότητα δεδομένων στην πάροδο 
των δεκαετιών, τη διαθεσιμότητα και συνέχεια κειμενικών ειδών και την 
αντιπροσωπευτικότητα (λ.χ. αναλογία δεδομένων ανά περίοδο). Τα ζητήματα αυτά 
παρουσιάζουν ορισμένες ιδιαιτερότητες στην περίπτωση της ελληνικής, που 
σχετίζονται με το ιστορικό και κοινωνικό πλαίσιο της Ελλάδας στον 20ο αιώνα αλλά 
και κοινωνιογλωσσικές πτυχές της ελληνικής γλώσσας.  

Καταρχάς, το πρώτο μισό του 20ού αιώνα καταλαμβάνεται στην Ελλάδα από 
απόπειρες εθνικής ολοκλήρωσης, με επέκταση του εθνικού χώρου έως και το 1947. 
Το γεγονός αυτό, αλλά και η ταραγμένη ιστορία του ελληνικού 20ού αιώνα (Βλ. 
Παράρτημα) δημιουργούν ιδιαίτερες κοινωνιογλωσσικές συνθήκες, που πρέπει να 
ληφθούν υπόψη κατά τη συλλογή δεδομένων.  

Εξίσου ιδιαίτερες είναι οι συνθήκες του γλωσσικού σχεδιασμού και των 
γλωσσικών στάσεων στον 20ό αιώνα, με τον κυρίαρχο ρόλο της κοινωνικής 
διγλωσσίας και την εναλλαγή της δημοτικής με την καθαρεύουσα ως επίσημες 
γλώσσες της εκπαίδευσης και του κράτους. Ταυτόχρονα, θα πρέπει να λάβουμε 
υπόψη ότι η γλωσσική πρακτική είναι δυνατόν να αποκλίνει από το γλωσσικό 
                                                 
1 Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται στο πλαίσιο της πράξης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» του  Ε. Π. «Εκπαίδευση και 
διά βίου μάθηση» από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και από Εθνικούς Πόρους (Γενική 
Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας). 
2 Το ΣΕΚ είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα: http://sek.edu.gr 
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σχεδιασμό και τις απόλυτες διχοτομήσεις. Είναι γνωστή η ταξινόμηση των επιπέδων 
ύφους από τον Mirambel (1937) για το πρώτο μισό του 20ού αιώνα, που 
περιλαμβάνει εκτός από την καθαρεύουσα και τη δημοτική, τη μεικτή, την 
καθομιλουμένη και τη μαλλιαρή. Τέλος, εξίσου σημαντικές είναι οι ορθογραφικές 
μεταρρυθμίσεις, όπως π.χ. η εισαγωγή του μονοτονικού τη δεκαετία του 1980, που 
τέμνει στα δύο την ορθογραφική αναπαράσταση της νεότερης γραπτής ελληνικής. 
 
 
2.3 Αρχές σχεδιασμού 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τη διεθνή εμπειρία, τους στόχους του προγράμματος και τις 
ιδιαιτερότητες της ελληνικής του 20ού αιώνα, το πρόγραμμα συγκρότησης και 
ανάλυσης του Διαχρονικού Σώματος Κειμένων της Ελληνικής του 20ού Αιώνα έχει 
διαμορφώσει μια σειρά από βασικές αρχές σχεδιασμού για την επιλογή και 
επεξεργασία των δεδομένων. 

Όσον αφορά την επιλογή του υλικού, ως βασική μονάδα της χρονικής περιόδου 
ορίζεται η δεκαετία. Έτσι, θα συλλεχθούν κείμενα 2.200.000 λέξεων για καθεμιά από 
τις εννέα πρώτες δεκαετίες του 20ού αι. Θα γίνει δειγματοληψία των δεδομένων με 
στόχο την αποφυγή συστηματικής προκατάληψης μέσω της τυχαίας επιλογής των 
μεταβλητών. Για παράδειγμα, θα τεθεί ανώτατο όριο λέξεων ανά κείμενο, όριο 
συγγραφέων και δημοφιλών κειμένων που θα περιληφθούν κ.λπ. Επίσης, ως χρονικό 
σημείο δημοσίευσης των γραπτών κειμένων θα θεωρηθεί η πρώτη τους έκδοση, ενώ 
όσον αφορά τις κοινωνιογλωσσικές μεταβλητές (όπως φύλο, ηλικία, γεωγραφική 
προέλευση δημιουργού του κειμένου κ.ά.) θα γίνει προσπάθεια για τυχαία 
δειγματοληψία με όσο το δυνατόν μεγαλύτερο εύρος των μεταβλητών. Τέλος, 
σχετικά με το ζήτημα των γλωσσικών ποικιλιών που θα συλλεχθούν, ακριβώς 
εξαιτίας της πολύπλοκης κοινωνιογλωσσικής κατάστασης της ελληνικής του 20ού 
αιώνα,  κατευθυντήρια αρχή και βασική μονάδα σύγκρισης θα θεωρηθεί το κειμενικό 
είδος. Επομένως, το ερώτημα της διγλωσσίας ή των πολλαπλών γλωσσικών ποικιλιών 
θα ληφθεί ως ερευνητική υπόθεση, που θα διερευνηθεί στο στάδιο της ανάλυσης και 
όχι ως αρχή συλλογής των δεδομένων. 

Αναφορικά με τη διαθεσιμότητα των δεδομένων και τις πιθανές πηγές άντλησής 
τους, θα πρέπει να σημειωθεί ότι, όπως είναι αναμενόμενο, μεγαλύτερα προβλήματα 
παρουσιάζουν τα προφορικά δεδομένα. Επιπλέον, αναμένονται κενά στην 
αντιπροσώπευση κειμενικών ειδών σε ορισμένες περιόδους και υποχώρηση παλιών 
με ταυτόχρονη ανάδυση νέων κειμενικών ειδών, όπως έχει παρατηρηθεί και σε άλλες 
γλώσσες (πρβλ. Kytö 2012: 1521-1523). Για το σκοπό αυτό θα αναπτυχθούν 
συγκεκριμένες στρατηγικές όπως η έμφαση σε κειμενικά είδη που σχετίζονται με τη 
συνομιλία με στόχο την αναπλήρωση των προφορικών δεδομένων για προηγούμενες 
δεκαετίες3 και η ανάπτυξη «μικρο-σωμάτων κειμένων» για εξειδικευμένα κειμενικά 
είδη (π.χ. κινηματογραφικές ταινίες) για ορισμένες δεκαετίες, με πιθανή αναμόρφωση 
των κειμενικών ειδών του ΣΕΚ με στόχο τη συγκρισιμότητα με το διαχρονικό σώμα 
κειμένων. 

Τέλος, όσον αφορά την επεξεργασία, επισημείωση και οπτικοποίηση των 
δεδομένων, βασικές δραστηριότητες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο του 
ερευνητικού προγράμματος είναι η ανάπτυξη πολυτονικού OCR, η ανάπτυξη 
εργαλείων για τη συσχέτιση μονοτονικών και πολυτονικών παραλλαγών, αλλά και 
                                                 
3 Για παράδειγμα, οι Kytö και Culpeper (2010) στηρίζονται στον εντοπισμό κειμενικών ειδών που 
χαρακτηρίζονται ως speech-like, speech-based και speech-purposed για δεδομένα που σχετίζονται με 
τον προφορικό λόγο, αν και χρησιμοποιούν την τροπικότητα του γραπτού. 
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μορφολογικών παραλλαγών (π.χ. ἐργαστήριον-εργαστήριο-εργαστήρι), η επισημείωση 
μέρους ή του συνόλου του σώματος κειμένων για μέρη του λόγου και η 
λημματοποίησή του και –ιδιαίτερα σημαντικό– η διαθεσιμότητα των δεδομένων μέσω 
χρηστικής ιστοσελίδας. 4 
 
 
3. Γλωσσική αλλαγή στα ελληνικά του 20ού αιώνα 
 
3.1 «Διαχρονία μέσα στη συγχρονία»  
 
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η μελέτη ακόμη και συγχρονικών σωμάτων 
κειμένων όπως το ΣΕΚ, μπορεί να προσφέρει ενδείξεις για πιθανή γλωσσική αλλαγή. 
Οι ενδείξεις αυτές μπορούν στη συνέχεια να αποτελέσουν ένα ερευνητικό ερώτημα 
για μελέτη σε ένα διαχρονικό σώμα κειμένων, όπως το Διαχρονικό Σώμα Κειμένων 
της Ελληνικής του 20ού Αιώνα. Το επίθετο κλασ(σ)ικός-ή-ό, για παράδειγμα, 
εμφανίζει στο ΣΕΚ δύο κύριες λειτουργίες: α) ταξινομική λειτουργία, κυρίως με 
συνάψεις όπως αθλητισμός, μουσική, περίοδος, αρχαιότητα, πολιτισμός, ρεπερτόριο, 
όπου αναφέρεται σε ένα είδος, μία κατηγορία οντοτήτων και β) αξιολογική 
λειτουργία, με συνάψεις όπως παράδειγμα, περίπτωση, ευκαιρία, όπου το επίθετο 
χρησιμοποιείται ως σχολιαστικό στοιχείο που δηλώνει το τυπικό, όπως φαίνεται στα 
παραδείγματα που ακολουθούν (πρβλ. Φραγκάκη 2010: 226 κ.εξ.). 
 

1. τωρινή ύφεση εκδηλώνεται ως μια κλασική κρίση υπερπαραγωγής 
2. ησαν, ε: τι - // τι σας είπαν; κλασική περίπτωση φοβίας, και 
3. περίπτωση φοβίας, και άγχους - κλασικότατη (.) δε φοβάται 

 
Στο παράδειγμα 3 το επίθετο εμφανίζει και παραθετικούς τύπους όταν λειτουργεί 

ως αξιολογικό, κάτι που δεν συμβαίνει όταν χρησιμοποιείται ως ταξινομικό. Η μελέτη 
της συχνότητας και του περιβάλλοντος χρήσης του επιθέτου σε ένα διαχρονικό σώμα 
κειμένων θα πρόσφερε πιο συγκεκριμένα στοιχεία για τις χρήσεις του επιθέτου που 
αναπτύσσονται στην πορεία του χρόνου, για το ρυθμό ανάπτυξής τους και για τη 
συρρίκνωση ή μη των παλαιότερων χρήσεών του. 

Σε αντίθεση με το επίθετο κλασ(σ)ικός-ή-ό, το οποίο εμφανίζει δύο λειτουργίες 
στη συγχρονία με εντελώς διαφορετικά χαρακτηριστικά μεταξύ τους, το επίθετο 
άγριος-α-ο παρουσιάζει μια περισσότερο πολύπλοκη εικόνα (πρβλ. Φραγκάκη 2010: 
226 κ.εξ.). Η μελέτη του επιθέτου στο ΣΕΚ δείχνει ότι εμφανίζεται με ταξινομική 
λειτουργία με συνάψεις όπως ζώα, ζωή, πανίδα, φύση, πουλιά. Επίσης, παρουσιάζει 
περιγραφική λειτουργία, συνήθως με συνάψεις όπως διαθέσεις, ομορφιά, φωνή, 
επιφάνεια, κύματα, όπου αποδίδει μια ιδιότητα στην προσδιοριζόμενη οντότητα. Στα 
παραδείγματα 1-3 στον συμφραστικό πίνακα που ακολουθεί το επίθετο είναι 
περιγραφικό και είναι ιδιαίτερα ενδιαφέρον ότι συνάπτεται με άλλα περιγραφικά 
επίθετα.  

 
1. ρουχόντων, παρομοίαζε και τους άγριους κι ανυπόταχτους κλέφτες 
2. ννήθηκε και κατοικούσε o Άρης. Άγριος και πολεμοχαρής άφησε 
3. ά ψάθα. Αγνώριστος, χλωμός, με άγριο και σκυθρωπό πρόσωπο πα 
4. θυμώνει μαζί του και ακολουθεί άγριος καυγάς. Στον επόμενο κ 
5. ς εκρήξεις... ΛΑΓΟΣ.- Σε πεδίο άγριων μαχών ανάμεσα σε νεαρά 
6. χε ως αποτέλεσμα να εξαπολυθεί άγριο κυνηγητό σε βάρος των π 
                                                 
4 Περισσότερα στοιχεία για την ανάπτυξη του προγράμματος παρουσιάζονται στην ιστοσελίδα του στη 
διεύθυνση: http://www.greekcorpus20.phil.uoa.gr. 
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Στα παραδείγματα 4-6, η λειτουργία του επιθέτου δεν είναι καθαρά περιγραφική˙ η 

ιδιότητα της αγριότητας συνεχίζει να δηλώνεται, αλλά παράλληλα αρχίζει να γίνεται 
σημαντική και η ένταση όσων προσδιορίζονται. Η λειτουργία αυτή απομακρύνεται 
ολοένα και περισσότερο από την περιγραφική σε παραδείγματα όπως τα 7-11, όπου 
τείνει να γίνει επιτατική.   
 
7. σκληρού ανταγωνισμού, αλλά και άγριου ατομικισμού, όπου ο κα 
8. ανέξοδου, άνομου και γρήγορου, άγριου πλουτισμού. Δεν πρέπει 
9. νικών χωρών, που υπέστησαν τις άγριες συνέπειες της βάρβαρης 
10. εραιότητα στην αναπαραγωγή της άγριας οικιστικής ανάπτυξης ε 
11. ότερο, μπροστά στον κίνδυνο το άγριο φαγοπότι, η καταλήστευσ  
12. της αποκέντρωσης είναι και οι άγριες περικοπές των εφημεριώ 
13. δοκούν στη γωνία για να βάλουν άγριο χέρι στα αποθεματικά τω 
14. πό την άλλη μας καθηλώνει στην άγρια στέρηση. Όταν συναντιόμ 
 

Τέλος, στα 12-14 το επίθετο φαίνεται να έχει κατεξοχήν επιτατική λειτουργία, την 
οποία εμφανίζει και σε συχνές συνάψεις όπως άγρια μεσάνυχτα και άγρια χαράματα. 

Στην περίπτωση του άγριος-α-ο, είναι σαφές ότι στη συγχρονία εμφανίζεται μια 
εικόνα πολυλειτουργική, αλλά και αρκετά δυναμική, που παραπέμπει στο φαινόμενο 
της στρωματοποίησης (layering), κατά το οποίο, σύμφωνα με τον Hopper (1991: 22), 
«νέα στρώματα αναδύονται συνεχώς.  […] τα παλαιότερα στρώματα δεν 
απορρίπτονται κατ’ ανάγκην, αλλά παραμένουν, συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν με 
τα νεότερα στρώματα». Η συνύπαρξη των διαφορετικών λειτουργιών του επιθέτου 
και η δυναμική τους διαχρονικά μένει να μελετηθούν σε ένα διαχρονικό σώμα 
κειμένων για πιο ασφαλή αποτελέσματα. 

Άλλη μια ενδιαφέρουσα περίπτωση συγχρονικά αποτελεί το επίθετο περίφημος-η-
ο, το οποίο υποδεικνύει ότι το κειμενικό είδος μπορεί να επηρεάζει σημαντικά τη 
χρήση και τη σημασία του λεξιλογίου και γι’ αυτό το λόγο πρέπει να λαμβάνεται 
υπόψη κατά τη συγκρότηση και την αναζήτηση σε ένα σώμα κειμένων. Επιπλέον, 
ορισμένα κειμενικά είδη μπορεί να λειτουργούν ως φορείς γλωσσικής αλλαγής, ενώ 
άλλα κειμενικά είδη να είναι πιο συντηρητικά. Ο συμφραστικός πίνακας που 
ακολουθεί περιλαμβάνει παραδείγματα του επιθέτου από ένα υπο-σώμα 
λογοτεχνικών κειμένων 1 εκατ. λέξεων περίπου από το ΣΕΚ.  

 
1. με το βουνό, τις πηγές, τα περίφημα μοναστήρια και απόρθητα κάστ  
2. ό μια στροφή του δρόμου, η περίφημη παραλία με την πλούσια χρυσή 
3. σει τους ξένους του, ότι η περίφημη συλλογή αρχαίων αντικειμένων 
4. ς νικητές συμμάχους, με το περίφημο γερμανικό οικονομικό θαύμα  
 

Σε όλα τα παραδείγματα το επίθετο εμφανίζει θετική σημασιολογική προσωδία, 
κάτι που γίνεται αντιληπτό από τα θετικά στοιχεία (π.χ. απόρθητα, πλούσια χρυσή, 
θαύμα) που βρίσκονται συστηματικά στο περιβάλλον του. Αντίθετα, στα 
παραδείγματα 5-8 από ένα υπο-σώμα κειμένων άρθρων γνώμης ανάλογο σε μέγεθος 
το προηγούμενο, το επίθετο περιβάλλεται από αρνητικά στοιχεία (π.χ. αεριτζήδων), 
βρίσκεται μέσα σε ρητορικά ερωτήματα, προσδιορίζει φράσεις εντός εισαγωγικών 
κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά υποδεικνύουν ότι εμφανίζει αρνητική σημασιολογική 
προσωδία (βλ. Φραγκάκη 2005: 27, 50 κ.εξ.). 
 
5. τι χρειάζονται αναμόρφωση τα περίφημα αντικειμενικά κριτήρια φορο 
6. ειες). </p> <p> Τι έγιναν οι περίφημες εκείνες δηλώσεις του υπουρ 
7. α μια ακόμα φορά πίσω από το περίφημο «μικρό πακέτο», που αφήνει 
8. ηδείων και των αεριτζήδων. Η περίφημος Εγνατία Οδός παραμένει κάτ 
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Η περίπτωση του περίφημος-η-ο επισημαίνει τη σημασία του κειμενικού είδους 

στη μελέτη της γλωσσικής αλλαγής και προσφέρει στοιχεία για τη διατύπωση 
ερευνητικών ερωτημάτων σχετικά με το πόσο συντηρητικό μπορεί να είναι το 
κειμενικό είδος της λογοτεχνίας, ενώ τα άρθρα γνώμης μπορεί να αποτελούν ένα 
κειμενικό είδος στο οποίο εντοπίζουμε νεωτερισμούς.   
 
 
3.2 Κειμενικά είδη 
 
Όπως έχει φανεί και από την προηγούμενη ενότητα, το κειμενικό είδος αποτελεί 
προνομιούχο πεδίο εκδήλωσης της γλωσσικής αλλαγής. Γι’ αυτό το λόγο στο 
σχεδιασμό του Διαχρονικού Σώματος Κειμένων της Ελληνικής του 20ού Αιώνα δίνεται 
προτεραιότητα στην ποικιλία, αλλά και τη συγκρισιμότητα των κειμενικών ειδών ανά 
δεκαετία του 20ού αιώνα. 

Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι 27 συχνότερες λέξεις σε δύο 
σώματα κειμένων κοινοβουλευτικών ομιλιών από το 1911 (8.000 λέξεις) και από το 
1990-2010 (900.000 λέξεις από το ΣΕΚ). Έχοντας υπόψη ότι ο αριθμός των λέξεων 
και οι χρονικές περίοδοι που συγκρίνονται δεν αναλογούν σε μέγεθος, μπορούμε να 
κάνουμε ορισμένες προκαταρκτικές παρατηρήσεις για τη γλωσσική αλλαγή στο 
κειμενικό είδος των κοινοβουλευτικών ομιλιών. 
 

Πίνακας 2: Κατάλογος συχνότητας δεδομένων από κοινοβουλευτικές ομιλίες σε δύο χρονικές 
περιόδους της ελληνικής 

Δεδομένα 1911 Δεδομένα 1990-2010 
καὶ και 
νὰ  το 
τὴν  να 
τῆς  του 
ἡ   της 
τοῦ  την 
τὸ  η 
εἰς  με 
ὅτι  που 
εἶναι για 
τῶν  των 
δὲν  είναι 
ὁ   δεν 
πρὸς τα 
ἐν  από 
τὸν  θα  
θὰ  ότι 
τὰ  ο 
διὰ σε 
τὰς  η 
κύριοι  τη 
ὅπως  στην 
τοὺς  στο 
ἀπὸ  τις 
κατὰ  αυτό 
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ὁποῖον  τους 
οἱ  έχει 

 
Η σύγκριση των δεδομένων του 1911 με εκείνα της περιόδου 1990-2010 εμφανίζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον ως προς τις προθέσεις: στα δεδομένα από το 1911 πολύ υψηλή 
συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζουν προθέσεις όπως οι εις, προς, εν, διά και κατά, 
ενώ στα δεδομένα του ΣΕΚ ιδιαίτερα συχνές προθέσεις είναι οι με, για, σε/στην/στο. Η 
μόνη πρόθεση που είναι κοινή στις δύο λίστες είναι η από. Τα στοιχεία αυτά 
υποδεικνύουν τις εκτεταμένες αλλαγές στο σύστημα των προθέσεων από το 1911 έως 
σήμερα. Αξίζει να μελετηθεί η εξέλιξη κάθε πρόθεσης από άποψη συχνότητας, αλλά 
και η ανάληψη λειτουργιών παλαιότερων τύπων από τύπους που είναι ιδιαίτερα 
συχνοί στα πιο πρόσφατα δεδομένα. Ανάλογη περίπτωση είναι και η χρήση των 
αναφορικών αντωνυμιών, με την αντωνυμία οποίον να εμφανίζεται στα δεδομένα του 
1911 και το αναφορικό που στα πιο πρόσφατα δεδομένα.  

Ένα από τα λίγα λεξικά στοιχεία που εμφανίζονται στις 27 συχνότερες λέξεις των 
δύο σωμάτων κειμένων είναι ο τύπος κύριοι στα δεδομένα από το 1911 και γι’ αυτό 
το λόγο αξίζει να μελετηθεί η χρήση του περαιτέρω, με την καταγραφή των 
συνάψεών του στα δύο σώματα κειμένων. Ο τύπος κύριοι απαντά στα δεδομένα του 
1911 κατά 80 % χωρίς συνάψεις στα δεξιά του και κατά 20 % στη σύναψη κύριοι 
Βουλευταί. Αντίθετα, στα δεδομένα από το 1990-2010 ο τύπος εμφανίζει μεγαλύτερη 
ποικιλία συνάψεων: κύριοι συνάδελφοι (80 %), κύριοι βουλευτές (3 %), κύριοι 
υπουργοί (2 %) και μόνο κατά 1 % χρησιμοποιείται χωρίς συνάψεις στα δεξιά του. 
Εκτός από τις κοινωνικές και πολιτισμικές αλλαγές που διαφαίνονται από τις 
διαφορές που παρατηρούνται με την προτίμηση λ.χ. στη σύναψη κύριοι συνάδελφοι 
στην περίοδο 1990-2010 σε σχέση με τη χρήση κύριοι χωρίς συνάψεις του 1911, 
σημαντικό είναι εδώ και το ζήτημα του φύλου, καθώς η σύσταση του Κοινοβουλίου 
έχει διαφοροποιηθεί σημαντικά από εκείνη του 1911. 

Εκτός από τη σύγκριση καταλόγων συχνότητας του λεξιλογίου και τη συγκριτική 
μελέτη των συνάψεων λέξεων που εμφανίζουν μεγάλες διαφορές στη συχνότητα, η 
αναζήτηση λέξεων-κλειδιών σε δύο σώματα κειμένων διαφορετικών χρονικών 
περιόδων μπορεί να προσφέρει στοιχεία για τη γλωσσική αλλαγή. Η αναζήτηση 
λέξεων-κλειδιών σε δύο σώματα κειμένων κινηματογραφικών επίκαιρων,5 9.268 
λέξεων από τη δεκαετία του 1940 και 8.128 λέξεων από τη δεκαετία του 1950, έδωσε 
τα αποτελέσματα που παρουσιάζονται στον Πίνακα 3. 
 

Πίνακας 3: Λέξεις-κλειδιά στα σώματα κειμένων κινηματογραφικών επικαίρων 1940 και 1950 
Λέξη-κλειδί ΣΚ-1940 ΣΚ-1940 % ΣΚ-1950 ΣΚ-1950 % Σημαντικότητα 
να 124 1,34 52 0,64 21,86  
για 37 0,40 12 0,15 10,33  
στον 19 0,21 4 0,05 8,77 
στη 14 0,15 2 0,02 8,63 
δεν 20 0,22 5 0,06 7,79 
που 76 0,82 40 0,49 7,18 
στις 16 0,17 4 0,05 6,23 
στα 18 0,19 5 0,06 6,20 
εις 99 1,07 190 2,34 -43,03 

 
Έχει ενδιαφέρον ότι η πρόθεση εις αποτελεί λέξη-κλειδί (σημαντικότητα: 43,03) 

για το σώμα κειμένων του 1950, ενώ οι τύποι στον, στη, στις, στα (σημαντικότητα: 

                                                 
5 Ευχαριστούμε τον Νίκο Νεοκλέους για τη συλλογή των δεδομένων που αναλύουμε εδώ. 
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8,77, 8,63, 6,23 και 6,20 αντίστοιχα) είναι λέξεις-κλειδιά στο σώμα κειμένων του 
1940.  

Το εύρημα αυτό υποδεικνύει ότι οι γλωσσικές επιλογές στα κινηματογραφικά 
επίκαιρα της δεκαετίας του 1950 ήταν πιο συντηρητικές σε σχέση με εκείνες της 
δεκαετίας του 1940. Η εικόνα αυτή ενισχύεται και από άλλα στοιχεία που 
προκύπτουν από τη σύγκριση των δύο σωμάτων κειμένων, όπως λ.χ. το ότι η 
συχνότητα της φράσης διά να παραμένει σταθερή στα δύο σώματα κειμένων (18 
εμφανίσεις στο καθένα), ενώ η συχνότητα του για να πέφτει από 15 σε 4 εμφανίσεις 
τη δεκαετία του 1950, αλλά και ότι το λήμμα φθάνω συνάπτεται με το σε σε 3 και 5 
εμφανίσεις στα σώματα κειμένων της δεκαετίας του 1940 και του 1950 αντίστοιχα, 
ενώ οι συνεμφανίσεις του με το εις αυξάνουν από 2 σε 15 από το 1940 στο 1950. 
Παράλληλα, η χρήση του αναφορικού που φαίνεται να είναι ιδιαίτερα αυξημένη τη 
δεκαετία του 1940, ενώ η αναφορική αντωνυμία οποίος-α-ο δεν παρουσιάζει 
ιδιαίτερες αλλαγές στη συχνότητα χρήσης της. Τέλος, στην ίδια κατεύθυνση με τις 
προηγούμενες παρατηρήσεις, είναι ενδιαφέρον ότι η δομή εν + δοτική εμφανίζει 
μεγαλύτερη ποικιλία στη δεκαετία του 1950 (π.χ. εν μέσω, εν κινήσει) σε σχέση με τη 
δεκαετία του 1940, όπου οι φράσεις εν συνεχεία και εν τω μεταξύ συγκεντρώνουν 
σχεδόν όλες τις εμφανίσεις της δομής αυτής. Τα στοιχεία αυτά μας επιτρέπουν να 
διατυπώσουμε ερευνητικές υποθέσεις που θα συσχετίζουν αυτή τη μη αναμενόμενη 
εξέλιξη λ.χ. με τις κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες της εποχής. 
 
 
4. Προοπτικές και προεκτάσεις  
 
Αναμένεται ότι η δημιουργία του Διαχρονικού Σώματος Κειμένων της Ελληνικής του 
20ού Αιώνα θα προσφέρει μια αφετηρία για μελλοντικά προγράμματα διαχρονικής 
γλωσσικής και ιστορικής αλλαγής, διατήρησης της ελληνικής πολιτισμικής 
κληρονομιάς και ανάπτυξης πόρων για την ελληνική. Ειδικότερα, σημαντικά 
γλωσσικά ζητήματα που μπορούν να μελετηθούν αφορούν, μεταξύ άλλων, τις 
αλλαγές στην έκφραση της τροπικότητας, ένα κεντρικό θέμα στην πρόσφατη αλλαγή 
στα αγγλικά, όπως παρατηρήθηκε παραπάνω, αλλά και φαινόμενα που έχουν 
απασχολήσει πολύ την ελληνική βιβλιογραφία, χωρίς όμως να υπάρχουν διαθέσιμα 
εκτεταμένα εμπειρικά δεδομένα, όπως οι μορφολογικές διτυπίες, η ποικιλία στις 
αναφορικές αντωνυμίες ο οποίος και που, η εναλλαγή στη χρήση πτώσεων και 
προθετικών φράσεων, η ποικιλία στους τύπους της γενικής (-ης ή -εως) κ.ά.  

Επιπλέον, θα καταστεί δυνατόν να μελετηθούν γλωσσικά φαινόμενα που δεν έχουν 
μελετηθεί έως τώρα όπως λ.χ. οι συμβάσεις για τη θέση των συνδετικών στοιχείων 
στην πρόταση, η αλλαγή στην παραγωγικότητα μορφημάτων, η σημασιολογική 
αλλαγή αξιολογικών στοιχείων, οι αλλαγές στις συμβάσεις των κειμενικών ειδών, 
καθώς και οι αλλαγές στο κειμενικό ύφος με τη συνομιλιοποίηση και επικράτηση της 
καθομιλουμένης, που έχουν παρατηρηθεί για άλλες γλώσσες. Είναι βέβαιο ότι η 
δημιουργία και ανάλυση ενός εκτεταμένου διαχρονικού σώματος κειμένων για τη 
σύγχρονη ελληνική θα αλλάξει ριζικά την εικόνα που έχουμε για τη γλώσσα και θα 
ανοίξει νέες ερευνητικές οδούς στη μελέτη της. 
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Παράρτημα: Χρονολόγιο του 20ού αιώνα (1900-1990) 
 
 Γεγονότα στην Ελλάδα Γλωσσικός σχεδιασμός και στάσεις 
1900  1901/1902: Ευαγγελικά, Ορεστιακά 

1905: Εταιρεία «Η Εθνική Γλώσσα» 
1910 1912-1913: Βαλκανικοί πόλεμοι 

1914: Α΄ Παγκόσμιος Πόλεμος,  
εθνικός διχασμός 

1910: Εκπαιδευτικός Όμιλος 
1911: Άρθρο 107: καθαρεύουσα επίσημη γλώσσα 
1917: Εισαγωγή δημοτικής στο Δημοτικό 

1920 1920: Ήττα Βενιζέλου στις εκλογές 
1922: Μικρασιατική καταστροφή 
1925: Δικτατορία Πάγκαλου 
1928: Κυβέρνηση Βενιζέλου 

1920: Αλλαγή κυβερνητικής πολιτικής 
1923: Επαναφορά δημοτικής 
1927: Το ΚΚΕ εγκαταλείπει την καθαρεύουσα 

1930  
1936: Δικτατορία Μεταξά 

1933: Πρώτος τόμος Ιστορικού Λεξικού,  
Λεξικά Δημητράκου, Πρωίας 

1940 1940: Β΄ Παγκόσμιος Πόλεμος 
1944-1949: Εμφύλιος 

1941: Γραμματική Τριανταφυλλίδη, «Δίκη των τόνων» 
1946: Νεοελληνική Σύνταξις Τζάρτζανου 

1950 Μεταπολεμική ανασυγκρότηση:  
δεξιές κυβερνήσεις  

1955: Μετάφραση Ιλιάδας Καζαντζάκη-Κακριδή 

1960 1964: Κυβέρνηση Παπανδρέου 
1967: Δικτατορία 

1964: Εκπαιδευτική μεταρρύθμιση 

1970 1974: Αποκατάσταση δημοκρατίας  
1976: Δημοτική επίσημη γλώσσα του κράτους 

1980 1981: Είσοδος στην ΕΟΚ 1982: Εισαγωγή μονοτονικού 
1986: Σύνταγμα στη δημοτική 
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Abstract  
 
The aim of this communication is to examine the issue of polysemy of the verb νέμω 
in ancient Greek with particular emphasis on the composite verb ἐπινέμω and its 
pastoral sense as well as on its derivatives, on the occasion of the Roman Messene 
inscription in which it is mentioned that, after being elected, officials assembled and 
conferred in order ‘to make the epinomas’ (ποιεῖν τὰς ἐπινομάς), a phrase to which 
responsibilities such as the following are possibly included: a. the delimitation οf 
public pasture lands, b. the assignment of pasturage and the protection of arable and 
sacred land, c. the assignment of supervision of animal stalls to specially-formed areas, 
d. the definition of rights for the right of pasturage in public land and the collection of 
tax by a special collector, e. the definition of fines in the event of damage, f. the 
delimitation of grazing zones for certain types of animals (eg. goats), etc. 
 
Λεξεις-κλειδιά: (ἐπι)νέμω, ἐπινομαί, ἐπινομία, ἐπινόμιον, ποιμενική σημασία, 
αρχαία Μεσσήνη. 
 
 
1. Εισαγωγή  
 
Στην ανακοίνωση θα επιχειρήσω να προσεγγίσω το ζήτημα της πολυσημίας του 
ρήματος νέμω και θα εστιάσω την προσοχή στο σύνθετο ἐπινέμω και σε παράγωγά 
του με αφορμή επιγραφικό κείμενο της ρωμαϊκής Μεσσήνης στο οποίο αναγράφεται 
ότι επί του Διονυσίου Βαροίτα, επωνύμου Γραμματέως των Συνέδρων του έτους 82 
μ.Χ., κληρώθηκαν αξιωματούχοι οι οποίοι συνήλθαν για να διατυπώσουν προτάσεις 
με σκοπό να κάνουν τις επινομές (ποιεῖν τὰς ἐπινομάς). 

Το λεξικό των Liddell & Scott καταγράφει τις εξής κύριες σημασίες για το λέξημα 
νέμω: Α. διανέμω, μοιράζω˙ Β. βόσκω, βόσκω ζώα.  

Εκ πρώτης όψεως, οι σημασίες αυτές δεν φαίνεται να έχουν αιτιώδη εξάρτηση 
αλλά είναι δυνατόν -μέσω της διαδικασίας της ‘συνεπαγωγής’ και του ‘υπονοήματος’ 
και με αφετηρία τον ‘μύθο’ της λέξης- να οδηγηθούμε στην αρχετυπική σημασία του 
ρήματος όπως έχει ήδη περιγραφεί από τον Χριστίδη (2002: κυρίως 41-48). «Αν, 
όπως αναφέρει ο Χριστίδης (ό.π. 44-45), η λέξη είναι ένα “μικρός μύθος” [] τότε οι 
ποικίλες σημασίες της αποτελούν παραλλαγές (σπαράγματα) του μύθου που θα 
πρέπει να συνεξεταστούν για να αποκαλυφθεί το πλήρες, αυθεντικό νόημα του 
μύθου» 1 . Για τον προσδιορισμό δε των σημασιών αυτών είναι αναγκαίο να 

                                                           
1 Με αφορμή το παραδείγμα της αγγλικής want με την αρχική σημασία ‘στερούμαι, μου λείπει’ ο 
Χριστίδης (2002: 45) παρατηρεί ότι «Οι λέξεις, πέρα από τις ρητές τους, ας πούμε, σημασίες, -αυτές 
που συγκροτούν τον σημασιακό τους ορισμό-, πλαισιώνονται μέσα στον συνεχή λόγο -στην χρήση της 
γλώσσας- ή, αν θέλετε, παράγουν μέσα στον συνεχή λόγο ‘συνεπαγωγικές’ σημασίες,  ‘υπονοήματα’. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
330-346.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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αναζητήσουμε τα ιστορικά και πολιτισμικά πλαίσια -ευρύτερα ή στενότερα- που 
καθορίζουν τις σημασίες αυτές, πράγμα που δεν είναι πάντοτε προφανές2.  
 
 
2. Κύριες σημασίες του νέμω  
 
Ο Benveniste (1969: 81-86) πραγματεύεται την σχέση του τύπου της Γοτθικής niman 
(Γερμ. nehmen) ‘παίρνω’ με τον τύπο την Ελληνικής νέμω ‘διανέμω’ και, 
επιχειρηματολώντας κατά της παραδοσιακής ετυμολογίας που διακρίνει τους δύο 
τύπους, καταλήγει ότι οι τύποι niman και νέμω επικαλύπτονται για να ανακτηθούν 
στο επίπεδο της πρώτης σημασίας, διατηρημένης στους τεχνικούς όρους της Γοτθικής 
arbi-numja και της Ελληνικής κληρονόμος. Αφορμώμενος από την αντιπαραβολή 
τύπων της Ι.Ε σχετικών με το πρώτο συνθετικό arbi ‘κληρονομία’, Γερμανική Erbe 
(< *orbh-) το συνδέει αφενός μεν με όρους της Κελτικής με την ίδια σημασία (ιρλ. 
orbe ‘κληρονομιά’, com-arbe ‘ο κληρονόμος’), αφετέρου με τον τύπο της Λατινικής 
orbus, της Αρμενιακής orb ‘ορφανός’ και της Ελληνικής orphanós που δηλώνουν το 
‘πρόσωπο που στερείται συγγενούς’ και επίσης τον ‘ορφανό’. Η σχέση μεταξύ των 
όρων ‘κληρονόμος’ και ‘ορφανός’ βρίσκει ακριβές παράλληλο που την διαφωτίζει 
στο επίθετο της Λατινικής heres, heredis το οποίο αντιστοιχεί ως προς την σημασία 
με τον τύπο χηρωστής της επικής γλώσσας, όπου χηρωστής είναι ‘αυτός που νομίμως 
κληρονομεί τον θανόντα ελλείψει παιδιών’ (Benveniste ό.π. 83). Ο τύπος arbi της 
Γοτθικής θα σήμαινε έτσι ‘το αγαθό που αποδιδίδεται νομίμως στον orbus δηλαδή σε 
ένα πρόσωπο, στερημένο από τον θάνατο συγγενούς’ και ο arbi-numja θα ήταν 
‘αυτός που δέχεται (numja) την κληρονομιά (arbi)’, δηλαδή ο ‘κληρονόμος᾿, 
αντίστοιχος όρος της Ελληνικής που συνδέεται με τους τύπους νέμω, νομός κ.ά., 
οικογένεια λέξεων πολύ πλούσια που αποτελεί αντικείμενο μελέτης του Laroche 
(1949) όπου εξετάζονται λεπτομερώς οι χρήσεις 3 . Το niman σημαίνει επομένως 
‘λαμβάνω ό,τι μου διανέμεται με νόμιμο τρόπο’, εξ ου ‘παίρνω’4. 

Σύμφωνα με την παραπάνω θεώρηση των πραγμάτων, το ρήμα νέμω ορίζεται στην 
Ελληνική ως ‘διανέμω βάσει νομικών κριτηρίων, παρέχω (τροφή, πλούτο, βραβεία, 
λάφυρα, κ.τ.π.)’ 5  (Οδ. ξ 436 ν. [μοίρας] ἑκάστοις. Ηρόδ. 1.32 ν. εὐδαιμονίης 

                                                                                                                                                                      
Έτσι, όταν λέω Μου λείπει η παρέα, ο συνομιλητής μου συνάγει  -και εγώ υπονοώ- ότι θέλω να έχω 
παρέα». 
2 Περαιτέρω, ο Χριστίδης (ό.π. 48) αναφέρει ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα από τον Cassirer (1953: 
40) όπου «σε ορισμένες γλώσσες των ιθαγενών της Αμερικής η ίδια λέξη χρησιμοποιείται τόσο για το 
νόημα ‘εργασία’ όσο και για το νόημα ‘χορός’» και παραθέτει την απάντηση του συγγραφέα: « []. Η 
καλή σοδειά εξαρτάται, κατά την αντίληψή τους, τόσο από τους χορούς που χορεύουν, από τις μαγικές 
και θρησκευτικές τελετουργίες τους δηλαδή, όσο και από την φροντίδα για τα χωράφια τους». Κατά 
τον Cassirer -συμπληρώνει ο Χριστίδης- «τέτοιου είδους ενότητες που υποδηλώνει η γλώσσα 
γεννιούνται από τη λειτουργική σύμπτωση διαφορετικών δεδομένων της εμπειρίας», μια σύμπτωση 
που δεν αντανακλά «τον αντικειμενικό χαρακτήρα των πραγμάτων, αλλά τις μορφές που παίρνει η 
ανθρώπινη πρακτική». 
3 Βλ. εν τούτοις, Robert & Robert (1951: 119-216). 
4 Ο Benveniste (1969: 82 και κυρίως 1966: 315-326) παραβάλλει το παράδειγμα του ‘δίνω’ το οποίο 
στις ι.ε. γλώσσες ετυμολογείται από την ρίζα *do- ενώ στην Χεττιτική η ίδια ρίζα με την μορφή *da- 
σημαίνει ‘παίρνω’. Kατά τον Benveniste, το ζήτημα επιλύεται με την αποδοχή ότι η ρίζα *do- δεν 
σήμαινε αρχικά ούτε δίνω ούτε παίρνω αλλά le fait de saisir (‘αδράχνω’). Aνάλογα με τα 
συμφραζόμενα σήμαινε ‘saisir pour garder’ (‘παίρνω’) ή ‘saisir pour offrir’ (‘δίνω’). Οι ι.ε. γλώσσες 
επέλεξαν τη μία ή την άλλη συμφραστική σημασία με αποτέλεσμα να δημιουργηθεί η παραπάνω 
αντίθεση· βλ. και Χριστίδης (2002: 217).  
5 Η διαφοροποίηση με συνώνυμα ρήματα του τύπου δατέομαι, τάμνω, δαίω, διαμοιράζομαι, κ.ά. με την 
σημασία ‘διαιρώ, μοιράζω (κατά βούληση)’ βασίζεται επομένως στα κριτήρια με τα οποία γίνεται η 
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δευτερεῖα. Θουκ., 3.114 ν. τρίτον μέρος τῶν σκύλων) και επίσης ‘αποκτώ μέρος από, 
έχω με την έννοια των νόμιμων περιουσιακών στοιχείων’ (Οδ. υ 336 ν. πατρώϊα). Με 
αυτή την μέση σημασία απαντά, λόγω της αμφισημίας της ρίζας του ρήματος6, ακόμη 
και στην ενεργητική φωνή (Πίνδ., Ο. 2.12 ν. ἕδος Ὀλύμπου. Σοφ., Φιλ. 393 ν. τὸν 
Πακτωλόν). 

Κατά τον Laroche (1949: 7-8) το ενεργητικό νέμω μαρτυρείται δέκα τέσσερις 
φορές στα ομηρικά έπη, εκ των οποίων οι δώδεκα αναφέρονται στο ίδιο γεγονός. Μια 
σημαίνουσα προσωπικότητα διανέμει στους συνδαιτημόνες ποικίλες τροφές: ψωμί, 
κρέας, κρασί (ν. σῖτον, κρέας, μέθυ κ.ά.) και σε μια συγκεκριμένη περίπτωση (πράξη 
τελετουργίας), τρίχες ζώων από θυσίες7 ενώ η αφηρημένη και μεταφορική αξία του 
νέμω είναι μόλις αντιληπτή στους στίχους Οδ. ζ 189 (ν. ὄλβον) που συνιστούν ένα 
παράδειγμα της μελλοντικής μεταφορικής χρήσης της θεϊκής διανομής.  

Η χρήση, επομένως, του ομηρικού νέμω ‘διανέμω’ μαρτυρείται κυρίως επί 
φαγητού και ποτού. Με περιορισμό της σημασίας της διανομής φαγητού στα ζώα 
πέρασε στην ειδικότερη χρήση ‘διανέμω τροφή (βοσκή) σε (οικόσιτα) ζώα, οδηγώ 
ζώα σε βοσκή, βόσκω ζώα’ (Θουκ. 5.42.1 μεδετὲρους  οἰκεῖν  τὸ  χωρίον, αλλά 
κοινῆ ͅ νέμειν). Το μέσο νέμομαι χρησιμοποιείται κυρίως επί ζώων και σημαίνει 
‘βόσκω’ (Οδ. ν 407 ν. πὰρ Κόρακος πέτρῃ), ‘τρέφομαι με κάτι’ (Οδ. ι 449 ν. τέρεν’ 
ἄνθεα ποίης) και (σπανίως παθητ. επί ζώων, με δοτ.) ‘βόσκομαι’ (Ξενοφ., Ἀν. 4.6.17 
ν. τὸ ὄρος αἰξί καὶ βουσίν) 8.  

Οι παραπάνω κύριες σημασιολογικές ενότητες του νέμω επέδωσαν περαιτέρω 
στην Ελληνική αντίστοιχες σημασίες. Η σημασία ‘αποκτώ, έχω και κατέχω, κ.τ.π.’ 
διανθίζεται με τις σημασίες (συνήθ. μέσ. με αιτ.) ‘καρπώνομαι προς ίδιον όφελος κάτι 
που μου έχει διανεμηθεί’ (Ιλ. Γ 751 ν. ἔργα. Ηρόδ. 3.160 ν. Βαβυλῶνα), (συνήθ. μέσ. 
με αιτ.) ‘κατοικώ’ (Ιλ. Β 499 ν. ἀμφ’ Ἅρμα καὶ Εἰλέσιον καὶ Ἐρυθράς. Ηρόδ. 4.191 Ἡ 
μὲν γὰρ  δὴ  πρὸς  τὴν  ἠῶ  τῆς Λιβύης, τήν οἱ νομάδες νέμουσι), (παθητ.) 
‘κατοικούμαι, καταλαμβάνομαι’ (Ηρόδ. 4.123 ὑπὸ οὐδαμῶν νέμεται ἀνδρῶν) και 
(μέσ. και ενεργ.) ‘ζω με κάποιο τρόπο’ (Θουκ. 1.6 ταῦτα τῆς Ἑλλάδος ἔτι οὕτω 
νεμόμενα ‘τα μέρη αυτά της Ελλάδας εξακολουθούν να ζούν ακόμη έτσι’. Rehm 1914: 
αρ. 143, στ. 17-20 και αρ. 150, στ. 60 ν. πατρίδα· βλ. Robert & Robert 1951: 144). Η 
σημασία ‘κατοικώ’ κ.τ.π. επέδωσε σημασίες του τύπου ‘είμαι κύριος, κυβερνώ’ 
(Ηρόδ. 1.59 ν. τὴν πόλιν)· περαιτέρω πέρασε σε εξειδικευμένες σημασίες του τύπου 
‘έχω τον έλεγχο, κινώ επιδέξια’ (για πράξεις διανοητικού ελέγχου και επιδεξιότητας, 
π.χ. επί της γλώσσας, του νου, των ανθρώπινων μελών) (Αισχ., Αγαμ. 685 ν. γλῶσσαν) 
και (παθητ. κυρίως) με την σημασία ‘καταλέγω, εγγράφω σε καταλόγους, 
                                                                                                                                                                      
διανομή, πρβλ. IC IV 72, δέλτος IV, 28 ἆς κα δόοντι / μὲ ἐπάναγκον ἔμεν δατε̃θθαι ‘ενόσω ζουν, δεν 
είναι αναγκαίο να μοιράσουν (την περιουσία)’, δέλτος·V, 29-30 αἰ δέ κ’ οἰ  / ἐπιβάλλοντες οἰ μὲν 
λεί-/οντι δατε̃θθαι τὰ κρέματ-/α, οἰ δὲ μὲ [] ‘εάν κάποιοι από τους επιβάλλοντες θέλουν να μοιράσουν 
την περιουσία και κάποιοι άλλοι όχι κ.τ.λ.’. 
6 Βλ. επίσης την ετυμολογία του ρήματος στο DELG s.v. νέμω. 
7 Ιλ. Γ 273-4 ἀρνῶν ἐκ κεφαλέων τάμνε τρίχας· αὐτάρ ἔπειτα [] νεῖμαν ἀρίστοις. 
8 Κατά τον Chadwick (1996: 198 κ.εξ.) μια λεξικογραφική ανάλυση του (ομηρικού) νέμω θα πρέπει να 
αρχίσει με την ‘ποιμενική’ σημασία και θέτει ως πρώτη την σημασία ‘οδηγώ σε βοσκότοπους, βόσκω 
ένα κατοικίδιο ζώο’ δεδομένου ότι ένα ικανοποιητικό σημείο εκκίνησης εντοπίζεται στην έννοια της 
διανομής φαγητού και ειδικότερα της παροχή τροφής σε οικόσιτα ζώα που συνήθως επιτυγχάνεται με 
την οδήγηση τους στο λιβάδι. Η ύπαρξη της ποιμενικής σημασίας ωστόσο επισημαίνεται μόνο στο Οδ. 
ι 232-233 μένομεν τέ μιν ἔνδον ἥμενοι, εἷος ἐπῆλθε νέμων ‘τον περιμέναμε μέσα ώσπου επέστρεψε 
από την βοσκή’. 
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συγκαταλέγω, (κατ)αριθμώ’ (Αριστ., Αθην. Πολιτ. 63, 4 νενέμηνται γὰρ  κατὰ 
φυλὰς δέκα μέρη ‘διότι είναι κατά φυλές κατανεμημένοι σε δέκα μέρη’. Πολύβ. 
6.47.8 τούς γε μὴ νενεμημένους ‘όσοι δεν είναι καταχωρισμένοι στον οικείο 
κατάλογο’· βλ. και Robert & Robert 1951: 144). IG I2 893 ἄχρι τε[̃ς] hοδο̃ τε̃σδε τὸ 
ἄστυ τε̃ιδε νενέμεται ‘μέχρι τον δρόμο αυτόν η πόλη έτσι οριοθετείται )’. 

Εξ άλλου, η εικόνα των βοσκημάτων που (κατα)βόσκουν προχωρώντας, 
επεκτείνει την έννοια της βοσκής στην μεταφορική σημασία ‘καταβροχθίζω’ (επί 
φωτιάς), ‘παραδίδω πόλη στην φωτιά, ερημώνω’ (Ηρόδ. 6.33.2 ν. πυρί) και (παθητ.) 
‘ερημώνομαι’ (Ιλ. Β 780 ὡς εἴ τε πυρὶ χθὼν πᾶσα νέμοιτο ‘όπως θα ερημωνόταν όλη 
η γη από φωτιά’. Ηρόδ. 5.101.2 ὥστε τὰ περιέσχατα νεμομένου τοῦ πυρός ‘διότι τα 
άκρα της πόλης καίγονταν καθώς η πυρκαγιά εξαπλωνόταν’) ενώ η μέση σημασία 
‘βόσκω ζώα, περιφέρομαι με ζώα’ εξελίσσεται στην σημασία ‘εξαπλώνομαι για 
βοσκή προκαλώντας βλάβη, διαδίδομαι’ και χρησιμοποιείται επί παντός ‘κακού 
διαδιδόμενου’ (επί κακοήθους έλκους, νόσου, πειρατικής επιδρομής κ.ά. (Ηρόδ. 
3.133.1 φῦμα [] ἐκραγὲν ἐνέμετο πρόσω ‘απόστημα που έσπασε και εξαπλώθηκε’)˙ 
πρβλ. την σημασία του ἐπινέμω.  

Η μελέτη του σημασιολογικού πεδίου του νέμω δείχνει, επομένως, ότι πρόκειται 
για διαφορετικές χρήσεις της Ελληνικής, οι οποίες αποκαλύπτουν την ιδιαιτερότητά 
τους εάν τις συλλάβουμε στην εκκίνησή τους: ‘διανέμω κατά την εθιμοτυπική 
συνήθεια ή τον νόμο’, ‘έχω και κατέχω ό,τι μου έχει διανεμηθεί’, ειδικότερα 
‘διανέμω τροφή’, ‘διανέμω τροφή (βοσκή) σε ζώα, βόσκω’. Περαιτέρω η γλώσσα 
επέλεξε, εξειδικεύοντας, διάφορες συμφραστικές σημασίες, διατηρώντας καθεμία 
από αυτές το πεδίο και την ιστορία της. 
 
 
3 Κύριες σημασίες του ἐπινέμω και η έννοια της ‘ἐπινομίας’ 
 
Στην κυριολεξία το ἐπινέμω σημαίνει ‘νέμω ἐπί’ δηλαδή ‘διανέμω πάνω σε (συν. 
τραπέζι), διαμοιράζω’ εξ ου απλώς ‘διανέμω, διαμοιράζω, απονέμω’ (Ιλ. Ι 216 ἐ. 
σῖτον τραπέζῃ. πρβλ. Ιλ., Ω 625, Οδ., υ 254, κ.α. Πλάτ. Πολ. 264d ἐφ’  ἑκάστῳ 
τούτων τὸ  μέρος  αὐτῆς ἐπινέμοντας ἑκάτερον ‘απονέμοντας σε κάθε έναν από 
αυτούς κάθε μέρος από αυτήν’). 

Ωστόσο, το ρήμα επινέμω, απαντά συχνότερα με την ποιμενική σημασία και 
ειδικότερα με την σημασία ‘βόσκω ζώα πέραν των ορίων’, ‘βόσκω ζώα σε ξένους 
αγρούς’ σε χωρία όπου τίθενται προβλήματα γειτονίας λόγω της βόσκησης ζώων σε 
ξένη ιδιοκτησία χωρίς άδεια, πράγμα που συνιστούσε αδίκημα ικανό να επιφέρει 
νομική ἔγκληση και να επισείει ποινές και πρόστιμα (Πλάτ., Νόμοι 8.843d ἐάν τις 
βοσκήματα ἐπινέμῃ. Δημοσθ., Προς Καλλικλέα περί χωρίου βλάβης, 11 καὶ  τῶν 
γειτόνων ἐπινεμόντων ἅμα καὶ βαδιζόντων διὰ τοῦ χωρίου ‘και επειδή οι γείτονες 
έβοσκαν τα πρόβατά τους στο κτήμα (μας) και συγχρόνως περνούσαν μέσα από αυτό’.  

Το αποτέλεσμα της βλαπτικής βοσκής με την έννοια της βόσκησης με μετακίνηση 
(πρβλ. Πλούτ. 2.293Α βλάπτεσθαι ὑπὸ τῶν ἐπινεμομένων ‘βλάπτομαι από τα ζώα 
που υπερβαίνουν τα όρια της βοσκής τους’9) μαρτυρείται επίσης στην περίπτωση 

                                                           
9 Το ἐπινέμω χρησιμοποιήθηκε κατ’ εξοχήν -παράλληλα με το νέμω- με την κακόσημη μεταφορική 
σημασία του ‘διαδίδομαι’ επί του πυρός, μιασματικής νόσου, πειρατικής συμμορίας, επί εθίμου ή 
συνήθειας, κ.τ.π. (LSJ s.v. ἐπινέμω). 
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κατά την οποία παραβιάζονται το όρια ξένης, όμορης συνήθως, χώρας κυρίως για την 
χρήση γαιών είτε για καλλιέργεια είτε για βοσκή σε εποχές όπου τα όρια των 
ανεξάρτητων Πόλεων-Κρατών αποτελούσαν εμπόδιο στις μετακινήσεις των 
κοπαδιών και στην ανάπτυξη της κτηνοτροφίας γενικότερα 10 . Στα Ελληνικά της 
Οξυρρύγχου (XVIII.3) 11  γίνεται, για πρώτη φορά, λόγος για μεθοριακή 
διαφιλονικούμενη περιοχή περὶ τὸν Παρνασσόν, την οποία ἐπινέμουσιν ἑκάτεροι 
τῶν τε Φωκέων καὶ  τῶν  Λοκρῶν και για την οποία, όπως αναφέρεται, έχει στο 
παρελθόν διεξαχθεί πόλεμος (περ[ὶ] ἧς  καὶ πρότερον ποτε πεπολεμήκασιν, ἥν 
πολλάκις)12. 

Ωστόσο, οι συχνές συγκρούσεις λόγω συνοριακών διαφορών αμβλύνονται από το 
τέλος του 4ου αι. π.Χ., οπότε επικρατούν προοδευτικά ειρηνικές λύσεις μέσω 
συνοριακών διακανονισμών, διμερών συμφωνιών με προσπάθεια δημιουργίας 
συνθηκών συμπολιτείας ή ισοπολιτείας και διατησίες (ενδεικτικά παραδείγματα 
παρακάτω, κεφ. 4) με αποτέλεσμα συχνά να περνάμε σε καθεστώς κατοχυρωμένης 
ουδετερότητας και σε μια αποκαλούμενη ‘κοινή χώρα’ (Σταϊνχάουερ 2009: 364).  

Με την έννοια της παραβίασης του νόμου που συνιστά η βόσκηση ζώων σε ξένη 
γη συνδέεται έτσι ο τεχνικός όρος της ἐπινομίας παράγωγο ενός ρήματος *ἐπινέμω 
με την σημασία ‘μου δίνεται το δικαίωμα να βόσκω σε επικράτεια ξένης χώρας’13.  

Η πρώτη ασφαλής αναφορά στην επινομία με αυτήν την έννοια μαρτυρείται στον 
Ξενοφώντα (Κύρου Παιδεία, 3.2.23). Με αφετηρία εδαφική διένεξη μεταξύ των 
Χαλδαίων και των Αρμενίων για την αντιμετώπιση της οποίας ο Κύρος πρότεινε και 
πέτυχε μια συνθήκη μεταξύ των δύο μερών, όπου μεταξύ άλλων προνομίων 
αναφέρεται το αμοιβαίο δικαίωμα της βοσκής: ἐπιγαμίας δ’ εἶναι καὶ ἐπεργασίας 
καὶ  ἐπινομίας, καὶ  ἐπιμαχίαν  δὲ κοινήν ‘να ισχύει το αμοιβαίο δικαίωμα του 
γάμου και της καλλιέργεια γης και της βοσκής και της συμμαχίας’. Το ίδιο χωρίο δε,  
επιβεβαιώνεται από τον Πολυδεύκη 7.184: ἐπινομίαν δὲ ἔφη τὸ ἐν τῆ ͅ ἀλλήλων 
ἐξεῖναι νέμειν ‘[Ο Ξ.] έκανε λόγο για την επινομία ως το αμοιβαίο δικαίωμα της 
βοσκής’14. 
                                                           
10 Σημαντικές πληροφορίες για την οργάνωση της βοσκής και την σημασία της εποχικής μετακίνησης 
ζώων σε Κράτη της ηπειρωτικής κυρίως Ελλάδας αλλά και την Κρήτη καθώς και σε ορισμένες 
νησιωτικές περιοχές (κυκλάδες) ή περιοχές της Μ. Ασίας (Λυκία, κ.α.), που ενίοτε είχαν στην κατοχή 
τους κοινοτικές γαίες για την ανάπτυξη της κτηνοτροφίας δίνονται από σειρά μελετών. Βλ. κυρίως, 
Georgoudi 1974: 155- 185. Hodkinson 1988: 35-74. Chaniotis 1995: 39-89. Chandezon 2003 και 2006: 
49-66. 
11 Παρατίθεται στην Georgoudi (1974: 180 και σημ. 91).  
12 Η αρνητική σημασία του ρήματος καταδεικνύεται επί πλέον κατά το ότι και οι δύο λαοί επιδίδονται 
στη διαρπαγή προβάτων όταν ‘αισθανθούν’ ο ένας την ύπαρξη του άλλου: ὁπότεροι  δ’ἄν τύχωσιν 
αἰσθόμενοι ποτε <τοὺς> ἑτέρους συλλεγέντες πολλοὶ διαρπάζουσι τὰ πρόβατα . 
13 Ανάλυση και προγενέστερη βιβλιογραφία της ἐπινομίας στον Chandezon (2003: 370-389). 
14 Ο όρος της ἐπινομίας (και επίσης των ἐπινέμομαι και ἐπίνομος) μαρτυρείται για πρώτη φορά 
στην περίφημη αρχαϊκή χάλκινη πινακίδα IG ΙX 12 3, 609 με διατάξεις σχετικές με τον αναδασμό που 
προκύπτει από την ανάγκη εγκατάστασης νέων πρόσθετων εποίκων με αμφίσημη, ωστόσο, σημασία. Ο 
όρος αποδίδεται από μερίδα ερευνητών (βλ. Nomima Ι, αρ. 44) ως ‘δικαίωμα βοσκής’. Ο Gagarin 
(2011: 79 και σημ. 51) προτείνει μια μετάφραση προσαρμοσμένη στο ML [αρ. 13] όπου η επινομία 
διατηρεί την ποιμενική σημασία: «το δικαίωμα βοσκής [ἐπινομία] θα ανήκει στους γονείς και στο γιό. 
Αν δεν υπάρχει γιος, στην κόρη. Αν δεν υπάρχει κόρη, σ’έναν αδελφό. Αν δεν υπάρχει αδελφός, ας 
βόσκει τα ζώα [ἐπινεμέσθο] ο στενότερος συγγενής όπως είναι το σωστό. Εάν όχι, σε έναν από 
αυτούς που βόσκουν τα ζώα τους [ἐπίνομοι] … (;)· οτιδήποτε φυτεύει κανείς, θα είναι απρόσβλητο 
[από κατάσχεση]». Αντιθέτως, ο Vatin (1963: 7-9), μεταξύ αυτών που αμφισβήτησαν την ποιμενική 
σημασία του όρου, θεωρεί ότι η επινομία έχει την ‘κληρονομική’ σημασία και θα σήμαινε ‘l’attribution 
de l’héritage’ ενώ οι ἐπίνομοι θα ήταν ‘les héritiers, c’est-à-dire les bénéficiaires de l’attribution’ 
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Κατά την ελληνιστική περίοδο, η επινομία χορηγείται κυρίως με ψηφίσματα σε 
ξένους με την σημασία ‘προνόμιο νομής’ (Keil 1902:  311, σημ. 3. Busolt 1920:  606, 
σημ. 1. Thiel 1926: 54), προνόμιο το οποίο συνδεόταν με το αντίστοιχο της κατοχής 
γης και οικίας (ἔγκτησις) και στο οποίο ενίοτε συναπτόταν και το δικαίωμα της 
κοπής και συλλογής ξύλων, η ἐπιξυλία. Αποτελούν ένα συμπαγές, ως προς τον 
αριθμό και την χρονολόγηση, και συνεκτικό ως προς το περιεχόμενο, σώμα κειμένων 
από 70 προξενικά ψηφίσματα που καταγράφονται και αναλύονται τελευταία από τον 
Chandezon (2003: 351-369 και 379-389). 

Ειδικού ενδιαφέροντος κείμενα στα οποία μαρτυρείται ο όρος ἐπινομία 
αποτελούν οι συμφωνίες που συνάπτουν κατά την διάρκεια του 3ου και των αρχών 
του 2ου αι. αι. π.Χ. τρείς πόλεις της Βοιωτίας, ο Ορχομενός15, η Ακραίφια16 και οι 
Κόπες17  με ιδιώτες πιστωτές στους οποίους οι πόλεις, προκειμένου να αποσβέσουν 
μέρος ή το σύνολο των δανείων τους, χορήγησαν δωρεάν την επινομία για βοσκή στις 
παράχθιες δημόσιες γαίες της Κωπαΐδας. Η συμφωνία του Ορχομενού με τον Εύβωλο 
από την Ελάτεια δείχνει επί πλέον ότι η επινομία μπορούσε να χορηγηθεί σε ξένο 
πέρα από τα προξενικά ψηφίσματα ενώ στην περίπτωση του Κάλλωνα από την 
Ακραίφεια και των δύο γυναικών από τις Κόπες πρόκειται για την απόλαυση του 
προνομίου και από πολίτες (Migeotte 1984: 52). 

Με την ενσωμάτωση της Ελλάδας στην Ρωμαϊκή αυτοκρατορία θεσμοί, τυπικοί 
των πόλεων, όπως η παραχώρηση του προνομίου νομής και γενικότερα του θεσμού 
της προξενίας κατέστησαν ανενεργοί 18  σ’έναν κόσμο ενοποιημένο από την 
αυτοκρατορική εξουσία, όπου πλην των άλλων προκλήθηκε μια καταλυτική αλλαγή 
των συνθηκών ανάπτυξης της κτηνοτροφίας (Σταϊνχάουερ 2009: 196)19.  
                                                                                                                                                                      
δίνοντας μια εντελώς διαφορετική αλλά εξ ίσου συνεκτική σημασία για τους στίχους 3-7 του Νόμου. 
Στην περίπτωση πάντως κατά την οποία υιοθετήσουμε την σημασία ‘δικαίωμα βοσκής’ θα πρέπει να 
δεχθούμε, όπως παρατηρεί ο Chandezon (2003: 373-4) ότι οι πολίτες φαίνεται ότι απολαύουν, πλέον 
του κλήρου, του δικαιώματος βοσκής στις εναπομείνασες δημόσιες γαίες. Το δικαίωμα αυτό θα ήταν 
κληρονομικό και η μεταβίβασή του θα υπάκουε σε σύνθετους κανόνες διαδοχής, παρόμοιες με αυτές 
που εφαρμόζονταν για τον κλήρο καθ’εαυτόν. Να σημειωθεί ότι το φαινόμενο της ‘κληρονομικής’ 
βοσκής σε δημόσια γή δεν είναι άγνωστο σήμερα στην Ελλάδα· πρβλ. την περίπτωση της Κρήτης 
(Chaniotis 1995: 62 και 96). 
15  Στην επιγραφή IG VII 3171 (Chandezon 2003: αρ. 7) ο Εύβωλος από την Ελάτεια έλαβε το 
δικαίωμα βοσκής σε δημόσια γη του Ορχομενού για τέσσερα έτη για 220 αγελάδες και άλογα και 1000 
αιγοπρόβατα: στ. 36-40 εἶμεν ποτιδεδομέ/νον χρόνον Εὐβώλυ ἐπινομίας Fέτια / πέτταρα βούεσσι 
σο̣ύν ἵπποις διακα/τίης Fίκατι, προβάτυς σούν ἤγυς χει/λίης.  
16 Η συμφωνία Chandezon (2003: αρ. 8) συνήφθη μεταξύ της Ακραίφιας με τον πολίτη και πιστωτή 
της Κάλλωνα. Από τις 1672 δρχ. και 5 ½ οβολούς, ο Κάλλων παραιτήθηκε (στ. 1 και 5 ἀφεῖκε) από 
τις 672 δρχ., 5 ½ οβολούς και από τόκους πέντε ετών επί του συνολικού ποσού (ήτοι 835 δρχ.) και, 
αντ’ αυτού του ποσού, έλαβε το δικαίωμα της ἐπινομίας για 50 ζώα από το κοπάδι του (στ. 14-15 
ἔδωκε [] ἐπινομίαν βοτῦς Fιδίοις / πεντήκοντα).  
17 Πρόκειται για την σύμβαση Chandezon (2003: αρ. 9) της πόλης με δύο πολίτιδες και πιστώτριες της 
πόλης την Κλευέδρα και την Ολιουμπίχα, οι οποίες δέχονται την επινομία ‘εκ μέρους της πόλης’ για 
200 κεφάλια (στ. 16 ἐπινο[μί]ας πὰρ  τᾶ[ς πόλιος / καθ’ ὁμολ[ογίαν] / ἑκατέρη  βοτῶν  ἰδίων / 
διακατίων]). 
18  Το νεώτερο προξενικό ψήφισμα προέρχεται από τα Μέθανα (Legrand 1900: 207-214) και 
χρονολογείται στο πρώτο ήμισυ του 1ου αι. μ.Χ. όπου η πόλη χορηγεί  (στ. 20-21) ἐπινομίαν ὧν ἔχι 
βοσκημάτων ‘για όσα ζώα διαθέτει’, πράγμα που πιθανώς σημαίνει ότι ο θεσμός έχει χάσει την 
πραγματική του διάσταση και παραμένει τιμή χωρίς πρακτική εφαρμογή [Chandezon 2003: 381].  
19  Κατά τον Στανχάουερ (ό.π.) «η απόλυτη επικράτηση της κτηνοτροφίας στην ρωμαϊκή εποχή 
συνδέεται παραδοσιακά με την αύξηση της μεγάλης ιδιοκτησίας και την εγκατάλειψη της γεωργικής 
εκμετάλλευσης των άγονων περιοχών στην περιφέρεια των πόλεων, οφείλει όμως πολλά και στην 
μεγαλύτερη διαπερατότητα των συνόρων ανάμεσα στις πόλεις, αποτέλεσμα της ένταξής τους στην 
επαρχία και της διάνοιξης των μεγάλων ρωμαϊκών δρόμων». 
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Αλλαγή παρατηρείται επίσης στο είδος των κειμένων της περιόδου σχετικά με την 
ποιμενική ζωή. Όπως αναφέρει στην εισαγωγή της μελέτης του ο Chandezon (2003: 
12), μαρτυρούνται κυρίως επιτύμβιες στήλες, στήλες ομολογιών και αναθήματα με 
αναφορά σε οικόσιτα ζώα, αλλά εξακολουθούν σποραδικά να σώζονται κείμενα που 
θυμίζουν αυτά προγενέστερων περιόδων τα οποία όμως δεν συγκροτούν συνεκτικό 
σώμα20.  

Το υπό μελέτη ψήφισμα της Μεσσήνης, ένα είδος πρακτικού της συνεδρίασης 
Μεσσηνίων αξιωματούχων, εντάσσεται σε αυτή την περίοδο και σε αυτό περίπου το 
ιστορικό πλαίσιο. 
 
 
4 Η περίπτωση της Μεσσήνης 
 
4.1 Η επιγραφή Θέμελης (2006: 61, αρ. 1)  
 
Η επιγραφή είχε καταχωριστεί στα απολεσθέντα ενεπίγραφα μνημεία˙ δεν είχε 
περιληφθεί στο Corpus της Μεσσήνης και παρέμενε editio princeps. Διασώθηκε και 
μεταγράφηκε από τον Oικoνoμάκη (1879: 23, αρ. 13.). Εκδόθηκε από τον Θέμελη 
(2006: 60-62, αρ. 1)21. Περιγράφεται ως «σπόνδυλος δωρικού κίονα από ασβεστόλιθο 
μέ είκοσι αβαθείς ραβδώσεις, ελλιπής κάτω. [] Σέ λειασμένο ναόσχημο πλαίσιο φέρει 
τήν εξής εικοσάστιχη επιγραφή»: Ἀγαθῇ Τύχῃ / ἐπὶ γραμματέως / Διονυσίου τοῦ 
/ Βαροίτα, ἔτους  /5 ΡΙΓ΄ / [οὕτ]ως  ἐκληρώθη‐/σαν  ποιεῖν  τὰς  ἐπι‐/νoμὰς  οἱ 
συνελθόν-/τες λέγοντες vacat /10 [- -] Διονύσιος Βαροί-/[τα - - --] / [- - - -] Κριστόλας 
/ [- - -]ν ὁ ἔπαρχος / [- - ]επο[. .]ουνίου ΕΒ΄ / 15 [- - - - - ]λιανός / [- - -]μάρχης vacat / 
Ἀρχίλοχος Ἀφθ[ο]-/νήτου ὁ ἀγορα‐/νό[μ]ος Ἐπαφρόδε[ι]-/τος >22.  

Όπως αναφέρει ο Θέμελης, είναι η πρώτη επιγραφή αυτής της κατηγορίας πού 
έρχεται στό φως στή Μεσσήνη και παραπέμποντας στο λεξικό των Liddel-Scott-
Jones, αποδίδει την λέξη ἐπινομαί (στ. 7-8) ως ‘δικαιώματα βοσκῆς’ 23 . 
Χρονολογείται απολύτως το έτος 82 μ.Χ.  
 
 
4.2 Η Μεσσήνη επί Ρωμαιοκρατίας 
 
Κατά την ελληνιστική περίοδο η εδαφική κυριαρχία και η γεωργοκτηνοτροφική 
εκμετάλλευση της Μεσσήνης -πρωτεύουσας του ομόσπονδου μεσσηνιακού κράτους-  
διασφαλίζεται μέσω πολυάριθμων διακρατικών κειμένων: από τον 3ο και κυρίως κατά 
τον 2ο αι. π.Χ. ήδη μαρτυρούνται συνθήκες ισοπολιτείας με όμορες πόλεις και 
ψηφίσματα για συνοριακές διευθετήσεις, συνήθως με σκοπό την κοινή εκμετάλλευση 

                                                           
20 Βλ. την επιστολή IG VII 2870 (SEG 32 468) του αυτοκράτορα Αντωνίνου Πίου προς την Κορώνεια 
(155 (?) μ.Χ.) σχετικά με την οριοθέτηση των βοσκότοπων μεταξύ της Κορώνειας και της Θίσβης ή 
τον κανονισμό MAMA 4 297 του 250 (?) μ.Χ. από την Διονυσόπολη της Φρυγίας, για την προστασία 
των αμπελιών από τα κοπάδια με την εποπτεία ενός ‘επιμελητή των χωρίων’ και την πρόβλεψη 
επιβολής κυρώσεων στους παραβάτες. 
21 SEG 56 480· βλ. επίσης, Themelis (2010: 99-100). 
22 ‘Αγαθή Τύχη. Επὶ γραμματέως Διονυσίου τοῦ Βαροίτα του ἔτους 82 αφού κληρώθηκαν (από τήν 
πόλη) με αυτόν τον τρόπο για να κάνουν τις επινομές, συνήλθαν σε σώμα και εισηγούνται (οι 
παρακάτω αξιωματούχοι), κτ.λ.’. 
23 Στο Themelis (2010: 99), η λ. αναφέρεται με την σημασία ‘right of pasturage᾿.  
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της αγροτικής παραγωγής και των βοσκότοπων, ενίοτε με δικαστικές διαμάχες με την 
καταφυγή σε διαιτησία ξένων πόλεων24.  

Αργότερα, κατά την ρωμαϊκή περίοδο, η πόλη της Μεσσήνης αναφέρεται μεταξύ 
των μεγάλων αστικών κέντρων αγροτικής εκμετάλλευσης που μπόρεσαν να 
αναπτύξουν οικονομική δραστηριότητα βασισμένη στη σταθερή γεωργική και 
κτηνοτροφική παραγωγή της υπαίθρου (Σταϊνχάουερ 2009: 682. Θέμελης 2010: 101). 
Η συγκέντρωση του πλούτου και της πολιτικής δύναμης σε λίγες αριστοκρατικές 
οικογένειες που τιμήθηκαν με την civitas καθώς και σε Ρωμαίους που δείχνουν να 
εγκαταστάθηκαν στην πόλη είχε επίσης ως αποτέλεσμα «η Μεσσήνη να 
συγκαταλέγεται μεταξύ των πόλεων της Δ. Ελλάδας απ’ όπου προέρχονται μέλη της 
ιππικής και κυρίως της συγκλητικής και τάξης» (Ριζάκης 2001: 188, σημ. 53 και 54). 
Όπως επίσης αναφέρει η Zoumbaki (1998: 175) σχετικά με την εγκατάσταση 
Ρωμαίων «επιχειρηματιών» στην Πελοπόννησο «ενδείξεις ισχυρότερης αφομοίωσής 
τους παρέχονται στη Μεσσηνία και στην Ηλεία, πιθανότατα λόγω της δυνατότητας 
ενασχόλησης μεταξύ άλλων με την εκμετάλλευση της εύφορης γης, που συνεπάγεται 
σταθερότερους δεσμούς και συχνά μόνιμη εγκατάσταση».  

Πράγματι, επιγραφές όπως το ψήφισμα SEG 35 343 των ετών μεταξύ του 27 π.Χ.-
14 μ.Χ. με κατάλογο εισφορών επιβεβαιώνει ότι επί Ρωμαιοκρατίας μαρτυρείται στην 
πόλη παροικία Ρωμαίων που συμμετείχαν στη δημόσια ζωή προσφέροντας χρήματα 
για έργα κοινής ωφελείας ενώ εφηβικοί κατάλογοι της ίδιας περιόδου (Θέμελης 1992: 
71-73· SEG 43 145 και 49 425· πρβλ. Θέμελης 2010: 99, σημ. 89) που 
συμπεριλαμβάνουν ομάδα Ξένων και Ρωμαίων δηλώνουν επίσης ότι λαμβάνουν 
μέρος σε ελληνικούς θεσμούς, όπως η εφηβεία. Η παρουσία Ρωμαίων μαρτυρείται 
και στην ομάδα επιγραφών που σχετίζονται με την λεγόμενη οκτώβολο εισφορά (βλ. 
τελευταία, Θέμελης 2007: 524) επιβεβλημένη στους κατοίκους της Μεσσήνης από 
τους Ρωμαίους, εισφορά που επιβάλλεται επίσης και στους Ρωμαίους (Zoumbaki 
1998: 117 κ.εξ.· Grandjean 2003: 251-256) και κατά μία άποψη αφορούσε σε φόρο 
ακίνητης περιουσίας (Θέμελης 2007: 524, σημ. 100).  

Φαίνεται επομένως ότι τόσο η γεωργία όσο και η κτηνοτροφία είχε αναπτυχθεί την 
περίοδο αυτή σε μεγάλη κλίμακα25 και η διαχείρισή της ήταν εξαιρετικά σημαντικό 
ζήτημα για την ίδια την πόλη αφού κατά πάσα πιθανότητα αποτελούσε μία από τα 
κύριες πηγές προσόδων.  
                                                           
24 Βλ. α. Την συνθήκη IG V 2 419 περί ισοπολιτείας και επιγαμίας Μεσσηνίων και Φιγαλέων του 240 
π.Χ. περίπου όπου γίνεται ειδικός λόγος για κοινή εκμετάλλευση της γεωργικής παραγωγής (στ. 14-15): 
τὰν δὲ χ/[{χ}ώραν καρπ]ίζεσσθαι ἑκατέρως τώς τε Μεσανίω-/[ς καὶ τὼς Φι]αλέας, καθὼς καὶ νῦν 
καρπιζόμεθα. β. Τον τερμονισμό IG V1 1430 σχετικά με την οριοθέτηση των συνόρων μεταξύ μεταξύ 
της Μεσσήνης και Φιγαλείας του 191 π.Χ. όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται (στ. 5) η από κοινού χρήση 
του νερού: [---] ὕδωρ κοινὸν. γ. Το ψήφισμα IG V1 1429 μεταξύ Μεσσηνίων και κάποιας άγνωστης 
πόλης του 2ου αι. π.Χ. όπου γίνεται λόγος για κατοχή αμφισβητούμενου εδάφους κρινουμένας χώρας 
(στ. 9-10) ενώ τίθεται επίσης ζήτημα συγκομιδής [- τὰν ἐνιαυ]σίαν τῶν καρπῶν ἀπόλα[υσιν--] (στ. 
8) και πιθανώς δικαιωμάτων για το δικαίωμα των βοσκής [τὰ ἐπι?]ν̣όμια ἅ ἔπραξε (στ. 11). δ. Το 
ψήφισμα Θέμελης (2004: 42, εικ. 5, πίν. 18α-β. 2008: 212-214) σχετικά με συνοριακό διακανονισμό 
μεταξύ Μεσσήνης και Μεγαλόπολης όπου μεταξύ άλλων αναφέρεται σε μια υπόθεση με αντικείμενο 
τη διεκδίκηση των καρπών επίδικης (μεθοριακής) περιοχής από τους Μεγαλοπολίτες (Col. IΙ 65-70) οι 
οποίοι αθέτησαν την συμφωνία και δεν απέδωσαν στους Μεσσηνίους τους, κατά το ήμισυ, κοινούς 
καρπούς (ἐπεὶ  λαβοῦ-/σα µεσόκοινους τοὺς  καρποὺς  οὐ-/κ ἀπεδίδου), η αξία των οποίων είχε 
καθοριστεί σε δύο τάλαντα (ταλάντου διπλασίου). 
25 Όπως παρατηρεί ο (Θέμελης 2008: 215) είναι πιθανόν ότι μετά το 146 π.Χ. οι Μεσσήνιοι ξαναπήραν 
τον έλεγχο της Ανδανίας με την περιοχή της άνω πεδιάδας προς τη Μεγαλόπολη, καθώς και τη 
Δενθελεάτιδα στα Ν.Α. όρια της χώρας. Σημειωτέον ότι η τελευταία απογραφή ὅρων έλαβε χώρα το 
78 μ.Χ. όπου τα όρια της χώρας, συμπεριλαμβανομένης της Δενθελεάτιδας, σηματοδοτούνται από τον 
χωρομέτρη Τίτο Φλάβιο Μονόμιτο: IG V1 1431. 
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4.3 Ποιεῖν τὰς ἐπινομάς 
 
Η πρώτη επιγραφική μαρτυρία του όρου ἐπινομά απαντά στην συνθήκη IC III iv 1 
(Chaniotis 1996: αρ. 5) των αρχών του 3ου αι. π.Χ., μεταξύ των κρητικών πόλεων 
Ιεράπυτνας και Πραισού 26 με την σημασία ‘δικαίωμα βοσκής’ (LSJ s.v. ἐπινομή, βλ. 
και Brixhe 2004: 775)· ειδικότερα στους στίχους Β 33-39 ορίζεται ‘να διατίθεται η 
ἐπινομά για κάθε Ιεραπύτνιο στην επικράτεια της Πραισού, κ.τ.λ.’ και πιο κάτω (στ. 
44-45) ‘και για κάθε Πρασιέα στην επικράτεια της Ιεράπυτνας’ (IC III iv 1 Β 
ἐπινομὰ / [δ’] ἔστω τῶ-/[ι τε] Ἱεραπ-/[υτνί]ωι ἐν τ-/[ᾶι Πρ]αισίαι [] καὶ τῶι Πρ-
/αισίωι ἐν τ-/ᾶι Ἱεραπ-/υτνίαι).  

Το μοναδικό, εξ άλλου, επιγραφικό κείμενο –πλήν του ψηφίσματος της 
Μεσσήνης- στο οποίο μαρτυρείται ο όρος ἐπινομή (και δωρικά ἐπινομά) κατά 
πληθυντικό27 είναι η διαιτησία Ager (1996: αρ. 63)· (SEG 11 377 και 405) των 
Μιλησίων (Α. στήλη Ερμιόνης) και των Ροδίων (Β. στήλη Επιδαύρου) για συνοριακή 
διένεξη μεταξύ Επιδαύρου και Ερμιόνης των ετών 200 π.Χ. περίπου. Η διαιτησία 
αποφαίνεται για την αλλαγή καθεστώτος της διαφιλονικούμενης περιοχής με την 
μετατροπή της σε ‘κοινή χώρα’28 και τον σαφή καθορισμό των ορίων της. Οι στίχοι Α. 
19-20 περὶ δὲ  τῶν  καρπείων  καὶ  τῶν / ἐπινομῶν  τῶν  πρὸ  τῆς  κρίσεως μὴ 
εἶναι  μηδετέροις  ἔγ/κλημα [μηθέν 29  αναφέρονται –όπως συνάγεται από τα 
συμφραζόμενα- σε δικαιώματα χρήσης για γεωργική εκμετάλλευση (καρπεῖα) και 
για βοσκές (ἐπινομαί), δικαιώματα τα οποία προφανώς διεκδικούνταν και με 
δικαστικές προσφυγές· ειδικότερα ορίζεται ότι ‘σχετικά με τα δικαιώματα για τις 
καλλιέργειες και τις βοσκές που ίσχυαν πριν από την απόφαση, να μην αποτελεί αιτία 
έγκλησης για κανένα από τα δύο μέρη᾿.  

Κατά το πρώτο ήμισυ του δεύτερου αιώνα μ.Χ. ξαναβρίσκουμε τον όρο ἐπινομή 
σε συμβόλαια μίσθωσης γης σε παπύρους της Οξυρρύγχου 30  με την στερεότυπη 
σχεδόν φράση ὥστε  ξυλαμῆσαι χόρτον [ή χόρτῳ] εἰς  κοπὴν  καὶ [θερινήν] 
ἐπινομήν η οποία μπορεί να αποδοθεί ως εξής: ‘[Ο δείνα μίσθωσε γη] για να σπείρει 
χορτάρι για θερισμό και για (θερινή) βοσκή’· πρβλ. POx IV 838 τῆς  ἐπινομῆς 
οὔσης τοῦ Διογένους. κυρία ἡ μίσθωσις. 

Με βάση τα παραπάνω κείμενα και με όσα θα εξετάσουμε εφεξής, η περίφραση 
‘κάνω τις επινομές’ στο ψήφισμα της Μεσσήνης φαίνεται να είναι περιληπτική και να 
συνδυάζει ένα σύνολο αρμοδιοτήτων με συγκεκριμένους κανόνες και με θεσμούς 
ελέγχου (πρβλ. την παρουσία σημαντικών αξιωματούχων31) που κανονίζουν τη χρήση 
της κοινοτικής γης για βοσκή. 

                                                           
26 Βρέθηκε στην Ίτανο, σημ. Ερημούπολη Σητείας. 
27  Για παραδείγματα, κατά πληθυντικό, από γραμματειακά κείμενα με την σημασία ‘ἐπίθεσις 
ἐπιδέσμου’, βλ. LSJ s.v. ἐπινομή.  
28 Α. 14 εἶναι ταύτην κ[οινὴν και Β. 34 [εἶμεν ταύταν] / κοινὰν. 
29 Βλ. Β 39-40 περὶ δὲ τῶν καρπείων καὶ τ[ᾶν ἐπι]νομᾶν τ[ᾶν πρὸ τᾶς κρίσιος ]μὴ εἶμεν κ.τ.λ. 
30 POx III 499.16. POx IV 730.11. POx IV 810 στους Grenfell & Hunt (1903-04). 
31 Κατά την ανάγνωση του Θέμελη (2006: 62) στο σώμα των αξιωματούχων μετέχουν: «Ο γραμματέας 
των συνέδρων Διονύσιος Βαροίτα (επί κεφαλής της ομάδας), ο (επιμελητής;) Κριστόλας (αντί 
Κρατιστόλας), ο ἔπαρχος τάδε, ο [ἐπινο]μάρχης(;) Ἀρχίλοχος Ἀφθονήτου και ο ἀγορανόμος 
Ἐπαφρόδειτος Ἐπαφροδείτου». 
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4.3.1 Οριοθέτηση, διανομή και εποπτεία των ζωνών βοσκής  
 
Ειδικό ενδιαφέρον γιά την τοπογραφία των αγρών της πόλης εντός των τειχών32 αλλά 
και της ευρύτερης περιοχής παρουσιάζει αποσπασματική στήλη του 1ου αι. μ.Χ., η 
οποία κατά τον Θέμελη (2004: 38-40, πίν. 17α)33 αναφέρεται πιθανώς «σε μισθώσεις 
(;) αγρών και εκτάσεων για εκμετάλλευση (βοσκή, καλλιέργεια) και της οποίας το 
περιεχόμενο σχετίζεται πιθανότατα με τις επιγραφές της οκτωβόλου εισφοράς. Στην 
επιγραφή αναφέρονται ανθρωπωνύμια, πιθανότατα ονόματα μισθωτών και 
ακολουθούν ονόματα τοπωνυμίων και θέσεων (Ἀμαζώνιον, Ἀρτεμιταῖον, 
Λιμνᾶτις, κ.ά) με τον καθορισμό των γεωγραφικών ορίων των εκτάσεων (από της 
δείνα θέσης) και συχνά με προσδιορισμό του τύπου ἐντός τείχους, σὺν χωρίοις, σὺν 
ἐρήμῳ. 

Από τα παραπάνω συνάγεται ότι το αστικό τοπίο θα περιελάμβανε το άστυ 
καθ’εαυτό αλλά και τον ευρύτερο περιτειχισμένο χώρο ανάλογο με το προάστιον, 
αντιπροσωπευτικό σχήμα που αντιστοιχούσε στην διάταξη των κλασσικών πόλεων 
(Σταϊνχάουερ 2009: 311) στο οποίο θα ενσωματώνονταν καλλιεργήσιμες εκτάσεις  
αλλά και ορεινές εκτάσεις για βοσκή34. Πέρα από το τείχος θα εκτεινόταν η πολιτική 
χώρα την οποία θα αποτελούσαν οι εκτός των τειχών καλλιεργήσιμες περιοχές με 
πληθυσμούς να ζούν κατὰ κώμας35. Η χώρα θα περιελάμβανε ασφαλώς και ζώνες 
άγονες (πρβλ. ἄσπορες 36 ) κατάλληλες προς βοσκή. Πέρα από τη χώρα θα 
εκτείνονταν ζώνες μεθόριοι ή έρημοι (πρβλ. σὺν ἐρήμῳ· βλ. Σταϊνχάουερ 2009: 363).  

Είναι επομένως πιθανόν ότι μεταξύ των αρμοδιοτήτων των αξιωματούχων θα ήταν, 
κατ’ αρχήν, ο ορισμός των δημοσίων βοσκότοπων για νομή, δηλαδή η οριοθέτηση 
και η ταξινόμησή τους σε ζώνες βοσκής ανάλογα με την γεωγραφία της πόλης και της 
ευρύτερης περιοχής με σημείο αναφοράς τα τείχη της πόλεως37. 

Παράλληλο -κατά το δυνατόν- κείμενο αποτελεί ψήφισμα των ετών 197-185 π.Χ. 
από την θεσσαλική Σκοτούσα (SEG 43 311). Αναφέρεται στον ορισμό χώρων -
δημοσίων (Α. 71/72 τόπος [] δάμοσσος) και ιδιωτικών (Α. 76 ἰδδιουστικόν ἔμμεν)- 
που έπρεπε να μείνουν ελεύθεροι στους πρόποδες του τείχους, τόσο στο εσωτερικό 
όσο και στο εξωτερικό, για την αποτελεσματική άμυνα της πόλης. Για τον ίδιο σκοπό 

                                                           
32 «rus in urbe (ἀγροί ἐν πόλει)» όπως αναφέρεται  από τον Θέμελη (2010: 98). 
33SEG 54 454. 
34 Με την σωζόμενη φράση (στ. 14) ἀγρὸν  ἐντὸς τίχους Λιμνᾶτι  σὺν χωρίοις της παραπάνω 
επιγραφής φαίνεται να εννοείται καλλιεργήσιμη γη (ἀγρόν) εντός των τειχών, στην θέση ‘Λιμνᾶτις’, 
με την ορεινή –προφανώς προς την Ιθώμη- προέκτασή της (σὺν χωρίοις) για βοσκή. Πρβλ. ενδεικτικά, 
την επιγραφή IG V2 444 στ. 8 καὶ ν[εμό]μεθα τὰ χωρία τὰ <π>ερ̣<ι>ο<ριζ>όμ<ε>[να ἀφ’ ἑσ]-
/πέρ[ας] ἀπὸ κ.τ.λ. (Μεγαλόπολις, 2ος-1ος αι. π.Χ.) και Syll.3 965 στ. 13 (μίσθωση γης σε ιδιώτες των 
ετών 321-20 π.Χ. από τον Δήμο Πειραιώς) στ. 13 καὶ  [τ]‐/ἆλλα ἐννόμια (ενν. χωρία) όπου τα 
ἐννόμια εννοούνται ως ‘εκτάσεις σχετικές με βοσκή’· Chandezon (2003: 21). Brixhe (2004: 775). Ο 
όρος χωρίον χαρακτηρίζεται από πλούτο συμφραστικών σημασιών  (βλ. και LSJ στη λέξη) και θα ήταν 
σκόπιμο να μελετηθεί περαιτέρω. 
35 Πρβλ. τα ονόματα πολυάριθμων κωμών που απαντούν στις επιγραφές της ‘οκτωβόλου εισφοράς’. 
36 Βλ. την συνθήκη FD ΙΙΙ 4, 352 των αρχών του 2ου αι. π.Χ. μεταξύ των πόλεων Μυανία και Υπνία της 
Δυτ. Λοκρίδας για κοινό έδαφος για βοσκή σε άγονες μεθοριακές ζώνες: II 8-9 καὶ τὰν ἄσ̣π̣ορον (ενν. 
χώραν) ν-/[ε]μ̣όντων. Στην ίδια επιγραφή γίνεται επίσης διάκριση μεταξύ της (καλλιεργήσιμης) χώρας 
και της χώρας για βοσκή· Georgoudi (1974: 173 και σημ. 67). 
37 Πρβλ. π.χ. την συνθήκη IG IV2 1, 76 μεταξύ Τροιζήνας-Αρσινόης των μέσων του 2ου αι. π.Χ. όπου 
απαντούν ανάλογες γεωγραφικές διακρίσεις: στ. 33-35 ὅσα [] / [ἀπέπραξαν] {ε} εἴτε ἐκ τᾶς χώρας 
εἴτε ἐν τᾶι πό/[λει εἴτε ἔ]ξω τᾶν χωρᾶν, ἀπότομα εἶμεν. 



[��340��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

γίνεται διακανονισμός για την οριοθέτηση των χορτολιβαδικών εκτάσεων38. Μετά 
την φράση ἐψαφίξατο ἁ πόλις (Α. 4) απαντούν τα ονόματα πέντε εισηγητών (Α. 6 
λεξάντουν), τα ονόματα δύο ιδιοκτητών που δίνουν την συγκατάθεσή τους (Α.7 
συγχουρεισάντων) και ακολουθούν ονόματα που θα απάρτιζαν τα μέλη της επιτροπής 
επιφορτισμένης να κάνουν αυτοψία και να παρουσιάσουν την αναφορά τους.  

Ενδιαφέροντα στοιχεία βρίσκουμε, επίσης, σε (ανέκδοτη) συνθήκη του 160 (?) π.Χ. 
μεταξύ της πόλεως της Τερμησσού και του Κοινού των Λυκίων, κυρίως για την 
διευθέτηση της εκμετάλευσης ορεινών γαιών της Τλω στα όρια με την Τερμησσό 
κοντά στα Οινόανδα. Ο Le Roy (1996: 961-980) που παρουσίασε το περιεχόμενο της 
συνθήκης κάνει λόγο για κείμενο που περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες οι 
Τερμησσείς μπορούσαν να έχουν πρόσβαση στην ορεινή ζώνη της Τλω, ενώ μια 
επιτροπή είχε αποστολή να την οριοθετήσει. Πρόκειται για την οριοθέτηση, όχι μιας 
συνοριακής γραμμής, αλλά μιας συνοριακής ζώνης μεταξύ των δύο πόλεων, της 
οποίας ορίζεται η κατοχή και το καθεστώς οικονομικής εκμετάλευσης. Η κατοχή του 
εδάφους αναγνωρίζεται στην Τλώ αλλά Τερμησσείς έχουν το δικαίωμα της βοσκής -
αναφέρεται για πρώτη φορά ο όρος ἐπινέμησις συνώνυμος της ἐπινομίας-, και της 
κοπής και συλλογής ξύλων (ἐπιξυλία) ενώ απαγορεύεται να προβούν σε 
οποιαδήποτε ενέργεια (ἐποικοδομῆσαι,  σπεῖραι,  φυτεῦσαι) που θα διευκόλυνε 
μόνιμη εγκατάσταση. 

Στις αρμοδιότητες της επιτροπής της επιγραφής μας δεν αποκλείεται να 
περιλαμβάνονται, επί πλέον, απαγορευτικές διατάξεις που αφορούν σε ειδικές 
περιπτώσεις ζωνών για βοσκή (πρβλ. γαίες ιερών39). Ενδεικτικά παρατίθεται ο ιερός 
κανονισμός Syll.3 636 του 178 π.Χ. από τους Δελφούς όπου η νομή σε οριοθετημένες 
ιερές γαίες διατίθεται μόνο για τα ιερά ζώα (στ. 24 ἁ νο]μά / ταῖς ἱεραῖς βόαις καὶ 
ἵπποις ἔστω) ενώ απαγορεύεται ρητώς στα ζώα ιδιωτών (στ. 25-26 ποτ[ὶ νομὰν μὴ 
ἐξέστω  /  ποτάγειν  τὰ  ἰδιωτικά  θρέμματα) 40 . Σε αντίθετη περίπτωση, ο 
παραβάτης θα είχε σοβαρές συνέπειες (στ. 27-30) εἰ δέ τις ἐπινέμ[̣ει [] ἐξουσίαν 
ε[ἶμεν συλῆν τάν] / τε λεία[ν κρατεῖν τῶι] θέλοντι) ‘εάν κάποιος οδηγεί (παρά την 
απαγόρευση) τα ζώα του για βοσκή σε αυτόν τον τόπο, οποιοσδήποτε το επιθυμεί, να 
έχει την εξουσία να διαρπάζει και να κρατά την λεία’. 

Στην συνθήκη IC III iv 1, η ἐπινομά επιτρεπόταν στην χώρα των δύο μερών αλλά 
εξαιρούνταν οι ιερές γαίες: Β 38 ([χ]ῶρι τῶν τ-/[ε]μενέων). Η περίπτωση επίσης της 
χρήσης των γαιών γύρω από το ιερό του Διός Δικταίου στην διαιτησία της 

                                                           
38 Γίνεται χρήση του όρου χόρτος (Β. πλχ.) με την σημασία ‘λιβάδι’ και του ρήματος χορτίζομαι (Α. 
στ. 72 ἐπειδεὶ πλείουν τόπος εἶε δάμοσσος, οἷ κεχόρτισται και Β. στ. 59-60 ἐπιδεί πλείουν τόπος εἶε 
δάμοσσος, οἷ τ’ἐχορτίσθε). Για την (αδιαφανή) σύνταξη του ρήματος, βλ. Brixhe (2004: 776). 
39 Πρβλ. το προξενικό ψήφισμα Syll.3 534 βάσει του οποίου παραχωρείται (στ. 16) ἐπινομίαν ἐν τᾶι 
Δελφίδι (ενν. χώρᾳ) τὸν πάντα χρόνον, ενώ υπαινίσσεται ότι εξαιρείται η ιερή γη. 
40 Πρβλ. επίσης, την περίπτωση των ιερών κανονισμών π.χ. από την Τεγέα ή την Ίο, όπου η βοσκή δεν 
επιτρέπεται για ζώα ιδιώτη, ξένου ή πολίτη (πρβλ. IPArk 2, στ. 11 ἰν Ἀλέαι μὲ νέμεν μέτε ξένον 
μέτε ϝαστὸν ‘να μην βόσκει στην Αλέα μήτε ξένος μήτε πολίτης’) παρά υπό προϋποθέσεις (αυτ. στ. 12 
εἰ μὲ ἐπὶ θοίναν hίκοντα ‘παρά εάν (τα ζώα) προορίζονται για θυσία’· αυτ. στ. 9-10 τρὶς ἀμέρας 
νέμεν ὅ,τι hὰν βόλετοι, ὅς / μὲ ἰν τοῖ περιχόροι ‘κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων ημερών (της 
τριπανηγύρεως) να βόσκει όπου θέλει υπό τον όρο να μην το πράττει μέσα στον ιερό περίβολο’. IG 
XII 5, 1 και 1[1] IG XII, Suppl. 94, στ. 3-4 μὴ νεμέτ-/[ω πλέ]ον πένθ’ ἡμερ[έ]-/[ων ‘να μην βόσκει 
(τα ζώα του) πλέον των πέντε ημερών’. IG XII 5, 2 και IG XII 5 Add. 300, A. στ. 3-4 το]ὺς νέμοντας 
ἱερὰ καῦσαι [πάντα ἢ] / [μὴ] νέμεν ‘οι βοσκοί να απογράφουν (καῦσαι) όλα τα ιερά ζώα, ειδάλλως 
να μην τα βόσκουν στο ιερό)’. 
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Μαγνησίας των ετών 112-111 π.Χ. για συνοριακές διαφορές μεταξύ των κρητικών 
πόλεων Ίτανος και Ιεράπυτνα IC III iv 9 (Chandezon 2003: αρ. 46) έδειχνε μια 
παρόμοια κατασταση: στ. 82-83 ἵνα μηθεὶς ἐν τῷ ἱ-/ερῶι τοῦ Διὸς τοῦ Δικταίου 
μήτε  ἐννέμηι μήτε  ἐναυλοστατῆι  μήτε  σπείρηι  μήτε  ξυλεύηι.‘στο ιερό του 
Διός του Δικταίου κανείς δεν έχει δικαίωμα ούτε να βόσκει ούτε να σταθμεύει ούτε 
να σπέρνει ούτε να υλοτομεί’. 

Στις σχετικές με το δικαίωμα βοσκής επιγραφές συμπεριλαμβάνεται επομένως και 
το δικαίωμα ή μη της στάθμευσης (πρβλ. μήτε  ἐναυλοστατῆι) 41 , σε ειδικά 
διαμορφωμένες ζώνες την εποπτεία των οποίων έχει ειδικά επιφορτισμένος 
αξιωματούχος ο συγκριτάς, όρος που απαντά ρητώς στην συνθήκη IC III iv 1 (στ. 52-
67) όπου ορίζεται ότι κάθε Ιεραπύτνιος που επιθυμεί να αυλίζεται (αὐλοστ-/ατεν̃)42 
στην χώρα των Πραισίων μπορεί να το πράξει υπό την καθοδήγηση ενός Πραίσιου 
‘συγκριτή’ (σ-/υγκριτὰν ἐ‐̣/χέτω Πραί-/σιον) και το ίδιο ισχύει και για κάθε Πραίσιο 
(ὡσαύ-/τὼς δὲ καὶ / ὁ Πραίσιος [] συν-/κριτὰν ἐχέ-/τω Ἱεραπύ-/τνιον).  

Κατά τον Chaniotis (1995: 59 και σημ. 111, 62 και 1996: 189) ο συγκριτάς θα είχε 
την αρμοδιότητα και την εποπτεία της διανομής των ζωνών αυλισμού και βοσκής των 
ζώων προς αποφυγή προστριβών μεταξύ των βοσκών και πρόκλησης ζημιών στις 
καλλιεργημένες ή ιερές γαίες (πρβλ. τον όρο συνκρίσιος43).  
 
 
4.3.2 Καθορισμός τελών και προστίμων 
 
Την απόδοση τελών για βοσκή σε κοινοτικές γαίες μαρτυρούν ήδη από το τέλος του 
4ου αι. π.Χ. κείμενα, όπως ο φορολογικός διακανονισμός της Αιξωνής των ετών 326-5 
όπου αναφέρεται ο όρος ἐννόμια με ‘φορολογική’, αυτή την φορά, σημασία (Syll.3 
914. Chandezon 2003: 24) τα οποία καταβάλλονταν από τους δημότες στον δήμο για 
την χρήση κοινοτικών βοσκών (στ. 32-34 οἱ [δ]ημότ-/αι ἀποδόσθαι τὰ ἐννόμια (ενν. 
τέλη)· πρβλ. στ. 7-8 τοῦ ἐννο[μ]ίου τὴν τι[μ]ὴν οὐκ ἀποδ/εδοκότι ‘(για όσους) δεν 
κατέβαλαν το ποσόν του εννομίου’) 44. 

Κυρίως όμως αξίζει να αναφερθεί εδώ η συμφωνία των βοιωτικών πόλεων με 
ιδιώτες πιστωτές στους οποίους οι πόλεις χορήγησαν την ἐπινομία δωρεάν 
προκειμένου -όπως είπαμε- οι πόλεις αυτές να αποσβέσουν το δημόσιο χρέος τους. 
Από τα κείμενα συνάγεται ότι υπό κανονικές συνθήκες, όταν δηλαδή δεν συνέτρεχαν 
                                                           
41  Βλ. Δίωνος, Λόγοι, VII.13 (παρατίθεται στην Georgoudi 1974: 169-170): τοῦ  δὲ θέρους 
ἀπηλαύνομεν εἰς τὰ ὅρη. Μάλιστα δὲ ἐν τούτῳ τῷ τόπῳ σταθμόν ἐποιοῦντο. 
42 Κοινό έδαφος για στάθμευση κατά την διέλευση των κοπαδιών προς υψηλότερα σημεία της χώρας 
βρίσκουμε και στην συνθήκη FD ΙΙΙ 4, 352 III στ. 7 [] [α]-/ὐλιζόντω ἁμέρας δέκα (βλ. σημ. 36). 
43 Στην δεύτερη πλευρά (Β. στ. 1-4) του αρχαϊκού ψηφίσματος των Λυττίων (Van Effenterre & Van 
Effenterre 1985: 157-188· SEG 35 991) οριοθετούνται ζώνες (ὄρο(ν)  μὲν  ἦμεν / τόνδε) αφού 
προηγηθεί η συγκέντρωση (τᾶς κοι-/ναωνίας) και η (εκ νέου) ταξινόμηση μετά από την διαλογή των 
ζώων (τᾶ(ς) συνκρίσιος) ανάλογα με το είδος τους (τ̣[ῶν π-/ροβ]άτων / καὶ τῶν καρταιπόδων / καὶ / 

τᾶν  ὐῶν). Κατά τους Van Effenterre (1985: 183, σημ. 100) ο συγκριτής, θα ήταν «κάποιος που 
γνωρίζει την ζώνη βοσκής και μπορεί να ορίσει τον χώρο στάθμευσης». Για τα πιθανά αίτια αυτής της 
οριοθέτησης, βλ. Van Effenterre & Van Effenterre (1985: 183-4) αλλά Georgoudi (1974: 179-180) και 
κυρίως Chaniotis (1995: 46 και 62· 1996: 189).  
44 Γίνεται επίσης λόγος για φόρο σχετικό με τις βοσκές σε φορολογικό διακανονισμό στην επιγραφή 
OGIS 55 από την Τελμησσό της Λυκίας (240 π.Χ.) στ. 14 ἀφεῖκεν  ἀτελεῖς  τῶν τε ξυλί-/[νων] 
καρπῶν και ἐννομίων ‘[ο Πτολεμαίος τους] απάλλαξε από τέλη σχετικά με καρπούς οπωροφόρων 
και με βοσκές’· Chandezon (2003: 257, 313).  
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ειδικοί λόγοι δωρεάν παραχώρησης επινομίας όπως στην προκειμένη περίπτωση, οι 
πολίτες αλλά και ξένοι στους οποίους έχει χορηγηθεί επινομία, φαίνεται ότι μπορούν 
να έχουν πρόσβαση στα δημόσια βοσκοτόπια με την υποχρέωση καταβολής ενός 
ετήσιου τέλους βοσκής, το ἐννόμιον45. Tο ύψος του, αν κρίνουμε από την επιγραφή 
IG VII 3171, υπολογιζόταν ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των ζώων αφού τα 
απέγραφαν ενώπιον ενός ταμία και ενός ‘επόπτη’ των νομών, τον ‘νομώνα’ (στ. 43-
44 ἀπογράφησθαι δὲ Εὔβωλον / πὰρ τὸν ταμίαν κὴ τὸν νομώναν)46. 

Την καταβολή τέλους βοσκής από πολίτες βρίσκουμε και κατά την 
αυτοκρατορική εποχή σε αρκαδική επιγραφή (ΙG V2 456 στ. 7-8) όπου ένας πλούσιος 
ευεργέτης που κατασκεύασε μια γέφυρα λαμβάνει, σε ανταπόδοση, από την 
Μεγαλόπολη  ‘το τέλος βοσκής και την χρήση (?) των βελανιδιών για όσα 
βοσκήματα διαθέτει εφ’όρου ζωής’ (τὸ ἐπινόμιον καὶ βαλάνω̣[ν χρῆσιν?] [ὅσων] 
ἔχει  θρεμμάτων  διὰ  βίου 47 ). Αναφορά στην καταβολή του ‘νόμιμου’ τέλους 
γίνεται επίσης και κατά την ενδεχόμενη χρήση των βοσκότοπων της Κορώνειας από 
τους Θισβείς (βλ. σημ. 20): στ. 15-16 τῆς  δὲ  ἔξωθεν χώρας  εἴ  τινα  Θισβεῖς 
ἐπινέμοιεν πείθοντες ὑμᾶς, / δώσουσι μὲν νόμιον τέλ[ος. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της συνθήκης IC III iv 1 δεν ορίζεται 
εάν η ἐπινομά παραχωρείται δωρεάν48 αλλά κατά τον Chaniotis (1995: 64 και σημ. 
131. 1996: 187-188) θα πρέπει να το υποθέσουμε με βάση την ανάλογη συνθήκη (IC 
III, iii 4· Chaniotis 1996: 28) μεταξύ της Ιεράπυτνας και της Πριανσού όπου το 
δικαίωμα βοσκής παραχωρείται ατελώς: στ. 28 εἴ τίς κα νέμ̣[ηι ἀτε]λὴς ἔστω. Η 
ατέλεια που παρέχεται στην τελευταία δεν απαλλάσσει, ωστόσο, από κυρώσεις 
όποιον επιφέρει βλάβη (αἰ δέ κα σίνηται [ενν. τους καρπούς])· και στην προκειμένη 
περίπτωση, ορίζεται ρητώς (στ. 28-30) ότι αυτός που θα προκαλέσει ζημίες ([ὁ] 
σι[νό]μενος) θα καταβάλει πρόστιμα (ἀποτεισάτω τὰ ἐπιτίμια) κατά την κείμενη 
νομοθεσία των δύο πόλεων49.  

‘Οφειλές’, ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των ζώων, ορίζονται, εξ άλλου, 
για τους ιδιώτες που παραβιάζουν τους κανόνες νομής, σε γη ιερών: IG XII 5, 1 και 
1[1] IG XII, Suppl. 94 (βλ. σημ. 40) στ. 5-8 ἢν δ]ὲ νέμηι, ὀφε[λ]-/[έτω δραχμὴ]ν 
ἑκάσ[τ]-/[ης ἡμέρης χ’] ἑκάστ[ο] / [προβάτο] ἑκάστ[ο]. Στον Ιερό νόμο του τέλους 
του 4ου αι. π.Χ. από την Ιαλυσό (Syll.3 338) προβλέπεται επί πλέον ότι όποιος το 
επιθυμεί μπορεί να καταγγέλλει, όποιον διαπράττει παράνομη ‘εισβολή’ στο ιερό, 
ενώπιον των ‘μαστρών’ (στ. 33-35 ποταγγελλέτω δὲ / τὸν τούτων τι ποιεῦντα ὁ χρήι-
/ζων ἐς τοὺς μάστρους. Πρόστιμα επιβάλλονται επίσης (στ. 5 ζαμιοῦσθαι), για ζώα 
                                                           
45 Για το ζήτημα της δωρεάν ή μη επινομίας, βλ. Migeotte (1984 : 52)· Chaniotis (1995: 49. 1996: 187-
188)· Chandezon (2003: κυρίως, 375- 378). Για την φορολογική σημασία του όρου εννόμιον, βλ. 
Chandezon (2003: 309 κ.εξ.).  
46 Η δωρεάν χορήγηση ἐπινομίας στον Εύβωλο τον απαλλάσσει από την καταβολή του τέλους (για 
ορισμένο αριθμό ζώων) και η πόλη έχει επιπροσθέτως την υποχρέωση να τον αποζημιώσει σε 
περίπτωση κατά την οποία κάποιος θα επιχειρούσε να εισπράξει για λογαριασμό του το ἐννόμιον (στ. 
48 κ.εξ. ἠ δέ κά τις  / [πράτ]τ̣η τὸ ἐννόμιον Εὔβωλον, ὀφειλέ/[τω ἁ πό]λ̣ις τῶν / ’Ερχομενίων 
ἀργουρίω κ.λ.). 
47 Για την ανάγνωση, βλ. Blum & Plassart (1914: 474, σημ. 1). 
48 Με την προϋπόθεση ωστόσο ότι τα δύο μέρη δεν θα προκαλέσουν ζημίες και θα επιστρέψουν ο 
καθένας την χώρα του (Β. στ. 49-50 ἀ-/σ̣ινέας ἐόν-/[τα]ς δὲ καὶ / δύ̣̣οντας [ἑ]-/κατέρος ἐς / τὰν 
ἰδίαν).  
49 Πρόστιμο ορίζεται επίσης (ἐπιτίμοις) στην συνθήκη IC III iv 9 στ. 81 για όσους παραβιάσουν το 
ιερό του Διός Δικταίου. 
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που παραβιάζουν τον οριοθετημένο χώρο ιερού της Δήλου (SEG 48 1037) από ειδικά 
επιφορτισμένους αξιωματούχους (στ. 5-7 ὑπὸ  τῶν  ἱερο‐/ποιῶν  καὶ  ὑπὸ  τῶν 
βουλῆς  καὶ  ὑπὸ  τῶν  λοι‐/πῶν  ἀρχόντων κ.τ.λ.) ενώ προβλέπεται ανάλογη 
καταγγελία (στ. 9-10 εἰσαν/γέλλ[ει]ν) με την ρύθμιση να λαμβάνει το ήμισυ (του 
προστίμου) ο καταγγέλλων. 

Πρόστιμα αναφέρονται και στην διαιτησία για τις διαφιλονικούμενες ζώνες μεταξύ 
της Επιδαύρου και της Ερμιόνης (βλ. ππ.) όπου αναφέρεται ότι ‘αν, ωστόσο, 
ανεξόφλητα πρόστιμα ακολουθούν τις πόλεις, να αρθούν’ 50  ενώ παρακάτω 
υπονοείται  δικαστικός διακανονισμός με αναφορά στις αίγες, βάσει του οποίου 
έπρεπε πιθανότατα να καταβάλλεται φόρος για την χρήση βοσκής ειδικότερα για τις 
αίγες, ζήτημα που διακανονιζόταν ενώπιον των τελωνών: Α. στ. 22-23 τὸ  δὲ 
γεγονὸς πρότερον κρίμα περὶ τῶν αἰγῶν πρὸ/ς τοὺς τελώνας κύριον ἔστω51 
‘όποιο περιστατικό, σχετικά με τις αίγες, έλαβε χώρα πριν από αυτή την απόφαση, να 
έχει ισχύ ενώπιον των τελωνών (φοροεισπρακτόρων;)’.  

Μπορούμε επομένως να εντάξουμε ενδεχομένως και ειδικές διατάξεις για τον 
καθορισμό ειδικών (ορεινών ή άγονων) ζωνών βοσκής για αίγες ή ακόμη και τον 
ορισμό ειδικού φόρου για αίγες. Το ψήφισμα IG XII, 7 509 του τέλους του 3ου αι. π.Χ. 
από την Ηράκλεια εναντίον νομάδων βοσκών που επιβιβάζονται στο νησί με αίγες 
για βοσκή εις βάρος των Ηρακλεωτών και των εποίκων γεωργών δείχνει το ειδικό 
καθεστώς που θα μπορούσε να ισχύει για ανάλογη περίπτωση52. 
 
 
5 Συμπέρασμα 
 
Η βοσκή σε ξένη ιδιοκτησία (πρβλ. ἐπινέμω) και κυρίως οι συχνές συγκρούσεις 
μεταξύ Πόλεων–Κρατών για τα δικαιώματα χρήσης (όμορων) δημοσίων νομών 
(ἐπινομαί), με την παραβίασή τους κατά την μετακίνηση ζώων, συνετέλεσε στην 
σταδιακή θεσμοθέτηση του δικαιώματος βοσκής (ἐπινομία, ἐπινομά, ἐπινέμησις) 
μέσω συνθηκών, ψηφισμάτων και διαιτησιών. Η επινομία παραχωρείται, ως προνόμιο, 
τόσο σε πολίτες όσο και κυρίως σε ξένους, σε ατομικό ή συλλογικό επίπεδο. Σε 
ορισμένες περιπτώσεις εκφράζεται ρητά ότι οι πολίτες έχουν την δυνατότητα να 
κάνουν χρήση των δημοσίων γαιών των πόλεων στις οποίες ανήκαν με την καταβολή 
ενός τέλους βοσκής (ἐννόμια, ἐννόμιον,  ἐπινόμιον) του οποίου το ύψος 
υπολογιζόταν ανάλογα με τον αριθμό και το είδος των ζώων. Η χορήγηση επινομίας 
δεν φαίνεται να απαλλάσσει τον τιμώμενο από τα τέλη νομής παρά μόνον σε ειδικές 
περιπτώσεις. 

Το προς εξέταση κείμενο διαφοροποιείται ως προς την χρονολόγηση (είναι 
κείμενο της ρωμαϊκής περιόδου), ως προς το είδος του (πρόκειται για πρακτικό 
συνεδρίασης κρατικών αξιωματούχων) και ως προς την περίφραση ‘ποιεῖν  τὰς 
ἐπινομάς’, που προφανώς έχει στόχο να προβάλει την ειδική σημασία του 
ουσιαστικού ‘απολεξικοποιώντας’ το ρήμα (ΛΝΕ λ. κάνω, απολεξικοποιημένο ρήμα) 
και της οποίας η σημασία φαίνεται να περιλαμβάνει σύνολο αρμοδιοτήτων, όπως: α. 
                                                           
50 Α. στ. 19-20 εἰ δέ τινα ἐπιτίμια ἐ[π]ακολ/[ου]θεῖ ταῖς πόλεσιν, ἦρθαι ταῦτα· πρβλ. και Β. στ. 
38. 
51 Πρβλ. και Β. στ. 40-42. 
52 ἐὰν δέ τις, βιασόμενος αἶγας εἰσάγ[ειν ἢ] /5 τρέφειν ἐν τῆι νήσωι παρὰ τόδε τὸ ψήφι[σ]‐/μα 
[] ἐπεξιόντων αὐτόν  ‘… να τον οδηγήσουν ενώπιον της δικαιοσύνης’ (στ. 4κ.εξ.)· για το ζήτημα, βλ. 
Robert (1949: 161-170).  
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την οριοθέτηση των ζωνών βοσκής, β. την διανομή και εποπτεία των ζωνών βοσκής 
και στάθμευσης των ζώων, γ. τον καθορισμό τελών για τις δημόσιες νομές και την 
ανάθεση της είσπραξής τους σε ειδικό αξιωματούχο δ. τον καθορισμό ενδεχόμενων 
προστίμων σε περίπτωση πρόκλησης ζημιών, ε. τον καθορισμό ειδικών (ορεινών) 
ζωνών βοσκής για ειδικές περιπτώσεις ζώων (π.χ. αίγες) με ενδεχόμονο επιπρόσθετο 
ειδικό φόρο. 
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Abstract 
 
The present paper attempts to substantiate both theoretically and with research 
findings the hypothesis that, within school literacy and especially within the 
evaluation of student’s language competence, understanding and interpretation of 
texts followed by required text production intended for teachers’ reading, an 
institutional, exploratory and thus powerful reading, intertextual mechanisms are 
activated which are better and more fully understood within the textual nexus of their 
context. The above intertextual mechanisms comprise a part of the dialectical 
conditions of argumentation, in which the present paper focus. 
 
Keywords: contextual intertextuallity, writing evaluation, intertextual mechanisms, 
students’ argumentation.  
 
 
1. Εννοιολογικές αποσαφηνίσεις 
 
1.1 Διακειμενικότητα 
 
Ο όρος διακειμενικότητα1 αποτελεί προϊόν μιας ανάγκης, στο πλαίσιο της 
ερευνητικής πρακτικής, να αποκατασταθούν με πληρότητα οι κάθε είδους σχέσεις 
που συνδέουν δύο ή περισσότερα έργα σε επίπεδο μορφής και περιεχομένου 
(Σιαφλέκης 1989: 15). Πρόκειται για τη μετάβαση από ένα σύστημα σημαινόντων σε 
ένα άλλο μέσω μιας εσωτερικής κειμενικής λειτουργίας η οποία ορίζει τη «διαδικασία 
μετασχηματισμού και αφομοίωσης» ενός ή περισσότερων κειμένων από ένα άλλο 
που, εντούτοις, διατηρεί την προσωπική στρατηγική και ιδεολογία του. Κείμενα, 
αποσπάσματα κειμένων, έννοιες, εικόνες, φράσεις, πρόσωπα, λέξεις «με ειδικό 

                                                 
1 Η διακειμενικότητα μπορεί να ορισθεί ως η γλωσσική πραγμάτωση της κοινωνικής πολυφωνίας 
(Γιαλαμπούκη 2008: 84) και ως μία συνάρτηση κοινωνικών πρακτικών που συνδέονται με τη χρήση 
της γλώσσας (Education Encyclopedia). Διακρίνεται σε λανθάνουσα (η ενεργοποίησή της επαφίεται 
στον αναγνώστη) και προβεβλημένη (την οποία υπογραμμίζει με επαρκή τεκμήρια μέσα στο κείμενό 
του, ο συγγραφέας) (Αθανασοπούλου 2010: 2). Οι κοινωνικές πρακτικές με τις οποίες μία κοινότητα 
λόγου κατασκευάζει διακειμενικές σχέσεις ανάμεσα στα κείμενα είναι σημαντικές για τη 
σημασιολογία του κειμένου, την ανάλυση λόγου και τη μελέτη γενικά των σημειωτικών και των 
κοινωνικών συστημάτων, καθώς και για την εκπαιδευτική έρευνα (Lemke 1992: 158, 159). 
Για το ζήτημα της διακειμενικότητας, βλ.: Worton, M., Still, J.  (1990). Intertextuality: Theories & 
Practices.  Manchester - N. York: University Press. Πρώτη η Kristeva μίλησε για το φαινόμενο της 
διακειμενικότητας με βάση το οποίο κάθε κείμενο αποτελεί μωσαϊκό από αναφορές σε άλλα κείμενα, 
μία απορρόφηση ενός άλλου κειμένου [Kristeva J. (1969). Recherches pour une sémanalyse. Paris: 
Seuil, p. 85]. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
347-360.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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σημασιολογικό» φορτίο που αποτελούν τα σημεία «επαφής» των κειμένων, τα 
διακείμενα, αναχωνεύονται δημιουργικά σε νέα σημασιολογικά περιβάλλοντα 
συμβάλλοντας στη διαμόρφωση της τροποποιημένης στρατηγικής και στον 
καθορισμό της ρητορική του νέου κειμένου  (Σιαφλέκης 1989: 18, Fairclough 1992: 
84)2. 

Η διερεύνηση των διακειμενικών στοιχείων στην προσπάθεια οροθέτησης της 
σχέσης τους, εκτός από τη  μορφή, την ανάδειξη των μορφολογικών στοιχείων που 
συνδέουν τα έργα, αφορά και το ευρύτερο περιβαλλοντικό πλαίσιο των σχέσεων που 
αυτά ορίζουν (Σιαφλέκης 1989: 18). 

Η κατανόηση και η παραγωγή κειμένου εκβάλλουν με διαφορετικούς τρόπους στη 
διακειμενικότητα, η πρώτη ως αποδόμηση μιας προϋπάρχουσας κειμενικής 
αποτύπωσης και η δεύτερη ως σύνθεση μιας μη υπάρχουσας αλλά σε εξέλιξη 
κειμενικής αποτύπωσης. Και η κατανόηση αλλά και η παραγωγή λόγου κινούνται στα 
διακειμενικά δίκτυα που διαγράφουν τα υποκείμενα στην εκάστοτε στιγμή και στις 
δυναμικές και τις δυνατότητες ενεργοποίησης των περικειμένων τους. Το νόημα δεν 
βρίσκεται στην κωδικοποίηση ή αποκωδικοποίηση των σκέψεων κάθε ατόμου αλλά 
στις κοινά δομούμενες πράξεις των ανθρώπων (Bloome, Power, Morton, Otto, 
Shuart-Faris 2005: 7-8). 

Η διακειμενικότητα πριμοδοτεί το κείμενο στην έρευνα των διακείμενων 
αναδεικνύοντας τον ενεργό ρόλο του αναγνώστη στη νοηματοδότησή του αφού, σε 
συνάρτηση με τις αναγνωστικές προεμπειρίες και δεξιότητές του, μπορεί να 
ανασυστήσει ένα μεγάλο μέρος του «πνευματικού» ορίζοντα που έμμεσα δηλώνεται 
σε αυτά (Σαμαρά 1987: 24, Σιαφλέκης 1989: 19)3. Στην περίπτωση της παρούσας 
εργασίας διερευνάται η σύνδεση της διακειμενικότητας των κειμένων των μαθητών 
με τα κείμενα που διδάχτηκαν ως προοργανωτές του προσυγγραφικού και του 
συγγραφικού σταδίου και με σημείο αναφοράς τη ρητή ή υπόρρητη 
καταστασιακότητα (Fairclough 1989: 112-167). 

Το σχολείο ίσως αξιολογεί την επιτυχή σχέση «ευνοούμενου συγγραφέα»/ 
«προνομιακού αναγνώστη-κριτικού», η οποία καταδεικνύεται ως διαδικασία συμπα-
ραγωγής του κειμενικού περιεχομένου-νοήματος το οποίο προσλαμβάνεται από την 
κοινότητα λόγου της τάξης κατά περίπτωση. Στο πλαίσιο αυτό η τάξη ως σύνολο 
υπόρρητα (συγκειμενικό πλαίσιο) και ο μαθητής αναγνώστης-συγγραφέας 
λειτουργούν ως φορείς συσσωρευμένης γλωσσικής πείρας με σημείο αναφοράς 
γλωσσικά ακούσματα και διαβάσματα αναφορικά με το κειμενικό περιεχόμενο και 
τον κειμενικό τύπο και ως κάτοχοι αποθησαυρισμένης γνώσης που ενεργοποιείται. 
Στην περίπτωση της διδασκαλίας του γραπτού λόγου προσδοκάται να ενεργοποιηθεί 

                                                 
2 Ως εμφανείς αναφορές διακειμενικού χαρακτήρα σε ένα προς μελέτη κείμενο θεωρούνται οι 
παραπομπές σε κείμενα άλλων συγγραφέων: αναπαραγωγή λέξεων, φράσεων, εκφωνημάτων, 
τμημάτων ενός κειμένου με ποικίλους τρόπους και ταυτόχρονη τροποποίηση [βλ. Kostouli, Τ. (2005). 
Introduction: Making Social Meanings in Contexts. In Kostouli, T. (2005). Writing in Context(s). 
Textual Practices and learning Processes in Sociocultural Settings. Boston: Springer, p. 1-26) ή 
αναπαραγωγή. Οι λιγότερο σαφείς διακειμενικές συνδέσεις εντοπίζονται σε ομοιότητες ειδολογικού 
χαρακτήρα (κειμενικό είδος), σε συντακτικές μορφές και στο λεξιλόγιο. 
3 Για τον ρόλο της ανάγνωσης και του αναγνώστη στην ανάδειξη της διακειμενικής γνώσης, βλ. 
Riffaterre, M. (1980). Syllepsis. Critical Inquiry, Vol 6, 4, p. 626· Eco, Umb. (1981). The role of the 
reader. London: Hutchinson, p. 21. Είναι χαρακτηριστική η αναφορά του Chandler: Η υπαγωγή ενός 
κειμένου σε ένα δίνει στον ερμηνευτή του κειμένου ένα διακειμενικό κλειδάριθμο [Σημειωτική για 
αρχάριους. Διακειμενικότητα.  (μτφρ. Μαρία Κωνσταντοπούλου).  
Διαθέσιμο στο: http://www.ellopos.gr/semiotics/]. Είναι προφανής η σύνδεση των διακειμενικών 
σχέσεων και με τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών με σαφείς διδακτικές συνεπαγωγές. 
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σε κάθε πρόσβαση κειμένου οπότε και ρυθμίζει την κατανόησή του (Μπαμπινιώτης 
1990-91: 53-68) και την παραγωγή του.  

Το γλωσσικό κείμενο (προφορικό και γραπτό) προκύπτει από τη διαπραγμάτευση 
η οποία συντελείται σε ένα συγκεκριμένο κάθε φορά κοινωνικό-πολιτισμικό 
συγκείμενο το οποίο συγκροτείται, σε ένα μικροεπίπεδο, από τις αποδεκτές 
γλωσσικές-κειμενικές συμβάσεις μιας κοινότητας λόγου, στην περίπτωση της 
εργασίας αυτής της κειμενικής κοινότητας της σχολικής τάξης (Donahue 2005: 137-
165) ή ευρύτερα των μαθητών της ίδιας τάξης οι οποίοι διδάσκονται στο πλαίσιο της 
γλωσσικής διδασκαλίας, όμοια στοχοθετημένης και θεσμικά ορισμένης4, και ως 
συγγραφείς εμπλέκονται σε μία διαδικασία κίνησης με, από, εναντίον των διαθέσιμων 
πόρων ώστε να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς τους στόχους (Donahue ό.π.). 

Υπάρχει βασική διαφορά μεταξύ της διακειμενικότητας, όπως έχει ορισθεί, και της 
σύνθεση λόγου-κειμένου με ορισμένη διαδικασία, η οποία ευθέως λαμβάνει υπόψη 
κείμενα άλλων συγγραφέων τα οποία μελετώνται, κατανοούνται και 
μετασχηματίζονται ώστε να συνταχτεί ένα νέο κείμενο. Στη διακειμενικότητα οι 
αναγνωστικές διαπραγματεύσεις με άλλα κείμενα δεν αποτελούν ρητή κατεύθυνση 
γραφής. Ενεργοποιούνται συνειδητά ή μη αλλά δεν συνιστούν αναγκαία και 
απαραίτητη συνθήκη γραφής. Αντίθετα, η σύνθεση λόγου-κειμένου από πηγές είναι 
μία διαδικασία συγγραφής όπου ο συγγραφέας είναι εμφανώς και κατευθυντικά 
εμπλεκόμενος στο ρόλο του αναγνώστη και του συγγραφέα ταυτόχρονα (Applebee 
1984a: 577), πρακτική συνήθης στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, η οποία θεωρείται 
ότι λειτουργεί υποστηρικτικά προς την κατεύθυνση της ικανοποίηση στόχων 
κατάκτησης του σχολικού και του ακαδημαϊκού γραμματισμού (Applebee 1984b). Το 
κείμενο που παράγεται εγκιβωτίζει τη φωνή/τις φωνές του/των συντάκτη/τών του/των 
κειμένου/ων που λειτουργούν ως πηγή/ές αλλά και του συντάκτη του νέου κειμένου. 
Οι κύριες στρατηγικές, όπως τις αποκωδικοποίησε η επιστημονική έρευνα, είναι η 
παράθεση πληροφοριών ή αντιγραφή5 και ο μετασχηματισμός ο οποίος φαίνεται να 
οροθετεί τη μετάβαση από το λιγότερο προς το περισσότερο πρωτότυπο νέο κείμενο  

Στις Οδηγίες για τη διδασκαλία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Α΄ τάξης 
Γενικού και Α΄ τάξης Εσπερινού Γενικού Λυκείου για το σχολικό έτος 2012-2013, 
στις υποενότητες Γνώσεις για τη γλώσσα, Γνώσεις για τον κόσμο και στάσεις, αξίες, 
πεποιθήσεις σημειώνονται τα εξής: «Διακειμενικότητα: αναγνώριση κειμένων που 
αξιοποιούν συνειδητά και για συγκεκριμένους λόγους τη γλωσσική ποικιλότητα»  και 
«Τα κείμενα είναι πολυφωνικά: ενσωματώνουν ‘φωνές’ που αποτυπώνονται συχνά 
μέσω στοιχείων της κοινωνικής γλώσσας ή ποικιλίας που επιλέγουν να 
ενσωματώσουν (π.χ. λεξιλόγιο από τη γλώσσα των νέων, καθαρεύουσα, 
επιστημονικούς όρους ή σύνταξη). Οι επιλογές αυτές αναδεικνύουν χρήσιμα στοιχεία 
για την ταυτότητα και την οπτική των συντακτών ενός κειμένου» (Οδηγίες για τη 
διδασκαλία μαθημάτων των Επαγγελματικών Λυκείων, 2013: 15, 19). 

                                                 
4 Οι γλωσσοδιδακτικοί λόγοι που αναπτύσσονται στην τάξη διαφοροποιούν το θεσμικά ενιαία  και 
μονολογικά προσδιορισμένο τοπίο της γλωσσικής διδασκαλίας, αναδεικνύοντας τη σημασία της 
ταυτότητας των υποκειμένων στη διαμόρφωσή της και τις ποικίλες εκβολές του συγκειμένου που τη 
συγκροτούν στις χωροχρονικές τους διαστάσεις και τη συνακόλουθη πολυφωνία που κάθε 
επικοινωνιακή περίσταση και πρακτική ενεργοποιεί (Prior 1998: 247).  
5 Η αντιγραφή αποτελεί αναγκαίο βήμα-στρατηγική για τη δόμηση ενός νέου κειμένου (Donahue 
2005). 
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1.2 Συγκειμενικότητα-συγκείμενο 
 
Το συγκείμενο αποτελεί μία απόδοση στην ελληνική γλώσσα του αγγλικού όρου 
context. Έχουν διατυπωθεί πολλές απόψεις για το μεταφραστικό ζεύγος το οποίο 
αποδίδει στα ελληνικά το context: 
 

Ο όρος καλύπτει μία δέσμη εννοιών και συνεπώς παρουσιάζει δυσκολίες στην 
απόδοσή του. Έχει αποδοθεί ως περιβάλλον (Μπαμπινιώτης 1977, 1985, 
Θεοφανοπούλου-Κοντού 1989), ως γλωσσικό περιβάλλον-συμφραζόμενα 
(Μπαμπινιώτης 1980, 1985), λεκτικό περιβάλλον (Μπαμπινιώτης 1985), 
συμφραζόμενα (Χριστίδης 1999, Μπαμπινιώτης 1985), ως περικείμενο- 
συμφραζόμενα (Lyons 1995), συγκείμενο (Μπαμπινιώτης 1985) και ως 
γλωσσικό συμπεριέχον-γλωσσικό περιβάλλον (Δημητρίου 1983). Όπως 
αναφέρει ο Μπαμπινιώτης (1985), ο συγκεκριμένος όρος στα Ελληνικά θα 
πρέπει να αποδίδεται ανάλογα με την ακριβή του χρήση. Με τη λογική αυτή, 
όλοι οι παραπάνω όροι είναι κατά βάση σωστοί.  
(Ξυδόπουλος 2002: 501). 
 

Πρόκειται για ό,τι «πάει μαζί» με το/ένα κείμενο ώστε να είναι εφικτή η 
κατασκευή νοημάτων (Σκούρτου 2013: 8). Έχει αποδοθεί ως πλαίσιο, συγκείμενο, 
περικείμενο (Γεωργοπούλου & Γούτσος 1999) ή συμφραζόμενα, όπου το πλαίσιο 
καταγράφει τη διαρκή διαπραγμάτευση των νοημάτων και μπορεί να είναι υλικό 
(γεωγραφικά, πολιτισμικά, κοινωνικά προσδιορισμένος χώρος) και άυλο (ιδέες, 
εμπειρίες, προϋπάρχουσα γνώση) (Σκούρτου 2013) αλλά και ως εξωγλωσσικό 
συμφραστικό πλαίσιο (Κουτσογιάννης 2011: 1)6. Η ορολογία διευρύνεται με τη χρήση 
παράγωγων του συγκείμενου: κειμενικά συγκείμενα και συμπαραθέσεις, δηλαδή 
λέξεις-κλειδιά σε συγκείμενο (García-Aragón 2011: 332). 

Το σχολείο αποτελεί ή λειτουργεί ως κοινωνικοποιητικός μηχανισμός 
διαμεσολάβησης στη διδασκαλία των πολιτιστικών αγαθών (και των σχέσεων 
εξουσίας πράξεων και λόγων). To συγκεκριμένο συγκείμενο ως εξειδικευμένη 
δυναμικότητα συναπαρτίζουν εκπαιδευτικοί και μαθητές. Το σχολικό-εκπαιδευτικό 
συγκείμενο7, στο επίπεδο του έργου που παράγει, συμβάλλει στον καθορισμό των 
στόχων και της αποτελεσματικής λειτουργίας του σχολείου ως οργανισμού και στο 
επίπεδο της πληροφόρησης αποτελεί βασική πηγή άντλησης-παροχής πληροφοριών 
σχετικά με τις προσδοκώμενες κοινωνικές εκροές της εκπαίδευσης (Ζωγόπουλος 
2008, Ρέντζη 2011: 230) και επηρεάζει τη μάθηση. Στο σχολικό περιβάλλον ή σε 
αυτό της τάξης οι μαθητές  διαμορφώνουν και μοιράζονται στρατηγικές προκειμένου 
να δημιουργήσουν νέο/α είδος/η κειμένων.  

Η μάθηση του σχολικού λόγου συνιστά μάθηση σχετικών συμβάσεων και 
δεξιοτήτων που βρίσκονται σε συνεχή διαπραγμάτευση (Oliver 2005: 339-347) και η 
παραγωγή γραπτού λόγου αποτελεί μία διαδικασία μετασχηματιστική μάλλον παρά 
αναπαραγωγική. Άλλωστε η γλώσσα ως πολυδιάστατο μέσο επικοινωνίας λειτουργεί 
με διαφορετικό τρόπο στα κατά περίπτωση κοινωνικά συγκείμενα και το ανάλογο 
κανονιστικό πλαίσιο (Λάμνιας 2002: 313-314). Οι συμβάσεις που καθορίζουν την 

                                                 
6 Διακρίνεται εμφανώς μία προσπάθεια και αμηχανία να διαφοροποιηθούν οι γλωσσικοί από τους μη 
γλωσσικούς σημειωτικούς τρόπους του κειμένου και αντίστοιχα μία μονοδιάστατη θεώρηση του 
κειμένου ως αποκλειστικά γλωσσική κατασκευή. 
7 Το σχολικό συγκείμενο συναπαρτίζουν όλοι οι παράγοντες που σχετίζονται με το σχολείο: 
εκπαιδευτικοί, γονείς, διευθυντής, κτίριο, οικονομικό και μορφωτικό επίπεδο της κοινότητας (Ιωάννου 
2011: 277). 
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παραγωγή, την κατανομή και την ερμηνεία των κειμένων σε κάθε επίπεδο της 
κοινωνικής ζωής, επομένως και στο σχολείο-τάξη, είναι δομικά ιεραρχημένες όπως 
τις οροθετούν οι σχέσεις εξουσίας μεταξύ του λόγου του σχολείου και αυτόν του 
μαθητή (Γιαλαμπούκη 2008: 88). 

Ο σχολικός λόγος είναι μία ιδιαίτερη γλωσσική ποικιλία η οποία σχετίζεται με τις 
ιδιαιτερότητες του σχολικού πολιτισμικού συγκειμένου (Κουτσογιάννης 2011: 253). 
Κάθε κείμενο, είτε ως κείμενο πηγή προς ανάγνωση είτε ως κείμενο του μαθητή προς 
αξιολόγηση, γίνεται κατανοητό στο πλαίσιο του εκάστοτε περιστασιακού 
συγκειμένου το οποίο εννοιοδοτείται στο ευρύτερο πλαίσιο του πολιτισμικού 
συγκειμένου (ό.π.: 254). Το σχολικό πολιτισμικό συγκείμενο ταυτίζεται από τον 
Martin (2008) με το σύνολο των κειμενικών ειδών που μπορούν να πραγματωθούν 
στον συγκεκριμένο πολιτισμό και τον συγκεκριμένο θεσμό τη δεδομένη στιγμή (στο 
Κουτσογιάννης 2011: 255), ενώ ο Κουτσογιάννης χαρτογραφεί τα συμβάντα σε μία 
σχολική κοινότητα γραμματισμού με τον όρο του Fairclough τάξεις λόγου (orders of 
discourse) (ό.π.: 257), τον οποίο πραγματεύεται στο πλαίσιο του μικρο- και μακρο- 
πολιτισμικού συγκείμενου. 

 
 
2. Η έρευνα 
 
2.1 Η θέση της διδασκαλίας των κειμένων επιχειρηματολογίας στο Πρόγραμμα 
Σπουδών της γλωσσικής διδασκαλίας στην Α΄ Λυκείου. 
 
Η επιχειρηματολογία ως κειμενικός τύπος εισάγεται στην ελληνική εκπαίδευση από 
την γ ΄ τάξη του Δημοτικού σχολείου, συνεχίζεται στο Γυμνάσιο και εντείνεται στο 
Λύκειο όπου και αποτελεί αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας. 

Η εξοικείωση, η γνώση και η χρήση ποικίλων κειμενικών ειδών και τύπων καθώς 
και των κοινωνικών πρακτικών τις οποίες ενεργοποιούν και από τις οποίες 
ενεργοποιούνται, αποτελούν τις κατευθύνσεις του νέου Προγράμματος Σπουδών (για 
συντομία ΠΣ) για τη γλώσσα (2011) και για την επιχειρηματολογία με την προσθήκη 
της ισχυρής σύνδεσής της με τη δημιουργική και διερευνητική μάθηση (ΠΣ 2011:57.)  

Η επιχειρηματολογία τοποθετείται στους αποφαντικούς κειμενικούς λόγους ή 
στους μη αφηγηματικούς (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999) χωρίς αυτό να 
συνεπάγεται την αδυναμία συλλειτουργίας της με την αφήγηση, την περιγραφή ή την 
ερμηνεία. Ως βασικές διαφορές των δύο κατηγοριών λόγου στο ΠΣ του 2003, του 
αναφορικού και του κατευθυντικού λόγου καταγράφονται η αναπαράσταση 
καταστάσεων, συμβάντων πραγμάτων προσώπων στην περίπτωση του αναφορικού 
λόγου και η προσπάθεια υιοθέτησης ή αλλαγής μιας συμπεριφοράς στην περίπτωση του 
κατευθυντικού (Νεοελληνική Γλώσσα, βιβλίο εκπαιδευτικού Α΄ Γυμνασίου, 2003: 46-
51). 

Αντίθετα με τη διεθνή βιβλιογραφία που τονίζει εμφατικά τη διαφορά 
επιχειρηματολογίας και πειθούς, στην ελληνική εκπαίδευση τα όρια είναι 
δυσδιάκριτα εξαιτίας της πολυσημίας της λέξης πειθώ και των ισχυρών 
σημαινομένων της από την αρχαία ρητορική. Η επιχειρηματολογία θεωρείται τμήμα 
της πειθούς που επιστρατεύει τη λογική για να στηρίξει τις θέσεις της, σημείο στο 
οποίο συμφωνούν και οι σύγχρονοι μελετητές της, χωρίς ωστόσο να αναιρείται η 
συνλειτουργία της με το συναίσθημα το οποίο όμως δεν δίνει τον κυρίαρχο τόνο.           

Η διδασκαλία της συγγραφής του λόγου στην ελληνική εκπαίδευση στηρίζεται, 
σχεδιάζεται και αξιολογείται σε ένα δίκτυο κειμενικών λόγων και αντίστοιχων 
κειμενικών ταυτοτήτων. Σχεδιάζεται, επομένως, διακειμενικά, διυποκειμενικά και 
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συγκειμενικά. Η επιχειρηματολογία περισσότερο από κάθε άλλο κειμενικό τύπο 
προϋποθέτει αυτή τη διαδρομή και τη συναλλαγή μέσα στο δίκτυο των κειμένων και 
με τα κείμενα και τις ταυτότητες των άλλων υποκειμένων ως πτυχή της αναγκαίας 
διαλεκτικότητάς της. Τα κείμενα και οι ταυτότητες των άλλων υποκειμένων, η 
ανάγνωση και ερμηνεία τους γίνονται οι πόροι του λόγου (ΠΣ 2011: 69) και των 
ταυτοτήτων που ο μαθητευόμενος συγγραφέας της επιχειρηματολογίας χρησιμοποιεί 
για να αρθρώσει γραπτά τον δικό του λόγο, η προεργασία και επεξεργασία της 
γραφής και της ταυτότητάς του. Στο πλαίσιο της γλωσσικής εκπαίδευσης η ανάγνωση 
και η κατανόηση κειμένων αποτελούν το συγκείμενο της συγγραφής της μαθητείας 
στο λόγο που έπεται χρονικά.  

Ο επιχειρηματολογικός λόγος, στα πλαίσια της μαθητείας του ατόμου στη γλώσσα, 
έχει τρεις στόχους: 

-να πείσει τον δάσκαλο για την πληρότητα, την εγκυρότητα και την αλήθεια των 
εκπεφρασμένων απόψεων και επομένως για την επιχειρηματολογική ικανότητα του 
μαθητευόμενου συγγραφέα 

-να διαλεχθεί με τα γλωσσικά κείμενα και τα ποικίλα σημειωτικά συστήματα αλλά 
και με τα υποκείμενα που αποτέλεσαν αντικείμενο της ανάγνωσης και της ερμηνείας 
του μαθητευόμενου συγγραφέα 

και 
- να τεκμηριώσει την εν γένει γλωσσική και επικοινωνιακή ικανότητα του μαθητή. 
Ο πρώτος και ο τρίτος είναι διαφανείς στόχοι, ο δεύτερος υπόρρητος στα πλαίσια 

του, μέχρι σήμερα, σχεδιασμού της γλωσσικής αξιολόγησης και του σχολικού 
εγγραμματισμού, αλλά εμφανώς εκπεφρασμένος στο νέο ΠΣ του λυκείου (ΠΣ 
2011:71, ΥΠΘ 2014: 3). 

 
 

2.2 Τα χαρακτηριστικά του κειμενικού τύπου της επιχειρηματολογίας 
 

Η επιχειρηματολογία, σύμφωνα με μία από τις πολλές, νεότερες και ευρέως 
διαδομένες ερμηνείες που της αποδόθηκαν «…είναι μία γλωσσική, κοινωνική και 
λογική δραστηριότητα που στοχεύει να πείσει ένα λογικά σκεπτόμενο άνθρωπο για την 
αποδεκτικότητα ενός ζητήματος υπογραμμίζοντας μία σειρά από θέσεις που δικαιώνουν 
ή απορρίπτουν τη θέση που εκφράστηκε στην αρχή της επικοινωνίας» (Van Eemeren & 
Grootendorst 2004: 1). 

Εκκίνηση και μαζί βασική προϋπόθεση της επιχειρηματολογίας είναι η 
αμφισβήτηση, η διαφορά απόψεων, η αμφιβολία των υποκειμένων που επικοινωνούν 
επιχειρηματολογικά για τις θέσεις που εκφράζονται, που στην περίπτωση της γραπτής 
επιχειρηματολογίας πλαισιώνονται από την επιστημολογία του αντίστοιχου πεδίου 
και τις κοινωνικοπολιτισμικές συνιστώσες και αξιολογούνται στο κοινό έδαφος που 
συνδομούν αναγνώστης και συγγραφέας (Van Eemeren & Grootendorst 1996, 2004).    

Κύρια σημεία της επιχειρηματολογίας προκειμένου για τη μελέτη της είναι: 
πρώτον η επιλογή, δεύτερον η γνώση που συνεπάγονται το εύρος και η ποικιλία των 
απόψεων που αποτελούν υλικό διυποκειμενικών συναλλαγών και διαπραγματεύσεων 
προκειμένου να διαμορφωθεί μία αποδεκτή θέση, τρίτον η σημασία των πόρων αυτής 
της επιλογής, τέταρτον η διαρκής διαμόρφωση και επαναδιαμόρφωσή της 
επιχειρηματολογίας σε μία δυναμικά διαλεκτική και διαρκή συναλλαγή και 
διαπραγμάτευση με άλλα υποκείμενα και τον κόσμο και πέμπτον η συνλειτουργία των 
συναισθημάτων και όχι μόνο της λογικής στη διαμόρφωσή της. Το πρώτο και δεύτερο 
σημείο αναδεικνύουν το πολυφωνικό και μαζί διαλεκτικό πλαίσιο και περιεχόμενο της 
επιχειρηματολογίας, το τρίτο τη σημασία του συγκειμένου της επικοινωνιακής στιγμής, 
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το τέταρτο την έκφρασή της ως συναλλαγής, διαπραγμάτευσης, διαλόγου και 
κατανόησης υποκειμένων, ιδεών, αντιλήψεων, κουλτούρας, και πραγματικοτήτων εν 
γένει και το πέμπτο την ταυτόχρονη έκφραση λογικής και συναισθημάτων που 
εμπλέκει.  

Με αυτό το περιεχόμενο η επιχειρηματολογία, περισσότερο από κάθε άλλο 
κειμενικό τύπο, καθίσταται το δυναμικό πεδίο της διυποκειμενικότητας 
(intersubjectivity) και των συναλλακτικών δικτύων που τα υποκείμενα δομούν μεταξύ 
τους και με τον κόσμο και αποκτά τη διάσταση των στρατηγικών χειρισμών (strategic 
maneuvering) που της απέδωσε η σύγχρονη μελέτη της (Van Eemeren & Houtlosser 
1999, Van Eemeren 2006: 25-47) με στόχο μία κοινά αποδεκτή ερμηνεία της 
πραγματικότητας, ένα κοινά αποδεκτό έδαφος δικτύων αντίληψης και ερμηνείας 
υποκειμένων, μία συμφωνία ως αποτέλεσμα των ασυμφωνιών που εκκίνησαν την 
επιχειρηματολογία. Ο όρος στρατηγικοί χειρισμοί αποτυπώνει το διαρκή σχεδιασμό 
των συναλλαγών των υποκειμένων στην επιχειρηματολογία με στόχο αυτά τα 
υποκείμενα να είναι πειστικά μεταξύ τους αναφορικά με τις θέσεις που εκφράζουν8.   

Ιδιαίτερα η δομική ανάλυση της επιχειρηματολογίας στο γραπτό λόγο, σε ένα 
δίκτυο αλληλοεξαρτώμενων θέσεων με ρητορικές αποτυπώσεις επιχειρηματολογικών 
σχημάτων (argumentative schemes) οι οποίες κατευθύνονται από και σε αντίστοιχα 
είδη επιχειρηματολογίας και στηρίζουν τη θέση εκκίνησης (standpoint), που δοκιμάζει 
το υποκείμενο προβάλλοντάς την σε μία πολυφωνικά, νοητικά και 
κοινωνικοπολιτισμικά ανασυστώμενη διαλεκτικότητα, αναδεικνύει τον απαιτητικό 
γνωστικό και μαθησιακό ορίζοντα στον οποίο εκβάλει  Με κριτήριο το είδος των 
αποδεικτικών σχέσεων για τις θέσεις εκκίνησης διακρίνονται τα εξής 
επιχειρηματολογικά σχήματα και οι αντίστοιχοι τύποι επιχειρηματολογίας: η 
σύγκριση, η αιτιολόγηση και η συμπτωματική επιχειρηματολογία (Van Eemeren, 
Houtlosser & Snoeck Henkemans 2007: 137-157).     

Ως αποτέλεσμα όλων των παραπάνω ερμηνειών για τις λειτουργίες της η 
επιχειρηματολογία συνδέθηκε με την κριτική σκέψη9 τη λήψη κρίσιμων αποφάσεων, 
τη μάθηση και ιδιαίτερα την επιστημονική γνώση και μάθηση και επομένως την 
εκπαίδευση.  

                                                 
8 Με τον όρο στρατηγικός σχεδιασμός περιγράφονται οι κινήσεις που επιχειρούν τα υποκείμενα όταν 
επιχειρηματολογούν προκειμένου να επιτευχθεί ισορροπία ανάμεσα στο κοινά αποδεκτό από τους 
συμμετέχοντες στην επιχειρηματολογία και ανάμεσα στην έκφραση και αποδοχή από όλους της 
άποψης  ενός υποκειμένου. Είναι σημαντικό να σημειώσουμε ότι η αποδοχή της άποψης του ενός και 
του ίδιου υποκειμένου θα συνεπαγόταν την επιβολή της άποψης του ενός και άρα όχι την 
διαλεκτικότητα του επιχειρηματολογικού λόγου. Περισσότερο αναφερόμαστε σε ένα κοινό δίκτυο που 
διαμορφώνεται από τις συναλλαγές, διαπραγματεύσεις, στρατηγικές κινήσεις των απόψεων όλων των 
υποκειμένων που επιχειρηματολογούν. Από αυτή την άποψη η διακειμενικότητα μπορεί να θεωρηθεί 
βασική πτυχή της επιχειρηματολογίας. «Άλλοι θεωρητικοί όπως ο Reboul, αναγνωρίζουν επίσης ότι η 
ρητορικά ισχυρή επιχειρηματολογία πρέπει να υπόκειται σε διαλεκτικά κριτήρια: Πρέπει να κάνουμε τα 
πάντα για να πετύχουμε, αλλά όχι με οποιαδήποτε μέσα : πρέπει να παίζουμε το παιχνίδι σεβόμενοι τους 
κανόνες» (Reboul 1991: 42 στο Van Eemeren & Houtlosser 1999 και Wenzel 2006). 
9 Η επιχειρηματολογία συνδέθηκε όχι μόνο με την κριτική σκέψη αλλά και με τη λήψη αποφάσεων για 
κρίσιμα ζητήματα τόσο προσωπικά όσο και κοινωνικά γεγονός που υπογραμμίζει ακόμη περισσότερο 
τη σημασία της στη διαπροσωπική και κοινωνική σφαίρα (Rieke, Richard D., O. Sillars Malcolm and 
Tarla Rai Peterson 2004: 17). 
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2.3 Το ερευνώμενο υλικό 
 
Αντικείμενο της έρευνας είναι η παραγωγή γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου από 
τους μαθητές δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στο πλαίσιο της τελικής, γραπτής 
γλωσσικής αξιολόγησης τους και οι σχέσεις του παραγόμενου κειμένου με τα κείμενα 
συγγραφέων που δίνονται προς ανάγνωση και κατανόηση στα ίδια πλαίσια.  

Το δίκτυο των κειμένων που κατασκευάζει την πρακτική της γλωσσικής 
αξιολόγησης, κατά την άποψή μας, αποτελεί ξεχωριστό κειμενικό είδος που 
ενεργοποιεί δυνατότητες ερμηνείας, κατανόησης και παραγωγής κειμένων. Οι 
δυνατότητες αυτές συγκροτούν το μικροεπίπεδο του εκπαιδευτικού συγκειμένου με 
την ενεργοποίηση του άμεσου συγκείμενου του λόγου προς κατανόηση και παραγωγή 
αλλά και μέρους της ίδιας της πρακτικής της θεσμικής, σχολικής αποτίμησης της 
γλωσσικής δεξιότητας του μαθητή. 

 Στο μικροεπίπεδο του εκπαιδευτικού συγκειμένου τα κείμενα που δίνονται για 
κατανόηση ενεργοποιούν ισχυρές κειμενικές ταυτότητες υποκειμένων, με την έννοια 
της γνωστικής και γλωσσικής εμπειρίας που τους αναγνωρίζεται και της γενικότερης 
αποδοχής τους, χαρακτηριστικά που ενισχύονται και από τη θεσμική τους επιλογή ως 
κείμενα-εναύσματα και πόροι της γλωσσικής αξιολόγησης στο χώρο της εκπαίδευσης 
(Linell 2009: 53-54). Τα κείμενα των μαθητών αναμένεται να ενεργοποιούν 
ανίσχυρες κειμενικές ταυτότητες υποκειμένων, η ανάγνωση των οποίων τελεί υπό 
κριτική διερεύνηση ελέγχου της γλωσσικής ικανότητά τους από τους δασκάλους, 
συνιστώντας μαθητεία κειμενικότητας. 

Το υλικό της έρευνας αφορά 23 γραπτά μαθητών Α΄ Λυκείου από μία εργατική 
συνοικία της Θεσσαλονίκης. 22 από τα παιδιά έχουν ως μητρική τους γλώσσα τα 
ελληνικά και 1 παιδί τα ρωσικά και τα ελληνικά. Τα κείμενα γράφτηκαν σε χρονικό 
διάστημα δύο ωρών, στο πλαίσιο της τελικής αξιολόγησης της τάξης τους στη 
γλώσσα. 

Ο σχεδιασμός της γλωσσικής αξιολόγησης ακολούθησε το νέο ΠΣ του 2011. 
Δόθηκαν τρία αποσπάσματα κειμένων με συνοδευτικές ασκήσεις κατανόησης και 
δομικής επεξεργασίας τους. Αν και διαφορετικά ως κειμενικά είδη, τα τρία κείμενα 
στηρίζουν θέσεις με στόχο να πείσουν τους αποδέκτες τους για την πληρότητα,  την 
επιστημονική εγκυρότητα και την αλήθεια των απόψεών τους και επομένως 
διατρέχονται από τον κειμενικό τύπο της επιχειρηματολογίας, λειτουργώντας ρητά ως 
πόροι περιορισμένης σε έκταση γραφής, μαζί με τις ασκήσεις που τα συνόδευαν10. 

Η επιλογή των τριών κειμένων έγινε με σημείο αναφοράς τον καθορισμένο χρόνο 
της αξιολόγησης των δύο ωρών και τον σχεδιασμό της γλωσσικής αξιολόγησης στο 
πλαίσιο των νέων ΠΣ και ΦΕΚ του 2011. Να σημειώσουμε ότι ενώ υπάρχει ρητή 
κατεύθυνση διδασκαλίας του επιχειρηματολογικού λόγου, δεν υπάρχει ρητή 
κατεύθυνση διδασκαλίας των κειμενικών ειδών στα οποία αυτά τα κείμενα 
εκβάλλουν παρά μόνο στα γενικά πλαίσια της ποικιλίας κειμενικών ειδών στην οποία 
                                                 
10 Το κείμενο Α είναι απόσπασμα από μεταφρασμένο στα ελληνικά βιβλίο των Γάλλων ψυχολόγων, 
ψυχιάτρων Ντολτό, Τόλιτς, με εμφανή αναφορά από τον τίτλο του στην εφηβεία Έφηβοι. Προβλήματα 
και ανησυχίες. Το κείμενο Β είναι απόσπασμα έντυπου άρθρου, σχετικά πρόσφατου (2010), σε 
εφημερίδα ευρείας κυκλοφορίας και ποικίλης θεματολογίας. Το ονοματεπώνυμο του συγγραφέα 
καταγράφεται χωρίς κάποια περαιτέρω πληροφορία. Να σημειώσουμε ότι το κειμενικό είδος της 
έντυπης αρθρογραφίας, αν και εκπαιδευτικά και επικοινωνιακά οικείο για τους μαθητές, δεν αποτελεί 
αντικείμενο συστηματικής διδασκαλίας παρά μόνο στην επόμενη τάξη β΄ του Λυκείου. Το κείμενο 
θίγει το ζήτημα των εξαρτήσεων των εφήβων, κυρίως, από ουσίες. Το κείμενο Γ είναι απόσπασμα από 
περίληψη έρευνας και επομένως φέρει επιστημονικές, έγκυρες και ελεγμένες απόψεις για το ίδιο θέμα, 
την εφηβεία. Αποτελεί κειμενικό είδος του ακαδημαϊκού λόγου με τον οποίο οι μαθητές δεν είναι 
ιδιαίτερα εξοικειωμένοι.  
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κατευθύνει η θεματική ενότητα του σχολικού βιβλίου για τη γλώσσα και τις 
γλωσσικές ποικιλίες (Έκφραση Έκθεση, τεύχος α΄, 2012). Η θεματική τους 
ακολουθεί το σχολικό εγχειρίδιο της γλώσσας και συγκεκριμένα το θέμα της 
εφηβείας. Οι συγγραφείς των κειμένων παρατηρούν την εφηβεία και τους εφήβους ως 
κάτι εξωτερικό για αυτούς και καταθέτουν τις απόψεις τους σε τρίτο πρόσωπο. 
Πλεονάζουν οι ταυτότητες των υποκείμενων του θέματος που είναι εναλλακτικά νέοι, 
έφηβοι, μαθητές, ηλικίας 14 χρονών και άνω, δεκαεξάχρονοι, κορίτσια, Ελληνόπουλα. 
Η εφηβεία ως ονοματοποιημένη έννοια εμφανίζεται μόνο δύο φορές και 
καταγράφεται ως μία δύσκολη, ευάλωτη περίοδος αλλαγών με επικίνδυνες 
επιπτώσεις αν ο έφηβος δεν μάθει να τις χειρίζεται.  

Από τους μαθητές ζητήθηκε να παράγουν μονοτροπικό, γλωσσικό κείμενο με την 
ακόλουθη κατεύθυνση και διατύπωση:  
Υποστηρίζουν πολλοί πως τα πράγματα δεν είναι καθόλου «ρόδινα» για τους 

σημερινούς νέους, οι οποίοι αντιμετωπίζουν πολλά και δυσεπίλυτα προβλήματα. Ποια 
κατά τη γνώμη σας είναι τα σοβαρότερα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι νέοι και 
πώς ορισμένα από αυτά σχετίζονται με τα χαρακτηριστικά της εφηβείας; Γράψε ένα 
σχετικό άρθρο (350-400 λέξεις περίπου) για την εφημερίδα του σχολείου σου. 

Το κείμενο παραγωγής λόγου είναι έντυπο άρθρο σε ένα πιθανόν οικείο, 
βιωματικό, επικοινωνιακό εκπαιδευτικό συγκείμενο, τη σχολική εφημερίδα. 
Συντάχτηκε σε ένα μικροεπίπεδο ως απτή και υπό αξιολόγηση απόδειξη της 
μαθητείας στη γλώσσα και ταυτόχρονα εντάχτηκε στο μακροεπίπεδο των εν δυνάμει 
κειμενικών ειδών του θεσμικού πλαισίου του σχολείου.        

 
 
2.4 Η μεθοδολογία της έρευνας 
 
Για να διερευνήσουμε τις κειμενικές διαπραγματεύσεις ή τις διακειμενικές 
συναλλαγές των κειμένων ανάγνωσης και των κειμένων παραγωγής από την οπτική 
των μαθητευόμενων συγγραφέων, στο πλαίσιο της κριτικής ανάλυσης του λόγου ως 
γλωσσικής πρακτικής, μέρος της οποίας είναι και η διακειμενικότητα, 
χρησιμοποιήσαμε συνδυαστικά, στοιχεία από το αναλυτικό πλαίσιο για τη 
διακειμενικότητα των Fairclough (1992), Bazerman (2004) και White (2002a). 

Κριτήρια της διερεύνησής μας αποτέλεσαν τα επίπεδα της διακειμενικής 
ανάλυσης: α) εμφανής διακειμενικότητα (manifest intertextuallity) και β) συστατική 
διακειμενικότητα (constitutive intertextuallity) (Fairclough 1992: 101-136). Η 
εμφανής διακειμενικότητα σχετίζεται με τους μηχανισμούς με τους οποίους άλλοτε 
περισσότερο και άλλοτε λιγότερο ρητά άλλα κείμενα ενσωματώνονται μέσα στο 
κείμενο και η συστατική διακειμενικότητα με τους τρόπους με τους οποίους ένα είδος 
λόγου συγκροτείται μέσω του συνδυασμού των στοιχείων του κειμενικού είδους και 
επομένως με τις διαδικασίες και τις συμβάσεις παραγωγής, κατανομής και ερμηνείας 
των κειμένων. 

Στην εμφανή διακειμενικότητα διακρίνουμε για την παρούσα εργασία δύο επίπεδα 
(Bazerman 2004, White 2002a): α) τον τρόπο της διακειμενικής παρουσίας της 
(intertextual representation) και β) τη λειτουργία της διακειμενικής πηγής (source 
function), γιατί δηλαδή τις χρησιμοποιούν οι συγγραφείς, 

 Στο πρώτο επίπεδο διακρίνουμε τους βαθμούς της διακειμενικής αναφοράς: α) τη 
ρητή λεξιλογική αναφορά με τη μορφή άμεσης ή έμμεσης παράθεσης, παράφρασης ή 
περιγραφής και β) τη μετασχηματική αναφορά όταν μία αναφορά του κειμένου 
κατανόησης χρησιμοποιείται σε σχέση με μία νέα ως προς τα κείμενα κατανόησης 
αναφορά. 
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Στη συστατική διακειμενικότητα διερευνούμε τη ρητορική αποτύπωση λογικών 
σχημάτων που κατασκευάζουν τον κειμενικό τύπο της επιχειρηματολογίας 

 
 
2.5 Τα ευρήματα-συζήτηση  
 
Πρέπει να επισημάνουμε αρχικά ότι η θεματολογία της εφηβείας συνιστά το μακρο-
βιωματικό και μικρο-βιωματικό σχολικό συγκείμενο για τα παιδιά της α΄ τάξης του 
λυκείου, στοιχείο που αποτυπώνεται ως απαραίτητη και αναγκαία συνθήκη και από 
το ΠΣ του 2011 για τη διδασκαλία της γλώσσας (ΠΣ 2011: 69).     
Εμφανής διακειμενικότητα με τη μορφή της άμεσης λεξιλογικής αναφοράς (direct 

quotation) αποτυπώνεται στο λεξιλογικό επίπεδο με συχνότερες τις 
ονοματοποιημένες αποτυπώσεις δύο ταυτοτήτων υποκειμένων νέοι, έφηβοι οι οποίες 
μπορεί να εννοιοδοτούν τα ίδια υποκείμενα, να τα διαφοροποιούν ηλικιακά 
αποδίδοντας βιώματα ηλικιακά εγγύτερα σε αυτά των μαθητών με τη λέξη έφηβοι και 
βιώματα ηλικιακά απώτερα με τη λέξη νέοι (source function). Το ίδιο ισχύει και για 
τη λέξη παιδί που εμφανίζεται για να δοθεί έμφαση στη γονεϊκή σχέση ή 
εναλλακτικά της λέξης έφηβος ως έκφραση της ηλικιακής, κοινωνικής, βιωματικής 
ταυτότητας των συγγραφέων. Σε αυτές τις λεξιλογικές «περιοχές» οι ταυτότητες των 
υποκειμένων που αναγιγνώσκουν και ερμηνεύουν συναντώνται με αυτές των 
υποκειμένων που γράφουν. Η λέξη εφηβεία ονοματοποιεί τη χρονική περίοδο, την 
κατάσταση και τις συνακόλουθες επώδυνες αλλαγές και εμφανίζεται όταν η 
βιωματικότητα των εμπειριών απουσιάζει και υποκείμενο-συγγραφέας παρατηρεί 
εξωτερικά το ζήτημα της εφηβείας. Εμφανής διακειμενικότητα εμφανίζεται στον 
θεματικό προσανατολισμό των κειμένων και η λειτουργία της συναλλάσσεται με τη 
βιωματική ταυτότητα των συγγραφέων.    

Η επιστημονική ορολογία των κειμένων κατανόησης δεν τους είναι ιδιαίτερα 
οικεία. Οι σχετικές αναφορές στο σύνολο των κειμένων είναι μόνο 48 και αφορούν 
περισσότερο το δεύτερο κείμενο ανάγνωσης όπου και κυριαρχεί η επιστημολογική 
προσέγγιση του προβλήματος. Αντλούν στοιχεία της επιστημονική ορολογίας που 
επαναλαμβάνονται στα κείμενα ανάγνωσης, διαχέονται περισσότερο στο ευρύτερο 
λεξιλόγιο και επενδύουν τα σημαινόμενα των βιωμάτων τους συστήνοντας απόψεις 
και αποδείξεις απόψεων που κυκλοφορούν ευρέως και ισχυροποιούνται από την 
επιστημονική τους αποτύπωση (source function, Bazerman 2004).   

Στον εντοπισμό των προβλημάτων και την κατασκευή του νοήματος η 
βιωματικότητα των συγγραφέων-μαθητών λειτουργεί κατευθυντικά, αποτυπώνοντας 
συχνότερα τα προβλήματα που ζουν. Υπάρχουν περιπτώσεις που οι συγγραφείς-
μαθητές αυτονομούνται εντελώς από τα προβλήματα που καταγράφονται στα κείμενα 
προς ανάγνωση διατυπώνοντας δικά τους.  

Οι βιωματικές τους ταυτότητες φαίνεται να καθορίζουν την ενεργοποίηση ή μη 
μηχανισμών διακειμενικότητας με τη μορφή της λεξιλογικής επιλογής, της 
αναπαραγωγής και της άμεσης αναφοράς ή του μετασχηματισμού της ή αντίστροφα 
της παράλειψης.  

Στη συστατική διακειμενικότητα τα λογικά σχήματα που χρησιμοποιούν οι 
μαθητές αναδεικνύουν την προσπάθεια να συγκροτηθεί ο κειμενικός τύπος της 
επιχειρηματολογίας με θέσεις που στηρίζονται και μαζί το κειμενικό είδος του 
σχολιογραφικού άρθρου και προκρίνουν ως προσφορότερα τα σχήματα της 
αιτιολόγησης και του αιτίου και αποτελέσματος τα οποία κυριαρχούν και στα κείμενα 
ανάγνωσης και ιδιαίτερα στο έντυπο άρθρο. Φαίνεται έτσι να αποτυπώνεται η 
συστατική και σχηματική ισχύς, ως συγκειμενικού αποτυπώματος, ενός ήδη ισχυρού 
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κειμενικού τύπου, της επιχειρηματολογίας, καθώς και του κειμενικού είδους της 
έντυπης αρθρογραφίας που αποτελεί και το ζητούμενο κειμενικό είδος της 
παραγωγής λόγου από τους μαθητές. Είναι σημαντικό να επισημάνουμε ότι οι 
μαθητές παραμένουν στην εκκίνηση των επιχειρηματολογικών σχημάτων κάνοντας 
μία μόνο κίνηση στήριξης της θέσης εκκίνησής τους και χωρίς να προχωρούν 
περαιτέρω, συγκροτώντας, έτσι, αδρά επιχειρηματολογικά σχήματα με εμφανείς 
αδυναμίες στην ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης της αρχικής τους θέσης. 
Επομένως η συστατική τους διακειμενικότητα εκβάλλει στην ενεργοποίηση μιας 
ημιτελούς και ανολοκλήρωτης επιχειρηματολογίας και κατ’ αυτό τον λόγο 
αξιολογείται αρνητικά ως εκροή επιχειρηματολογικού λόγου. 

Η ενεργοποίηση της βιωματικότητας ως φίλτρου και μηχανισμού επιλογής και 
επεξεργασίας στοιχείων των κειμένων ανάγνωσης στηρίζεται ευθύς εξαρχής από τη 
θεματική επιλογή της εφηβείας αλλά λειτουργεί ισχυρά και εμφανώς εκεί που 
απουσιάζει ή παραμένει άδηλη η σχετική θεωρητική γνώση, κινητοποιώντας τα 
άτομα ώστε να πάρουν θέσεις-εκκινήσεις επιχειρηματολογίας (Van Eemeren et al, 
1996: 13) και δημιουργώντας «σκαλωσιές» οι οποίες διευκολύνουν ή στηρίζουν το 
πέρασμα των μαθητών στη συγγραφή πιο επεξεργασμένων επιχειρηματολογικών 
κειμένων (Nussbaum 2002: 80-3), έστω και αν αυτοί παραμένουν σε ένα αρχικό 
στάδιο επεξεργασίας.  

Συμπερασματικά, σημειώνουμε ότι το διακειμενικό μικρο-συγκειμενικό δίκτυο 
που διαμορφώνει ο συνδυασμός της κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου 
φαίνεται να ενεργοποιεί τους απαραίτητους, για τη συγκρότηση και 
αποτελεσματικότητα επιχειρηματολογικού λόγου, μηχανισμούς της επικοινωνιακής 
διαλεκτικότητας θέσεων, κειμένων και υποκειμένων διαμορφώνοντας περιοχές και 
κινήσεις επικοινωνίας όπου ο αναγνώστης γίνεται συγγραφέας και το αντίστροφο. Οι 
επιχειρηματολογικές όμως εκφορές αυτής της διακειμενικότητας από τα 
μαθητευόμενα υποκείμενα παραμένουν στο επίπεδο της κίνησης και ενός πρώτου 
μετασχηματισμού της, βιωματικά και επικοινωνιακά προσδιορισμένου από την 
ανάθεση γραφής, από το παραγόμενο κείμενο και το παράγον υποκείμενο προς τα 
κείμενα και υποκείμενα της ανάγνωσής του. Οι μαθητές δεν επεξεργάζονται 
επιχειρηματολογικά, τόσο στο επίπεδο της κατανόησης όσο και της παραγωγής 
λόγου, το διακειμενικό δίκτυο που αναγνωρίζουν ενώ συνομιλούν και 
διαπραγματεύονται με τα κείμενα και υποκείμενα διαμέσου των βιωματικών 
ταυτοτήτων τους. Πέρα από τη δυναμική διάσταση μιας μαθητευόμενης κειμενικής 
ταυτότητας που αναδεικνύεται να αντιστέκεται σε και κινείται διαπραγματευτικά με 
έμπειρες κειμενικές ταυτότητες, η απουσία επιχειρηματολογικής επεξεργασίας των 
αρχικών διακειμενικών μετασχηματιστικών κινήσεων αναδεικνύει αδυναμίες στο 
επίπεδο του συγκεκριμένου θεματικού πεδίου γνώσης και του κειμενικού τύπου της 
επιχειρηματολογίας.         
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Abstract 
 
This paper presents the main results of the functions of the nonce-formations in text, 
based on Chortiatis’ poetic work addressed to children. These functions are: a) textual 
b) stylistic and c) evocative. The most important textual functions are: partial 
recurrence, (partial) collocation, anaphora / cataphora, intertextuality and parallel-
ism. The stylistic functions are the condensation and the de-automatization and the 
evocative function is distinguished in two kinds of occurrences: in presentia and in 
absentia. 
 
Λέξεις-κλειδιά: περικειμενικός νεολογισμός, ανασημασιολόγηση, αποαυτοματο-
ποίηση, συγκειμενικός συμφυρμός 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η εμφάνιση νεολογισμών είναι το κυριότερο σύμπτωμα της λεξιλογικής αλλαγής, που 
αποδεικνύει τη ζωντάνια της γλώσσας και θέτει το πρόβλημα της σχέσης του 
ατομικού και του κοινωνικού χαρακτήρα της. Από την άποψη αυτή ο νεολογισμός 
είναι το αποτέλεσμα της έκφρασης μιας ατομικής σκέψης, αλλά μέσα στα πλαίσια 
που θέτει η γλωσσική κοινότητα, η οποία στο σύνολό της εφαρμόζει το γλωσσικό 
σύστημα (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1986: 53- 7, Dressler 1985 και Χριστοφίδου 
1999).  

Μελετώντας τους περικειμενικούς νεολογισμούς στον ποιητικό λόγο για παιδιά της 
Θέτης Χορτιάτη (Δημητροπούλου 2011), δηλαδή τους νεολογισμούς που 
δημιουργούνται και ερμηνεύονται βάσει του επικοινωνιακού περιβάλλοντος / 
περικειμένου, αποδείχτηκε καθαρά ότι ένας νεολογισμός συνενώνει κατά τον 
σχηματισμό του λέξεις και έννοιες από το υπόλοιπο κείμενο, με ιδιαίτερη βαρύτητα. 
Διαχωρίζοντας την ανάλυσή τους σε δομή και λειτουργία (Χριστοφίδου 2001), 
πετυχαίνουμε παράλληλα και το διαχωρισμό μεταξύ αιτιολόγησης και 
λειτουργικότητάς τους, αφού οι ιδιότητές τους (δομή) εξηγούν την προέλευση και την 
κατανόησή τους (αιτιολόγηση), αλλά και την προσφορά τους (λειτουργία) στη 
συνεκτική σύσταση του κειμένου. 

Οι νεολογισμοί που δημιουργεί η Θέτη Χορτιάτη δεν είναι ευκαιριακοί ή αλλιώς 
οκκαζιοναλισμοί (Χριστοφίδου Α. 1992: 548), δηλαδή τυχαίες κατασκευές, που 
παράγονται αυτόματα, αλλά αντίθετα η συγγραφέας φαίνεται ότι τους επεξεργάζεται 
ιδιαίτερα. Επίσης, η σημασία που τους δίνει και η προσπάθειά της να τους 
καθιερώσει τουλάχιστον μέσα στα έργα της, αποδεικνύεται με τη συχνή και 
συνειδητή επανάληψή τους, που δεν αποτελεί πλεονασμό –και μάλιστα ανεπιθύμητο– 
αλλά, απεναντίας, επιτελεί μια συγκεκριμένη λειτουργία, καθαρά λογοτεχνική και 
επικοινωνιακή, κατά την οποία ο δέκτης προσπαθεί να ερμηνεύσει σωστά τις 
λεξιπλασίες σύμφωνα με τις ενδείξεις του περικειμένου (Χριστοφίδου Α.  2001: 143). 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
361-372.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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2. Παρατηρήσεις 
 

Μέσα από τη μελέτη του δείγματός μας, προκύπτουν τα εξής: 
α) Καταγράφηκαν συνολικά 362 νεολογισμοί, από τους οποίους αν αφαιρέσουμε 

τις ανασημασιολογήσεις, τους συμφυρμούς, τις αποαυτοματοποιήσεις που γίνονται με 
αντιμετάθεση των συνθετικών και τα πολυλεκτικά σύνθετα, μένουν 172 νεολογισμοί 
που προκύπτουν από τη σύνθεση λέξεων και 8 που δεν είναι σύνθετες λέξεις. Άρα, 
περίπου το 96% ενός μεγάλου μέρους του corpus μας αποτελείται από σύνθετες 
λέξεις και από αυτές μόνο οι 14 είναι ρήματα, αφού επιλέγονται κυρίως νεολογικά 
ουσιαστικά.  

β) Ενδιαφέρον παρουσιάζει και το στοιχείο ότι από τους τίτλους των 25 έργων για 
παιδιά της Θέτης Χορτιάτη, οι 9 περιέχουν νεολογικούς σχηματισμούς, φαινόμενο 
πολύ συχνό στη χρήση νεολογισμών : 
Παιχνιδόλεξα (1986) / Παιχνιδόγελα (1988) / Ο Αλέξης ο Παλαβολέξης (1994) / Ο 
Ρήγας της ρίγανης και άλλα παραπαραμύθια (1996) / Φρούλου! Φρούλου! Φρέλα! Να 
’ταν χαλβάς η τρέλα!!! (2000) / Παραμυθοαλφαβήτα (2001) /  Λεξοσκανταλιές (2002) 
/ Παιχνιδογραμματική (2002) / Λεξοχαρές και  λεξοπανηγύρια (2008). 

γ) Αναφερόμενη στα πολυλεκτικά σύνθετα, που σχηματίζονται κατά παράταξη και 
λειτουργούν ως νεολογισμοί στη γλώσσα, καταγράφηκαν μόνο δύο, πράγμα που 
επιβεβαιώνει - ως προς το corpus της Χορτιάτη - ότι εμφανίζονται κυρίως στο 
δημοσιογραφικό, διαφημιστικό και επιστημονικό γραπτό λόγο και λιγότερο στο 
λογοτεχνικό (βλ. Χριστοφίδου 1997β, 1999 και Νάκας & Γαβριηλίδου 2005). Τα 
συγκεκριμένα πολυλεκτικά σύνθετα παράγονται από τη λέξη «λέξεις», η οποία 
παρατάσσεται με τα ουσιαστικά «άστρα» και «άνθη», ώστε να αναδεικνύεται με αυτό 
τον τρόπο η μεγάλη σημασία που δίνει η συγγραφέας σε αυτή : άστρα-λέξεις                              
(Παιχνιδόγελα, 1988) / λέξεις-άνθη (Παιχνιδογραμματική, 2002). 

δ) Επίσης, με απασχόλησε το γεγονός ότι η συγγραφέας συμπεριλαμβάνει στα 
έργα της αρκετές διαλεκτικές λέξεις κι αυτό είχε ως συνέπεια την έρευνα σε δελτία 
του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών, για να είμαι σίγουρη για την ένταξή 
τους. Σ’ αυτό πιστεύω ότι οφείλεται και η αλλαγή της μορφολογίας κάποιων λέξεων, 
στοιχείο, μάλλον, της ντοπιολαλιάς της : χουχλάζει → χλουχλακιάζει (Το πανηγύρι, 
1982), κουτσοβγάλει → κουτσουβγάλει (Παιχνιδόλεξα, 1986), μπουμπουνίδια → 
μπαμπουνίδια (Είμαι του κόσμου ένα παιδί, 1990), κατσάβραχα → κατσαβράχια / 
αστρολούλουδο → αστρολουλούδια / ξαστερώνω → ξεστερώνουμε (Ο Αλέξης ο 
παλαβολέξης, 1994), στραφτάλισμα  → στραφτάλιασμα (Ανθολογία Παιδικής 
Ποίησης, 2000 - Γέλια και τραγούδια), τραμπαλίζω → τραμπαλιάζω           
(Ανθολογία Παιδικής Ποίησης, 2000 - Το ρόδι), στραγγαλισμένες → 
στραγγαλιασμένες / στραφταλίζω → στραφταλιάζει (Ανθολογία Παιδικής Ποίησης, 
2000 -  Οι λέξεις μου είναι φίλοι μου), τσουρομαδιέται → τσιρομαδιέται        
(Παραμυθοαλφαβήτα, 2001). 

ε) Στο corpus μας υπάρχουν 32 λέξεις ανοιχτής σειράς (βλ. Χριστοφίδου 2001), 
δηλαδή λέξεις που παράγονται πολλές, ανοιχτά και δημιουργούνται για τις ανάγκες 
του συγκεκριμένου έργου : 
• Υπάρχουν 4 λέξεις με την προσθήκη της κατάληξης –ί : χρωματί / ανακατί / σούπερ-
μουτζουρί / ουρανιοτοξί (Παιχνιδόγελα, 1988).  
• Υπάρχουν 6 λέξεις με α΄ συνθετικό το τηλε- : τηλέκανε / τηλέπαθε / τηλεζωή / 
τηλεκουτί (Παραμυθοαλφαβήτα, 2001), τηλεκελαηδάει / τηλεκαημός (Λεξοσκανταλιές, 
2002). 
• Υπάρχουν 7 λέξεις με α΄ συνθετικό το ξε- ± ενωτικό : ξε-τάξη / ξε-μελέτη / ξε-
πύραυλο / ξε-σπίτι / ξε-πλήξη (Ο Αλέξης ο παλαβολέξης, 1994), ξεπαλαβωμένα 
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(Παιχνιδογραμματική, 2002), ξεελεφαντοδοντιάστηκε (Λεξοχαρές και λεξοπανηγύρια, 
2008). 
• Υπάρχουν 2 λέξεις με α΄ συνθετικό τη λέξη «κουτό» : κουτολαγουδάκι / κουτολαγό 
(Ο κόκκινος κάκτος, 2000). 
• Υπάρχουν 3 λέξεις με α΄ συνθετικό τη λέξη «χρυσό» : χρυσοπεταλούδα                         
(Το πανηγύρι, 1982), χρυσόμελα (Είμαι του κόσμου ένα παιδί, 1990),  χρυσοπούπουλο 
(Λεξοσκανταλιές, 2002). 
• Υπάρχουν ακόμη οι 10 παρακάτω λέξεις :  τρελομαστορέματα (Το πανηγύρι, 1982),            
χαζοντομάτα (Ο δάσκαλος με το βιολί και τ’ αστέρι, 1986), στραβοκάβουρας                           
(Τα  Χριστούγεννα της ξυλόκοτας), σούπερ-μουτζούρα (Παιχνιδόγελα, 1988),  
αντιπύραυλο (Είμαι του κόσμου ένα παιδί, 1990), κοντοκιούπι (Ο Ρήγας της ρίγανης 
και άλλα παραπαραμύθια, 1996), ψευτοστρατό (Ανθολογία Παιδικής Ποίησης, 2000 - 
Γέλια και Τραγούδια), άλεξη (Ανθολογία Παιδικής Ποίησης, 2000 - Οι λέξεις μου 
είναι φίλοι μου), απόδαροι (Φρούλου! Φρούλου! Φρέλα! Να ’ταν χαλβάς η τρέλα!, 
2000), Πετούπολη (Λεξοχαρές και λεξοπανηγύρια, 2008). 

στ) Σχετικά με τη διακειμενικότητα κάποιων νεολογισμών, έχουμε τέσσερις που 
έχουν εμφανιστεί μία φορά - εξαιτίας της μοναδικής τους εμφάνισης, τους θεωρούμε 
νεολογισμούς - σε άλλους συγγραφείς ή ποιητές : 
● Στο έργο της «Ο Ρήγας της ρίγανης και άλλα παραπαραμύθια» (1996), σελ. 40, 1η 
στροφή, ο σχηματισμός φεγγαρομαλάματα : «Κόβω φέτες το φεγγάρι / στάζει ασήμια 
στο παζάρι / φεγγαρομαλάματα / τ’ ουρανού τα θάματα!» έχει προηγούμενη εμφάνιση 
στον ποιητή Κώστα Βάρναλη (Πύργος Βουλγαρίας 1884 - Αθήνα 1974) στο ποίημά 
του «Το αηδόνι» : «Μ᾿ ἀστροφεγγιὲς ὁλόβαθες, τριανταφυλλιὰ χαράματα, / μὲ 
φεγγαρομαλάματα / κι᾿ ὅταν σιγὰ κι᾿ ἀγάλι / βρέχει οὐρανὸς σὲ μιὰ μεριὰ κι᾿ 
ἠλιοφωτάει στὴν ἄλλη, / τοῦ λαρυγγιοῦ δονῶ ἀψηλά τη φουσκωμένη φλέβα / κι᾿ ἀνέβα 
ὁ ἀχὸς ἀνέβα / ὅλο καὶ πιὸ μεστώνει / καὶ τὸν ἀγέρα, ξέχειλον ἀπὸ ἡδονές, ματώνει». 
● Στο έργο της «Φρούλου! Φρούλου! Φρέλα! Να ’ταν χαλβάς η τρέλα!» (2000), σελ. 
36, 5ος στίχος, ο νεολογισμός απόδαροι : «Τώρα απόδαροι χορεύουν ο 
Κουτσοκαραγκιόζης / και το Κουτσοκολλητήρι» απαντάται στη μετάφραση του 
μυθιστορήματος της Εμινέ Σεβγκί Οζνταμάρ «Η ζωή είναι ένα καραβανσαράι», εκδ. 
Καστανιώτη (1999) : «Όταν τέλειωνε η στρατιωτική παρέλαση της ημέρας, μαζεύονταν 
η απόδαρη μελαγχολία ... Περπατούσε αργά, έτσι η απόδαρη μελαγχολία μας, η 
μελαγχολία μας του ...» 
● Στο έργο της «Παιχνιδογραμματική» (2002), στο τραγούδι της σελ. 57, το 
νεολογικό ρήμα λουλουδοφοράς : «Πεταλούδα, μες στο φως… / όπως λουλουδοφοράς / 
δυο φτερά σαν της χαράς» - συγκεκριμένα ο τύπος λουλουδοφορεμένη - απαντάται στο 
έργο του Γ. Ψυχάρη «Όνειρο Γιαννίρη» (1897), σ. 112 : «… όξω στην έρημο τη 
λουλουδοφορεμένη, …».  
● Τέλος, στο έργο της «Λεξοχαρές και λεξοπανηγύρια» (2008), σελ. 25, στον τίτλο 
του ποιήματος: «Στην παραλία στην παραθιναλιά», το νεολογικό ουσιαστικό 
παραθιναλιά  υπάρχει στο έργο του καθηγητή Δημήτρη Λιαντίνη «Πολυχρόνιο – Στοά 
και Ρώμη» (β΄ μέρος) : «Και σε όσους το αποκρουστικό παράλογο της μοναρχίας σαν 
θεσμού φαίνεται ότι βοσκηματοποιεί και χαμηλώνει τον άνθρωπο, το όνομα του 
Καίσαρα σώθηκε σαν Ιούλιος. Είναι ο μήνας που γυαλίζουν οι πρώτοι καρποί και που 
οι νέοι χαίρουνται τις παραθιναλιές». 

Ο νεολογισμός εμφανίζεται για πρώτη φορά στα έργα της Χορτιάτη το 1997, στο 
πεζό της «Όπου ο ήλιος σπάει το ρόδι». Αν και το έργο του Δημήτρη Λιαντίνη έχει 
χρονολογία έκδοσης το 2005, οπωσδήποτε η λέξη προϋπήρχε του 1998, χρονιά που 
εξαφανίστηκε αυτοθέλητα ο καθηγητής Φιλοσοφικής. 
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3. Λειτουργίες νεολογισμών  
 
Οι 362 νεολογισμοί που περισυλλέγησαν επιτελούν τις εξής λειτουργίες : 
 

ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(Κ) 

ΥΦΟΛΟΓΙΚΕΣ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ 

(Υ) 

ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

(Σ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

597 227 54 878 
68% 26% 6% 

Πίνακας 1 
 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα, παρατηρούμε ότι οι κειμενικές λειτουργίες,  που 
συνδέονται άμεσα με τον παράγοντα της συνοχής, έχουν το προβάδισμα με ποσοστό 
68% κι ακολουθούν οι υφολογικές με 26% και η συνειρμική λειτουργία με 6%.  
 
 
3.1 Κειμενικές λειτουργίες (Κ) 

 
ΔΙΑΠΛΕΚΤΙΚΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 
(Κ) 

ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

(Κ) 

ΕΠΙΤΑTIΚΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

(Κ & Υ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΚΕΙΜΕΝΙΚΩΝ  
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

457 98 42 597 
77% 16% 7% 

Πίνακας 2 
 

Σχετικά με τις κειμενικές λειτουργίες διαπιστώθηκε, ερευνητικά, προβάδισμα της 
μερικής συντοπίας (και δευτερευόντως της μερικής επανεμφάνισης), άρα και της 
διαπλεκτικής λειτουργίας, ενώ ακολουθούν η αναφορική λειτουργία και η επιτατική. 
Το προβάδισμα της διαπλεκτικής λειτουργίας, μέσω της μερικής συντοπίας, 
δικαιολογείται απόλυτα, αφού παρατηρείται εκτεταμένη εμφάνιση λέξεων που 
συνανήκουν σε όμοια σημασιολογικά πεδία. Σε συνδυασμό με τη μερική 
επανεμφάνιση είναι οι δύο ιδιότητες που τα στοιχεία τους συνεμφανίζονται και 
«δένουν» το κείμενο. Ειδικά με τη δεύτερη πετυχαίνει το λεκτικό παιχνίδι, τις 
ηχητικές εικόνες και την επανάληψη, σημαντικά χαρακτηριστικά του παιδικού λόγου. 

Η επανάληψη είναι πολύ συχνό φαινόμενο στα έργα της συγγραφέως, 
υποδεικνύοντας τη σημασία που έχουν γι’ αυτήν κάποιες νέες λέξεις που σχηματίζει 
και την πρόθεσή της να τις καθιερώσει σε αυτά, όπως το σχηματισμό «παλαβολέξης» 
στο έργο της «Ο Αλέξης ο Παλαβολέξης» (1994), τον οποίο χρησιμοποιεί συνολικά 
δεκατρείς φορές και διακειμενικά τον συναντάμε πάλι στα έργα της 
«Λεξοσκανταλιές» (2002) και «Παιχνιδογραμματική» (2002). Άλλη αγαπημένη λέξη 
της συγγραφέως είναι η λέξη «λεξοσκανταλιές», που τη συναντήσαμε αρχικά στη σελ. 
56 (7η σειρά) του έργου της «Ο Ρήγας της ρίγανης και άλλα παραπαραμύθια» (1996) : 
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«Και τα παιδιά  έπαιζαν πεντόβολα με τις λέξεις…έκαναν …λεξοζαβολιές και 
λεξοσκανταλιές …καντίλιαζαν παλαβολέξεις…» και στο τελευταίο ποίημα της 
«Παραμυθοαλφαβήτας» (2001) :  «Λεξοσκανταλιές / Το κάπα όταν έπεσε … / Τώρα 
είμαι βασιλιάς/ πια της λεξοσκανταλιάς». Επίσης αποτελεί τον τίτλο της ποιητικής της 
συλλογής «Λεξοσκανταλιές» (2002), απαντάται πάλι στο έργο της 
«Παιχνιδογραμματική» (2002), σελ. 24 : «… τρέλα, λεξοσκανταλιά…» και τέλος στο 
έργο της «Τα λέω τ’ ουρανού» (2007) στη σελ. 51 όπου, με τον τίτλο 
«Λεξοσκανταλιές», δανείζεται το ποίημα της σελ. 21 από την ομότιτλη συλλογή.  

Συγκεκριμένα, η διαπλεκτική λειτουργία ενεργοποιείται από 209 μερικές 
επανεμφανίσεις και 248 συντοπίες, από τις οποίες οι 238 είναι μερικές και 1 είναι 
συνυποδηλωτική, δηλαδή αφορά στοιχεία που συνεμφανίζονται σε παρόμοιες, ως 
προς τη συνυποδήλωση, καταστάσεις (Χριστοφίδου 2001 : 118). 

Σχετικά με την αναφορική λειτουργία έχουμε 44 καταφορές - όταν κάποιος 
αναφέρεται μεταγενέστερα σε οντότητες που θα ονομαστούν αργότερα - και 54 
αναφορές - όταν κάποιος αναφέρεται σε οντότητες που έχουν ήδη ονομαστεί 
προγενέστερα. 

Η επιτατική λειτουργία ενεργοποιείται από 35 παραλληλισμούς, όπου 
επαναλαμβάνεται η ίδια λεξικο-συντακτικού σχήματος δομή και 7 ασύνδετα σχήματα, 
όταν τοποθετούνται λέξεις ή φράσεις, η μία δίπλα στην άλλη, χωρίς παρατακτικούς 
συνδέσμους.  

Παράλληλα, η τελευταία κειμενική λειτουργία αποτελεί και στοιχείο ύφους της 
συγγραφέως, αναδεικνύοντας την πολυλειτουργικότητα νεολογικών δομών, όπως του 
παραλληλισμού και του ασύνδετου σχήματος, όπου η επίταση λειτουργεί και 
κειμενικά και υφολογικά: 
 

77%

16%

7%

ΚΕΙΜΕΝΙΚΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

ΔΙΑΠΛΕΚΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΑΝΑΦΟΡΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΕΠΙΤΑΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γράφημα 1 
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3.2 Υφολογικές λειτουργίες (Υ) 
 

ΑΠΟΑΥΤΟΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΣΗ 

(Υ & Σ στις 52 
ανασημασιολογήσεις) 

ΣΥΜΦΥΡΣΗ 
(Υ) 

ΕΠΙΤΑΣΗ 
(Υ & Κ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΥΦΟΛΟΓΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

135 50 42 227 
59% 22% 19% 

Πίνακας 3 
 

Η επικοινωνιακή λειτουργία ενισχύεται με την αρχή της προβολής, που συνίσταται 
στην αποαυτοματοποίηση, η οποία εκφράζει ιδιαίτερα την ποιητική γλώσσα. Όπως 
συμπεραίνουμε από την καταγραφή και την έρευνα που έγινε, χαρακτηρίζει απόλυτα 
τα έργα της συγγραφέως και περιλαμβάνει τέσσερα είδη : 
● 78 αποαυτοματοποιήσεις με αντιμετάθεση των συνθετικών 
● 52 σημασιολογικές αποαυτοματοποιήσεις (μέσω γενικού περικειμένου και 
συμφυρμών) 
● 3 διαγλωσσικές αποαυτοματοποιήσεις : σιμιγδαλοχαλβαδιόν / λουκουμαδοσιροπιόν / 
αρλουμποπαλαβιόν  
● 2 αποαυτοματοποιήσεις βάσει ομοηχίας : Εσυφταίς / Καιφταίς 
 
 
3.2.1 Αποαυτοματοποίηση με αντιμετάθεση των συνθετικών 
 
Παρατηρήθηκε στο έργο της «Ο Αλέξης ο Παλαβολέξης» (1994), όπου κατεγράφησαν 
78 σχηματισμοί με αυτό το ιδιαίτερα σημαντικό φαινόμενο, όταν δηλαδή, μια παλιά / 
κωδικοποιημένη λέξη γίνεται καινούργια με την αντιμετάθεση / αλλαγή της θέσης 
των συνθετικών της : λέξης-παλαβο, κέφαλος-ξερο, κέφαλος-χοντρο, κέφαλος-κουφιο, 
κέφαλος-μπουμπουνο, πάντων-τέλος, πόδιασε-ανα, ποδα-ανά (σελ.50, 2η στροφή) / 
περασάκια-καλο, πέραση-καλο, (σελ. 50, 3η στροφή) / φωτο-πολύ, θρόνα-πολύ, φωνο-
τηλέ, όραση-τηλε, φέρω-υπο, φημίσεις-δια, κατεύουν-ανα, θεση-διά (σελ. 50, 4η 
στροφή) / δοχείο-ανθο, γυάλι-ανθο, βολούν-μοσχο, χρωμα-πολύ, λούλουδα-αγριο  
(σελ. 50, 5η στροφή) / δοχείο-σταχτο, θυρο-παρά, λαμβάνω-από, γερμα-λιό (σελ. 50, 6η 
στροφή) / φιλος-βιβλιό, γνωση-ανά, θήκη-βιβλιο, σέλιδο-πολύ, πολλα-παρά, μύθια-
παρα, πολύ-παρα, (σελ. 50, 7η στροφή) / σκουφίτσα-κοκκινο, ρεβιθούλι-κοντο, μορφη-
πεντά, παπο-ασχημό (σελ. 51, 1η στροφή) / πλοια-διαστημό, γήινους-εξω, ναύτες-
αστρο, πλανητικά-δια, πληκτικά-κατά, ξενα-παρά (σελ. 51, 2η στροφή) / νυχτα-μεσά, 
κουραστώ-παρα, νύχτα-καλη, βραδο-από, κλειδώνω-τριπλο, πορτα-εξώ, κάμαρα-
κρεβατο, ορθώνω-δι, σκεπάσματα-κλινο, σέντονο-πανω, σέντονο-κατω, θήκη-μαξιλαρο 
(σελ. 51, 3η στροφή) / θετώ-σκηνο, ακριβή-παν, παραγωγή-υπερ, φημος-περί, θέτης-
σκηνο, κίνητο-πυραυλο, κίνητο-αυτό, φεγγιά-αστρο, λουστη-φεγγαρό, βασίλεμα-ηλιο 
(σελ. 51, 4η στροφή) / μένουν-περι, ποιοί-ηθο, γράφος-σκηνο, λήπτης-ηχο, λήπτης-
φωτο, αγωνίστρια-πρωτ, έμορφη-παν, πληκτική-κατά, αγωνιστής-πρωτ, ίσχυρο-παν, 
μαν-σούπερ, σταρ-σούπερ (σελ. 51, 5η στροφή). 

Αξίζει να αναφερθούν δύο ακόμα λέξεις που παρουσιάζουν το ίδιο γλωσσικό 
φαινόμενο και βρίσκονται σε διάλογο του έργου της «Στη Βέροια στη Βεργίνα» 
(σ.112, 3η παρ.) : 
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-Αμύντα, πες «σιδηρόδρομος» για να δούμε μήπως οι στροφές του νου σου γυρίζουν 
ανάποδα, του είπε ο Αλκέτας. 
Κι ο Αμύντας του την κατάφερε : 
-Δρομοσίδηρος! 
-Αμύντα, πες «σκουληκομυρμηγκότρυπα». 
-Τρυπομυρμηγκοσκουλήκα! Ξεφούρνισε ο Αμύντας. 
 
 
3.2.2 Αποαυτοματοποίηση σημασιολογική 
 

α) 14 ανασημασιολογήσεις που αναδεικνύονται από το γενικότερο περικείμενο κι 
όχι μέσω συμφυρμών : 
● Στο έργο της «Παιχνιδόγελα» (1988) : αλεξία (σ.56, 1η, 4η στροφή και σ.57, 7η 
στροφή : Αλεξία). 
● Στο έργο της «Ο Αλέξης ο  Παλαβολέξης» (1994) : Πορτογάλος (σ. 15 : Γάλλος + 
πορτό) / παπαγάλο (σ.16,  3η στροφή : γάλο +  παπά) / κρεμάστρα (σ. 16, 4η στροφή : 
άστρα + κρέμα) / αστροπελέκι (σ. 16, 5η στροφή : άστρο + πελέκι) / ζαχαροπλαστεία 
(σ. 16, 6η στροφή : ζάχαρη + πλάθει +αστεία) / κρινολίνο (σ. 18, 3η στροφή : κρίνο + 
λύνω) / αναγέννηση (σ. 19 : Άννα + γεννήθηκε) / αλεξικέραυνο (σ. 22, 3η στροφή : 
κεραυνό + Αλέξης) / τριζόνι (σ. 24, 1η στροφή : τρι + ζώνη) / τρυγόνα (σ. 24, 1η 
στροφή : τρυ + γόνα) / τρίπατο (σ. 24, 2η στροφή : τρι + πάτος) / λακκούβα (σ. 25, 2η 
στροφή : λα + Κούβα) / πανοπλία (σ.49, 21ος στίχος) → κατωκαράβια (σ.49, 21ος 
στίχος). 
 

β) 37 ανασημασιολογήσεις που αναδεικνύονται από τους διπλανούς συμφυρμούς: 
Στο έργο της «Παιχνιδόλεξα» (1986) : 
 

ΑΠΟΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΦΥΡΜΟΙ  

1. παπαγάλοι (σ. 39, 1ος στίχος) 1. παπαάγγλοι (σ. 39, 2ος στίχος) 
2. γαλοπούλες (σ. 39, 3ος στίχος) 2. αγγλοπούλες (σ. 39, 4ος στίχος) 

3. τσαλαπετεινοί (σ. 39, 5ος στίχος) 3. τσαλακότες (σ. 39, 6ος στίχος) 
4. κεραμίδια (σ.49, 4η στροφή) 4. κεραστρείδια (σ.49, 4η στροφή) 

 
Στο έργο της «Ο Αλέξης ο Παλαβολέξης» (1994) : 
 

ΑΠΟΑΥΤΟΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  
ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΗ 

ΣΥΓΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΥΜΦΥΡΜΟΙ  

1. αχλάδι (σ.48, 2η στροφή) 1. αχξίδι (σ.48, 2η στροφή) 
2. σελήνη (σ.48, 2η στροφή) 2. σεδένει (σ.48, 2η στροφή) 
3. καμήλα (σ.48, 2η στροφή) 3. καρόδια (σ.48, 2η στροφή) 
4. αλεπού (σ.48, 2η στροφή) 4. αλεπότε (σ.48, 2η στροφή) 
5. καλάθι (σ.48, 2η στροφή) 5. κασωστά (σ.48, 2η στροφή) 
6. μαχαίρι (σ.48, 2η στροφή) 6. μαπόδι (σ.48, 2η στροφή) 

7. τσουβάλι (σ.48, 2η στροφή) 7. τσουβγάλει (σ.48, 2η στροφή) 
8. καράβι (σ.48, 2η στροφή) 8. κακόβει (σ.48, 2η στροφή) 

9. μαντολίνο (σ.48, 2η στροφή) 9. μαντοδένω (σ.48, 2η στροφή) 
10. τσιπούρα (σ.48, 2η στροφή) 10. τσιτσιγάρα (σ.48, 2η στροφή) 
11. τριζόνι (σ.48, 2η στροφή) 11. τριτιράντα (σ.48, 2η στροφή) 

12. μπομπότα (σ.48, 2η στροφή) 12. μποπαπούτσι (σ.48, 2η στροφή) 
13. τραπέζι (σ.48, 2η στροφή) 13. τραχορεύει (σ.48, 2η στροφή) 
14. περιβόλι (σ.49,1ος στίχος) 14. περισφαίρα (σ.49,1ος στίχος) 
15. κομμάτι (σ. 49, 2ος στίχος) 15. κοφρύδι (σ. 49, 2ος στίχος) 
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16. καναπές (σ.49, 3ος στίχος) 16. κανασώπα (σ.49, 3ος στίχος) 
17. ταβάνι (σ.49, 4ος στίχος) 17. ταβγάνει (σ.49, 4ος στίχος) 

18. μαρμελάδα (σ.49, 5ος στίχος) 18. μαρμαγγλία (σ.49, 5ος στίχος) 
19. παντεσπάνι (σ.49, 6ος στίχος) 19. παντεκολλάει (σ.49, 6ος στίχος) 
20. μπισκότα (σ.49, 7ος στίχος) 20. μπισπετεινός (σ.49, 7ος στίχος) 
21. παγούρι (σ.49, 8ος στίχος) 21. παγουρσουζιά (σ.49, 8ος στίχος) 
22. γοργόνα (σ.49, 9ος στίχος) 22. γοργάμπα (σ.49, 9ος στίχος) 
23. κοχύλια (σ.49,10ος στίχος) 23. κογλώσσα (σ.49,10ος στίχος) 
24. κανάτα (σ.49,11ος στίχος) 24. καπούντα (σ.49,11ος στίχος) 

25. τριαντάφυλλο (σ.49,12ος στίχος) 25. τριαντάεχθρο (σ.49,12ος στίχος) 
26. σκουπίδια (σ.49,13ος στίχος) 26. σκουπαλλιώτικα (σ.49,13ος στίχος) 
27. παράλογο (σ.49,14ος στίχος) 27. παργάιδαρος (σ.49,14ος στίχος) 

28. σκοπιά (σ.49,15ος στίχος) 28. σκοποιός (σ.49,15ος στίχος) 
29. στενοχώρια (σ.49,16ος στίχος) 29. στενομαζί (σ.49,16ος στίχος) 
30. καραμέλα (σ.49,17ος στίχος) 30. καραμφύγε (σ.49,17ος στίχος) 

31. θαλασσοπούλι (σ.49,18ος στίχος) 31. θαλασσοζάρι (σ.49,18ος στίχος) 
32. αλίμονο (σ.49,19ος στίχος) 32. αλίδιπλο (σ.49,19ος στίχος) 

33. Θεσσαλονίκη (σ.49, 20ος στίχος) 33. Θεσσαλοήττα (σ.49, 20ος στίχος) 
  

γ) 1 περίπτωση αμφισημίας : 
Ένας σχηματισμός που προβλημάτισε ιδιαίτερα σχετικά με το χαρακτηρισμό και την 
ένταξή του, είναι η λέξη «αστραύτι» (Παιχνιδόγελα, σελ. 29, 6ος στίχος) : «Άστρο 
τρελό πεφτάστερο / στον ουρανό τον ξάστερο / σε αστραπή σκοντάφτει / βροντάει και 
αστράφτει / αν είχανε τα άστρα αυτί / θα το ’λεγαν αστραύτι». 

Παρατηρούμε ότι στο περικείμενό της βρίσκονται τρεις λέξεις που συνδέονται 
άμεσα μαζί της. Οι δύο κοντινότερες, σε αυτή, λέξεις – «άστρα» και «αυτί» –  
πιστεύουμε ότι την απαρτίζουν, βάσει της ανασημασιολόγησης που γίνεται, εκδοχή 
που προτιμούμε. Υπάρχει όμως και η περίπτωση ο συγκεκριμένος σχηματισμός να 
είναι το αποτέλεσμα της σύμφυρσης του ρήματος «αστράφτει» και του ουσιαστικού 
«αυτί». Το μόνο σίγουρο είναι ότι η Χορτιάτη κάνει για άλλη μια φορά ένα λεκτικό 
παιχνίδι, που γίνεται πιο πετυχημένο μέσω της ομοηχίας του. 

Όλες οι παραπάνω ανασημασιολογικές αποαυτοματοποιήσεις εκτός από 
υφολογικές λειτουργίες είναι ταυτόχρονα και συνειρμικές: 
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59%22%
19%

ΠΟΛΥΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟΤΗΤΑ 
ΑΝΑΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗΣ (Υ & Σ)

& ΕΠΙΤΑΣΗΣ (Υ & Κ) 

ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
ΥΦΟΛΟΓΙΚΗ & ΚΕΙΜΕΝΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Γράφημα 2 
 
 

3.2.3 Σύμφυρση   
 
Μετά την αποαυτοματοποίηση, που έχει συνολικά το προβάδισμα, ακολουθεί η 
σύμφυρση ως διαδικασία, με αποτέλεσμα τους 50 συμφυρμούς από τους οποίους : 

Α) Οι 38 είναι συγκειμενικοί, αφού τα συστατικά τους αναγνωρίζονται μόνο 
συγκειμενικά. Είναι οι 37 συμφυρμοί του παραπάνω πίνακα που είδαμε, οι οποίοι  
αποτελούν τους δείκτες των διπλανών  ανασημασιολογήσεων. Σε αυτή την κατηγορία 
ανήκει και ο σχηματισμός «φρέλα» : 
● φρέλα → φρούλου + τρέλα (Φρούλου! Φρούλου! Φρέλα! Να ’ταν χαλβάς η τρέλα!!! 
σ. 63, 4η,  6η, 8η στροφή). 

Β) Οι 7 είναι κλασικοί, δηλαδή είναι συμφυρμοί οι οποίοι αποτελούνται από 
κομμάτια λέξεων, που αναγνωρίζονται και χωρίς συγκείμενο :  
● πελεκανούδια → πελεκάνος + πελεκούδια (Παιχνιδόλεξα, σ. 32, 2ο ποίημα) 
● καρακατσαβιδάκια →  καραβιδάκια + κατσαβιδάκια (Παιχνιδόγελα, σ. 46, 3η 
στροφή) 
● παλαβολέξης → παλαβός + Αλέξης (Ο Αλέξης ο παλαβολέξης, τίτλος, σ.8, 1η 
στροφή)  
● τσαλαβουτοπετεινός → τσαλαβουτάει + (τσαλα)πετεινός (Γέλια και τραγούδια, σ. 
130) 
● τρελεξούλες → τρελές  + λεξούλες (Λεξοσκανταλιές, σ.9, 1η στροφή) 
● Κοκκινομηχανίτσα → Κοκκινοσκουφίτσα + μηχανή (Λεξοχαρές και λεξοπανηγύρια, 
σ. 49, 6η στροφή) 
● ξεελεφαντοδοντιάστηκε → ξεδοντιάστηκε + ελεφαντόδοντο (Λεξοχαρές και 
λεξοπανηγύρια, σ.8, 2η στροφή). 

Γ) Οι 5 είναι οπτικοί, δηλαδή συμφυρμοί, που αντιλαμβανόμαστε μόνο με τη 
βοήθεια της γραφής (βλ. Κατσούδα & Κρητικού 2009: 440 και Κατσούδα & Νάκα 
2013: 72-89): 
● σκυΛητώ → σκύλος  + Λητώ (Παιχνιδόλεξα, σ. 23, 3η στροφή) 
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● φιλοσκυΛάκης → αγαπούσε (είχε φίλο) ένα σκύλο + Λάκης (Ο Αλέξης ο 
παλαβολέξης, σ.58, 1η στροφή)  
● επιμεΛάκης → επιμελής + Λάκης (Ο Αλέξης ο παλαβολέξης, σ.58, 2η στροφή)  
● μακρυμαλΛάκης → μακριά μαλλιά + Λάκης (Ο Αλέξης ο παλαβολέξης, σ.58, 2η 
στροφή)  
● γλυκοφιΛάκης → φιλούσε γλυκά  + Λάκης (Ο Αλέξης ο παλαβολέξης, σ.58, 2η 
στροφή)  

Σχετικά με το σχηματισμό «αστραύτι» (Παιχνιδόγελα, σ.29, 6ος στίχος), 
προτιμήσαμε να τον κατατάξουμε στις ανασημασιολογήσεις. 
 
 
3.3 Συνειρμική λειτουργία (Σ) 

 
ΑΝΑΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ 

(Σ & Υ) 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΟΙ  

ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΙ  
ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ 

(Σ) 

ΣΥΝΟΛΟ 
ΣΥΝΕΙΡΜΙΚΩΝ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ 

52 2 54 
96% 4% 

Πίνακας 4 
 

Τέλος, η συνειρμική λειτουργία συντελείται κυρίως από την ανασημασιολόγηση, 
που εμπεριέχει και την υφολογική λειτουργία. Έχουμε μόνο 2 αναλογικούς 
σχηματισμούς παραλλαγής : 

α) Λουλουδάκι αστεριά… (Γέλια και τραγούδια, σ. 129):  αναλογικός σχηματισμός 
παραλλαγής με ονόματα λουλουδιών, όπως «πασχαλιά», «τριανταφυλλιά» κ.ά. 

β) … γλωσσονόμους ποιος θα βάνει; … (Παιχνιδογραμματική, σ. 4, 2η στροφή): 
αναλογικός σχηματισμός παραλλαγής με τη λέξη «τροχονόμους». 
 
 
4. Συγκριτικά συμπεράσματα  

 
Συνοψίζοντας, καταγράψαμε και ερευνήσαμε τους περικειμενικούς νεολογισμούς 
στον ποιητικό λόγο για παιδιά της Θέτης Χορτιάτη. Επιλέχτηκε ο όρος 
περικειμενικός, γιατί τονίζει ότι η δημιουργία και η ερμηνεία του νεολογισμού γίνεται 
βάσει του επικοινωνιακού περιβάλλοντος / περικειμένου, όπου αυτός εμφανίζεται. Η 
ανάλυση που έγινε, διαχωρίστηκε σε δομικό και λειτουργικό επίπεδο, χωρίς να μας 
διαφεύγει η στενά διαπλεκόμενη σχέση των δύο επιπέδων. Επίσης, στο σημείο αυτό, 
είναι αναγκαίο να διευκρινίσουμε ότι τις περισσότερες φορές οι διάφοροι τύποι 
λειτουργιών αλληλοεπικαλύπτονται και πολύ συχνά ένας ad hoc σχηματισμός 
εκπληρώνει δύο ή τρεις λειτουργίες διαφορετικού τύπου, αναδεικνύοντας έτσι την 
πολυλειτουργικότητά του (Leech 1987: 77, βλ. και Χριστοφίδου 2001: 60). 

Παρατηρήσαμε ότι το προβάδισμα στις κειμενικές λειτουργίες των περικειμενικών 
νεολογισμών της Θέτης Χορτιάτη το έχει η διαπλεκτική λειτουργία με ποσοστό 77%, 
η οποία ενεργοποιείται από τις 248 (μερικές) συντοπίες και τις 209 μερικές 
επανεμφανίσεις, τα δομικά χαρακτηριστικά των νεολογισμών που μοιράζονται  
κοινές σημασιολογικές και μορφολογικές ιδιότητες με άλλες λέξεις του κειμένου. Το 
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μεγαλύτερο μέρος αυτών των νεολογισμών αποτελείται από νεολογικά ονοματικά 
σύνθετα, όπου το α΄ συνθετικό συμπλέκει σημασιολογικά (μέσω συντοπίας) ή 
μορφολογικά (μέσω κοινής ρίζας) το δεύτερο συνθετικό με κάποια άλλα στοιχεία του 
κειμένου, χωρίς να προσθέτει τόσο στη σημασία του. Ακολουθούν η αναφορική 
λειτουργία με 44 καταφορές και 54 αναφορές και η επιτατική, που  ενεργοποιείται από 
35 παραλληλισμούς και 7 ασύνδετα σχήματα. 

Θέλοντας να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα αυτά με τα αποτελέσματα του corpus 
του Οδυσσέα Ελύτη, παρατηρούμε ότι και σε αυτόν η διαπλεκτική λειτουργία 
αποδεικνύεται η σημαντικότερη κειμενική λειτουργία, βασιζόμενη κυρίως στη 
συντοπία και όχι στη μερική επανεμφάνιση (Χριστοφίδου 2008: 478) . Αντίθετα, η 
αναφορική σχεδόν απουσιάζει από το έργο του, αφού υπάρχουν μόνο 8 περιπτώσεις 
από τους 119 περικειμενικούς νεολογισμούς του, που εντάσσονται σε αυτή 
(Χριστοφίδου 1997: 67).    

Σχετικά με τις υφολογικές λειτουργίες, αυτές αναδεικνύονται με την αρχή της 
προβολής κατ’ εξοχήν, η οποία συνίσταται στην αποαυτοματοποίηση, που εκφράζει 
ιδιαίτερα την ποιητική γλώσσα. Όπως συμπεραίνουμε από την καταγραφή και την 
έρευνα που έγινε, χαρακτηρίζει απόλυτα τα έργα της Χορτιάτη, με σημαντικότερα 
είδη τις 78 αποαυτοματοποιήσεις με αντιμετάθεση των συνθετικών και τις 52 
σημασιολογικές αποαυτοματοποιήσεις (μέσω γενικού περικειμένου και συμφυρμών). 

Εδώ πάλι παρατηρούμε κάποιες διαφορές σχετικά με τους καταγεγραμμένους 
νεολογισμούς στο έργο του Οδυσσέα Ελύτη. Ο Ελύτης αρέσκεται ιδιαίτερα στους 
ασαφείς ή αμφίσημους νεολογισμούς, όπως π.χ. ο σχηματισμός «Τετρακτίς» (Άξιον 
Εστί, 1979, σελ. 23) : «… και αριθμός των άκρων του σταυρού / της Τετρακτίδος», 
όπου φαίνεται ότι μάλλον ο ποιητής αναφέρεται συγχρόνως στη λέξη «τετρακτύς – 
ύος», η οποία είναι η «πυθαγόρεια αρχή κάθε δημιουργίας» και ο σταυρός «του 
Μαρτυρίου του Ανθρώπου», θέλοντας να συνδυάσει τις δύο έννοιες (Χριστοφίδου 
1997: 69). 

Η Χορτιάτη έχει μόνο 3 αμφίσημους νεολογισμούς : «Παλαβολέξης», 
«αγεροπούλια» και «αστραύτι». Επίσης, η δεύτερη κάνει πολλές 
αποαυτοματοποιήσεις με αντιμετάθεση των συνθετικών των λέξεων,  ενώ στον Ελύτη 
δεν παρατηρείται κάτι ανάλογο. 

Τέλος, σχετικά με τη συνειρμική λειτουργία παρατηρούμε ότι είναι η τρίτη σε 
συχνότητα εμφάνισης στη Χορτιάτη, ενώ είναι η πιο χαρακτηριστική στο έργο του 
Οδυσσέα Ελύτη (Χριστοφίδου 1997: 69 - 71). Η τεχνική που διαφοροποιεί τους 
νεολογισμούς της Χορτιάτη από τους νεολογισμούς του Ελύτη, είναι ότι αυτή 
ενεργοποιείται κυρίως in presentia, δηλαδή συγκειμενικά, από τις 52 περικειμενικές 
ανασημασιολογήσεις. Υπάρχουν μόνο 2 αναλογικοί σχηματισμοί παραλλαγής στο 
έργο της - οι λέξεις «αστεριά» και «γλωσσονόμους» - που ανακαλούν στη μνήμη 
κωδικοποιημένες λέξεις, κατ’ αναλογίαν των οποίων αυτές κατασκευάστηκαν.   

Αντίθετα, στον Ελύτη η συνειρμική λειτουργία συντελείται in absentia, κυρίως 
από νεολογισμούς που περιέχουν εξαρτημένα στοιχεία με λόγιες ρίζες, όπως  π.χ. 
ηλιο-βόρα / σαρκο-βόρα, χελινο-δρόμος / ταχυ-δρόμος κ.ά. 

Στα παραπάνω παραδείγματα φαίνεται καθαρά ότι ένας νεολογισμός συνενώνει 
στο σχηματισμό του λέξεις και έννοιες με ιδιαίτερη βαρύτητα από το υπόλοιπο 
κείμενο. Διαχωρίζοντας την ανάλυσή του σε δομή και λειτουργία, πετυχαίνουμε 
παράλληλα και το διαχωρισμό μεταξύ αιτιολόγησης και λειτουργικότητάς του, αφού 
οι ιδιότητές του (δομή) εξηγούν την προέλευση και την κατανόησή του 
(αιτιολόγηση), αλλά και την προσφορά του (λειτουργία) στη συνεκτική σύσταση του 
κειμένου (Χριστοφίδου 1997: 67). Είναι απαραίτητο δηλαδή για την κατανόηση μιας 
νέας λέξης, αυτή να περιέχει στοιχεία του περικειμένου, συμβάλλοντας έτσι στη 
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δημιουργία ενός πυκνότερου κειμένου, που, σύμφωνα με τον Blumenthal (1983), 
είναι η βασικότερη ιδιότητα της ποιητικότητας (Χριστοφίδου 1992).     
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Abstract 
 
This paper aims at exploring aspects of the productivity of the Modern Greek prefix 
iper- across spoken and written registers, across different text types and across the 
grammatical categories of the types derived by it by looking at data from the Corpus 
of Greek Texts (CGT). Our approach is corpus-based, following our previous study 
on verb-forming suffixes and research on other languages. Iper- has been found to be 
more productive in written than spoken registers and in popularized non-fiction texts, 
followed by opinion articles and academic texts. It is also more productive in nouns, 
adjectives and adjectival participles. 
 
Keywords: corpora, grammatical categories, iper-, Modern Greek, morphological 
productivity, prefix, text type 
 
 
1. Introduction 
 
Our aim in this paper is to compare the productivity of the prefix across spoken and 
written registers, and especially across the fourteen text types of our corpus, and to 
measure the productivity of iper- across the grammatical categories of the items 
derived by it. This is part of a larger study on the meaning and productivity of the 
prefix iper- in a large corpus of Modern Greek, comprising the identification of the 
different meanings of the prefix on the basis of authentic data and their productivity 
(cf. Efthymiou & Fragaki 2014, Efthymiou, Fragaki & Markos in preparation). It 
should be noted that there has been no extensive research on the prefix so far, with the 
exception of two studies on its semantics (Efthymiou 2003, Gavriilidou 2013), which 
analyze it as an intensifying item, by employing data from lexicographic sources.  

The paper is organized as follows. The following section presents the main 
properties of the prefix under investigation. In section 3 we explain how the data of 
this study was selected and outline the methodology used for data analysis. Section 4 
describes and discusses the results of the research. Finally, section 5 summarizes the 
findings and draws the implications of the study.  
 
 
2. The Modern Greek prefix iper- 
 
The Modern Greek prefix iper- creates adjectives (e.g. iper-politelís ‘super luxurious’, 
iper-δiplásios ‘more than double’), nouns (e.g. iper-katiγoría ‘supercategory’), 
adjectival (e.g. iper-apasxoli-ménos ‘super busy’) and adverbial participles (iper-
aplustévondas ‘oversimplifying’) and verbs (e.g. iper-nikó ‘to surmount’, iper-psifízo 
‘to vote for’). Iper- derives mainly from the Αncient Greek preposition ipér ‘above, 
over, beyond’ (Bortone 2010: 291, cf. Triandafyllidis Dictionary 1998), but is also 
extensively used in neological loan translations, especially in scientific and technical 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
373-383.�rhodes:�university�of�the�aegean.



[��374��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

domains (e.g. iper-ióδis ‘ultra-violet’, iper-aγorá ‘super-market’, iperemía 
‘hyperaemia’).  

Moreover, it must be pointed out that iper- was already used as prepositional prefix 
in Ancient Greek (cf. other locational prefixes that correspond to prepositions, see e.g. 
Talmy 2000, Tyler & Evans 2001, Lieber 2004, 2005). Given that iper- derives from 
Ancient Greek ipér, its morphological status is often described as ambiguous and the 
formations in which it participates can be considered as either compounds or 
derivatives (for further discussion, see e.g. Ralli 2004, 2005). At the same time, 
according to Ralli (2004), prepositional prefixes like iper- should not be considered as 
autonomous words, but rather as bound morphemes that are similar to derivational 
prefixes. 

As regards the semantics of iper-, the prefix exhibits extensive polysemy, 
expressing both locational and non-locational meanings such as (a) over and above x 
(e.g. ipérjios ‘aboveground’, iperíptame ‘to overfly’), (b) above and beyond x (e.g. 
iperáktios ‘offshore’, iperçilízo ‘to overflow’), (c) beyond non-spatial boundary 
(iperoría ‘overtime’, iperδiplásios ‘more than double’), (d) hierarchical superiority 
(ipersínolo ‘superset’), (e) superiority (iperδínami ‘superpower’, iperaγorá 
‘supermarket’, ipervraδjá ‘super night’, iperkatáskopos ‘super spy’), (f) 
reinforcement (ipérleptos ‘ultrafine, hyperfine’, iperpolitelís ‘super luxurious’), (g) 
excess (ipéroŋgos ‘enormous’, iperplíris ‘super full’), (h) prevalence (ipernikó ‘to 
surmount’), and (i) defence (iperpsifízo ‘to vote for’). (For a discussion of the 
intensifying meanings of the prefix, see Efthymiou 2003, Gavriilidou 2013; for a 
more fine-grained semantic analysis, see Efthymiou & Fragaki 2014, Efthymiou, 
Fragaki & Markos in preparation).   
 
 
3. Data and methodology 
 
The morphological productivity of iper- was studied using the Corpus of Greek Texts 
(CGT), a reference corpus of Modern Greek, which is synchronic (it contains texts 
from 1990 to 2010) and comprises a variety of spoken and written text types of 
approx. 28 million words. (For more details on the corpus, see Goutsos 2010). 
Information on the size of the text types included in the CGT is given in the following 
Table. 
 

Table 1: Size of text types in the Corpus of Greek Texts 
Mode Text type Number of words Percentage 
Spoken News 291,382 1 % 

Interview 592,584 2 % 
Public speech 1,839,766 6.75 % 
Conversation 207,548 0.76 % 

 Spoken (total) 2,931,280 10.51 % 
Written Literature 2,455,080 9 % 

News 4,764,337 17.5 % 
Opinion articles 3,189,132 11.7 % 
Information items 100,570 0.36 % 
Academic 3,994,277 14.67 % 
Popularized non-fiction 7,648,513 28 % 
Law and administration 1,472,700 5.4 % 
Private 186,210 0.68 % 
Procedural 145,770 0.53 % 
Miscellanea 335,906 1.65 % 

 Written (total) 24,292,495 89.49 % 
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As can be seen in Table 1, spoken data, i.e. news, interviews, public speeches and 
everyday conversations, constitute 10.51 % of the CGT, while written data, which 
include literature, journalistic texts such as news and opinion articles, information 
items, academic texts, popularized non-fiction texts, law and administration, private 
and procedural texts etc., cover 89.49 % of the corpus. Taking into account the 
information on the size of text types in the CGT, there is considerable imbalance 
between the size of spoken and written data, as well as between the specific text 
types’ represented in the corpus. This imbalance does not affect the results of iper-’s 
morphological productivity across text types, since the methodology used in its 
measurement overcomes this difficulty (see below). However, the small size of many 
text types proved to be a significant obstacle which was not easy to overcome. This is 
why the morphological productivity of iper- across text types can only be measured 
for the seven largest text types in the CGT. 

Our study is corpus-based, since it starts from an already known item, iper-, and 
seeks for examples of its use and quantitative evidence in the CGT. (For the terms 
corpus-based and corpus-driven, see e.g. Tognini-Bonelli 2001: 17). First, a search 
for υπερ* and υπέρ* (iper* and ipér*) was made in CGT, by using the function 
Concord of WordSmith Tools 5.0 (Scott 2008). This search provided us with 
concordances, i.e. lines of text containing the item queried (called node word) in its 
close context, including all tokens starting with iper-/ipér- regardless of what follows. 
Concord offers information on the total number of tokens found and the name of the 
file in which tokens are found. The latter can help us identify the text type in which 
tokens are used, since this information is coded in the CGT. 

The result of this first search in the corpus was 22,566 tokens. These data were 
then cleared, according to the following criteria. All irrelevant items, consisting of 
occurrences of ipér as a preposition (3,287 tokens), names (e.g. Υπερείδης iperíδis) 
and tokens prefixed by other prefixes than iper- (e.g. υπ-εργολάβος ip-erγolávos 
‘subcontractor’, where the prefix ipo- is used rather than iper-) were excluded. Fully 
lexicalized items whose base does not exist or whose meaning cannot be detected 
synchronically (e.g. υπερ-ασπίζομαι iper-aspízome ‘to defend’) were also removed. 
Finally, tokens which are derived by items already prefixed by iper- (e.g. υπέρ-βαση 
ipér-vasi ‘overcoming’ > υπερ-βαίνω iper-véno ‘overcome’) were not included in the 
final list of iper- tokens in this study (see e.g. Plag 1999, Plag et al. 1999, Gaeta & 
Ricca 2003, Fradin et al. 2008, Efthymiou, Fragaki & Markos 2012). It is interesting 
to note that most of the types which were excluded were high frequency items, 
something which accounts for the comparably low number of tokens finally used in 
the study. 

After the application of these criteria, the data were reduced to less than the half, 
i.e. to 9,793 tokens, starting from 22,566 tokens of raw data. The 9,793 tokens were 
manually lemmatized, resulting to 638 lemmas, and the number of hapax legomena 
(i.e. types that occur only once in the corpus) was counted. The tokens were classified 
into grammatical categories, i.e. verbs, nouns, adjectives, adjectival participles and 
adverbial participles. The occurrence of the 9,793 tokens in spoken and written data, 
as well as across the 14 text types of the corpus, was also found. Token frequency, 
type frequency (i.e. number of lemmas) and hapax legomena were used to calculate 
potential productivity (P) of the prefix iper- across the sub-corpora of written and 
spoken registers, across the text types included in the corpus and across its 
grammatical categories.  

Potential productivity is given by the proportion of hapax legomena to the total 
number of tokens N (C) of all words of the morphological category C. This ratio 



[��376��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

estimates the rate at which new types of a given morphological category are to be 
expected, given that the size of the sample of relevant observed types equals N (C) 
(Baayen & Lieber 1991). However, there is a problem with this productivity measure 
when comparing sub-corpora of different size. In our case, the differences cannot be 
ignored. A solution for comparing different processes is to extrapolate the values of P 
to larger sample sizes N. For this purpose, we resort to parametric statistical models 
for the distribution of frequencies in the population. In the case of word frequency 
distributions, low frequency types (including both hapax legomena and types 
occurring two, three etc. times) account for a major part of the vocabulary. The 
parametric models that are appropriate for these distributions belong to the family of 
Large-Number-of-Rare-Events (LNRE) models.  

LNRE models can be used to quantify the relative productivity of two or more 
morphological processes by looking at their vocabulary growth rate as sample size 
increases. An LNRE model attempts to estimate the expected number of types (the 
vocabulary size) both at smaller sample sizes (interpolation) and at larger sample sizes 
(extrapolation), based on the counts of low frequency types in the corpus (the 
frequency spectrum). The technique of extrapolation produces the expected values of 
types for arbitrary values of tokens, larger than the empirical number of tokens. 
Currently, three major models are available: Generalized Inverse Gauss-Poisson 
(GIGP; Baayen 2001), finite Zipf-Mandelbrot and Zipf-Mandelbrot (fZM and ZM; 
Baroni & Evert 2006). These models are implemented in the package zipfR (Baroni 
and Evert 2006), a tool for lexical statistics in the R language, which is used 
throughout this study. (For an overview see Baayen 2001; issues of measuring 
productivity in our data are also dealt with in Efthymiou, Fragaki & Markos 2012). 
 
 
4. Results and discussion 
 
This section presents the findings from the measurement of the productivity of iper- 
across spoken and written registers (4.1), across the text types of the corpus (4.2) and 
across the grammatical categories of the types prefixed by it (4.3).  
 
 
4.1 Productivity of iper- across spoken and written registers  
 
In order to explore prefix productivity across spoken and written registers, the 
corresponding growth curves are plotted for 100 equally sized intervals up to the 
number of tokens sampled for the prefix in the written sub-corpus (Figure 1.a) and the 
spoken sub-corpus (Figure 1.b) respectively.  
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Figure 1.a: The expected number of types E[V(N)] 
for iper- (calculated by means of the finite Zipf-
Mandelbrot (fZM) model) in the written and 
spoken sub-corpora of the CGT as a function of 
the size in tokens N sampled for iper- in the 
written sub-corpus (first 9,159 with 95% 
confidence intervals) 

Figure 1.b: The expected number of types 
E[V(N)] for iper- (calculated by means of the 
finite Zipf-Mandelbrot (fZM) model) in the 
written and spoken sub-corpora of the CGT as a 
function of the size in tokens N sampled for iper- 
in the spoken sub-corpus (first 634 with 95% 
confidence intervals) 

 
Table 2 shows the potential productivity of the prefix based on the largest (i.e. 

written) and the smallest (i.e. spoken) sample size.  
 
Table 2: Potential productivity of the prefix iper- across written and spoken registers at different values 
of N averaged over 100 equally spaced measurement points in the intervals  [1, 9163] and [1, 634] 

Prefix N(Written) N(Spoken) 
Written Spoken Written Spoken 

iper- 0.0639 0.0187 0.2940 0.2057 
 

As can be seen, iper- presents higher scores in the column “Written” for both 
points of reference (“N(Written)” and “N(Spoken)”), something which is in 
accordance with the picture of its growth curves in the Figures 1.a and 1.b. Thus, the 
prefix iper- is found to be more productive in written than spoken registers. This 
finding may relate to the fact that iper- derives many [+ learned] derivatives, usually 
terms translated from other languages. It is also interesting that in a previous study 
(Efthymiou, Fragaki & Markos 2012), which was based on a proportional sub-corpus 
of the CGT and has followed the same methodology, it was observed that the vast 
majority of Modern Greek verb-forming suffixes are more productive in written 
registers. These recurrent findings confirm the observation found in the literature that 
written language is lexically richer than spoken language (Plag et al. 1999, cf. Biber et 
al. 1999: 53). 
 
 
4.2 Productivity of iper- across text types 
 
As already mentioned in Section 3, the investigation of differences in the prefix 
productivity within the text types of the corpus is only relevant for the seven largest 
sub-corpora in the CGT (popularized non-fiction, news, academic, opinion articles, 
literature, public speech and law and administration). For the remaining text types 
(noted by n/a in Table 3), there are cases where the number of different tokens and 
types are not sufficient to fit an LNRE model or the model fit is not acceptable. The 
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sub-corpora are compared for the range of token sizes N of the largest sub-corpus 
(popularized non-fiction), due to their substantially different sizes. For this range, the 
expected number of types at 100 equally-spaced intervals is estimated. Then, the 
average number of types and average potential productivity are obtained. This method 
allows one to take the shape of each vocabulary growth curve into account (Plag et al. 
1999). 

Table 3 presents the number of types, tokens and hapaxes in each text type of the 
CGT, as well as the scores of LNRE-based potential productivity.  
 
Table 3: Potential productivity (growth rate) as a function of text type, averaged over 100 equally 
spaced measurement points in the interval [1, 9,793] 

Text type 
Types 

(V) 
Tokens 

(N) 

Hapax- 
legomena 

(V1) 

LNRE-
based 

potential 
productivity 

Conversation 17 22 13 n/a 
Interview 42 105 20 n/a 
News (spoken) 22 50 15 n/a 
Public speech 103 457 37 0.0419 
Information items  9 16 5 n/a 
Law and administration 36 679 18 0.0226 
Literature 98 304 33 0.0418 
Private 17 24 12 n/a 
Popularized non-fiction 376 3,097 160 0.1193 
News 194 1,847 79 0.0747 
Miscellanea 40 95 26 n/a 
Academic  236 1,677 89 0.0916 
Opinion articles 234 1,340 104 0.1040 
Procedural 11 80 4 n/a 

        n/a = non-applicable 
 

The findings on the productivity of iper- across the seven largest sub-corpora of 
the CGT, which are presented in terms of scores in the last column of Table 3, are 
illustrated in Figure 2.  
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Figure 2: The expected vocabulary size E[V(N)] for iper- in seven text types as a function of the size in 
tokens N of popularized non-fiction (first 3,097 tokens with 95% confidence intervals) 

 

 
Iper- appears to be most productive in popularized non-fiction texts and opinion 

articles, followed by academic texts and news. The prefix is least productive in public 
speech, literature and law and administration texts. It should be pointed out that the 
differences, especially in the three most productive text types, are significant albeit 
small. In order to interpret these findings, it is necessary to study more closely the 
types prefixed by iper- which occur in each text type. An initial hypothesis would be 
that the high frequency of terminology with iper- from a broad range of sciences (e.g. 
medicine, physics, chemistry, economics, psychology, philosophy) is possibly related 
to the high productivity of the prefix in popularized non-fiction and academic texts. 
The second highest productivity of iper- in the text type of opinion articles could be a 
result of the need for evaluation in this text type, which may be served by iper- types 
denoting reinforcement, excess or superiority. These suggestions have to be tested by 
examining the productivity of iper- across these text types in relation to the meanings 
of the types prefixed by it.  

It is also interesting that popularized non-fiction texts were also found to be a locus 
of high productivity for some of the most frequent Modern Greek verb-forming 
suffixes in Efthymiou, Fragaki & Markos (2012), where it is noted that “… the high 
degree of productivity in popularized non-fiction texts, that is texts from books and 
magazines on a variety of subjects addressed to a wide audience, may also be 
explained by the text type’s requirement to explain current issues in a novel and 
fashionable way”. On the basis of these findings, another suggestion that remains to 
be examined is the possible role of popularized non-fiction texts as a domain for 
introducing new vocabulary, and in particular terminology. 

The prefix iper- is least productive in law and administration, a text type with a 
relatively fixed vocabulary that is not constantly renewed, as happens with the most 
productive text type, popularized non-fiction texts. Furthermore, the low productivity 
of the prefix in spoken text types, such as public speeches, and in speech-like text 
types, such as literature, may be attributed to the large number of [+ learned] 
derivatives of the prefix, as well as to its preference for written text types (see 4.1). As 
already mentioned, the study of the productivity of iper- meanings in each text type 
would be very useful for the interpretation of the text types’ productivity scores. 
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4.3 Productivity of iper- across grammatical categories 
 
As already mentioned in Section 3, the types prefixed by iper- were classified into the 
following grammatical categories: adjectives, nouns, verbs, adjectival and adverbial 
participles. Table 4 presents the number of types, tokens and hapaxes, as well as the 
LNRE-based potential productivity for the prefix iper- across the grammatical 
categories of the types prefixed by it. 
 
Table 4: Potential productivity (growth rate) as a function of grammatical categories for the prefix iper, 
averaged over 100 equally spaced measurement points in the interval [1, 3,638] 

Grammatical Category 
Types 

(V) 
Tokens 

(N) 

Hapax-
legomena 

(V1) 

LNRE-based  
potential  

productivity 
Adjective 181 2,365 70 0.0542 
Noun 303 3,638 111 0.0795 
Verb 80 3,231 31 0.0212 
Adj. Participle 55 488 31 0.0456 
Adv. Participle 19 71 7 0.0044 

As is also illustrated in Figure 3 below, the prefix iper- is clearly most productive 
in nouns, followed by adjectives and adjectival participles. The prefix is less 
productive in the grammatical category of verbs and least productive in adverbial 
participles. 
 
Figure 3: The expected vocabulary size E[V(N)] for the five different grammatical categories of iper–  
as a function of the size in tokens N of nouns (first 3,638 tokens with 95% confidence intervals) 
 

 
 

The higher productivity of the prefix in the grammatical categories of nouns, 
adjectives and adjectival participles may be connected to the nominalization processes 
in written language (cf. Halliday 2004), where iper- is found to be more productive 
(see 4.1 above). Its high productivity in nouns and adjectives may also be related with 
the fact that many of its derivatives are used in terminological jargon, since terms are 
mostly nominal elements. 
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5. Conclusions and future work 
 
This paper has presented a part of a larger study on the meaning and productivity of 
the prefix iper- in a large corpus of Modern Greek (cf. Efthymiou & Fragaki 2014, 
Efthymiou, Fragaki & Markos in preparation). In particular, three aspects of iper-’s 
productivity were systematically investigated: a) the productivity of the prefix across 
spoken and written registers, b) its productivity across the 14 text types of the corpus, 
and c) the productivity of iper- across the grammatical categories of the items derived 
by it. Iper- was found to be more productive in written than spoken registers, a finding 
that can be related to the fact that the prefix derives many [+ learned] derivatives, 
usually terms translated from other languages. It is also worth noting that the 
preference of iper- for written registers is not divergent, but is rather common; this 
finding confirms the observation found in the literature that written language is 
lexically richer than spoken language (cf. Biber et al. 1999, Plag et al. 1999, 
Efthymiou et al. 2012).  

Turning now to the productivity pattern of iper- across text types, it was found that 
iper- is more productive in popularized non-fiction texts, followed by opinion articles, 
academic texts and news. As was observed in section 4.2, this finding can be related: 
a) to the high frequency of terminology with iper- from a broad range of sciences, and 
b) to the fact that in the text types of opinion articles and news, there is need for 
evaluation, which may be served by iper- derivatives denoting evaluative meanings, 
such as reinforcement, excess or superiority. Moreover, the attempt to refine the 
findings on the productivity patterns of iper- by looking at its productivity across 
grammatical categories has also yielded significant results. It was found that the prefix 
iper- is most productive in nouns, followed by adjectives and adjectival participles, 
less productive in the grammatical category of verbs and least productive in adverbial 
participles. As suggested in section 4.3, this finding can be related to the fact that 
many of iper-’s derivatives are used as terms, as well as in the nominalization 
processes of the written language, i.e. the domain where iper- is found to be more 
productive.  

The findings of this study can further be developed by investigating in more detail 
the meanings of the prefix as found in its derived types in the corpus, as well as its 
productivity in each meaning (cf. Efthymiou & Fragaki 2014, Efthymiou, Fragaki & 
Markos in preparation). This research can contribute to a more refined analysis of the 
meaning distinctions of iper-, especially since there have not been any studies based 
on authentic data of this size from a variety of text types. In particular, the 
measurement of the productivity of the iper- meanings offers a more dynamic view of 
the semantic classification of the prefix by indicating the relative importance of the 
identified meanings. In addition, the measurement of the productivity of iper- across 
its meanings can also be related to our findings on its productivity across spoken and 
written registers, text types and grammatical categories. By examining the 
productivity of the prefix’s meanings in combination with its productivity across 
registers, text types and grammatical categories we can find correlations between 
these factors that can help us interpret our findings. Finally, another issue that could 
further be investigated concerns iper-’s productivity in relation to that of other 
prefixes denoting both locational and intensifying meanings like, for example, the 
prefix para- (e.g. paracimáme ‘to oversleep’, paraθalásios ‘seaside’) (cf. Efthymiou, 
Fragaki & Markos 2014, in preparation). This comparative investigation can 
contribute to a better understanding of their relative importance in Greek word-
forming processes. 
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Abstract 
 
The Greek past/passive participle is used in combination with either of two auxiliary 
verbs, exo=have and ime=be to form periphrases of the perfect tenses in the active 
and passive voice respectively. The participle takes nominal inflection for number, 
gender and case. Furthermore, it can be used as an adjective. In Modern Greek the 
same participle can participate in both active and passive voice formations and so, 
voice does not simply depend on the presence of the participial form, but is further 
distinguished by auxiliary selection. The differences between the two formations will 
be attributed to the formal properties arising from the different auxiliaries and not to 
the past participle, which, in all cases is one and the same. In this respect, we will also 
account for the resultative reading associated with the ime structures. 

 
Keywords: morphosyntax, voice, perfect tense 

 
 

 Introduction 
 
In the present paper our aim is to discuss the morphosyntactic properties of the 
Modern Greek past/passive (-menos) participles, which are usually used in 
combination with two auxiliary verbs, exo=have and ime=be to form periphrases of 
the perfect tenses in the active voice with the former and in the passive voice with the 
latter1, as in (1) and (2) respectively. The participle can also be used adjectivally to 
modify a DP, as in (3). Our goal is to show that it is the same participle in these 
formations, with voice being distinguished by auxiliary selection.  
 

(1) Exo katharismeno ton araka 
Have-1s peeled.masc.acc the peas 
I have peeled the peas 

(2) O arakas ine katharismenos 
The peas is peeled.masc.nom 
The peas are peeled 
 

                                                           
1 The Greek past/passive participle can have both an active and a passive meaning: 
  

a)  diavasmenos anthropos = a man who has studied a lot and knows a lot. 
b) diavasmeno vivlio = a book which has been read or studied.  

 
However, the meaning in these two cases is not the same. The literal meaning is the second one, 

when it is used to modify a thing, not a person. When modifying a person it has a somewhat different 
interpretation, not completely irrelevant to the literal one, that is, one involving reading or studying, 
which, are two of the meanings of the Greek verb “diavazo”.  
 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
384-402.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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(3) O katharismenos arakas magirevete magirevete efkola 
The peeled-masc.nom peas cooked-pass.3s easily 
Peeled peas are easy to cook 
 

According to the traditional grammar (e.g. Triantafyllidis 1941/1988: 374) the 
Modern Greek past/passive participle is formed with the affix –menos on the verbal 
(perfective) stem, as in demenos=tied, agapimenos=loved, and it shows an action that 
has been accomplished. When used as an adjective, it is called adjectival participle. 
What is interesting is the fact that it is also formed by certain unaccusative verbs that 
do not form any other passive types such as arosteno=become sick, arostimenos=sick, 
dakrizo=be in tears, dakrismenos=in tears, dipsao=be thirsty, dipsasmenos=thirsty”. 
It usually shows natural, physical or psychological state, and sometimes, it shows 
action. On the other hand, unergative verbs do not form such participles.  

In the present paper we will mainly consider the periphrastic constructions in (2) 
and (3). We will also compare them with the ones that have the non-finite or 
dependent form of the verb (see Holton et al. 1997) [glossed as ‘inf’ for ease of 
exposition] instead of the participle, as in the following examples:  

 
(4) Exo katharisi ton araka 

Have-1s peel-inf the peas-acc 
I have peeled the peas 

(5) O arakas exi katharisti 
The peas-nom have-3s clean-pass.inf 
The peas have been peeled 
 

In (4), we have the verb exo and the active non-finite (dependent form) (Holton et 
al. 1997) form of the main verb. In (5), exo takes the passive non-finite form of the 
verb. So, active and passive voice in these examples, are distinguished on the basis of 
the verbal form, and not the auxiliary.  

According to Veloudis (1989) the formations in (4) and (5) are the typical ones for 
perfect tenses, and are called ‘Present Perfect A’. In the same vein, the formations 
with the –menos participle in (2) and (3) constitute ‘Present Perfect B’. Furthermore, 
Veloudis argues that present perfect A expresses an implicature that is conventionally 
associated with the past tense (aorist) or the imperfect tense (paratatikos), that is, the 
“givenness” of the situation expressed. 

As we have already seen, present perfect B has an active type, formed with the 
auxiliary verb exo and the past participle of the main verb. In this case, the participle 
is in the accusative case, agreeing in person, number and gender with the object. The 
passive type of present perfect B, on the other hand, is formed with the auxiliary verb 
ime=be and the past participle of the main verb, which, in this case, is in the 
nominative case and agrees in person, number and gender with the subject2:  
 

(6) O Gianis exi taktopiimeni tin kuzina 
The John-nom have-3s fixed-fem.acc. the kitchen-acc. 
John has tidied up the kitchen  

                                                           
2 Laskaratou & Philippaki–Warburton (1983-84) support that the mediopassive –menos participles are 
generally produced in the lexicon and not through verbal transformations, while Iatridou (2007: 190-
199) mentions that in sentences such as: Exo to grama grameno the relation between to grama and 
grameno is the relation between a subject and a predicate. The subject DP follows the nominal 
inflection when the predicate is an adjective/participle. 
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(7) I kuzina ine taktopiimeni (apo ton Gianni) 
The kitchen-nom be-3s fixed-fem.nom (by the John-acc) 
The kitchen is tidied up (by John)  

 
According to Veloudis (1990) the formations exo –meno and ime –menos are 

verbal periphrases, while Moser (1986: 152) argues that such types, belonging to the 
Modern Greek present perfect B, and especially the type ime –menos, are not present 
perfect periphrases and they should be analyzed as phrases of the simple present tense 
formed with a copula. Present perfect B is also called the perfect of result as, 
according to Veloudis (1991), such periphrases express the result of a situation. 
Triantafyllidis (1988) and Laskaratou & Philippaki–Warburton (1983-84) among 
others agree on that as well. This tense has a metalinguistic dimension, that of 
informing us about the result of an action. Present Perfect B talks about the result of 
the action that present perfect A expresses. According to Veloudis (op. cit.: 196) it is 
the participle that denotes the result. Moreover, present perfect B goes beyond any 
verbal morphosyntactic characteristics since the participles of certain verbs have both 
an active and a passive meaning such as troo=eat, fagomenos=which has been eaten, 
who has eaten. In addition, there are passive participles of unaccusative verbs such as 
dipsao=be thirsty, dipsasmenos=thirsty, as we have already seen, and some verbs 
which can be both transitive and unergative do not form a past/passive participle, such 
as treho=run, *tregmenos=run (past participle) in sentences such as trexo ekato 
metra=I run one hundred meters, *ekato metra ine tregmena=one hundred metres 
are run. 
 
 
2. Comparing the Greek with the English past/passive participles 
 
The Greek past/passive participles are formed with the perfective stem of the verb, the 
passive morpheme –men-, plus nominal inflection, as in dhino=give, 
dhosmenos=given, dos- (perfective stem), -men- (passive morpheme), -os, -i, -o 
(nominal inflection for the three genders attested in MG). 

The English past/passive participles can be regular or irregular. Regular ones are 
formed by adding the suffix –ed to the verb root. Irregular ones are referred to 
collectively, as the ones bearing the suffix –en as in written. They too can be used in 
combination with either of the auxiliary verbs, with have to form the active present 
perfect (past participle), with be, to form the passive present tense (passive 
participle). In both cases the participle is morphologically the same. 

Unlike Modern Greek, English past/passive participles do not inflect for person, 
number, gender or case: 

 
(8) John has written a letter 
(9) A letter is written by John 
 

In (8) have+participle forms the active present perfect tense. Consequently, 
had+participle forms the active past perfect tense. In the same way, (9) be+participle 
forms the passive present tense, was+participle forms the passive past tense and have 
been+participle the passive present perfect tense. 

Comparing the English data above with the Greek ones in (2) and (3) we observe 
that the -menos participle is used to form perfect tenses (present perfect B). The 
be/ime+participle construction in the two languages exhibits different tenses. In 
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English (10), we have the interpretation of present tense, while in Greek (11), we have 
a present perfect tense: 

 
(10) A letter is written every day 

(Ena grama grafete kathe mera) – [eventive reading] 
(11) Ena grama ine grameno kathe mera – [resultative reading] 

a letter-nom. be-3sing write-part-neut-nom every day 
A letter is (has been) written every day 
 

However, we see that both in English and in MG the participle is morphologically 
the same in the active and the passive voice constructions, the difference being that in 
MG there is overt case agreement.   
 
 
3. The past/perfect participle: A verb or an adjective? 
 
In continuation, we will look into the adjectival and verbal properties of the 
past/perfect participle. Through a comparison between participle formations in 
English, Modern Greek, German and Spanish we will try to draw a conclusion about 
whether the adjectival, the past and the perfect participles are one and the same thing 
or whether they are different formations whose morphology happens to be the same. 
 
 
2.1 Wasow (1977) 
 
Wasow (1977) argued that there is a distinction between verbal and adjectival past 
participles in English. Only adjectival ones can function as DP modifiers as in (12), 
and may be selected as complements of certain verbs as in (13) on the basis that they 
denote a property. Citing Siegel (1974), he notes that there is a class of verbs to which 
un- may be prefixed only when they are in the passive as in (14). 

 
(12) A broken box sat on the table. 
(13) John looked annoyed at us. 
(14) Our products are untouched by human hands. 
(15) *Human hands untouch our products. 

 
In MG the respective sentences would be as follows: 

 
(16) Ena spasmeno kouti vriskotan sto trapezi 

A break-part-nom. box find-pass.-past-3-sing. on the table 
A broken box was found on the table 

(17) O Gianis mas kitaxe enohlimenos 
The John we-acc. look-past-3sing. annoy-part.-nom. 
John looked annoyed at us 

(18) *Ta proionta ine anagigmena apo anthropina heria 
The products be-pres.-3plur. Unopen-part.-neut.-plur.-nom. 
The products are unopened by human hands 

(19) *Ta anthropina heria anagizoun ta proionta mas 
The human hands untouch-pres.-3plur. The products our 

 Human hands untouch our products 
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From the above it is obvious that in MG, the last criterion differs. The negative 
prefix a-/an- is a characteristic of verbal adjectives ending in –tos as in agraftos=not 
written. It is ungrammatical with the participle, as in *agramenos=not written as well 
as with the verb *anagizo. 

Following McCawley (1970), Wasow (op.cit.) refers to another characteristic of 
adjectival behavior, namely the use of adjectives with the degree modifiers very and 
much. Adjectives are only used with very as in (20). Verbs are used with very much as 
in (21). Passive participles can be used with either one or both together, as in (22). So, 
they can be both adjectives and verbs. 

 
(20) John is very (*much) angry with your family. 
(21) John very *(much) respects your family. 
(22) Your family was very (much) respected. 

 
In MG, both very and much are translated in the same way, as poli. Only when they 

occur together as very much do they differ, translated as para poli. Both poli and para 
poli are compatible with both adjectives, and verbs. The respective sentences are as 
follows: 

 
(23) O Gianis ine poli/para poli thimomenos me tin ikogenia sou 
(24) O Gianis sevete poli/para poli tin ikogenia sou 
(25) I ikogenia sou itan poli/parapoli sevasti 
 

Verbal participles, on the other hand, assign case and project θ-roles. 
  

(26) The United Fund was given *($10). 
(27) $10 was given (to the United Fund). 

 
The verb give is a 3-place predicate. In (26), the indirect object is realized as the 

subject in Spec,TP and, the sentence is ungrammatical if the direct object is omitted. 
In (27), it is the direct object that has moved to the subject position.  

Wasow (op. cit.) also mentions that there are certain past participles which are 
followed by predicative expressions (secondary predication), as in (30), something 
that adjectives cannot do, as in (31). These are expressions appearing after verbs, 
which advocates for the verbal character of these participles. 

 
(28) John is considered a fool. 
(29) *John is obvious a fool. 
 

The MG equivalent of (22) should be:  
 
(30) *O Gianis ine theorimenos anoitos  

The John be-pres.-3sing. consider-part-nom. fool 
John is considered a fool 

 
which is ungrammatical. Instead, the synthetic present passive should be used:  

 
(31) O gianis theorite anoitos 

The John consider-pass.-pres.3sing. fool 
John is considered a fool  
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So, this criterion does not hold in MG either, which is an indication that MG and 
English participles differ in being adjectival or verbal. 

Levin & Rappaport (1986: 623-661) argue that adjectival and verbal participles 
differ semantically. More precisely, adjectival participles describe a situation that is 
the result of a prior event, while verbal ones refer to a fact that has taken place.  

 
(32) Her husband is deceased. He was killed by a gangster five years ago 
 

In (34), the participle deceased is adjectival, since it denotes the result of the action 
described in the second sentence. The participle killed is verbal, and refers to the fact, 
the killing. The availability of the by-phrase for the expression of the external 
argument is a good diagnostic for the verbal nature of killed. 
 

In MG the respective sentence would be: 
 

(33) O sizigos tis ine pethamenos. Skotothike/ *Itan skotomenos apo enan     
gangster prin pente hronia 

The husband her be-pres.-3sing. decease-part-nom. kill-pass.-past-
3sing./be-past-3sing. by a gangster before five years 
Her husband is deceased. He was killed by a gangster five years ago 

 
We notice that the respective Greek periphrastic passive is ungrammatical, while 

the synthetic type is grammatical. This is due to the fact that the synthetic type is a 
past tense, while the periphrastic one is a past perfect with a resultative, not an 
eventive reading, and so it seems to be incompatible with both the agentive apo-
phrase and the prepositional phrase denoting the time the event took place, although 
Anagnostopoulou (2003) argues that periphrastic passives can have an apo phrase. 
However, the incompatibility of the apo-phrase advocates in favor of the periphrastic 
type not being a true passive type. 

Levin & Rappaport (1986), like Laskaratou & Philippaki–Warburton (1983-84), as 
already mentioned, argue that all participles are formed in the lexicon. Adjectival ones 
are supposedly formed through verbal ones, via a category-changing rule. Their rule is 
based on the distinction between internal and external arguments, stating that an 
adjective is created from a verbal passive participle. The properties of adjectival 
passives are determined by the lexical properties of the base verb in combination with 
the features of the passive morpheme. Ungrammatical adjectival passives can become 
grammatical if the location argument is expressed internal to the adjectival passive: 

 
(34) *The feathers remained stuffed  
(35) The feathers remained stuffed in the pillow  
 

In MG the above sentences would be ungrammatical and the location argument 
would not make any difference: 

 
(36) *Ta ftera pareminan gemismena 

The feathers remain-past-3plur. Stuff-part.-nom. 
The feathers remained stuffed  

(37) *Ta ftera pareminan gemismena mesa sto maxilari  
The feathers remain-past-3plur. Stuff-part.-nom. in the pillow 
The feathers remained stuffed in the pillow 
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Levin & Rappaport’s approach is based on θ-role assignment. They argue that the 
lexical entry of a verb must make it explicit how θ-roles are assigned. Some θ-roles, 
selected by a verb, may need to be assigned by other θ-role assigners, such as 
prepositions. We should keep in mind that thematic arguments are projected into 
syntactic structure. Every position sister to V must receive a θ-role from V. According 
to the authors, the difference between a verbal and an adjectival passive is that a 
verbal passive has a stative reading, whereas, an adjectival one has an eventive 
reading:  

 
(38) The room was painted (by John) 
(39)  (As I entered I saw that) the room was painted 
 

When it has an eventive/resultative reading the participle is adjectival as in (39), 
but when it has a stative one as in (38), it is verbal.  
 

In Greek the respective sentences would be: 
 
(40) To dhomatio itan vameno (apo ton Jiani) 

The room-nom be-past-3sing paint-part-neut-nom (by the John-acc) 
(41) (Otan mpika idha oti) to dhomatio itan vameno 

(When enter-past-1sing see-past-1sing) the room-nom be-past-1sing 
paint-part-neut-nom 

 
The English passive past tense in (38) becomes passive past perfect B in Modern 

Greek in (40). Nevertheless, in Modern Greek as well as in English, the participle is 
verbal whenever it can be combined with the apo-phrase=by-phrase, otherwise it is 
adjectival3. However, the passive past tense equivalent of the English sentence in (38) 
in Modern Greek would be using the synthetic passive past tense (aorist) as in (42): 
 

(42) To domatio vaftike (apo ton Giani) 
The room-nom paint-pass-past-3sing (by the John-acc) 
 

The difference between (40) and (42) is that in the first case the reading is 
resultative, while in the second one it is eventive. The synthetic passive past tense 
(aorist) cannot be used to form a sentence like (43) in Modern Greek, since its 
meaning is always stative: 

 
(43) (*otan mpika ida oti) to domatio vaftike 

(when enter-past-1sing see-past-3sing that) the room-nom paint-pass-
past-3sing 
When I entered I saw that the room was painted 

  
From the above one can conclude that whether a participle is adjectival or verbal is 

not simply a matter of the semantics of any particular verb. It is also a matter of phase 
structure that is of the syntactic position of the participle in the phrase. For instance, 
when a participle modifies a DP, whether inserted between the article and the noun or 
following the noun then it is always adjectival. When, on the other hand, the participle 
                                                           
3 In (40) the participle is compatible with an apo phrase in contrast to (33) that we saw earlier. It seems 
that whether a participle is compatible with an apo phrase or not depends on semantics and differs in 
MG and English. 
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is combined with the either of auxiliary verbs it can be verbal or adjectival depending 
on the presence or absence of an adjunct such as the apo phrase as in (33) for 
example. 
 
 
2.2 Collins (2004) 
 
Collins (2004), on the other hand, argues that English past and passive participles are 
one and the same, due to their identical morphological form. The difference between 
the present perfect and the passive is not due to some abstract property of the latter 
(e.g., the absorption of case and theta-role by the –en suffix in passives), but to the 
different ways the participle is licensed. More precisely: 
 

1) A participle (Part P) must be licensed by: 
Being c-selected by the auxiliary verb have or 
Moving to Spec Voice P. 

2) a. The auxiliary have obligatory c-selects for a participle. 
b. Voice requires a participle (Part P) to move to Spec Voice P. 

 
Voice P is present only in the passive. In the active voice, v assigns the external 

theta-role and checks accusative case, while, in the passive, v only assigns the theta-
role and Voice (by) checks accusative case. In both voices the external argument is 
merged in the same position, namely, Spec,vP. When the auxiliary have is part of the 
numeration, c-selection licenses the participle (predicate). When Voice is present, the 
participle (PartP) moves to Spec,VoiceP, rendering c-selection unavailable. Thus the 
uninterpretable features of the –en suffix in English are checked in either way.  

So, Collins too believes that whether a participle is past or passive depends on the 
phrase structure, that is the auxiliary verb used in each case in combination with the 
participle. 

 
 

2.3 Alexiadou & Anagnostopoulou, (2008), Kratzer (2001) 
 
Alexiadou & Anagnostopoulou (2008), following Kratzer (2001), look into the Greek 
participles comparing them with the Greek verbal adjectives in –tos. They argue that –
menos participles can be modified by manner adverbs, just like verbs and license 
instrumental prepositional phrases and by-phrases with control purpose clauses: 
 

(44) Xtenismena me xrisi xtena 
    comb-part-neut-pl. with golden comb 
    Combed with a golden comb 
(45) Tighanismena apo tin Maria jia na fai i ikogenia 
    fry-part.-neut.-pl. by Maria for to eat the family-sing-nom. 
    Fried by Mary for the family to eat 

 
Following Kratzer (op.cit.), they distinguish between two types of –menos 

participles, target ones, describing states that are reversible in principle, compatible 
with the adverb akoma = stll, yet, and resultant ones which introduce states that hold 
forever after they are brought about: 
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(46) Akoma krimena 
    Still hide-part.-neut.-pl. 
   Still hidden 
(47) *Akoma apodedigmena 
     Still prove-part.-neut.pl. 
    *Still proven 

 
They add that target –menos participles do not license agent and instrument phrasal 

phrases and agentive adverbials, because, these adverbials can only be in a sentence 
where the reading of the participle is adjectival. However, instrument phrases, as well 
as agents can only stand with verbal participles. They are incompatible with akoma: 
 

(48) Ta lastixa ine (*akoma) fuskomena apo tin Maria/me tin tromba 
The tires-nom be-3s (still) pump-part.-neut-nom. by the Maria-
acc./with the pump-acc. 

    The tires are (*still) pumped by Mary/with the pump 
 

Anagnostopoulou (2003) proposes that an Asp (=stativizer) layer is present in the 
structure of all –menos participles: 
 

  
1. Target states:  Asp  
                        
          

  Asp                   vP  
 

                
           men           v                       ANIG 
 
 
2. Resultant states:  Asp  
                        
                

    Asp                  Voice P  
                   
               men        

           AG                  vP 
                                                     
                                        
                                              v                    ANIG 
 

Alexiadou & Anagnostopoulou (op. cit.)  argue that Voice licenses agent or 
instrument prepositional phrases and agent-oriented adverbs like 
prosektika=carefully. Unaccusative verbs that can be argued to lack voice can only 
form resultant state participles, leading to a resultative reading in passive structures. 
When the syntacticstructure in which the participle participates, is adjectival, the 
participle can be either resultant or target.  

Kratzer’s (2001) analysis on the German past participle, distinguishes between the 
uses of the participle in the Zustand passiv, that is sein=be +adjectival participles, 
and the standard passive formation werden=get/become+verbal participles: 
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(49) Das Theorem ist bewiesen 
The theorem is proven 
To theorima ine apodedigmeno (Greek) 

(50) Das Theorem ist bewiesen worden 
The theorem has gotten (been) proven 
To theorima exi (katasti/gini apodedigmeno) apodixti (Greek) 
 

The sentence in (49) is a state passive, while the one in (50) is a verbal passive 
with a perfect meaning. 

 
(51) Die kinder sind gewaschen 

The children are washed 
Ta pedia ine plimena (MG) 

(52) Die kinder sind gewaschen worden 
The children have gotten (been) washed 
Ta pedia exun (katasti/gini plimena) plithi (MG) 
 

In (51) the meaning is compatible with having washed themselves. In (52) it is not, 
since there is an unpronounced agent argument involved, according to the writer. In 
MG (51) corresponds to a passive present perfect B, while (52) to a passive present 
perfect A. So, semantically MG and German are more or less the same, the difference 
being mainly that in German the auxiliary verb werden=get/become selects sein=be 
to form perfect tenses, while the Modern Greek present perfect A is always formed 
with exo=have. In English, on the other hand, (51) corresponds to a passive present 
tense while (52) is a perfect tense. In (49) and (51) the German participles are 
considered adjectival, but (50) and (52) are considered verbal. 
 
2.4 The case of Spanish 
 
In Spanish there is no auxiliary selection to form the present perfect in the active 
voice. Only haber=have is used in combination with the past/passive participle. 
Ser=be is used to form the passive voice. However, the difference with MG is that in 
Spanish, the participle never agrees with the internal argument in the active voice, but 
it always does so in the passive voice. What is also interesting is the fact that in 
Spanish there are two alternative ways to form the active and passive present perfect 
respectively. In the active voice one can use the possessive verb 
tener=have+past/passive participle. In this case, the participle agrees with the 
internal argument (Alonso Raya et al. 2005: 111-112). 
 

(53) He comido una manzana 
Have(aux)-1sg eat-p.prt an apple   
I have eaten an apple 
  

(54) María ha ido a Atenas 
Mary have(aux)-3sg go-p.prt to Athens   
Mary has gone to Athens 
  

(55) Tengo preparada una sorpresa 
Have(poss)-1sg prepare-p.prt-fem a surprise   
I have prepared a surprise  
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(56) *Tengo ido a clase 
Have(poss)-1sg go-p.prt to class   
I have gone to class 

 
(57) La ropa, la tengo limpia 

The-sg clothes-sg she-acc have(poss)-1sg clean-fem   
The clothes, I  have them clean (adjective) 
 

(58) *La ropa, la tengo limpiada 
The-sg clothes-sg she-acc have(poss)-1sg clean-p.prt-fem   
The clothes I have them cleaned (participle) 
 

In the passive voice one can use the verb estar=be, lie instead of ser=be. The 
participle agrees with the internal argument here too. The difference seems to be in 
that this type always has a resultative reading and there is a difference in tense 
denotation. The present tense of ser+past/passive participle is a present passive tense, 
whereas, the present tense of estar+past/passive participle is a present perfect passive 
tense. The passive structures using ser show the experience whereas the ones with 
estar show the result.  

 
(59) María ha sido preparada   

Mary have(aux)-3sg be(ser)-p.prt prepare-p.prt-fem  
Mary has prepared (herself) (experience) 
 

(60) María ha estado preparada  
Mary have(aux)-3sg be(estar)-p.prt prepare-p.prt-fem  
Mary has prepared (herself) (result) 

 
So, it seems that the estar+participle structures of Spanish are the same as the 

passive present perfect B in MG. In both cases the reading is resultative and the 
participle agrees with the internal argument in gender and number. In MG there is 
also morphological agreement regarding the case, something, which Spanish does not 
exhibit. However, we can conclude about Spanish that whether a participle is 
adjectival or verbal, resultant or stative, is not so much a matter of semantics as it is a 
matter of syntax here as well. 
 
 
3. Our approach 
 
3.1 What is intriguing about the –menos participles. 
 

(61) O  Gianis exi taktopiimeni tin kuzina 
The John-nom have-3s fixed-fem.acc. the kitchen-acc. 
John has tidied the kitchen 

(62) I kuzina ine taktopiimeni (apo ton Gianni) 
The kitchen-nom be-3s fixed-fem.nom (by the John-acc) 
The kitchen is tidied  

 
In (61) and (62) the participle is morphologically the same. In (61), the exo active 
structure, the participle agrees in person, gender, number and Case with the object of 
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the sentence. In (62), the passive ime structure, it agrees with the subject. One might 
wonder whether the participle is the same in these two structures or not, and for what 
reasons there is this disparity in agreement.  

The participles in (61)-(62) are morphologically identical. This advocates for a 
single participle analysis. Agreement seems to depend on θ-role assignment. Namely, 
past/passive participles are only formed by transitive and unaccusative verbs but not 
by unergatives. The relevant property of these participles is that they have an affected 
internal argument, as is the case with passives as well. The internal argument in 
passive syntax is promoted to the subject position, where it is assigned Case and 
satisfies the EPP (Chomsky 1995, Alexiadou & Anagnostopoulou 1998 among 
others). The DP i kuzina in (62) fails to receive case by the participle and moves to the 
Spec.TP of the (main) clause. In (61), it receives case and no movement takes place. 
The matrix subject is independently realized by the external argument of exo. In 
structures such as: 

 
(63) Exo grameno to grama 

Have-1s written-neut.acc. the letter-acc 
I have written the letter 
 

The verb exo=have is transitive. It has both an internal and an external argument. It 
is the only verbal element that can assign accusative to the DP to grama. The 
participle carries nominal inflection and has to be assigned case as well. It is assigned 
the same case as its internal argument through AGREE. So, In the case of the active 
voice it receives accusative case agreeing with the DP. The participle 
grameno=written, being passive, has no external argument. The external argument of 
the participle is implicit and can only appear as an apo-phrase=by-phrase as in: 
 

(64) To gramma ine grameno apo ton Giani 
The letter-nom. be-3sing write-part-neut-acc by the John 
The letter is written by John 

 
In (63), the internal argument of the verb exo behaves like a small clause. The 

participle is the predicate, and the DP is its subject, promoted from the internal 
argument position. See Spyropoulos (1999) about agreement in Greek in these 
constructions.  

Finally, the structure: 
 

(65) Exo to grameno grama 
Have-1sing the write-part-neut-acc. letter 
I have the written letter 
 

is semantically different from (63). The participle functions as an adjective 
modifying the noun. The difference between (63) and the sentence in (66) that 
follows: 

 
(66) Exo grapsi to grama 

Have-1sing write-non.def-act the letter-acc 
I have written the letter 
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lies in the difference between the active4 non-finite (dependent type) in (66) and 
the participle in (63). The non-finite has verbal inflection, which is morphologically 
the same as the third person singular of the perfective present type. Being non-finite it 
has only one argument, an internal one and no EPP position for an external argument. 
The active non-fine verbal type can assign accusative case to its internal argument. 
The participle on the other hand has nominal inflection, which means that it needs to 
be assigned case and agree with its internal argument as we saw earlier. However, due 
to its passive morphology it is unable to assign accusative case, and due to its being 
non-finite it has no EPP position for an external argument, meaning that it can neither 
assign nominative case. 

The structural form of (63) is as follows: 
 

I. TP 

     3T 
  DP         3vauxP/VauxP 
(pro)     exo      3 
                        exo        vPartP/VPartP             
                                        3 
                                    Part                DP 
                                 grameno        to grama 
 
 

If we substitute the DP to grama=the letter with the clitic pronoun to=it acc., then, 
there is clitic climbing: 

 
(67) to exo grameno 

pron-sing-acc. have-3sing. write-part-neut-acc. 
I have written it 

 
 

The structure of (67) is as follows: 
 

II. TP 

     3T΄ 
     DP       3 T 
   (pro)   DP       3vauxP/VauxP 
                       to exo    3 
                              exo                vPartP/VPartP             
                                                     3 
                                                 Part                DP 
                                             grameno              to 
 
 

In the passive things are different. 
                                                           
4 The passive non-finite depentant type grafti on the other hand, has passive morphology and cannot 
assign case. Being non-finite it has no EPP position for an external argument, and having passive 
morphology it can neither assign accusative case. 
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(68) To grama ine grameno 
The letter-nom. be-3sing write-part-neut-acc 
The letter is written 
 

The auxiliary verb ine=is is unaccusative, it only has an internal argument, to 
grama=the letter. The participle grameno=written is transitive and has both an 
external and an internal argument but being passive it cannot assign accusative case. 
Its external argument is an expletive pro and its internal one is to grama=the letter. 
The internal argument of the auxiliary and that of the participle are one and the same. 
Since the EPP of the auxiliary has to be satisfied, the DP moves to spec,TP to be 
assigned nominative case by the auxiliary ine=is. 

  
The structure of the passive structure in (68) is as follows: 

 
III. TP 

     3T 
  DP         3vauxP/VauxP 
to grama  ine       3 
                          ine          vPartP/VPartP             
                            3 
                                 Part                DP 
                             grameno        to grama 
 

In the case of the passive voice the clitic pronoun can never substitute the DP since 
Modern Greek does not have subject clitics: 

 
(69) *To ine grameno 

pron-neut have-3sing. write-part-neut-sing-nom. 
 
 
4. How is case assigned in the present perfect B in MG 
 
Next we are going to look into how case is assigned in the present perfect B in MG. 
One might wonder, why, since the participle “katharismenos” derives from a 
transitive verb “katharizo=peel”, it cannot assign accusative case. The following 
sentence: 
 

(70)  *Ine katharismeno ton araka 
 

is ungrammatical. The auxiliary verb “ine=is” is unaccusative. It only has an 
internal argument and cannot assign accusative case to it. The participle, on the other 
hand, has passive morphology, the –menos ending. Passives, although they derive 
from transitive verbs, share this feature with unaccusatives. They only have an 
internal argument and no external one and due to their morphology they cannot assign 
accusative case either. The DP “ton araka=the peas” is the internal argument of both 
the unaccusative auxiliary “ine=is” and of the participle. Neither verbal element can 
assign accusative case to it. So, it cannot remain in situ, at a post participial position. 
As a result, the DP has to move to spec.TP position in order to be assigned the only 
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available case, that is nominative, for the sentence to be grammatical. The participle, 
being non-finite, cannot assign it, so it is the auxiliary that assigns it. So, the common 
internal argument of the auxiliary and the participle surfaces as the subject of the 
proposition. The participle, having nominal inflection, needs to be assigned case 
through AGREE with its internal argument. As a result it is assigned the same case 
that is nominative case. This is in agreement with Collins’s (2004) second principle. 
So, the only possible solution for the phrase to be grammatical is: 
 

(71) O arakas ine katharismenos  
  

On the other hand, in sentences of the active present perfect B such as: 
 

(72) Exo katharismeno ton araka 
 

The DP ton araka is in the accusative case. In MG morphological case appears on 
articles, nouns, adjectives and participles overtly with inflection. We know that only 
certain elements, namely verbs and prepositions, assign accusative case to their 
objects. “Exo=have” is a transitive verb. It has got two arguments, an external one 
and an internal one. It assigns nominative case to its external argument and there is no 
need for the internal argument to move. It remains in situ and is assigned accusative 
case by the transitive auxiliary. The participle only has an internal argument, which is 
the same as the internal argument of the auxiliary. As already mentioned, due to its 
passive morphology it cannot assign accusative case to it, neither nominative since it 
is a non-finite verbal form. However, in this case, the internal argument has already 
received accusative case from the transitive auxiliary and can remain in situ. The 
participle has to agree with its internal argument through feature checking and is 
assigned accusative case as well.  

As a consequence, in both present perfect B periphrases the active one, formed 
with “exo=have” and the passive one formed with “ime=be” it is the auxiliary verbs 
that assign case to the arguments in each case, each one according to its formal 
properties. 

According to the original formulation of Burzio's Generalization “All and only the 
verbs that can assign a θ-role to the subject can assign accusative case to an object” 
(Burzio 1986: 178). The transitive auxiliary verb exo can and does assign a θ-role to 
the subject and so it can assign accusative case. Consequently, according to the 
aforementioned generalization, since the participle cannot assign a θ-role to a subject, 
it cannot assign accusative case either. 

Moreover, according to accusative case assignment: α assigns accusative to β only 
if: 

 
 a. α is V or P (not N or A) and 
 b. β is the complement of α 
 

Moreover, according to Burzio's Generalization if a verb licenses accusative case, 
it has an external argument and vice versa. Consequently, the MG participle could, in 
no way, assign accusative since it is not a finite verbal form and cannot assign a θ-role 
to a subject. It lacks one. As a result, it cannot assign accusative. According to Burzio 
(1981, 1986), the failure of passives and unaccusatives to license accusative case 
seems systematic and is linked in some way to the failure to take an external argument. 
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In the framework of the Minimalist Program, Chomsky (2001, 2008) as well, 
proposes that the passive structures are the same as the unaccusative ones and 
accusative case cannot be assigned in passives and unaccusatives equally. 

 
Ι. [vP v [VP V DP]] 
 

The light verb v in (1) has the following properties:  
(i) it does not assign an external θ-role 
(ii) it does not assign accusative Case value  
(iii) it does not form a phase  

In contrast to this light verb, the transitive light verb v* in the structure of an active 
transitive sentence, as in (2), has the opposite properties:  

(i) it assigns an external θ-role  
(ii) it assigns an accusative Case  
(iii) it forms a phase 
 

ΙΙ. [v*P DP1 [v*′ v* [VP V DP2]]]DP1 = external argument, DP2 = internal 
argument 

 
Under Minimalism, case assignment is realized through the syntactic operation 

Agree. In (2), the probe v* has the uninterpretable φ-features, and they agree with the 
interpretable φ-features of the goal DP2. As a consequence, v* receives the value of 
the φ-features from DP2 and assigns accusative case to DP2. Moreover, the probe v* 
External-Merges the external argument DP1 and assigns the external θ-role to it. 
Through these operations, the probe v* heads a phase. On the other hand, the light 
verb v in (1) does not have these properties, and it is not a probe. 

Thus, in Chomsky’s (2001, 2008) framework, the internal argument in passives 
and unaccusatives cannot be assigned an accusative Case value, and it is assigned a 
nominative Case value through agreement with T. In addition, the light verb v in both 
constructions projects no external argument. However, there is a difference. In 
passives the external argument can be expressed through an apo phrase (by phrase) or 
even, it could be absorbed by the passive morpheme, whereas there is no external 
argument in unaccusatives whatsoever. 

The participle only has an internal argument. It does not constitute a proposition 
since it does not have an EPP position for an external argument and so, the EPP 
cannot be satisfied. This means that the participle cannot assign nominative case. 
However, due to its passive morphology it can neither assign accusative case. As a 
consequence, in the MG present perfect B periphrases, the only element that can 
assign case is the auxiliary.  

In the active voice exo=have being transitive, has two arguments. It assigns 
nominative case to the external one and accusative case to the internal one, which is 
also the internal argument of the participle and with which the participle agrees. In the 
passive voice, ime=be is unaccusative. It only has an internal argument, which, in this 
case is the internal argument of the participle as well. Being unaccusative the 
auxiliary cannot assign accusative case. The argument can only be assigned 
nominative case and surface as the subject of the proposition satisfying the EPP.  
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5. Prepositions assigning case 
 
It is interesting to note that in Modern Greek the past participles can also be used 
without any auxiliary verb but using three prepositions instead. These are the 
preposition “me=with” and “xoris, dixos=without”. These prepositions can substitute 
the auxiliary verb “exo=have” in its gerundival form in its affirmative and negative 
forms respectively. “me =exontas (having), xoris, dixos = mi exontas (not having)”. 
 

(73) Me katharismeno ton araka, arxise na magirevi 
With peel-pp-sing.-masc.-acc. Def.art.-sing-masc.-acc. peas.-sing-
masc.-acc. Start-3sing. na cook-pres.-3sing. 

 With peeled the peas he/she started cooking 
 Having peeled the peas he/she started cooking 
 

Here, the preposition could be replaced by the gerund of the auxiliary verb 
“exontas=having” is equal to “Exontas katharismeno ton araka, arxise na 
magirevi=haning peeled the peas he/she started cooking”. If we compare the 
sentence in (73) with the sentence in (74) that follows: 

 
(74) Me ton katharismeno araka, arxise na majirevi 

With Def.art.-sing-masc.-acc.  peel-pp-sing.-masc.-acc. peas.-sing-
masc.-acc. Start-3sing. na cook-pres.-3sing. 
With the peeled peas he/she started cooking 
Having the peeled peas he/she started cooking 

 
The difference between the two sentences lies in the DP. In (73), we have the DP 

“ton araka” which is the internal argument of the participle, being assigned 
accusative case from it. The participle is verbal. In (74), we have the DP “ton 
katharismeno araka”. Here, the DP is the internal argument of the preposition “me”, 
receiving accusative from it. The participle is adjectival since it modifies the NP 
“araka”. Needless to say that the meaning of the two sentences is not the same. In 
such cases, introduced by these prepositions, or the gerund “exontas=having”, the 
external argument has to be provided by the main clause. On the one hand, gerunds 
have pro external arguments, which are correferencial with the arguments of the main 
clause, and on the other hand, prepositions cannot have external arguments of their 
own. 

However, since the preposition is in complementary distribution with the gerund of 
the auxiliary verb “exo=have”, and since, in the sentences above, it is the preposition 
that assigns case to the argument, we conclude that the gerund of the auxiliary verb 
does the same. So, it is the auxiliary that assigns case to both the DP and the participle. 
 
 
6. Concluding remarks 
 
Greek past participles are mainly verbs that can function adjectivally, as they bear 
certain adjectival phi-features, namely, within their nominal ending, making it 
possible for them to agree in person, gender, number and case with a DP/NP. 
Moreover, the fact that they are formed with the perfective stem of a verb accounts for 
the fact that they are used to form only perfect tenses producing a resultative reading. 
Two more elements in the participle make it both a verb and an adverb. The 
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morpheme –men- is the one, bearing the passive verbal features, and the ending –os, -
i, -o, which bears the nominal features, is the other. It seems that mostly syntax 
determines whether the participle is more verbal, more adjectival, or even, more 
nominal at times.  

The participle is unable to assign case, either nominative, or accusative. It is a non-
finite verbal form and as such it does not constitute a proposition, and due to its 
passive morphology it cannot assign accusative case either. It is the auxiliaries that 
assign case each time, each according to its formal properties. 

In Modern Greek, as we saw, voice is determined by auxiliary selection. Exo+past 
participle is used for the active voice, while ime+past participle for the passive. 
Whether the participle is verbal or adjectival, it is the one and the same 
morphologically. The difference can be seen at a structural level, namely through 
auxiliary selection, and the presence or absence of the apo-phrase=by-phrase.  

From the above, it is obvious that it is mostly the syntactic position of the 
participle, that is, with which verb it is combined in order to form periphrases, that 
defines whether the participle is perfect/past, passive or even adjectival. However, 
semantics, that is, the meaning of the verb where the participle derives from is also 
essential as we saw. Unergative verbs cannot form such participles. 
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Abstract 
 
The aim of this paper is to provide an outline of the Guide to Teaching Greek as a 
Second Language. This Guide is issued as a supplement to the New Curriculum for 
Language Education, that was recently introduced (2011) in Primary and Junior High 
School. Its aim is to assist teachers in designing, organizing and conducting Greek 
language courses in the mainstream multicultural classrooms. Therefore, the Guide’s 
goal is twofold: (a) to provide the necessary conceptual framework for teaching Greek 
as a second language, and (b) to support differentiated instruction by suggesting 
appropriate methods, tools and educational materials for the design of learning 
scenarios. 
 
Keywords: Οδηγός Εκπαιδευτικού, Ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα (Γ2), μικτές 
τάξεις/ τάξεις κύριας εκπαίδευσης, διδακτικές προσεγγίσεις, αξιολόγηση, διδακτικά 
σενάρια  
 
 
1.  Εισαγωγή 
 
Η επεξεργασία ενός προγράμματος σπουδών διαφοροποιημένης διδασκαλίας για την 
εκμάθηση της νέας ελληνικής (ΝΕ) ως δεύτερης γλώσσας (Γ2) στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση αναδύθηκε ως αναγκαιότητα τις τελευταίες δεκαετίες λόγω του μεγάλου 
αριθμού των αλλόγλωσσων μαθητών που φοιτούν σε ελληνικά σχολεία και της 
αυξανόμενης επίγνωσης ότι οι μαθητές αυτοί χρειάζονται ειδική μέριμνα για να 
αναπτύξουν τις γλωσσικές, επικοινωνιακές και ακαδημαϊκές τους δεξιότητες. Πολλοί 
από τους μαθητές αυτούς μπαίνουν στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα με 
ανύπαρκτη ή περιορισμένη γνώση της ΝΕ, γεγονός που δυσχεραίνει την ομαλή 
ένταξή τους σε σχολική τάξη με συνομηλίκους που έχουν ως μητρική γλώσσα (Γ1) τη 
ΝΕ. Η χαμηλή επίδοση των μαθητών αυτών δεν εμποδίζει μόνο την παρακολούθηση 
του μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, αλλά και όλων των άλλων μαθημάτων, 
με αποτέλεσμα να σημειώνουν υψηλά ποσοστά σχολικής αποτυχίας, που οδηγούν 
συχνά σε σχολική διαρροή.1  

Ήδη από τη δεκαετία του ’90 εφαρμόστηκαν ποικίλες εκπαιδευτικές παρεμβάσεις, 
με απώτερο στόχο την κάλυψη των αναγκών των αλλόγλωσσων μαθητών του 
ελληνικού σχολείου. Για παράδειγμα, από το 1993 λειτουργούν τρία μεγάλης 
κλίμακας εκπαιδευτικά προγράμματα: «Εκπαίδευση των παιδιών της 
μουσουλμανικής μειονότητας στη Θράκη», «Εκπαίδευση αλλοδαπών και 
παλιννοστούντων» και «Εκπαίδευση των Ρομά», τα οποία έχουν αναπτύξει ένα 
μεγάλο εύρος δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2. Για τον σκοπό αυτό, 
προσφέρουν γλωσσική, κοινωνική, παιδαγωγική και ψυχολογική στήριξη στους 
                                                 
1 Για σχετική έρευνα του ΥΠΕΠΘ, βλ. http://repository.edulll.gr/edulll/bitstream/10795/111/2/111.pdf. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
403-415.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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μαθητές και σημαντική κατάρτιση στους εκπαιδευτικούς, κάνοντας έτσι ένα βήμα 
προς ένα διαπολιτισμικό εκπαιδευτικό μοντέλο προσαρμοσμένο στη λογική της 
παροχής ίσων ευκαιριών. 

Παράλληλα, ήδη από το 1980 λήφθηκαν μέτρα εκπαιδευτικής πολιτικής, μέσω των 
οποίων θεσμοθετήθηκαν αντισταθμιστικές μορφές εκπαίδευσης, όπως είναι οι Τάξεις 
Υποδοχής και τα Φροντιστηριακά Τμήματα (εγκύκλιος του YΠEΠΘ Φ1/22/Γ1/720, 
14/9/99). Ωστόσο, τα τμήματα αυτά υλοποιήθηκαν και υλοποιούνται σποραδικά και 
εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες (οικονομικές δυνατότητες, αριθμός αλλοδαπών 
μαθητών, κτλ.) Έτσι, σε μεγάλο βαθμό, οι αλλόγλωσσοι μαθητές εντάσσονται σε 
τάξεις κύριας εκπαίδευσης (mainstream classrooms), χωρίς καμιά μέριμνα των 
ιδιαίτερων γλωσσικών και εκπαιδευτικών αναγκών τους. Στην περίπτωση αυτή, οι 
τάξεις κύριας εκπαίδευσης λειτουργούν ως τάξεις εμβύθισης (submersion classrooms) 
Baker (2001). Βέβαια, η ένταξη των μαθητών σε τάξεις κύριας εκπαίδευσης ενδέχεται 
να συμβάλει θετικά στην κοινωνικοσυναισθηματική τους ανάπτυξη, χωρίς, όμως, να 
λύνει το ζήτημα της γλωσσικής και επικοινωνιακής τους ανάπτυξης στη ΝΕ. 
Επιπλέον, συχνά εγείρει το ζήτημα της «μεροληπτικής» διεξαγωγής του μαθήματος 
«εις βάρος» είτε των αλλόγλωσσων μαθητών είτε της γλωσσικά «κυρίαρχης» ομάδας. 
Ακόμη, όμως, και αν αρθούν τα παραπάνω ζητήματα, δεν μπορεί κανείς να αγνοήσει 
το ότι μετά την κατάκτηση των βασικών επικοινωνιακών δεξιοτήτων οι αλλόγλωσσοι 
μαθητές χρειάζεται να αναπτύξουν και ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα, δηλαδή την 
ικανότητα να χειρίζονται, προφορικά και γραπτά τη ΝΕ σε ακαδημαϊκό περιβάλλον.2 
Αξίζει να σημειωθεί ότι στις μελέτες γύρω από το επίπεδο ελληνομάθειας των 
αλλόγλωσσων μαθητών, οι ακαδημαϊκές δεξιότητες εμφανίζονται να υστερούν σε 
σχέση με τις γενικές επικοινωνιακές δεξιότητες Tzevelekou et al. (2013). Είναι, 
λοιπόν, προφανές πως όλες οι παραπάνω μαθησιακές διαδικασίες δεν μπορούν 
εύκολα να πραγματοποιηθούν στις κοινές τάξεις εμβύθισης, παρά μόνο σε τάξεις 
κύριας εκπαίδευσης, στις οποίες εφαρμόζεται συνεργατική μάθηση των παιδιών και 
διαφοροποιημένη διδασκαλία, ενώ παράλληλα χρησιμοποιείται ποικίλο και ευέλικτο 
διδακτικό υλικό Χατζηδάκη (2000), Ζάγκα (2004), Ζάγκα, Κεσίδου & 
Ματθαιουδάκη (υπό δημοσίευση).  

Για όλους τους προαναφερθέντες λόγους, η συγγραφή ενός προγράμματος 
σπουδών (ΠΣ) που θα προβλέπει διαφοροποιημένη διδασκαλία εντός της 
πολύγλωσσης και πολυπολιτισμικής τάξης θεωρείται επιβεβλημένη. Βέβαια, παρότι η 
διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2 απαιτεί από τη μεριά του εκπαιδευτικού ειδικές 
γνώσεις γύρω από τη διγλωσσία καθώς και ειδικές τεχνικές και στρατηγικές, τόσο η 
εκμάθηση όσο και η κατάκτηση μιας γλώσσας δεν είναι ένα τεχνικό ζήτημα. Κατά 
συνέπεια, καθίσταται επιτακτική η ανάγκη της ύπαρξης ενός καθοδηγητικού 
κειμένου, το οποίο θα προτείνει την εφαρμογή συνδυαστικών διδακτικών 
παρεμβάσεων (π.χ. διδασκαλία βασισμένη σε στρατηγικές, ανάλυση και διόρθωση 
λαθών, διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο, κτλ.) και που θα παρέχει 
δείγματα εφαρμογής των θεωρητικών προσεγγίσεων στην τάξη.  

Έτσι, η παρούσα ανακοίνωση στοχεύει στη σύντομη περιγραφή του 
καθοδηγητικού κειμένου που διαμορφώθηκε στο πλαίσιο της συγγραφής των Νέων 
ΠΣ για τη Νέα Ελληνική Γλώσσα το 2011. Ωστόσο, πριν τη συνοπτική παρουσίαση 
του κειμένου αυτού, θα πρέπει να γίνουν δύο ουσιαστικές διευκρινίσεις: (α) το 
κείμενο φέρει τον τίτλο «Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη ΝΕ ως Γ2» και 
συντάχθηκε με απώτερο στόχο να λειτουργήσει συμπληρωματικά στο ευρύτερο 

                                                 
2 Στη σχολική πραγματικότητα, ως ακαδημαϊκό περιβάλλον ορίζεται το πλαίσιο διδασκαλίας των 
γνωστικών αντικειμένων, π.χ. Μαθηματικά, Φυσική, κτλ. 



[��405��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 

εγχείρημα σύνταξης ενός νέου ΠΣ για τη ΝΕ ως Γ1∙ κατά συνέπεια, δεν συνιστά ένα 
ολοκληρωμένο ΠΣ ούτε και έναν εξαντλητικό κατάλογο διδακτέων (syllabus) για τη 
διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2, και (β) δεν αποτελεί ένα «εγχειρίδιο χρήσης» αποτελεί 
περισσότερο μια προσπάθεια να διατυπωθούν με συνοπτικό τρόπο τα κύρια ζητήματα 
που επηρεάζουν τη μαθησιακή διαδικασία -μια διαδικασία δυναμική, συνυφασμένη 
με κοινωνικούς, ψυχολογικούς, πολιτισμικούς και ιδιοσυγκρασιακούς παράγοντες, 
όπου ο εκπαιδευτικός και οι μαθητές θα κληθούν, μέσα στο πλαίσιο της τάξης, να 
διαπραγματευτούν τις διαφορετικές τους ταυτότητες. 

Ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού για τη ΝΕ ως Γ2 συνιστά ένα σύντομο κείμενο 
οδηγιών, το οποίο επιδιώκει να εφοδιάσει τον διδάσκοντα της ΝΕ με τις απαραίτητες 
γνώσεις για τη διαφοροποιημένη προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος στις μικτές 
τάξεις του ελληνικού σχολείου. Παράλληλα, στοχεύει στην επίλυση των βασικών 
αποριών των εκπαιδευτικών που καλούνται να διδάξουν τη ΝΕ ως Γ1 και ως Γ2, 
αλλά και στην πρόκληση ερεθισμάτων σχετικά με την ευέλικτη μεθόδευση της 
διδασκαλίας τους. Προκειμένου να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι με σύντομο και 
εύληπτο τρόπο, ο Οδηγός περιλαμβάνει τις εξής –επιφανειακά διακριτές αλλά 
ουσιαστικά διεπιδρούσες– υποθεματικές: (α) Σύντομη περιγραφή των παραγόντων 
που καθιστούν επιβεβλημένη την υιοθέτηση της διαφοροποιημένης διδασκαλίας με 
γλωσσ(ολογ)ικά, κοινωνικά και πολιτισμικά κριτήρια, (β) Προσεγγίσεις διδασκαλίας 
της ΝΕ ως Γ2, (γ) Μορφές αξιολόγησης, (δ) Διδακτικό υλικό και (ε) Ενδεικτικά 
διδακτικά σενάρια. 
 
 
2. Ο Οδηγός του Εκπαιδευτικού για την ΝΕ ως Γ2 
 
Η παρουσίαση του Οδηγού του Εκπαιδευτικό για τη ΝΕ ως Γ2 ακολουθεί την εξής 
δομή. Στο θεωρητικό μέρος αναλύονται οι παράγοντες που επιδρούν στη μαθησιακή 
διαδικασία και συνδιαμορφώνουν τις αρχές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας (π.χ. 
οι ανάγκες των μαθητών, το πολιτισμικό και γλωσσικό υπόβαθρο, κτλ.) και 
παρουσιάζονται οι σκοποί της διδασκαλίας της ΝΕ ως Γ2 στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Οι σκοποί αυτοί λειτουργούν συμπληρωματικά σε σχέση με τα 
μαθησιακά αποτελέσματα του ευρύτερου ΠΣ για τη ΝΕ. Στη συνέχεια, προτείνονται 
ενδεικτικά διδακτικές προσεγγίσεις, οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν δημιουργικά 
στο πλαίσιο μιας τάξης κύριας εκπαίδευσης. Στο εφαρμοσμένο μέρος παρουσιάζονται 
διαγραμματικά κάποιες διδακτικές εφαρμογές, οι οποίες μετουσιώνουν τη θεωρία της 
διδασκαλίας της ΝΕ ως Γ2 σε πράξη. 
 
 
2.1 Οι ανάγκες των αλλόγλωσσων μαθητών 
 
Για να ενισχύσουμε τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2 στο ελληνικό σχολείο, θα πρέπει να 
λάβουμε υπόψη τις ανάγκες των αλλόγλωσσων μαθητών, οι οποίες, ωστόσο, έως 
έναν βαθμό συμπίπτουν με τις ανάγκες των ελληνόγλωσων συνομιλήκων τους. Στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων πρόκειται για μαθητές που είναι επαρκείς χρήστες της 
μητρικής τους γλώσσας και παράλληλα κατακτούν σταδιακά τη ΝΕ σε ελληνόφωνο 
περιβάλλον. Κατά συνέπεια, οι στόχοι και το περιεχόμενο της διδασκαλίας της 
ελληνικής ως Γ2 άλλοτε ταυτίζονται και άλλοτε διαφοροποιούνται με εκείνους που 
διατυπώνονται για τη γλωσσική διδασκαλία που απευθύνεται σε φυσικούς ομιλητές.  

Έτσι, οι αλλόγλωσσοι μαθητές, όπως, άλλωστε, και οι ελληνόγλωσσοι 
συνομήλικοί τους, με την ολοκλήρωση της βασικής τους εκπαίδευσης θα πρέπει να 
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είναι σε θέση: (α) να διεπιδρούν αποτελεσματικά σε ποικίλα κοινωνικά περιβάλλοντα 
και διαφορετικές επικοινωνιακές περιστάσεις, (β) να έχουν αποκτήσει την υψηλότερη 
δυνατή επάρκεια σε όλες τις γλωσσικές δεξιότητες, (γ) να είναι σε θέση να 
κατανοούν, να μελετούν και να εμπλέκονται ενεργά σε όλα τα σχολικά (γνωστικά) 
αντικείμενα, (δ) να έχουν τη δυνατότητα να συνεχίσουν τις σπουδές τους μετά τη 
βασική εκπαίδευση, (ε) να ελέγχουν οι ίδιοι τη μάθησή τους σε ατομικό και ομαδικό 
επίπεδο, (στ) να βελτιώνουν ποσοτικά αλλά κυρίως ποιοτικά τη μάθησή τους, 
επιλέγοντας και χρησιμοποιώντας αποτελεσματικές στρατηγικές μάθησης και (ζ) να 
αξιοποιούν δεξιότητες κριτικού γραμματισμού Baynham (2000) για να ερμηνεύσουν 
τον περιβάλλοντα κόσμο.  

Ωστόσο, την ίδια στιγμή οι ανάγκες των αλλόγλωσσων μαθητών 
διαφοροποιούνται από εκείνες των φυσικών ομιλητών της ΝΕ βάσει γλωσσικών, 
κοινωνικών και πολιτισμικών κριτήριων, καθώς επιθυμούν: (α) να ενταχθούν ομαλά 
και με αυτοπεποίθηση στις τάξεις κύριας εκπαίδευσης, (β) να υπερασπίζονται 
αποτελεσματικά τις απόψεις τους, έτσι ώστε τα «ξενικά» χαρακτηριστικά του λόγου 
τους να μην αποτελούν τροχοπέδη στις διαπροσωπικές τους σχέσεις, και να 
αποκτήσουν πρόσβαση στη γλώσσα της καθημερινής επικοινωνίας, έτσι ώστε να 
ενταχθούν ομαλά στην ευρύτερη κοινωνική πραγματικότητα, (γ) να αποκτήσουν 
πρόσβαση στην επίσημη γλώσσα του σχολείου, έτσι ώστε να μπορέσουν να 
ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του ΠΣ και να συνεχίσουν απρόσκοπτα τη σχολική 
τους πορεία, και (δ) να αποκτήσουν ενεργό εμπλοκή στο σχεδιασμό των δικών τους 
ατομικών και κοινωνικών χαρακτηριστικών, έτσι ώστε να διαμορφώσουν την 
προσωπικότητα αλλά και την κοινωνική τους ταυτότητα.  

Συνεπώς, η διαφοροποιημένη διδασκαλία θα πρέπει να στοχεύει σε μια ενίσχυση 
των μορφών διδασκαλίας της ΝΕ, η οποία θα μπορεί να παράσχει στους 
αλλόγλωσσους μαθητές ίσες ευκαιρίες μόρφωσης και δραστηριοποίησης στην 
ελληνική κοινωνία.  

 
 

2.2 Παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση της ΝΕ ως Γ2 
 
Οι αλλόγλωσσοι μαθητές που εισάγονται στο ελληνικό σχολείο συνιστούν συνήθως 
ένα αρκετά ετερογενές μαθησιακό κοινό με διαφορετικές Γ1 και διαφορετικά 
πολιτισμικά χαρακτηριστικά. Το γλωσσικό και πολιτισμικό μωσαϊκό δείχνει να 
μεταβάλλεται διαρκώς βάσει των κοινωνικοπολιτικών και οικονομικών συνθηκών. 
Έτσι, παλαιότερα ιδιαίτερα υψηλά ήταν τα ποσοστά των μαθητών που προέρχονταν 
από βαλκανικές χώρες, π.χ. αλβανόφωνοι και ρωσόφωνοι μαθητές, μεταξύ των 
οποίων και πολλοί παλιννοστούντες, ενώ τα τελευταία χρόνια παρατηρείται εξίσου 
υψηλή συγκέντρωση μαθητών από ασιατικές και αφρικανικές χώρες. Τα 
χαρακτηριστικά που πρέπει να λάβει υπόψη του ο εκπαιδευτικός για να κατανοήσει 
τις ανάγκες των μαθητών και που περιλαμβάνονται στον Οδηγό συνοψίζονται 
παρακάτω. 

Η επίδοση των αλλόγλωσσων μαθητών στη δεύτερη γλώσσα εξαρτάται από 
πολλούς παράγοντες, μεταξύ των οποίων προεξάρχουσα θέση κατέχει η ηλικία κατά 
την οποία ήρθαν σε επαφή με τη δεύτερη γλώσσα και ο βαθμός έκθεσής τους σε 
αυτή. Σημαντικός, επίσης, παράγοντας είναι το κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 
μέσα στο οποίο ζουν, το μορφωτικό επίπεδο της οικογένειάς τους και ο βαθμός 
ένταξής της στη χώρα υποδοχής, καθώς και η ύπαρξη κινήτρων για την εκμάθηση της 
γλώσσας της πλειονότητας.  



[��407��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 

Επιπλέον, ορισμένα αλλόγλωσσα παιδιά προέρχονται από πολιτισμικά 
περιβάλλοντα που παρουσιάζουν κάποια συνάφεια με την ελληνική κοινωνία, ενώ 
άλλα δυσκολεύονται να «αποκωδικοποιήσουν» τις κοινωνικές συμβάσεις της χώρας 
υποδοχής. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να δημιουργήσει «γέφυρες» ανάμεσα στις 
διαφορετικές ομάδες μέσα στην τάξη, ώστε η ανταλλαγή εμπειριών να γίνει μοχλός 
της μαθησιακής και της κοινωνικής ανάπτυξης των μαθητών.  

Τέλος, ορισμένοι αλλόγλωσσοι μαθητές που παρακολουθούν το ελληνικό σχολείο 
δεν έχουν αποκτήσει δεξιότητες γραμματισμού στη μητρική τους γλώσσα είτε γιατί 
εγκαταστάθηκαν στην Ελλάδα σε πολύ μικρή ηλικία είτε επειδή για λόγους 
κοινωνικούς, πολιτικούς ή οικονομικούς είχαν διακεκομμένη, ελλιπή ή ακόμη και 
ανύπαρκτη φοίτηση σε σχολεία της χώρας τους. Η έλλειψη γραμματισμού στη Γ1 -
ιδιαίτερα για τους μαθητές που με βάση την ηλικία τους θα έπρεπε να είχαν ενταχθεί 
ομαλά στη σχολική πραγματικότητα της χώρας προέλευσης- δυσκολεύει κατά πολύ 
το έργο του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να υιοθετήσει μεθόδους που θα 
καλύψουν ένα διπλό κενό: την έλλειψη δεξιοτήτων στη ΝΕ και την έλλειψη γνώσεων 
για το πώς λειτουργεί η γλώσσα γενικότερα. 

Καθοριστικός αναδεικνύεται και ο ρόλος της Γ1 στη γλωσσική και γνωστική 
ανάπτυξη των αλλόγλωσσων μαθητών. Οι έρευνες δείχνουν ότι η παράλληλη 
ανάπτυξη της Γ1 και της Γ2 βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν με πιο σταθερό 
τρόπο τις γλωσσικές τους δεξιότητες και στις δύο γλώσσες Cummins (2005). Έτσι, η 
καλλιέργεια της μητρικής γλώσσας αποτελεί ένα σταθερό έδαφος για τη δόμηση του 
νέου γλωσσικού συστήματος. 
 
 
2.3 Στρατηγικές μάθησης  
 
Η εκμάθηση της ελληνικής ως Γ2 είναι ιδιαίτερα αποτελεσματική, όταν διδάσκονται 
από τον εκπαιδευτικό και εφαρμόζονται από τον μαθητή συγκεκριμένες στρατηγικές, 
συγκεκριμένοι δηλαδή τρόποι ανάπτυξης και διαχείρισης των γλωσσικών δεξιοτήτων, 
π.χ. αξιοποίηση των συμφραζομένων για την κατανόηση του μηνύματος, λήψη 
σημειώσεων, χρήση πηγών, ανασυνδυασμός, αυτοαξιολόγηση, κτλ. Cohen (1987), 
Chamot & O’ Malley (1990), Oxford (1990), Ψάλτου-Joycey (2008). Αξιοποιώντας 
διάφορες στρατηγικές, ο μαθητής μπορεί να ανταποκριθεί καλύτερα στις απαιτήσεις 
του γλωσσικού μαθήματος (και του μαθήματος των άλλων γνωστικών αντικειμένων) 
και ταυτόχρονα να αυτονομηθεί ως προς τη διαδικασία μάθησης και τη χρήση της Γ2. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι, παρότι οι στρατηγικές μάθησης συνιστούν ιδιαίτερα 
σημαντικό κεφάλαιο στο χώρο της γλωσσοδιδακτικής, η θεωρητική ανάλυσή τους 
στον παρόντα Οδηγό είναι αρκετά περιορισμένη, καθώς η αναλυτική προσέγγισή τους 
έχει προταχθεί στην αρχή του συνολικού Οδηγού για τη ΝΕ ως Γ1. Ωστόσο, ο τρόπος 
αξιοποίησης των στρατηγικών μάθησης αναδύεται μέσα από τις διδακτικές πρακτικές 
και τα διδακτικά σενάρια που συνοδεύουν το θεωρητικό κείμενο του Οδηγού.  

 
 

2.4 Διδακτικές προσεγγίσεις  
 
Καθώς η μάθηση συνιστά μια πολυσύνθετη διαδικασία, ο Οδηγός για τον 
Εκπαιδευτικό δεν προκρίνει μία μόνο διδακτική προσέγγιση ως ενδεδειγμένη και 
περισσότερο αποτελεσματική. Αντίθετα, υπογραμμίζει το γεγονός ότι ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να διαθέτει ευελιξία, έτσι ώστε να αξιοποιεί δημιουργικά 
εναλλακτικές προσεγγίσεις, προκειμένου να επιτύχει τη διαφοροποιημένη 
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διδασκαλία, να ενισχύσει τη γλωσσική επίγνωση των μαθητών και να τους 
καταστήσει κριτικούς αναγνώστες της κοινωνικής πραγματικότητας.  

Έτσι, για τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2 προτείνονται ενδεικτικά διδακτικές 
προσεγγίσεις που έχουν αναπτυχθεί στο πλαίσιο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, 
όπως: (α) η επικοινωνιακή προσέγγιση, (β) η επικεντρωμένη στο μαθητή ανάλυση 
λαθών, (γ) η διδασκαλία βάσει γλωσσικής επεξεργασίας και η εστίαση στον τύπο, 
καθώς και (δ) η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο. 

Η επικοινωνιακή προσέγγιση αντιμετωπίζει τη γλώσσα ως σύνθετη δεξιότητα που 
εξυπηρετεί πρωτίστως την επικοινωνία και αρκείται στο να καταστήσει τους μαθητές 
επαρκείς χρήστες της, λαμβάνοντας υπόψη τις εξειδικευμένες ανάγκες, τα κίνητρα 
μάθησης και τα ενδιαφέροντά τους. Η διδασκαλία της ΝΕ μέσω της επικοινωνιακής 
προσέγγισης είναι απολύτως απαραίτητη στη διδασκαλία αρχάριων μαθητών, επειδή 
θα τους επιτρέψει γρήγορα και αποτελεσματικά να αναπτύξουν τις βασικές 
δεξιότητες της επικοινωνίας που χρειάζονται για την καταρχήν ένταξή τους στη 
σχολική κοινότητα.   

Η επικεντρωμένη στο μαθητή ανάλυση λαθών συμβάλλει στο να εντοπιστούν οι 
δύσκολες δομές της ελληνικής γλώσσας σε σχέση με τη Γ1 των μαθητών. Η ανάλυση 
λαθών αποτελεί ερευνητική πρακτική της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας και 
ταυτόχρονα στρατηγική διδασκαλίας της Γ2. Τα λάθη των αλλόγλωσσων μαθητών 
διακρίνονται σε τυχαία, τα οποία μπορεί να οφείλονται σε παράγοντες όπως 
απροσεξία, κούραση, κτλ. και σε συστηματικά, τα οποία προκύπτουν ως αποτέλεσμα 
παρεμβολών από τη Γ1 ή εγγενούς δυσκολίας της δομής της ελληνικής Corder 
(1967). Τα συστηματικά λάθη γίνονται εμφανή τόσο από τη συχνότητά τους όσο και 
από την ποσότητά τους. Σίγουρα, όμως, ο σωστός εντοπισμός τους προϋποθέτει 
στοιχειώδη γνώση της δομής της Γ1 του μαθητή. Προκειμένου να βοηθηθεί ο 
εκπαιδευτικός στην ερμηνεία των συστηματικών λαθών που προκύπτουν στον 
προφορικό και γραπτό λόγο των αλλόγλωσσων μαθητών, στον Οδηγό παρατίθενται 
ενδεικτικά κάποια από τα λάθη μαθητών τουρκικής, αλβανικής, ρωσικής και 
κινεζικής καταγωγής με βάση τη συχνότητα εμφάνισής τους.3 

Τόσο η διδασκαλία βάσει γλωσσικής επεξεργασίας (ΔΒΓΕ) όσο και η εστίαση στον 
τύπο (ΕΤ) είναι δύο διδακτικές προσεγγίσεις για τη λειτουργική διδασκαλία της 
γραμματικής σε συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο VanPatten (1993), 
Παπαδοπούλου κ.ά. (2009). Στόχος τους δηλαδή είναι η ανάπτυξη όχι μόνο της 
επικοινωνιακής αλλά και της γραμματικής ικανότητας στη Γ2. Στο πλαίσιο της ΔΒΓΕ 
ο εκπαιδευτικός: (α) διδάσκει ρητά ένα συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο, (β) 
συζητάει με τους μαθητές τους λόγους που επιδρούν αρνητικά στην κατανόηση του 
φαινομένου, παρέχοντάς τους στρατηγικές γλωσσικής επεξεργασίας, και (γ) εμπλέκει 
τους μαθητές σε δραστηριότητες επεξεργασίας της μορφής της γλώσσας. Στο πλαίσιο 
της ΕΤ ο διδάσκων στρέφει την προσοχή των μαθητών σε γλωσσικούς τύπους κατά 
τη διάρκεια μιας επικοινωνιακής δραστηριότητας μόνο όταν προκύπτει ανάγκη. Αυτό 
μπορεί να γίνεται μέσω διόρθωσης λαθών που θεωρούνται σημαντικά ή επίμονα ή και 
με εξήγηση γλωσσικών κανόνων, σύντομα, επιλεκτικά και απροσχεδίαστα.  
Εναλλακτικά, μπορεί να επιδιώξει την εκμάθηση συγκεκριμένων γλωσσικών δομών, 
αξιοποιώντας ειδικά κατασκευασμένο διδακτικό υλικό και εστιασμένες 
δραστηριότητες, χωρίς όμως να καταργείται η κύρια έμφαση στο νόημα του 
κειμένου. 

                                                 
3 Για τη συχνότητα εμφάνισης των λαθών αντλήθηκαν δεδομένα από έρευνες αποδελτίωσης των 
λαθών στον προφορικό και γραπτό λόγο αλλόγλωσσων μαθητών (Anastassiadis-Symeonidis et al. 
2011). 
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Ο όρος διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο είναι ένας υπερκείμενος 
όρος που χρησιμοποιείται για να δηλώσει μια γενική θεωρητική προσέγγιση για τη 
διδασκαλία της Γ2 Ζάγκα (2004). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, η γλωσσική 
διδασκαλία διαχέεται στο σύνολο των μαθημάτων του ΠΣ και δεν περιορίζεται στο 
πλαίσιο του γλωσσικού μαθήματος. Ειδικότερα, στο γλωσσικό μάθημα αξιοποιούνται 
κείμενα από τα επιστημονικά πεδία των γνωστικών αντικειμένων (Μαθηματικών, 
Φυσικής, Γεωγραφίας, κ.ά) με στόχο την ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων, ενώ στα γνωστικά αντικείμενα περιλαμβάνονται όχι μόνο γνωστικοί 
αλλά και γλωσσικοί στόχοι Ζάγκα (υπό έκδοση). Για την επίτευξη των παραπάνω οι 
εκπαιδευτικοί διαφορετικών ειδικοτήτων συνεργάζονται μεταξύ τους με απώτερο 
στόχο την ενίσχυση του ακαδημαϊκού λόγου των μαθητών, εφαρμόζοντας αρχές, 
όπως είναι η απλοποίηση της εισερχόμενης πληροφορίας, η πλαισιακή στήριξη4 της 
γλώσσας, η σπειροειδής ανάπτυξη των φαινομένων και η επαναδιδασκαλία των 
επιστημονικών εννοιών σε άλλα επικοινωνιακά συμφραζόμενα Cummins (2001).2  

Η διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο θεωρείται ότι συντελεί στην 
ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, διευκολύνει την 
ακαδημαϊκή τους επιτυχία και αυξάνει το ενδιαφέρον τους για τα σχολικά μαθήματα. 
Επιπλέον, επειδή λαμβάνει υπόψη της τις γλωσσικές ανάγκες όχι μόνο των 
δίγλωσσων αλλά και των φυσικών ομιλητών μπορεί να εφαρμοστεί εξίσου σε τάξεις 
όπου φοιτούν μόνο δίγλωσσοι μαθητές, όπως είναι λ.χ. οι Τάξεις Υποδοχής, αλλά και 
σε τάξεις κύριας εκπαίδευσης Ζάγκα κ.ά, (υπό δημοσίευση).  

 
 

2.5 Σκοποί & Περιεχόμενο  
 
Κατά τη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης στη Γ2 οι μαθητές θα πρέπει αν είναι σε 
θέση να: 
 
 κατανοούν προφορικό λόγο που εκφέρεται σε κανονικό ρυθμό ομιλίας 
 συζητούν και να επιχειρηματολογούν σε ποικίλα θέματα 
 κατανοούν τον λόγο των διδασκόντων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
 αντεπεξέρχονται σε επικοινωνιακές περιστάσεις εντός και εκτός σχολείου 

εκφέροντας λόγο ξεκάθαρα διαφοροποιημένο ως προς το επίπεδο ύφους 
 ανακαλύπτουν νέες εμπειρίες μέσα από τα κείμενα, να εμπλουτίζουν το 

λεξιλόγιό τους και τις γραμματικές δομές που αποτελούν το όχημα για την 
καλύτερη δυνατή έκφρασή τους 

 να παρουσιάζουν τις απόψεις τους σε κείμενα δομημένα ως κοινωνικά 
προϊόντα, επιλέγοντας αποτελεσματικά το κατάλληλο επίπεδο ύφους 

 αναπτύξουν γλωσσική επίγνωση  
 υιοθετήσουν ποικίλες προσεγγίσεις εργασίας και μελέτης, να διαπιστώσουν 

τις προσωπικές τους στρατηγικές εκμάθησης και να είναι σε θέση να τις 
επαναξιολογούν 

 αξιολογούν την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και των στάσεών τους στη ΝΕ 
 συγκρίνουν το πολιτισμικό υπόβαθρο της χώρας προέλευσης και της Ελλάδας 

εντοπίζοντας τους παράγοντες που συμβάλλουν στη διαφορετικότητα. 
 

                                                 
4 Η πλαισιακή στήριξη επιτυγχάνεται με την εποπτικότητα για τα μαθήματα των Φυσικών Επιστημών, 
όπως είναι τα πειράματα επίδειξης, η χρήση μικροσκοπίων και άλλου βοηθητικού υλικού, ενώ για τα 
άλλα μαθήματα η πλαισιακή στήριξη επιτυγχάνεται με τη χρήση χαρτών, εικόνων, κτλ. 
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Επιπλέον, στον Οδηγό καθορίζεται διαγραμματικά το βασικό περιεχόμενο της 
γλωσσικής διδασκαλίας, το οποίο σε μεγάλο βαθμό συμπίπτει με εκείνο που 
προτείνεται για τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ1. Για παράδειγμα, οι μαθητές θα πρέπει 
να είναι σε θέση να επικοινωνούν σε περιστάσεις και θεματικές, όπως η προσωπική 
ζωή, η καθημερινή ζωή, η οικογένεια, η φιλία, οι εποχές/ο χρόνος, ο καιρός, η 
διαμονή, το σχολείο, η διατροφή, η υγεία και η υγιεινή, η ενδυμασία, οι δημόσιες 
υπηρεσίες, η αγορά, τα μέσα μεταφοράς, η πόλη και το χωριό, ο ελεύθερος χρόνος, ο 
πολιτισμός, ο αθλητισμός, ο τουρισμός, τα ΜΜΕ, οι διακοπές, τα επαγγέλματα, κτλ. 

Ταυτόχρονα, οι αλλόγλωσσοι μαθητές καλούνται να αναπτύξουν δεξιότητες οι 
οποίες θεωρούνται περισσότερο αυτονόητες ή ήδη διαμορφωμένες για τους φυσικούς 
ομιλητές της ΝΕ. Για παράδειγμα, θα πρέπει να αναπτύξουν δεξιότητες ανάγνωσης 
και γραφής, έτσι ώστε να αναγνωρίζουν το σύστημα γραφής της ΝΕ και την 
αντιστοιχία μεταξύ φθόγγων και γραμμάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να αποκτήσουν 
δεξιότητες κατανόησης και επεξεργασίας των γλωσσικών δομών, όπως για 
παράδειγμα ο τονισμός και ο επιτονισμός, τα μέρη του λόγου και η κλίση τους, η 
χρήση των άρθρων, η ρηματική όψη, οι ρηματικοί χρόνοι, η συμφωνία των όρων, οι 
πτώσεις, το γραμματικό γένος, οι ονοματικές, ρηματικές και προτασιακές δομές, οι 
διαδικασίες κατασκευής λέξεων, η ορθογραφία, η στίξη, κτλ. Σε επίπεδο προφορικής 
και γραπτής επικοινωνίας, θα πρέπει να κατανοήσουν τις πολιτισμικά καθορισμένες 
επικοινωνιακές περιστάσεις (π.χ. χαιρετισμοί, ευχαριστίες, ευχές, κτλ.) και να 
αντισταθμίσουν τις ελλιπείς γλωσσικές δεξιότητές τους μέσω συγκεκριμένων 
στρατηγικών, όπως η περίφραση, τα παραγλωσσικά στοιχεία, κτλ. Τέλος, θα πρέπει 
να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών και πηγών μελέτης, αξιοποιώντας 
μονόγλωσσα, εικονογραφημένα και δίγλωσσα λεξικά και αποκτώντας πρόσβαση σε 
συμβατικές και ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες.  

Προκειμένου να βοηθηθεί ο εκπαιδευτικός τόσο στην επιλογή και υλοποίηση των 
διδακτικών στόχων όσο και στην επιλογή του περιεχομένου του γλωσσικού 
μαθήματος, ο Οδηγός περιλαμβάνει μια διαγραμματική παρουσίαση του διδακτικού 
υλικού που έχει παραχθεί για τη διδασκαλία της ΝΕ ως Γ2 στην υποχρεωτική 
εκπαίδευση. Το υλικό αυτό μπορεί να λειτουργήσει συμπληρωματικά προς το υλικό 
που αντλείται από άλλες πηγές (π.χ. διαδίκτυο, σχολικά εγχειρίδια, κτλ.). Επιπλέον, 
στο υλικό αυτό περιλαμβάνονται εγχειρίδια αναφοράς, όπως λεξικά, γραμματικές, 
συγκριτικές μελέτες γλωσσών (π.χ. αλβανικά-ελληνικά), βιβλία για τα επίπεδα 
ελληνομάθειας, κτλ. 

 
 

2.6 Αξιολόγηση 
 
Η αξιολόγηση των αλλόγλωσσων μαθητών συνιστά ένα πεδίο που συχνά προκαλεί 
ερωτηματικά στους εκπαιδευτικούς, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης συστηματικής 
παραγωγής αξιόπιστων και εύχρηστων εργαλείων αξιολόγησης, της απουσίας 
συστηματικής κατάρτισης τόσο γύρω από την κλίμακα γλωσσομάθειας όπως 
διατυπώνεται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες (2001) όσο 
και γύρω από τη μεθοδολογία υλοποίησης των διαδικασιών αξιολόγησης. Ο Οδηγός 
επιμερίζει την αξιολογική διαδικασία στα γνωστά από τη βιβλιογραφία υποσυστατικά 
της: διάγνωση, παρακολούθηση και τελική αξιολόγηση. Η διαγνωστική διαδικασία 
συμβάλλει στο να αποκρυσταλλώσουν οι διδάσκοντες μια ξεκάθαρη εικόνα για το 
προφίλ των μαθητών, να επιλέξουν το είδος της προσέγγισης που θα ενισχύσει 
περισσότερο την εκμάθηση και να οργανώσουν κατάλληλα τη διαφοροποιημένη 
διδασκαλία, λαμβάνοντας υπόψη το επίπεδο ελληνομάθειάς τους. Συνίσταται στη 
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διεξαγωγή διαγνωστικών τεστ) στη ΝΕ καλύπτοντας και τις τέσσερις δεξιότητες 
(κατανόηση και παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου).5  

Η διαμορφωτική αξιολόγηση είναι μια δυναμική και αθροιστική διαδικασία: η 
πρόοδος των μαθητών στη ΝΕ διαφαίνεται από τη βελτίωση της επικοινωνιακής τους 
ικανότητας μέσα στην τάξη, αλλά και μέσα και έξω από το σχολείο. Έναν ικανό 
δείκτη της βελτίωσης της γλωσσικής και επικοινωνιακής τους ικανότητας μπορεί να 
προσφέρει η επανάληψη του αρχικού διαγνωστικού τεστ στα μέσα της χρονιάς, αυτή 
τη φορά όμως με χαρακτήρα διαμορφωτικής αξιολόγησης. Τέλος, για την τελική 
αξιολόγηση των αλλόγλωσσων μαθητών ισχύουν οι ρυθμίσεις που ορίζονται 
σύμφωνα με το ΠΔ 182/1984, άρθρο 3. 

Θα πρέπει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην ένταξη των 
αλλόγλωσσων μαθητών στις σχολικές τάξεις. Τονίζεται ότι οι μαθητές θα πρέπει να 
τοποθετούνται στη σχολική τάξη βάσει της ηλικίας και όχι βάσει των γλωσσικών και 
γνωστικών δεξιοτήτων τους, καθώς η εμπλοκή τους στη μαθησιακή διαδικασία με 
συνομηλίκους μπορεί να επισπεύσει τη γλωσσική, ακαδημαϊκή και κοινωνική τους 
ανάπτυξη.  
 
 
3. Ενδεικτικές διδακτικές εφαρμογές  

 
Η ενότητα Συζητώντας για την εργασία και τα επαγγέλματα ενδείκνυται ως θεματικός 
άξονας για τη γλωσσική διδασκαλία σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου, καθώς αποτελεί 
ένα ενδιαφέρον πεδίο προβληματισμού για τα κριτήρια επιλογής των τρόπων και των 
μέσων που θα τους εξασφαλίσουν μια ικανοποιητική διαβίωση στη μετέπειτα ενήλικη 
ζωή τους. Ακόμη, ενισχύει τους μαθητές στην κατανόηση και παραγωγή γραπτών και 
προφορικών κειμένων με θέμα την εργασία και αναδεικνύει τις στάσεις τους απέναντι 
στα επαγγέλματα.  

Οι ενδεικτικές διδακτικές εφαρμογές κατανόησης γραπτού και προφορικού λόγου 
που παρατίθενται στη συνέχεια αποτελούν μέρος ενός ολοκληρωμένου σεναρίου που 
περιλαμβάνεται στον Οδηγό. Προκειμένου να συμμετάσχουν ισότιμα στη μαθησιακή 
διαδικασία, οι αλλόγλωσσοι μαθητές εμπλέκονται στις ίδιες δραστηριότητες με τους 
φυσικούς ομιλητές, και εφαρμόζεται από τον εκπαιδευτικό διαφοροποιημένη 
διδασκαλία σε περιπτώσεις που θα πρέπει να αρθούν συγκεκριμένες δυσκολίες.  
  

                                                 
5 Στο πλαίσιο του προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών της μουσουλμανικής μειονότητας στη 
Θράκη» συγκροτήθηκε το 2003 μια σειρά διαγνωστικών τεστ με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Γλώσσες (2001), για τα παιδιά του Δημοτικού: Ας μιλήσουμε Ελληνικά Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. Τα 
τεστ αυτά επικαιροποιήθηκαν το 2011 για τις ανάγκες του Προγράμματος «Εκπαίδευση 
παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών». Για το ίδιο πρόγραμμα συγκροτήθηκε μια νέα σειρά τεστ 
πιο προσαρμοσμένων στις ανάγκες του πληθυσμού αυτού: Μιλάς Ελληνικά; Ι & ΙΙ. Είναι στη διάθεση 
των εκπαιδευτικών στο http:www.diapolis.auth.gr, με χρήση προσωπικού κωδικού. Σημαντικό 
διαγνωστικό εργαλείο αποτελεί επίσης και η ελληνική έκδοση του Peabody Picture Vocabulary Test-
Revised (PPVT-R), το οποίο χρησιμοποιείται διεθνώς για τη μέτρηση της ανάπτυξης του λεξιλογίου. 
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3.1 Σκοποί6 
 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ  
 
Οι μαθητές ως ακροατές και ως συμμετέχοντες σε ένα επικοινωνιακό γεγονός να 
είναι σε θέση να: 
 
 κάνουν αρχικές υποθέσεις σχετικά με τον σκοπό και το θέμα του προφορικού 

κειμένου και να το συσχετίζουν με τις γνώσεις, τα βιώματα και τις στάσεις 
τους 

 καλλιεργήσουν διαφορετικές ακουστικές στρατηγικές, π.χ. επικέντρωση σε 
συγκεκριμένες πληροφορίες  

κατανοούν το λεξιλόγιο που αφορά την εργασία και τα επαγγέλματα 
μέσα από ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας που προϋποθέτουν 
διαφοροποίηση ως προς το ύφος.  
 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ  
 
Οι μαθητές ως αναγνώστες να είναι σε θέση να: 
 
 αναζητήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες από συνεχή γραπτά κείμενα  
 αναζητήσουν  τη σημασία λέξεων μέσω της διαδικασίας κατασκευής τους 
 κατακτήσουν λεξιλόγιο σχετικό με την εργασία, την ανεργία και τα 

επαγγέλματα  
 

κατανοήσουν τη συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού μέσα από 
περισσότερο αντιπροσωπευτικά παραδείγματα χρήσης. 

 
 

3.2 Μεθόδευση της διδασκαλίας 
 

ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Η πρώτη επαφή των μαθητών με ένα προφορικό κείμενο που πραγματεύεται το θέμα 
της εργασίας πραγματοποιείται μέσω ενός τηλεοπτικού ρεπορτάζ για τα ιδανικά 
επαγγέλματα.7 Πριν την παρακολούθηση του βίντεο, οι μαθητές καλούνται να 
μαντέψουν ποια μπορεί να είναι τα επαγγέλματα που θεωρούνται ιδανικά και γιατί. 
Στη συνέχεια, καθοδηγούνται να παρακολουθήσουν το βίντεο, να εστιάσουν την 
προσοχή τους στα επαγγέλματα που αναφέρονται και να προσπαθήσουν να 
συσχετίσουν το κάθε επάγγελμα με την ηλικία, το φύλο και την ιδιότητα του ομιλητή 
που το προτιμά. Θα πρέπει, επίσης, να προσέξουν ιδιαίτερα το ύφος του κάθε ομιλητή 
αλλά και τα παραγλωσσικά στοιχεία που αξιοποιεί στον λόγο του. 

Οι αλλόγλωσσοι μαθητές συμμετέχουν στην ίδια δραστηριότητα με τη 
διαφορά ότι ανατρέχουν σε ποικίλες πηγές/εγχειρίδια αναφοράς, προκειμένου να 
                                                 
6 Η αναφορά στους διαφοροποιημένους στόχους και τις αντίστοιχες δραστηριότητες που αφορούν τους 

αλλόγλωσσους μαθητές συμβολίζονται στο διδακτικό σενάριο με το εικονίδιο .  
7 www.youtube.com/watch?v=PiaftpFylBc&feature=related  
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επιλύσουν τα λεξιλογικά κενά που δυσχεραίνουν την κατανόηση. Για παράδειγμα, 
καθώς παρακολουθούν το βίντεο, καταγράφουν φωνητικά τα επαγγέλματα που δεν 
γνωρίζουν και στη συνέχεια συμβουλεύονται ένα εικονογραφημένο ή ένα δίγλωσσο 
λεξικό. 
 
ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΓΡΑΠΤΟΥ ΛΟΓΟΥ 
 
Οι μαθητές διαβάζουν το κείμενο του σχολικού βιβλίου με τίτλο Ποια επαγγέλματα 
έχουν μέλλον (σ. 85) και στη συνέχεια το επεξεργάζονται σε ομάδες. Αναζητούν στο 
κείμενο τα επαγγέλματα του μέλλοντος και τα προσόντα που απαιτούν και τα 
ταξινομούν σε έναν πίνακα. Συμπληρώνουν τον πίνακα με προσόντα που δεν 
αναφέρονται στο κείμενο, αλλά θεωρούν οι ίδιοι ότι απαιτούνται για τα επαγγέλματα 
του μέλλοντος. Ανατρέχουν στα λεξικά της τάξης, κάθε φορά που το κρίνουν 
απαραίτητο. Προκειμένου να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες κατασκευής 
επαγγελματικών ουσιαστικών, οι μαθητές παρατηρούν τα επαγγέλματα που 
συγκέντρωσαν στο κείμενο και συμβουλευόμενοι τη Γραμματική τους, προσπαθούν 
να τα διακρίνουν σε παράγωγα (π.χ. εργάτης) και σύνθετα (π.χ. φυσιοθεραπευτής) και 
να τα ομαδοποιήσουν σε έναν πίνακα. Προσπαθούν να εντοπίσουν τις καταλήξεις των 
παράγωγων επαγγελματικών ουσιαστικών (π.χ. -της, -ίστας κτλ.) και τα συστατικά 
των σύνθετων (π.χ. αγγειοπλάστης). Τοποθετούν σε ξεχωριστή στήλη τα 
επαγγελματικά ουσιαστικά που αποτελούν λεξικές φράσεις και προσπαθούν να 
υποθέσουν τον κανόνα κατασκευής τους (π.χ. ΕΠΙΘΕΤΟ + ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ: 
τραπεζικός υπάλληλος, ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ + ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟΓΕΝΙΚΗ: βοηθοί ηλικιωμένων, 
κτλ.). Τέλος, δοκιμάζουν να συμπληρώσουν τον πίνακα με άλλες καταλήξεις (π.χ. -
τζής) και συστατικά των επαγγελματικών ουσιαστικών (π.χ. -πώλης), 
χρησιμοποιώντας το Αντίστροφο Λεξικό.  
 

Οι αλλόγλωσσοι μαθητές επεξεργάζονται πρώτα από λεξιλογική και 
γραμματική άποψη το κείμενο και στη συνέχεια συμμετέχουν στην ίδια 
δραστηριότητα. Αναζητούν, αρχικά, τη σημασία των άγνωστων λέξεων του κειμένου 
αξιοποιώντας το εικονογραφημένο λεξικό τους και προσθέτουν τις λέξεις στο 
προσωπικό τους λεξικό επιλέγοντας το είδος της σημασιολογικής πληροφορίας 
(μεταφραστικό ισοδύναμο στη μητρική γλώσσα, παράδειγμα χρήσης στα ελληνικά, 
σκίτσο, κτλ.). Έπειτα, αναζητούν τα ουσιαστικά του κειμένου που συνοδεύονται από 
επίθετο, για να εξασκηθούν στη συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού. Ο εκπαιδευτικός 
λαμβάνει υπόψη του ότι οι αλλόγλωσσοι μαθητές αναμένεται να εμφανίζουν 
προβλήματα στην ορθή απόδοση του γραμματικού γένους και κατ’ επέκταση στη 
συμφωνία επιθέτου-ουσιαστικού, εξαιτίας παρεμβολών από τη Γ1, π.χ. *οι 
εξειδικευμένες τεχνίτες. Στο πλαίσιο της προσέγγισης της ΔΓΒΓΕ, οι μαθητές 
εντοπίζουν τις περιπτώσεις συμφωνίας ουσιαστικού-επιθέτου, τις αξιολογούν με 
βάση τον βαθμό δυσκολίας τους και τις καταγράφουν στο τετράδιό τους σε έναν 
πίνακα με βαθμό δυσκολίας από 1 έως 3. Στη συνέχεια, αναζητούν τους λόγους 
δυσκολίας κάποιων ονοματικών φράσεων. Ιδιαίτερη δυσκολία αναμένεται σε 
περιπτώσεις στις οποίες η φωνητική μορφή της κατάληξης επιθέτου και ουσιαστικού 
δεν συμπίπτουν, π.χ. οι εξειδικευμένοι τεχνίτες ή σε περιπτώσεις λόγιας κλίσης, π.χ. 
της πλήρους εξαφάνισης. Με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού συμβουλεύονται τη 
Γραμματική τους για να παρατηρήσουν ολόκληρο το κλιτικό παράδειγμα των 
δύσκολων επιθέτων και ουσιαστικών. Στη συνέχεια, καταγράφουν τα επαγγέλματα 
που αναφέρονται στο κείμενο και τα προσόντα που απαιτούνται, προσπαθώντας να 
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συνδυάσουν ένα επάγγελμα με ένα επίθετο, π.χ. η κοινωνική λειτουργός  ευαίσθητη, 
ο χειρώνακτας εργάτης  δυνατός, κτλ.  
 
 
4. Συμπεράσματα 
 
Το παρόν κείμενο αποτελεί μια σύνοψη του Οδηγού του Εκπαιδευτικού για τη ΝΕ ως 
Γ2, ενός εγχειριδίου που εκπονήθηκε με στόχο να καλύψει τα στοιχειώδη κενά των 
εκπαιδευτικών που διδάσκουν στις μικτές τάξεις της υποχρεωτικής εκπαίδευσης.  

Καθώς στη χώρα μας δεν προβλέπονται σαφείς ρυθμίσεις για τη διδασκαλία της 
ΝΕ ως Γ2 σε σχολικό πλαίσιο (π.χ. προπαρασκευαστικά τμήματα, θεσμοθετημένες 
τάξεις διδασκαλίας των αλλόγλωσσων μαθητών εντός του ωρολογίου προγράμματος, 
κτλ.), ο παρών οδηγός ευελπιστεί να λειτουργήσει συμβουλευτικά, παρέχοντας στους 
εκπαιδευτικούς βασικές γραμμές οργάνωσης και υλοποίησης της διαφοροποιημένης 
διδασκαλίας στο πολύγλωσσο και πολυπολιτισμικό σχολικό περιβάλλον. 

Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι η συντομία του κειμένου δεν οφείλεται μόνο 
στην ανάγκη για απλότητα και χρηστικότητα, αλλά και στις συνθήκες συγγραφής 
του. Παρήχθη, δηλαδή, με πρωτοβουλία των εμπειρογνωμόνων για τη συγγραφή των 
νέων ΠΣ για τη ΝΕ ως Γ1, ως ένα επικουρικό κείμενο απαραίτητο για τον 
εκπαιδευτικό των μικτών τάξεων του σημερινού σχολείου. Υπό την έννοια αυτή, δεν 
συνιστά ένα ολοκληρωμένο ΠΣ για τη ΝΕ ως Γ2, αλλά ένα πρώτο βήμα προς την 
ανάδειξη της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης. 
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Abstract 
 
In this paper, we examine how Turkish speaking christian Greeks originated from 
Asia Minor negotiate their identity and consolidate their position within the Greek 
nation. We analyse an interview extract in order to discern its narrative and temporal 
structure and its dialogue with the national narrative. Dominant national Discourses 
are not passively accepted but negotiated in order to reap the greatest possible benefits 
not only in the specific communication context, but also in the construction of the 
individual’s « trasportable » identities. 
 
Λέξεις κλειδιά: τουρκόφωνοι μικρασιάτες πρόσφυγες, εθνική ταυτότητα, αφήγηση, 
ρηματικός χρόνος 
 
 
1. Εισαγωγή: Εθνικός λόγος και ταυτότητα 
 
Το παρόν κείμενο στηρίζεται σε υλικό που συλλέχθηκε στα πλαίσια 
κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας στα χωριά Μπάφρα (Ιωάννινα) και Νέα Μπάφρα 
(Σέρρες)1. Τα χωριά αυτά δημιουργήθηκαν από Μικρασιάτες τουρκόφωνους 
πρόσφυγες, κυρίως Δυτικοπόντιους, μετά την Συνθήκη της Λωζάννης. Οι 
τουρκόφωνοι πρόσφυγες (100.000 από τους 1.200.000 πρόσφυγες που απογράφηκαν 
το 1928) αντιμετώπισαν τα ίδια προβλήματα με το σύνολο του εξόριστου πληθυσμού 
(Μαραντζίδης 2001). Ωστόσο, δε θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι, στην περίπτωση 
των τουρκόφωνων, τα προβλήματα ήταν μεγεθυμένα, ειδικά όσον αφορά το 
συμβολικό επίπεδο. Λόγω της τουρκοφωνίας, οι εν λόγω πρόσφυγες ήρθαν 
αντιμέτωποι με μια ακόμη πιο έντονη άρνηση αναγνώρισης, εκ μέρους των ντόπιων, 
της ταυτότητάς τους ως Ελλήνων, και συνεπακόλουθα του δικαιώματός τους να 
αποτελούν μέρος, σε πραγματικό αλλά και σε φαντασιακό επίπεδο, του ελληνικού 
έθνους. Η τουρκική γλώσσα θεωρήθηκε από τους ντόπιους πληθυσμούς2 ως «σημάδι 
μη εθνικής καθαρότητας» (Μαραντζίδης 2001: 90-91) και, επιφορτισμένη με την 
αναπαράσταση του άκρως αντίθετου από την ελληνική ταυτότητα, επηρέασε ριζικά 
την διαπραγμάτευση της ταυτότητας των ελληνορθόδοξων τουρκόφωνων. Ανάμεσα 
στις στρατηγικές που ανέπτυξαν για να μπορέσουν να βιώσουν την ελληνική 
ταυτότητα εντάσσεται η εγκατάλειψη της τουρκικής γλώσσας και η υπερτόνιση της 
θρησκευτικότητάς τους. Βέβαια, η θρησκευτική ταυτότητα είχε ήδη σημαντική θέση 
για τους πληθυσμούς που ζούσαν στην οθωμανική αυτοκρατορία, όπου αποτελούσε 
την βάση της διοικητικής και εθνοτικής διάκρισης. Ωστόσο, για τους 
ελληνορθόδοξους τουρκόφωνους, η προσκόλλησή τους στην πίστη τους ξεπερνούσε 

																																																								
1 Η έρευνα διεξάχθηκε στα πλαίσια διδακτορικής διατριβής (Zerva 2011) και το υλικό που 
περισυλλέχθηκε (36 συνεντεύξεις, 922,5 λεπτά) προήλθε από ημιδομημένες συνεντεύξεις με 
πληροφοριοδότες 2ης, 3ης και 4ης γενιάς στην Μπάφρα (2005) και την Νέα Μπάφρα (2007).	
2 Αλλά και από τους ελληνόφωνους Πόντιους.	

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
416-427.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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τα όρια του θρησκευτικού αισθήματος και αναγόταν κυρίως στην έκφραση της 
ταυτότητάς τους. 

Αυτός ακριβώς ο στόχος επιτυγχάνεται εξάλλου με την ιστορία-μύθο που 
κυκλοφορεί ευρέως ανάμεσα στον εν λόγω πληθυσμό3. Σύμφωνα με την αφήγηση 
αυτή, οι πληθυσμοί έγιναν τουρκόφωνοι αφού ήρθαν αντιμέτωποι με ένα δίλημμα το 
οποίο τους έθεσαν οι οθωμανικές αρχές ανάμεσα στην θρησκεία ή την γλώσσα. 
Διαλέγοντας την θρησκεία αναγκάστηκαν να υιοθετήσουν την τουρκική γλώσσα, 
αλλά μπόρεσαν να διατηρήσουν την ελληνική τους ταυτότητα. Η ιστορία-μύθος 
αναδεικνύει την ορθοδοξία ως πρωταρχικό στοιχείο ελληνικότητας4, έτσι ώστε οι 
τουρκόφωνοι να μην υστερούν ουσιαστικά ως προς αυτήν5,και διαλέγεται ανοιχτά με 
τον κυρίαρχο εθνικό λόγο (Μαραντζίδης 2001 και Zerva 2011). Παράλληλα, η 
εγκατάλειψη των τουρκικών θεωρήθηκε ως μια «επιστροφή στην φυσική 
κατάσταση» και εναγκαλίστηκε με αποφασιστικότητα από τους πληθυσμούς μετά την 
εγκατάστασή τους στην Ελλάδα, ώστε να επιτευχθεί η εναρμόνισή τους με τον εθνικό 
λόγο. 

Το ότι ωστόσο η τουρκοφωνία αποτελεί μια πηγή αμηχανίας διαφαίνεται από το 
γεγονός ότι τείνει να αποσιωπάται. Όταν όμως γίνεται λόγος για την τουρκοφωνία, 
εκτός από την ιστορία-μύθο, παρατηρήσαμε και άλλες ευρύτερες «τακτικές», όπως η 
διάκριση των τουρκικών του χωριού και των τουρκικών της Τουρκίας, τα οποία 
θεωρούνται ακατάληπτα6. Αν εκ πρώτης όψεως θα μπορούσαμε να διακρίνουμε εδώ 
γλωσσική ανασφάλεια, ωστόσο με μια δεύτερη ανάγνωση αντιλαμβανόμαστε ότι η 
διάκριση αυτή επιτρέπει στους πληροφοριοδότες μας να πάρουν τις αποστάσεις τους 
από την τουρκική γλώσσα, την Τουρκία και την τουρκική ταυτότητα, η οποία τους 
είχε άμεσα ή έμμεσα προσαφθεί και είχε καταστήσει την εθνική τους ενσωμάτωση 
δυσκολότερη. Έτσι, πίσω από την «ανώδυνη» αυτή διάκριση, που γίνεται εν παρόδω, 
διαβλέπουμε μια έντεχνη κατασκευή της ελληνικής ταυτότητάς τους, τόσο της 
«τοπικής», στον λόγο, όσο και της «διαχρονικής»7.  
																																																								
3 Δανειζόμαστε από τον Μαραντζίδη (2001) την ονομασία «ιστορία-μύθος», γιατί, όπως τονίζει, δεν 
έχει τελικά σημασία κατά πόσο είναι αληθινή – και σε ποιο βαθμό –αυτή η αφήγηση, αλλά το πώς 
επηρέασε τον τρόπο με τον οποίο οι πληθυσμοί αυτοί αντιλαμβάνονταν το παρελθόν τους και 
σχεδίαζαν το μέλλον τους (πβ. Hosking & Schöpflin 1997: 19-35). Η Eloeva εξάλλου, δε θεωρεί 
πιθανή την εξακρίβωση της αφήγησης αυτής στο ιστορικό πλαίσιο της οθωμανικής αυτοκρατορίας και 
τονίζει ότι παρόμοιες « ιστορίες-μύθοι » κυκλοφορούν μεταξύ αλλόφωνων πληθυσμών στην Ελλάδα ή 
στην ευρύτερη περιοχή των Βαλκανίων (1998: 139). 	
4 Κάτι που συμφωνεί, τουλάχιστον εν μέρει με τον εθνικό λόγο, και ειδικά της περιόδου της Μεγάλης 
Ιδέας κατά τον ύστερο 19ο αι. και τις αρχές του 20ού, όπου όλοι οι χριστιανοί ορθόδοξοι της 
οθωμανικής αυτοκρατορίας ήταν ευπρόσδεκτοι να συμμετάσχουν στο ελληνικό εθνικό όραμα.  Μας 
είναι αδύνατον να επεκταθούμε πάνω στο θέμα και το περιεχόμενο του ελληνικού εθνικού λόγου λόγω 
των χωροχρονικών περιορισμών, αλλά και γιατί θα ξεφεύγαμε από το κυρίως θέμα του άρθρου. 
Επιμένουμε ωστόσο στους βασικούς άξονες του ελληνικού εθνικού λόγου, την θρησκεία, την γλώσσα 
και την αρχαιότητα. Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. την σχετική βιβλιογραφία στο Zerva (2011).	
5 Ή, ακόμα, να προβάλλονται ως θεματοφύλακες του πιο σημαντικού – τελικά – στοιχείου 
ελληνικότητας (σύμφωνα με αυτήν την εκδοχή της ελληνικότητας) (βλ. Zerva 2011).	
6 Η διάκριση αυτή αναφέρεται σχεδόν από τους μισούς πληροφοριοδότες μας (45%, Zerva 2011), κάτι 
που μας επιτρέπει να μιλάμε για «ευρύτερη» τάση.	
7 Με τους όρους «τοπική» και «διαχρονική» ταυτότητα, αποδίδουμε τους όρους localκαι 
transportableidentities που χρησιμοποιούν οι De Fina, Schiffrin και Bamberg (2006: 14), οι οποίοι με 
τη σειρά τους τους δανείζονται από την Zimmermann [Zimmerman, D.H. (1998). « Identity, context 
and interaction », in Antaki, C. and Widdicombe, S. (eds.) Identities in talk. London. Sage: 87-106]. Οι 
«διαχρονικές ταυτότητες» απορρέουν από γενικά χαρακτηριστικά του ατόμου, όπως το φύλο ή η 
εθνοτικότητα, ενώ οι «τοπικές» συμπεριλαμβάνουν τις «ταυτότητες στον λόγο» (discourse identities), 
οι οποίες αναφέρονται στην εναλλαγή των ρόλων κατά την επικοινωνιακή περίσταση (πχ. ομιλητής – 
ακροατής) και τις «καταστασιακές ταυτότητες» (situated identities), οι οποίες συνδέονται με την 
εκάστοτε περίσταση (πχ. ασθενής – ιατρός).	
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Σκοπός μας εδώ είναι να δείξουμε πώς το άτομο – ως τέτοιο, αλλά και ως μέλος 
μιας, τουλάχιστον όσον αφορά το παρόν κείμενο, κοινότητας – ενστερνίζεται τον 
κυρίαρχο εθνικό λόγο και διαπραγματεύεται το περιεχόμενό του ώστε να αποκομίσει 
τα μέγιστα δυνατά οφέλη, όχι μόνο στην εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση, αλλά 
και όσον αφορά την κατασκευή της «διαχρονικής» του ταυτότητας. Για τον λόγο 
αυτό, θα αναλύσουμε ένα απόσπασμα συνέντευξης (συνεχόμενη ροή λόγου) για να 
φωτίσουμε τους τρόπους με τους οποίους δομείται, καθώς και πώς το άτομο 
διαλέγεται με την εθνική αφήγηση και χειρίζεται την κατασκευή της ταυτότητας των 
ελληνορθόδοξων τουρκόφωνων ως κοινότητας, και ως εκ τούτου, και του ιδίου ως 
μέλους της κοινότητας8.  
 
 
2. Πώς η κουβέντα γίνεται εθνική αφήγηση 

 
Ας διαβάσουμε όμως πρώτα το απόσπασμα που θα εξετάσουμε, το οποίο ανήκει στο 
πρώτο τρίτο της συνέντευξης. 
  

 
																																																								
8 Ο πληροφοριοδότης του αποσπάσματος είναι ένας άντρας 81 ετών την εποχή της συνέντευξης (τον 
Απρίλιο του 2007) από τη Νέα Μπάφρα. Θεωρούμε ότι το άτομο αυτό δεν ήταν απλό μέλος της 
κοινότητας, αλλά συμμετείχε στην τοπική ελίτ, γιατί όχι μόνο έκανε λαμπρές σπουδές και καριέρα ως 
ανώτερο στέλεχος του δημόσιου τομέα στην Θεσσαλονίκη, περίπτωση σπάνια για την γενιά του, αλλά 
δούλεψε και ως δάσκαλος στο χωριό της Νέας Μπάφρας πριν προσανατολιστεί προς αυτήν την 
καριέρα και σπουδάσει Νομική. Ασχολείται με την τοπική ιστορία και έχει στο ενεργητικό του 
διάφορα δημοσιεύματα. Και, το σημαντικότερο, όλοι όσους συναντήσαμε μας παρέμπεμπαν στο 
συγκεκριμένο άτομο, ως την αυθεντία όσον αφορά τα πράγματα του χωριού. Ωστόσο, και η 
αντιμετώπισή του μας οδηγεί στο ίδιο συμπέρασμα: η συνέντευξή του χαρακτηρίζεται από μεγάλους 
μονολόγους, όπου μας διηγείται την ιστορία του χωριού και των κατοίκων της από αρχαιοτάτων 
χρόνων, ειδικά στο πρώτο μισό της συνέντευξης.	
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Πρόκειται για ένα εκτεταμένο μονολογικό απόσπασμα το οποίο έχει ως φυσικά 

όρια έναν «επαφικό δείκτη» (marqueur phatique) του συνεντευκτή στην αρχή (μμμ, 
γρ. 17687) και μια ερώτηση πάλι του συνεντευκτή στο τέλος (γρ. 17713). Ο 
μονολογικός χαρακτήρας του πρώτου μισού της συνέντευξης δικαιολογείται από την 
θέση του τοπικού διανοούμενου-ιστορικού που κατέχει ο NBm81, ο οποίος, μετά από 
πολλά ιστορικά στοιχεία που αφορούν τον Δυτικό Πόντο (περιοχή Πάφρας) από την 
αρχαιότητα έως σήμερα, αναφέρεται στην απαγόρευση των ελληνικών λόγω της 
άρνησης των πληθυσμών να εξισλαμισθούν (17650-17712)9.Πρόκειται βέβαια για 
την ιστορία-μύθο των τουρκόφωνων ελληνορθόδοξων, που, όπως ειπώθηκε, απαντά 
στην δυσπιστία των υπόλοιπων Ελλήνων, ντόπιων και ελληνόφωνων Ποντίων, 
απέναντι στην ελληνικότητά τους, τονίζοντας ακριβώς τον ελληνικό χαρακτήρα των 
τουρκόφωνων, ο οποίος δεν ζημιώθηκε ούτε στο ελάχιστο από την επιλογή αυτή.  

Αυτό ακριβώς τονίζει ο NBm81 λίγο πριν το απόσπασμα που εξετάζουμε, όταν 
μας λέει ότι στην Οθωμανική εποχή η θρησκεία/ ήταν ταυτόσημη με την εθνότητα ↑ 
(17663-17664) – ισχυρισμός που στηρίζεται ιστορικά στην διάκριση των πληθυσμών 
με βάση το μιλλέτ. Η παρατήρηση αυτή κινητοποιείται για να ενισχύσει την 
ελληνικότητα των τουρκόφωνων, οι οποίοι βρέθηκαν μπροστά στο δίλημμα 
«θρησκεία ή γλώσσα» («τέθηκε το θέμα/ ή θρησκεία ↑ ή: γλώσσα», 17662). Γίνεται 
φανερό ότι το εν λόγω δίλημμα έχει ως κύριο στόχο την επιχειρηματολογία, όταν 
στην συνέχεια ο ΝBm81 μας λέει ότι εν τέλει και η (ορθόδοξη) θρησκεία και η 
ελληνική γλώσσα απαγορεύονταν10, συσσωρεύοντας έτσι τις δυσκολίες που είχαν να 
αντιμετωπίσουν οι Δυτικοπόντιοι (τουρκόφωνοι), σε αντίθεση με πολλούς από τους 
ελληνόφωνους Πόντιους που δέχτηκαν να αλλαξοπιστήσουν εξασφαλίζοντας μια 
άνετη διαβίωση (βλ. τέλος του αποσπάσματος προς εξέταση). Μέσω ενός έντονα 
μαρτυρολογικού λόγου, οι τουρκόφωνοι Έλληνες διεκδικούν λοιπόν μια επίλεκτη 
θέση μέσα στο έθνος (πβ. Σιδέρη 2008).  

Η αναγνώριση αυτή ενισχύεται μέσω της επίκλησης του κύρους του ιστορικού 
Βακαλόπουλου, του οποίου τα λόγια ή η άποψη χρησιμοποιούνται, σε πλάγιο λόγο, 
για να εισάγουν το αφήγημα που θα ακολουθήσει. Η πολυφωνία που διαπερνά την 
ιστορία-μύθο ως συλλογικό αφήγημα είναι αναμφισβήτητη, όσο αναμφισβήτητη είναι 
και η χρησιμοποίησή της εδώ προς ενίσχυση της επιχειρηματολογίας. Ωστόσο, ο 
πλάγιος λόγος θα εγκαταλειφθεί πολύ γρήγορα (το μοναδικό ρήμα που εισάγει 
λεγόμενα του Βακαλόπουλου είναι το λέει της γρ. 17688) για να έρθει στην επιφάνεια 
ο κεντρικός ρόλος του NBm81που δρα ως ενορχηστρωτής των διάφορων φωνών. 

Η πρωτοτυπία και η μοναδικότητα της εκδοχής της ιστορίας-μύθου που μας δίνει ο 
NBm81 έγκειται στην ακριβή χρονολόγηση των συμβάντων, κάτι που δε βρίσκουμε 
σε κανέναν άλλο πληροφοριοδότη μας. Η απαγόρευση συνέβη γύρω στο 1660 (γρ. 
17696). Ο χρονικός άξονας του αφηγήματος δεν υπακούει όμως σε ένα «χρονολογικό 
μοντέλο» (clock/chronological model of time), όπου η αφήγηση αποτελείται από 
γεγονότα που ακολουθεί το ένα το άλλο, αλλά βασίζεται σε ένα 
«αφηγηματικό/εμπειρικό μοντέλο» (narrative/experiential), όπου το τέλος της 

																																																								
9 Είναι αδύνατον, λόγω ελλείψεως χώρου, να παραθέσουμε ό,τι προηγείται του αποσπάσματος που 
εξετάζουμε, δηλ. τις γραμμές 1650-1687.	
10 και λένε/ να μας πείτε απαγορεύεται η ελληνική; απαγορεύεται ↓/ η θρησκεία ε/ η ορθόδοξη θρησκεία ↑ 
απαγορεύεται ↓/ σχολεία δε δεν είπαμε δε θα μιλάτε ελληνικά ↑ / κι όποιος μιλάει ελληνικά μέσα και έξω 
απ’ το σπίτι/ θα τιμωρηθεί ↑; με την ποινή του θανάτου; (17681-17684). Πρόκειται για φανταστική 
ανάκριση των γονιών που θα είχαν τολμήσει να μάθουν ελληνικά στα παιδιά τους την εποχή της 
απαγόρευσης. 	
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ιστορίας υπαγορεύει τον τρόπο κατασκευής του μύθου και την σημασιοδότησή του 
(Mishler 2006). Ας δούμε πώς λειτουργεί ο χρονικός άξονας του αποσπάσματος. 

Αν εξετάσουμε τους ρηματικούς χρόνους του, θα διαπιστώσουμε ότι αυτοί 
ποικίλλουν: ενεστώτας, παρατατικός και αόριστος εναλλάσσονται και σηματοδοτούν 
την δομή του αφηγήματος (Georgakopoulou & Goutsos 1997: 106-107). Στις πρώτες 
15 γραμμές (17689-17703) παρατηρούμε ότι υπάρχουν μόνο δύο αόριστοι : κόψανε 
και δημιούργησε (ποιος; Ίσως εννοείται δημιούργησαν…). Σύμφωνα με την 
Tzevelekou (1995: 439), με τον αόριστο εκτίθενται γεγονότα χωρίς να επιβαρύνονται 
από υποκειμενικά σχόλια, ενώ προωθείται η προσκηνιακή δράση με την παρουσίαση 
της διαδοχής γεγονότων. Η σπανιότητα των αορίστων στο μεγαλύτερο μέρος του 
αποσπάσματος μας πείθει ότι πρόκειται για ένα χρονικό μοντέλο όπου προέχει η 
συνεπής οργάνωση των γεγονότων σε ένα σύνολο με νόημα («αφηγηματικό 
εμπειρικό μοντέλο») και όχι η απλή παράθεση γεγονότων που διαδέχονται το ένα το 
άλλο («χρονολογικό μοντέλο», Mishler 2006). Δε θα έπρεπε ωστόσο να θεωρήσουμε 
ότι οι πολλαπλοί παρατατικοί που ακολουθούν ανήκουν στο παρασκήνιο, «παρά το 
γεγονός ότι δεν προωθ[ούν] τη χρονική κίνηση της πλοκής, ακριβώς γιατί 
υποδηλών[ουν] γεγονότα σημαντικά ή αφηγήσιμα» (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 
1999: 140). Επίσης, τομή συνοπτικό ποιόν ενεργείας, εκτός του ότι δηλώνει 
επανάληψη, φορτίζει τα αφηγούμενα γεγονότα με την υποκειμενικότητα του 
αφηγητή. Έτσι, αυτά αποτελούν επί της ουσίας σχόλιο του αφηγητή και 
χρωματίζονται ως απροσδόκητα (Tzevelekou 1995: 442-444), στην συγκεκριμένη 
περίπτωση ως γεγονότα ιδιαίτερα –και απροσδόκητα– σοβαρά. 

Στην συνέχεια, ο αφηγητής αλλάζει ρηματικό χρόνο: ο ενεστώτας του λέει που 
εισάγει πλάγιο λόγο (πάλι σε ενεστώτα) σημειώνει την μετάβαση σε ένα σημαντικό 
γεγονός που αναφέρεται στην εμπειρία, όχι του αφηγητή, αλλά του συνόλου των 
ελληνορθόδοξων πληθυσμών που βίωσαν αυτές τις διώξεις, και μάλιστα για ένα 
διάστημα δυόμισι αιώνων (περ. 1660 – 1922). Εδώ έχουμε ένα είδος δραματικής 
κορύφωσης που δηλώνεται με τον ιστορικό ή αφηγηματικό ενεστώτα του λέει 
(Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999: 140). Παράλληλα η τεράστια χρονική διάρκεια 
και ο αριθμός των ατόμων που αφορά το επεισόδιο που περιγράφεται μας υπενθυμίζει 
πόσο ο πλάγιος λόγος δεν αντιστοιχεί στα πραγματικά λεχθέντα αλλά 
χρησιμοποιείται περισσότερο για την νοηματοδότηση του λόγου στον οποίο 
ενσωματώνεται (πβ. Georgakopoulou & Goutsos 1997: 137). Η πολυφωνία του 
σημείου αυτού είναι, θα λέγαμε, πολλαπλή, με την έννοια ότι ο ομιλητής βάζει την 
φράση αυτή στο στόμα των πολλαπλών καταδοτών όσων δε συνετίζονταν με την 
απαγόρευση της ελληνικής, αλλά είναι παράλληλα και μηδενική, εφόσον πρόκειται 
για μια τεχνητή πολυφωνία κάτω από την οποία κρύβεται ουσιαστικά η φωνή του 
αφηγητή, ο οποίος την χρησιμοποιεί στα πλαίσια της επιχειρηματολογίας του. 
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Ο επόμενος μετά τον πλάγιο λόγο ενεστώτας έρχεται με το ρήμα κρατάει. Ο ίδιος 
ρηματικός χρόνος θα χρησιμοποιηθεί σε πολλά εκφωνήματα (μέχρι την γρ. 17703) 
και θα διακοπεί μόνο από έναν αόριστο (δημιούργησε). Ας δούμε πώς χωρίζεται το 
τμήμα αυτό σε ενότητες: η πρώτη ενότητα ([ενώ] αυτό όταν κρατάει ... συνέχεια 
τούρκικα τουρκικά ↑/, 17695-17697) αποτελεί ένα σχόλιο – αξιολόγηση των 
αφηγούμενων γεγονότων. Τονίζεται λοιπόν η διάρκεια και η επαναληπτικότητα των 
γεγονότων και εξάγονται τα ανάλογα συμπεράσματα που, απ’ό,τι φαίνεται, είναι να 
χαθεί η ελληνική γλώσσα. Η « λήθη » παρουσιάζεται έτσι απόλυτα δικαιολογημένη 
και η κατηγορία ότι η τουρκοφωνία αποτελεί σημάδι μη εθνικής καθαρότητας 
απορρίπτεται, ενώ υποννοείται ότι μάλλον το αντίθετο συμβαίνει: η τουρκοφωνία 
παρουσιάζεται ως θυσία στον βωμό του έθνους μέσω ενός μαρτυρολογικού λόγου11. 

Είπαμε ωστόσο ότι η συνέπεια της μεγάλης διάρκειας των γεγονότων αυτών 
φαίνεται να είναι η λήθη και χρησιμοποιήσαμε το ρήμα φαίνεται γιατί ακριβώς τα 
λεγόμενα του NBm81 σ’ αυτό το σημείο μας αφήνουν σε αμφιβολία αφού λείπει το 
ρήμα από αυτό που θα περιμέναμε να αποτελεί την κύρια πρόταση (η ΛΗΣΜΟΣΥΝΗ/ 
η λήθη/ του παρελθόντος) και άρα την συνέπεια της δευτερεύουσας (όταν κρατάει... κι 
έρχονται...). O ομιλητής δε μας δίνει λύση με αυτό που λογικά φαίνεται να είναι η 
συνέπεια των διώξεων (η λήθη της ελληνικής και η υιοθέτηση της τουρκικής 
γλώσσας) ούτε με την επόμενη πρόταση, αφού συνεχίζει με μια δευτερεύουσα. Έτσι, 
το ζήτημα των συνεπειών της απαγόρευσης της ελληνικής μένει μετέωρο, 
τουλάχιστον προς το παρόν, εφόσον η λύση του δεν υποστηρίζεται γραμματικά και 
συντακτικά από τον ομιλητή. 

Η λύση – το αποτέλεσμα των μακρόχρονων διώξεων των ελληνορθόδοξων – 
φαίνεται να έρχεται με την επόμενη πρόταση: δημιούργησε μια δική τους ξεχωριστή 
γλώσσα ↑/ στα ΤΟΎΡΚΙΚΑ↓/.Με τον αόριστο αυτόν, τον μοναδικό στο επιμέρους 
απόσπασμα που εξετάζουμε τώρα (17695-17703), επανερχόμαστε στην πλοκή του 
αφηγήματος και ο ομιλητής μας παρουσιάζει ένα γεγονός χωρίς να το χρωματίζει 
υποκειμενικά-αξιολογικά (βλ. παραπάνω, Tzevelekou 1995: 439). Το γεγονός αυτό-
αποτέλεσμα των διώξεων είναι η δημιουργία μιας, θα λέγαμε, υβριδικής γλώσσας που 
«εφηύραν» οι Μπαφραλήδες για να προσποιηθούν ότι όντως είχαν υιοθετήσει τα 
																																																								
11 Πρόκειται για επαγωγικό συλλογισμό ο οποίος παρουσιάζει το εν λόγω αποτέλεσμα (την 
τουρκοφωνία) ως φυσιολογικό και κατά κάποιο τρόπο αναπόφευκτο, εν είδει γενικής αλήθειας. Αξίζει 
εδώ να σημειωθεί ότι ο NBm81 δεν αφήνει την εξαγωγή των συμπερασμάτων όσων λέει στην 
διακριτική ευχέρεια του συνομιλητή του. Αντίθετα, φροντίζει να παρουσιάζει και τα γεγονότα και την 
ερμηνεία τους (βλ. καιπαραπάνω, γρ. 17690).	
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τούρκικα. Το σημείο αυτό θα επεξηγηθεί και θα αναπτυχθεί κατά την συνέχεια 
(17698-17704). Πριν εξετάσουμε την γλωσσική οργάνωση του λόγου, αξίζει να 
τονιστεί το γεγονός ότι ο NBm81 χρησιμοποιεί τελικά έναν αόριστο (τον κατ’ εξοχήν 
«αντικειμενικό» χρόνο) για να εκφράσει τις συνέπειες των διώξεων και παράλληλα 
να πετύχει με εξαιρετική δεξιότητα έναν τριπλό στόχο: α) παρουσιάζει την 
τουρκοφωνία ως φυσιολογική, δικαιολογημένη και τελικώς αναπόφευκτη˙ β) 
πηγαίνει ακόμα πιο πέρα και την παρουσιάζει όχι απλώς σαν την «λήθη», την 
απώλεια της «μητρικής γλώσσας», απώλεια ούτως ή άλλως δικαιολογήσιμη, αλλά ως 
τέχνασμα για να εξαπατηθεί ο «εχθρός», άρα ως πράξη αντίστασης. Έτσι, όχι μόνο 
ενισχύεται η θετική εικόνα των τουρκόφωνων αλλά και δίνεται μια σαφής απάντηση 
σε όσους τυχόν θεωρούν ότι η τουρκοφωνία είναι ένδειξη «εθνικής αδυναμίας»˙ γ) 
τέλος, ο διπλός αυτός στόχος επιτυγχάνεται με έναν λόγο που φέρει πειστήρια 
αντικειμενικότητας, χάρη στην επιλογή του ρηματικού χρόνου και, παραπάνω, την 
χρήση πλάγιου λόγου (πβ. Rabatel 2004). 

Άλλωστε στην πρόταση δημιούργησε μια δική τους ξεχωριστή γλώσσα ↑/ στα 
ΤΟΎΡΚΙΚΑ↓/ο ομιλητής επιμένει ιδιαίτερα στον ξεχωριστό χαρακτήρα της γλώσσας 
των τουρκόφωνων μέσω των εξής γλωσσικών επιλογών: α) με την εμφατική κτητική 
αντωνυμία και προσδιοριστή δική τους (Holton et al. 1998: 100, 323˙ πβ. Κλαίρης & 
Μπαμπινιώτης 2005 : 295). Σύμφωνα μάλιστα με την θεωρία του Culioli (Théorie des 
Opérations énonciatives), το σύνταγμα μια δική τους υπογραμμίζει την 
διαφορετικότητα της γλώσσας αυτής και την αποσύνδεσή της από την τάξη 
«τουρκική γλώσσα» (Tsamadou-Jacoberger 1998: 100)˙ β) με το επίθετο ξεχωριστή, 
το οποίο δεν είναι εξ ορισμού αξιολογικό, αλλά αποκτά στο συγκεκριμένο 
περικείμενο θετικό αξιολογικό περιεχόμενο˙ γ) με το σημασιολογικό περιεχόμενο του 
ρήματος δημιούργησε, το οποίο τονίζει όχι μόνο τον ξεχωριστό, αλλά και τον 
τεχνητό χαρακτήρα της επινοημένης «υβριδικής» γλώσσας. Έτσι, πέρα από τα 
επικοινωνιακά οφέλη που απαριθμήσαμε παραπάνω σχετικά με την πράξη 
αντίστασης μέσω της γλώσσας αυτής, ο ομιλητής διακρίνει σαφώς τα τουρκικάτου 
χωριού από τα τουρκικά της Τουρκίας, παίρνοντας έτσι τις αποστάσεις του (βλ. 
Εισαγωγή). 

Το αφήγημα συνεχίζεται περνώντας τώρα στον ενεστώτα που σημειώνει την 
μετάβαση από την «αντικειμενική» αναφορά γεγονότων με τον αόριστο σε μια 
καινούργια ενότητα σχολίων. Πρόκειται λοιπόν για μια εκτίμηση – αξιολόγηση της 
γλώσσας που δημιούργησαν οι Μπαφραλήδες, η οποία αναφέρεται ακριβώς στον 
υβριδικό της χαρακτήρα, αποτέλεσμα συμφυρμού διάφορων γλωσσών, από τις οποίες 
ονοματίζονται τρεις: τα ελληνικά, τα ποντιακά και τα τουρκικά. Ο ρόλος και η θέση 
των ελληνικών στην «υβριδική» γλώσσα εξαίρεται, τόσο ποσοτικά, αφού οι δύο από 
τις τρεις γλώσσες που αναφέρονται είναι ελληνικές, όσο και ποιοτικά, αφού τα 
τουρκικά όχι μόνο καταλαμβάνουν την τελευταία θέση, αλλά και πλαισιώνονται από 
δείκτες που φανερώνουν δισταγμό (ας πούμε, ε::) αντίθετα με τον ανοδικό επιτονισμό 
που συνοδεύει τα ελληνικά και που ενισχύει την έκφραση βεβαιότητας. Ο ρόλος των 
τουρκικών όχι μόνο ελαχιστοποιείται αλλά και γίνεται αντικείμενο άρνησης, αφού 
ρητά αναφέρεται ότι δεν είναι καθεαυτού τουρκική. Παράλληλα, ενώη διαδικασία 
δημιουργίας της γλώσσας τυγχάνει θετικής αξιολόγησης, το αποτέλεσμα της 
διαδικασίας αξιολογείται αρνητικά (μπερδεμένες). 

Η επόμενη ενότητα που διακρίνουμε, παρά την φαινομενική συνέχεια λόγω του 
ενεστώτα, εκτείνεται από το εδώ έρχονται κάποιοι μουσουλμάνοι ↑ έως το ούτε αυτοί 
μπορούν να καταλάβουν εμάς///. Ο ενεστώτας εδώ δε χρησιμεύει για την αξιολόγηση 
της ιστορίας, όπως προηγουμένως, αλλά αναφέρεται στο παρόν (présent actuel) με 
την ευρεία έννοια και όχι με την στενή που αφορά μόνο το παρόν της συνομιλιακής 
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περίστασης (Tzevelekou 1995: 372-373). Πρόκειται εδώ για μια εγκιβωτισμένη 
αφήγηση που χρησιμεύει εν τέλει ως σχόλιο σε ό,τι προηγήθηκε και λειτουργεί 
υποστηρικτικά στο κύριο επιχείρημα, δηλαδή ότι η γλώσσα τους δεν είναι 
ουσιαστικά τουρκική. Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι, στην ιστορία που αφηγείται ο 
ομιλητής, τα τούρκικα συνδέονται με το ισλάμ. Η σημασία της θρησκείας στις 
εθνικές βαλκανικές ταυτότητες είναι βέβαια κατάλοιπο του οθωμανικού παρελθόντος 
στα Βαλκάνια. Ωστόσο, εδώ ο NBm81 μας καλεί έμμεσα να κινητοποιήσουμε την 
γνώση μας για τον κόσμο και τις αναπαραστάσεις της κυρίαρχης εθνικής ιδεολογίας 
ώστε να συμπεράνουμε ότι τα τουρκικά είναι ασυμβίβαστα με την ορθοδοξία (και 
βεβαίως με την ελληνική ταυτότητα) (πβ. Fairclough 2003: 55-61), εξ ου και η 
προσπάθεια να διαχωρίσει την γλώσσα που εφηύραν οι Μπαφραλήδες από την 
επίσημη τουρκική και η προηγούμενη παρουσίαση των ιστορικών γεγονότων που 
καθιστούν την όποια χρήση των τουρκικών ένα αναπόφευκτο «ατύχημα». 

Η τελευταία ενότητα αυτού του τμήματος αποτελείται από τις προτάσεις δεν είναι 
η γλώσσα ↑ η καθεαυτού η τούρκικη/ είναι μία παραποίηση ↓ /. Με αυτήν την ενότητα 
επανασυνδεόμαστε με την κύρια αφήγηση, ενώ ο ενεστώτας εδώ χρησιμοποιείται και 
πάλι για να σχολιάσει – αξιολογήσει, αυτήν την φορά την εγκιβωτισμένη αφήγηση. 
Με την επανάληψη της πρότασης της γρ. 17698 ενισχύεται όχι μόνο η συνοχή του 
λόγου (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999: 159-163), αλλά και η βεβαιωτική ισχύς 
(assertion): επαναλαμβάνοντας το ήδη ειπωμένο, καλεί τον συνομιλητή του να 
συμμετάσχει στην κατασκευή του νοήματος και να υιοθετήσει την άποψή του 
(Tsakona 2009: 83-85, 93). Ωστόσο, και η επανειλημμένη χρήση του οριστικού 
άρθρου «προσδίδει μια διαφοροποιητική ποιότητα» στο εκφώνημα (qualification 
différentielle) σύμφωνα με την Tsamadou-Jacoberger (1998: 148-151). Έτσι, οι 
ονοματικοί προσδιορισμοί η καθεαυτού και η τούρκικη  επεξηγούν το όνομα γλώσσα 
παράγοντας την εντύπωση αντίθεσης (ibid.: 149). Η αντίθεση αφορά το υπό θεώρηση 
στοιχείο και την τάξη (classe), η οποία στην περίπτωσή μας είναι η καθεαυτού 
τουρκική γλώσσα, δηλαδή, με άλλα λόγια, αυτό που θα μπορούσαμε να ονομάσουμε  
«αληθινή», «επίσημη» τουρκική ή τουρκική της Τουρκίας. 

Με αυτόν τον ιδιαίτερα επιδέξιο και διακριτικό τρόπο, ο ομιλητής εισάγει 
διαβαθμίσεις στον τουρκικό χαρακτήρα της γλώσσας και τις αντιπαραβάλλει. Η 
«υβριδική» γλώσσα λοιπόν τοποθετείται, μέσω της άρνησης,  στο περιθώριο της 
έννοιας «καθεαυτού ή επίσημη τουρκική», ενώ παραμένει ανέπαφη η δυνατότητα να 
τοποθετηθεί στο εσωτερικό της έννοιας «τούρκικη γλώσσα», εννοούμενη ως άλλη 
από την «καθεαυτού ή επίσημη τουρκική». Με τον τρόπο αυτό, ο NBm81, από τη μια 
πλευρά εισάγει μια αντίθεση χρήσιμη στην επιχειρηματολογία του (η «υβριδική» 
γλώσσα δεν είναι η καθεαυτού, η αληθινή τουρκική)  και, από την άλλη, δεν αρνείται 
ότι η γλώσσα για την οποία μιλάμε είναι σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό 
τουρκική, και έτσι δεν απομακρύνεται από τα πλαίσια του προφανούς ή του αληθούς. 
Αμέσως μετά μας εξηγεί ότι πρόκειται για μία παραποίηση: παρ’ ότι μπορούμε να 
θεωρήσουμε ότι το όνομα αυτό φέρει αρνητικές συνδηλώσεις (γενικά, το «καθαρό» 
είναι αυτό που κρίνεται θετικά), όπως είδαμε και προηγουμένως, φέρει εδώ θετική 
αξιολόγηση ως διαδικασία εξαπάτησης της οθωμανικής αρχής. Ωστόσο, το προϊόν 
αυτό, παρ’ότι κρίνεται θετικά στο συγκεκριμένο συγκείμενο, θα αφήσει τελικά την 
θέση του – και για πολλούς άλλους λόγους βέβαια – σε μια «καθαρή» γλώσσα, τα 
ελληνικά. 
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Στην γραμμή 17703 έχουμε λοιπόν επανέλθει στην κύρια αφήγηση και η 
μετάβαση αυτή σημειώνεται και με τον ρηματικό χρόνο που αλλάζει: περνάμε στον 
παρατατικό και, μέσω αυτού, στην έκφραση της υποκειμενικότητας του ομιλητή (πβ. 
Tzevelekou 1995: 442-444) στην πρώτη ενότητα που αποτελεί ένα σχόλιο (βλ. 
Πίνακα 3). Όσον αφορά το ρήμα συνεννοούνταν, αποτελεί συμπλήρωμα του 
μπορούσαν, που μάλιστα – εφόσον εισάγεται με το και –προσδίδει στο εκφώνημα την 
σημασία μιας δήλωσης που γίνεται εκ των υστέρων, δηλαδή που αφορά γεγονότα που 
βεβαιώνει ο ομιλητής, σε αντίθεση με μια συμπληρωματική πρόταση που εισάγεται 
με το να (Δελβερούδη 1995˙ πβ. Delveroudi, Tsamadou & Vassilaki 1993). Στην ίδια 
ενότητα, με τις τελικές προτάσεις να ξεγελάσουν... και να [πουν]...12, ο ομιλητής 
επανέρχεται στην ερμηνεία της «δημιουργίας/εφεύρεσης» της «υβριδικής» γλώσσας 
ως τεχνάσματος για να ξεγελαστούν οι οθωμανικές αρχές˙ ας θυμίσουμε ότι ο 
NBm81 δεν αφήνει στην τύχη την ερμηνεία των λεγόμενων... 

Η επόμενη ενότητα είναι αρκετά εκτενής, ενώ η μετάβαση στην επίλυση του 
αφηγήματος σηματοδοτείται από πολλαπλούς αόριστους (Georgakopoulou & 
Goutsos 1997: 107, Γεωργακοπούλου & Γούτσος 1999: 143) οι οποίοι μας 
πληροφορούν για την τελική έκβαση της ιστορίας και μας μεταφέρουν γεγονότα 
χωρίς υποκειμενική αξιολόγηση (Tzevelekou 1995: 439) ή με κάλυψη της 
υποκειμενικότητας κάτω από επίφαση αντικειμενικότητας, όπως συζητήθηκε 
παραπάνω. Για άλλη μια φορά, η θρησκεία ταυτίζεται με την εθνικότητα (βλ. και την 
επανάληψη του ίδιου ρήματος) και θεωρείται πιο σημαντική από την γλώσσα σε ό,τι 
αφορά το εθνικό αίσθημα. Ο δείκτης αλλά σημειώνει γλωσσικά το γεγονός αυτό, 
όντας ο δείκτης που εισάγει το αποφασιστικό επιχείρημα που τελικά επικρατεί 
(Καλοκαιρινός & Καρατζόλα 1992). Στην ίδια ενότητα, συγκρίνεται η στάση των 
τουρκόφωνων Ποντίων με αυτήν των ελληνόφωνων. Και πάλι με χρήση αορίστου, ο 
ομιλητής παρουσιάζει με αντικειμενικότητα– και καταδικάζει – την στάση των 
τελευταίων οι οποίοι, σύμφωνα με τα λεγόμενά του, ασπάστηκαν το ισλάμ και 
απαρνήθηκαν έτσι το σημαντικότερο στοιχείο της ελληνικότητας. 

																																																								
12 Το εισαγωγικό για παραλείπεται, πβ. Holton et al. (1998: 440).	
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Η χρήση αορίστων διακόπτεται από τον ενεστώτα λένε, που σηματοδοτεί την –
προσωρινή– έξοδο από την επίλυση της αφήγησης για να προωθηθεί η πλοκή, κάτι 
στο οποίο συμβάλλει επίσης η παρουσία του δείκτη τώρα (Γεωργακοπούλου & 
Γούτσος 1999: 140). Η ιστορία συνεχίζεται με τους ισχυρισμούς των ελληνόφωνων 
Ποντίων σχετικά με την αλλαγή θρησκεύματος. Ωστόσο, με εξαιρετική δεξιοτεχνία, ο 
NBm81 δε θα σχολιάσει τους ισχυρισμούς αυτούς, παρά μόνο θα επανέλθει στον 
αόριστο – δηλαδή στην αντικειμενική αφήγηση – για να να πει ότι είχαν αλλάξει 
μέχρι και τα ονόματά τους (και ξέρουμε την σημασία του ονόματος για την έκφραση 
ταυτοτήτων) και όλα αυτά για μην χρειαστεί να υποστούν διώξεις, όπως και έγινε. 

 

 
 

Το μήνυμα που περνάει ο NBm81 είναι λοιπόν ότι οι ελληνόφωνοι Πόντιοι, οι 
οποίοι ως τέτοιοι θεωρούσαν τους εαυτούς τους «ανώτερους» από τους 
τουρκόφωνους, είναι, στην ουσία, «χλιαροί» Έλληνες, αφού δε δίστασαν να 
αποταχθούν το σημαντικότερο, όπως παρουσιάζεται, χαρακτηριστικό της ελληνικής 
ταυτότητας. Το ότι μπόρεσαν και κράτησαν την γλώσσα δεν φαίνεται να εκτιμάται 
από τον NBm81 ως απόδειξη ελληνικότητας. Μάλιστα, η αλλαγή θρησκεύματος 
υπαγορεύτηκε ουσιαστικά από καιροσκοπισμό, σε αντίθεση με τους τουρκόφωνους, 
που εν μέσω δραματικών διώξεων, κράτησαν τελικά την θρησκεία τους, ενώ όσον 
αφορά την γλώσσα δεν την εγκατέλειψαν ακριβώς, αφού η «υβριδική» γλώσσα που 
επινόησαν δεν ήταν πραγματικά τούρκικη αλλά ένα τέχνασμα για να ξεγελάσουν 
τους Τούρκους. Οι τουρκόφωνοι λοιπόν απαντούν δυναμικά στα αρνητικά 
στερεότυπα που κυκλοφορούν εναντίον τους (εδώ στους ελληνόφωνους Πόντιους 
που ήταν κατά κάποιο τρόπο η κυρίαρχη ομάδα μέσα στην κοινότητα των Ποντίων, 
πβ. Μαραντζίδης 2001: 11-14) αντιστρέφοντάς τα. 
 
 
3. Επίλογος 

 
Συνοψίζοντας, θα ήθελα να υπογραμμίσω πόσο ενδιαφέρον είναι να εξετάσουμε τους 
τρόπους που επινοούν τα άτομα ή τα σύνολα ως αντίδραση στην ιδέα της 
« ατέλειας » που τους επιβάλλεται από τους κυρίαρχους λόγους και ιδεολογίες, είτε 
ονομάζεται αυτο-υποβιβασμός, για να μεταφράσω το self-depreciation του Τσιτσιπή 
και το γαλλικό auto-dénigrement,είτε μίσος του εαυτού σύμφωνα με τους 
καταλανούς γλωσσολόγους (auto-odi). Εν πάση περιπτώσει, η ατέλεια αυτή και ο 
αυτο-υποβιβασμός που συνεπάγεται είναι φαινόμενο κεντρικό στην 
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κοινωνιογλωσσολογία εφόσον επηρεάζει τις αναπαραστάσεις και τις πρακτικές των 
κοινοτήτων, ειδικά σε ό,τι αφορά την γλωσσική μετατόπιση. Αυτό που 
διαπιστώνουμε με βάση την ανάλυσή μας, είναι ότι ο αυτο-υποβιβασμός δεν γίνεται 
αποδεκτός εξ ολοκλήρου και οπωσδήποτε δεν γίνεται αποδεκτός παθητικά. Το 
αφήγημα που μελετήσαμε αποτελεί ένα μικρό παράδειγμα της δυναμικής απάντησης 
που μπορεί να δοθεί στους κυρίαρχους λόγους και ιδεολογίες και, κατά συνέπεια, του 
περιθωρίου δράσης του ατόμου μέσα στα πλαίσια (και τις πιέσεις) του περιβάλλοντα 
κόσμου (πβ. Holland et al. 1998). Πιο συγκεκριμένα, ο αυτο-υποβιβασμός δεν 
ακυρώνεται, αλλά μάλλον τελεί υπό συνεχή διαπραγμάτευσηανάμεσα στους 
κυρίαρχους λόγους και την αντίσταση που προβάλλουν οι εκάστοτε κοινότητες ή τα 
άτομα. 

Γιατί από τη μια πλευρά οι τουρκόφωνοι, για να ανήκουν στο ελληνικό έθνος 
πρέπει και να συμμερίζονται τους κυρίαρχους λόγους της ιδεολογίας του και από την 
άλλη πρέπει να κατασκευάσουν για τον εαυτό τους μια θετική ταυτότητα και όχι 
αυτήν των «ατελών» Ελλήνων, λαμβάνοντας υπόψη και τα βιώματά τους, όπως έχουν 
μετουσιωθεί σε αναπαραστάσεις και συλλογική μνήμη (ή συλλογικούς μύθους). Η 
ένταση ανάμεσα σ’αυτούς τους πόλους είναι πηγή αντιφάσεων, αποσιωπήσεων ή 
ασαφειών. Είναι χαρακτηριστικό, για παράδειγμα, ότι ο NBm81 αποφεύγει 
συστηματικά να ονοματίσει την «υβριδική» γλώσσα. 

Τελειώνοντας, να επισημάνω ότι δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι ο NBm81 
ενστερνίζεται την κυρίαρχη εθνική ιδεολογία και κατασκευάζει την ταυτότητά του 
«τοπικά» (αλλά και διαχρονικά) μέσα στα πλαίσιά της και να τονίσω την σημασία και 
την χρησιμότητα της γλωσσικής ανάλυσης για την ανάδειξη της κατασκευής στον 
λόγο ταυτοτήτων και αναπαραστάσεων. 
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Παράρτημα : Σύμβολα απομαγνητοφώνησης 
 
Ε.:  Ερευνήτρια 
NBm81: Άντρας (m) 81 ετών (το 2007) από τη Νέα Μπάφρα (NB). 
/  σύντομη παύση (το αντίστοιχο του χρόνου μιας εισπνοής) 
//  μέση παύση (περίπου το διπλάσιο της σύντομης παύσης) 
/// μεγάλη παύση (περίπου το τριπλάσιο της σύντομης παύσης) 
: σύντομη επιμήκυνση του φωνήεντος/συμφώνου που προηγείται  
:: μέτριας διάρκειας επιμήκυνση του φωνήεντος/συμφώνου που προηγείται 
::: μεγάλης διάρκειας επιμήκυνση του φωνήεντος/συμφώνου που προηγείται 
_ διακοπή του εκφωνήματος 
↑ ανοδικός επιτονισμός 
↓  καθοδικός επιτονισμός 
;  ανοδικός επιτονισμός που σηματοδοτεί ερώτηση 
( )  σχόλια ερευνήτριαςγια τον τρόπο εκφώνησης (ρυθμός, χροιά φωνής και τυχόν αλλαγή τους ή 

περιβάλλον) 
[ ]  εκφώνημα για την απομαγνητοφώνηση του οποίου δεν υπάρχειβεβαιότητα 
{ } εκφωνήματα που αλληλοεπικαλύπτονται 
XXX εκφώνημα αδύνατον να απομαγνητοφωνηθεί λόγω κακής ποιότητας ήχου 
Τα ΚΕΦΑΛΑΙΑ δηλώνουν (εκτός από τα κύρια ονόματα) ότι η λέξη, η συλλαβή, ή το γράμμα που 

σημειώνεται με κεφαλαία εκφωνήθηκαν με έμφαση σε σχέση με το υπόλοιπο εκφώνημα. 
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Abstract 
 
This study addresses the question whether non-local morphosyntactic or 
morphosemantic dependencies heavily tax the processing system of agrammatic 
speakers in production. Two versions of a sentence completion task manipulating the 
cue-target distance were auditorily administered to one Greek-speaking agrammatic, 
PK. The pattern of performance of PK indicates that the presence of intervening 
phrases between the cue and the target can cause a significant drop in agrammatic 
production. Thus, at least for the individuals whose performance is affected by this 
variable, we argue for a processing limitation that partly stems from distant 
dependencies.  
 
Keywords: cue-target distance, locality, agrammatic production, agreement, tense, 
aspect 
 
 
1. Introduction 
 
Dissociations between functional categories have consistently been reported in non-
fluent agrammatic aphasia (e.g., Burchert, Swoboda-Moll & de Bleser 2005, 
Friedmann & Grodzinsky 1997, Nanousi et al. 2006, Wenzlaff & Clahsen 2004, 
2005). Although some agrammatic speakers were found to be equally impaired (or 
unimpaired) in subject-verb agreement (henceforth, agreement) and tense, or more 
impaired in agreement than in tense (e.g., Burchert et al. 2005), the majority of studies 
report a prevalence of agreement over tense (e.g., Friedmann & Grodzinsky 1997, 
Hagiwara 1995, Kok, van Doorn & Kolk 2007, Wenzlaff & Clahsen 2004).1 Studies 
on Greek-speaking agrammatic aphasia have corroborated the prevalence of 
agreement over tense, and have also shown that aspect is as impaired as tense 
(Nanousi et al. 2006, Varlokosta et al. 2006, but see Druks & Carroll 2005), or even 
more impaired than tense (Fyndanis, Varlokosta & Tsapkini 2012). 

These dissociations have predominantly been accounted for by processing accounts 
(for representational accounts, see Friedmann & Grodzinsky 1997, Wenzlaff & 
Clahsen 2004, 2005, among others), which is closely related to the fact that 
agrammatic speakers have reduced processing resources (e.g., Caplan & Hildebrandt 
1988, Kok et al. 2007, Kolk 1995). It has been suggested, for example, that verb-
                                                 
1 Within the minimalist program (Chomsky 1995, 2001) agreement is considered to be not a functional 
category but an operation; by convention, however, in the present article it will be referred to as a 
functional category. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
428-438.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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related functional categories make differential demands to the processing system, with 
tense (and/or aspect) being more difficult than agreement (e.g., Fyndanis et al. 2012, 
Kok et al. 2007). In particular, extending Kok et al. (2007), Fyndanis et al. (2012) 
have argued that tense and aspect are more difficult to process compared to 
agreement, because the former require processing and integration of information from 
two distinct levels of representation (grammatical and extralinguistic/conceptual), 
whereas agreement involves implementation of grammatical information only. A 
similar hypothesis has been put forward by Faroqi-Shah and Thompson (2007), who 
argued that the crucial indicator for deficits in encoding verb-related abstract, 
prephonological feature values (diacritical features in terms of sentence production 
models; e.g., Levelt 1999) and/or in retrieving the corresponding verb 
forms/inflections is the involvement of conceptual/semantic constraints during 
production. As a result, agrammatic speakers have difficulty producing tense, while 
Faroqi-Shah and Thompson do not rule out the possibility that agrammatic speakers 
can have problems with aspect as well, since this category involves 
conceptual/semantic constraints too. 

It appears, however, that integration of information from two distinct levels of 
representation––to return to Fyndanis et al.’s (2012) account––is not the only source 
of computational difficulty. For instance, task-related demands might also place an 
extra load on the processing system crucially affecting the performance of agrammatic 
speakers. Kok et al. (2007), for example, have shown that the agrammatic 
performance drops when computational difficulty increases; this is the case––as Kok 
et al. report––when agrammatic speakers have to inflect verbs in a dual task compared 
to a single task. Furthermore, it has been shown that the distance between the two 
elements of a binding relation2 affects sentence processing, at least in comprehension 
(e.g., Gibson 1998, McElree 2000; for similar findings from a study on aphasia and 
the elderly see also Sung 2009; but see Friedmann & Gvion 2003).  

However, studies reporting dissociations between functional categories in 
agrammatism have not always matched their conditions in terms of ±presence (and 
number) of intervening phrases between the cue and the target functional 
category/verb form. For instance, in order to test tense and agreement, Friedmann and 
Grodzinsky (1997) and Nanousi et al. (2006) auditorily administered sentence 
completion tasks in which, although there were no intervening phrases between the 
cue and the target in the agreement condition (e.g., Xθés to aγóri perpátise Yesterday 
the boy walked > Xθés ta aγórja perpátisan Yesterday the boys walked), in the tense 
condition a DP intervened (e.g., Xθés to aγóri perpátise Yesterday the boy walked > 
Avrio to aγóri θa perpatísi Tomorrow the boy will walk). Interestingly, both the 
above-mentioned studies found agreement to be significantly better preserved 
compared to tense. This dissociation might thus be attributed––at least partly––to the 
above-mentioned between-condition design differences.  

The goal of the present study is to investigate whether non-local morphosyntactic 
or morphosemantic dependencies heavily tax the processing system of agrammatic 
speakers in production. If this is the case, then one could assume that, at least for 
some agrammatic speakers, the dissociations between functional categories reported 

                                                 
2 Binding relations are evident in antecedent-gap syntactic dependencies such as those in sentences 
with center-embedded object-extracted relative clauses (The student1 who the teacher told off_1 
admitted the error), subject-finite verb morphosyntactic dependencies in which the verb marks the 
person and/or number of the subject (e.g., The boy with the long curly hair goes to work every day), 
temporal adverbial-finite verb morphosemantic dependencies in which the verb encodes grammatical 
tense (e.g., Tomorrow, my daughter and her friend with the long curly hair will go to the cinema), etc. 



[��430��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 

in the literature possibly are not genuine, but artifacts of experimental designs that do 
not take into consideration the cue-target distance variable. Furthermore, such a 
finding would further enrich the picture regarding the factors that pose demands on 
the processing system of agrammatic speakers. Lastly, a potential locality effect of 
this kind would be another source of evidence that the deficit in agrammatic aphasia is 
computational and not representational in nature, and would further suggest that, 
possibly, this deficit stems from a reduction in the capacity of the lexical-semantic 
component of the working memory (WM) system or, alternatively, from a fast decay 
in the activation of lexico-semantic information/representations.3  
 
 
2. Methods 

 
2.1 Participants 

 
One Greek-speaking non-fluent agrammatic individual, PK, and four healthy 
participants–––matched with PK on age (age range: 41-53, mean age: 47) and years of 
education (all had 12 years of education)–––participated in this study. PK was 
diagnosed with non-fluent agrammatic aphasia following a cerebrovascular accident 
(CVA) in the left hemisphere, which affected the inferior frontal gyrus (IFG). The 
diagnosis of his non-fluent aphasia was based on clinical consensus and the Greek 
version of the Boston Diagnostic Aphasia Examination-Short Form (BDAE-SF, 
Goodglass, Kaplan & Barresi 2001—Greek version by Tsapkini, Vlahou & Potagas 
2009), while his agrammatism was diagnosed on the basis of samples of 
(semi)spontaneous speech elicited using picture description (Cookie Theft) and stroke 
story. To elicit (semi)spontaneous speech from the control participants, the 
experimenter asked them to describe the Cookie Theft picture and to narrate an 
important event of their life, either a pleasant or an unpleasant one. The speech 
samples were analysed following the coding procedures described in Thompson et al. 
(1995). PK was tested two years post-onset. Demographic data are included in Table 
1. 
 
 
2.2 Experiment 
 
Two versions of a sentence completion task were auditorily administered to the 
participants with a five-day interval in between. The first task version included 
conditions (agreement, tense, aspect) in which there were no intervening phrases 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
3 Following Love and Swinney (1996), who have shown that in sentences with object-extracted relative 
clauses the activation at the gap is semantic rather than phonological in nature, we assume that, 
likewise, reactivation of lexico-semantic (and not of phonological) information is required at the point 
when participants have to produce the verb in sentence completion tasks examining morphosyntactic or 
morphosemantic phenomena. 



[��431��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 

 Table 1: Participants’ profile (demographic data). 
 PK  C1 (FK) C2 (PA) C3 (VS) C4 (MV)

Gender/Age (yrs)  M/43 F/53 F/46 F/41 F/48 

Education (yrs) 12 12 12 12 12 

Handedness  Right Right Right Right Left 

Etiology Left  
Ischaemic CVA 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Aphasia post-onset (yrs) 2 n.a. n.a. n.a. n.a. 
Other conditions Right 

hemiparesis 
No No No No 

Hearing/Vision Normal Normal Normal Normal Normal 
Diagnosis  
 

Non-fluent  
agrammatic 
aphasia 

n.a. n.a. n.a. n.a. 

Lesion site Left CVA, 
IFG included 

n.a. 
 

n.a. n.a. n.a. 

Note: C=Control 
 
between the cue and the target. In the second version, the same functional categories 
were tested through the trials used in the first task version, but one or two short 
phrases (adverbial(s) or/and DP(s)) intervened between the cue and the target. (Two 
phrases intervened in 20 trials and one phrase in 10 trials.) It is the relatively flexible 
word order of Greek that permits this manipulation. Each task version consisted of 90 
experimental source sentence-target sentence (SS-TS) pairs (30 pairs per condition). 
Thirty regular verbs were used across conditions. Examples of the two task versions 
are provided in Table 2. The experimental pairs were pseudorandomised so that there 
were never more than three consecutive pairs of the same condition. The same 
presentation order was kept constant for all participants. 

If the intervening phrase(s) cause(s) a significant drop in PK’s performance 
(compared to the “baseline” (first) task version), this would indicate, among other 
things (see Introduction), that non-local relations may heavily tax the processing 
system of agrammatic speakers, not only in comprehension (see Sung, 2009) but also 
in production.  
 
 
3. Results 
 
PK’s and control participants’ performance and statistical comparisons are presented 
in Table 3. PK performed significantly worse than the control participants on all 
conditions in both task versions. All healthy participants performed at ceiling across 
conditions, in both sessions.  

PK did not exhibit significant dissociations between functional categories, in any 
of the two task versions. Regarding the between-task differences, however, his 
performance on agreement and tense significantly dropped in the second task version, 
i.e., the one with the non-local dependencies (agreement: 87% and 60% correct in the 
first and second task versions, respectively; p = .039; tense: 77% and 37% correct in 
the first and second task versions, respectively; p = .004). PK’s performance on aspect 
as well was worse in the second task version (67% vs. 43% in the first and second 
task versions, respectively), but this difference was not significant (p = .119). Overall, 
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PK performed significantly better on the first task version, compared to the second 
one (p = .000). 
 
Table 2: Examples of SS-TS pairs in the two sentence completion task versions. 

 1st task version 2nd task version 
Agreement Μetá mésa se mɲá óra esís θa psísete 

tis brizóles. > Μetá mésa se mɲá óra 
esí θa psísis tis brizóles.  
Later within an hour you-pl will grill 
the stakes. > Later within an hour 
you-sg will grill the stakes. (lit.) 

Esís metá mésa se mɲá óra θa psísete tis 
brizóles.>Esí metá mésa se mɲá óra θa psísis 
tis brizóles.  
You-pl later within an hour will grill the 
stakes. > You-sg later within an hour will 
grill the stakes. (lit.) 

Tense Mésa se mɲá óra eγó xθés épsisa tis 
brizóles. > Mésa se mɲá óra eγó ávrio 
θa psíso tis brizóles.  
Within an hour I yesterday grilled the 
stakes. > Within an hour I tomorrow 
will grill the stakes. (lit.) 

Xθés eγó mésa se mɲá óra épsisa tis 
brizóles. > Ávrio eγó mésa se mɲá óra θa 
psíso tis brizóles. 
Yesterday I within an hour grilled the stakes. 
> Tomorrow I within an hour will grill the 
stakes. (lit.) 

Aspect Μetá eγó mésa se mɲá óra θa psíso 
tis brizóles. > Μetá eγó epí mɲá óra 
θa psíno tis brizóles.  
Later I within an hour will grill the 
stakes. > Later I for an hour will grill 
the stakes. (lit.) 

Mésa se mɲá óra eγó metá θa psíso tis 
brizóles. > Epí mɲá óra eγó metá θa psíno tis 
brizóles. 
Within an hour I later will grill the stakes. > 
For an hour I later will grill the stakes. (lit.) 

  
                                           
Table 3: Raw and per cent accuracy scores in the two sentence completion task versions and 
statistical comparisons (by Fisher’s exact test for count data). 

 PK Controls (SD) PK vs. Controls 
Agreement:   

1st task 26/30 (86.7%) 29.75/30 (99.2%) (0.5) p = .006 
2nd task  18/30 (60%) 28/30 (93.3%) (1.4) p = .000 
1st vs. 2nd  p = .039 p = .036  

Tense:   
1st task 23/30 (76.7%) 29.75/30 (99.2%) (0.5) p = .000 
2nd task  11/30 (36.7%) 29.75/30 (99.2%) (0.5) p = .000 
1st vs. 2nd  p = .004 p = 1  

Aspect:    
1st task 20/30 (66.7%) 29.75/30 (99.2%) (0.5) p = .000 
2nd task  13/30 (43.3%) 29.25/30 (97.5%) (0.5) p = .000 
1st vs. 2nd p = .119 p = .622  

1st task:    
Agr vs. T p = .506 p = 1  
Agr vs. Asp p = .125 p = 1  
T vs. Asp p = .568 p = 1  
2nd task:       
Agr vs. T p = .121 p = .036  
Agr vs. Asp p = .302 p = .216   
T vs. Asp p = .793 p = .622  
1st task total 69/90 (76.7%) 89.25/90 (99.2%)  
2nd task total 42/90 (46.7%) 87/90 (96.7%)  
1st vs. 2nd  p = .000 p = .033  

           Note 1: 1st task: non distant cues; 2nd task: distant cues  
Note 2: To perform the Fisher’s exact test, we compared PK’s count data with the total count 
data of the control group. 
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Lastly, it is worth noting that, although the group of the control participants 
performed higher than 93% on all conditions across task versions, they yielded some 
significant differences too. In particular, their overall performance on the second task 
version as well as their performance on the agreement condition of the second task 
version was significantly worse, compared to the first task version (see Table 3). 
Furthermore, they exhibited a significant dissociation between tense and agreement in 
the second task version, with the former category yielding higher accuracy rates 
compared to the latter (see Table 3).  
 
 
4. Discussion 
 
The results indicate that, for PK, there is no dissociation between the functional 
categories under investigation, since the differences observed between the three 
categories did not reach statistical significance in any of the two task versions. The 
lack of dissociation between agreement and tense in our agrammatic participant is in 
line with Burchert et al.’s (2005) findings that show that all possible patterns of 
performance can be found in agrammatic aphasia (agreement=tense, agreement> 
tense, agreement<tense).  

Importantly, PK’s results show that the presence of intervening phrases between 
the cue and the target can cause a significant drop in the performance of at least some 
agrammatic individuals. Thus, at least for PK, we argue for a processing limitation 
that partly stems from non-local dependencies. Specifically, given the task 
requirements, it seems plausible that his deficit partly stems from a reduction of the 
capacity of the lexical-semantic component of his WM system (see Introduction, 
footnote 3), or, alternatively, from a fast decay in the activation level of his lexico-
semantic representations (e.g., Kolk 1995). (We elaborate on this issue in subsection 
4.1.) Interestingly, not only PK but also the control group exhibited a locality effect in 
the agreement condition, showing that the distance between the cue and the target, 
even when it is short (one or two short phrases long), may have an effect on healthy 
individuals’ performance as well. It might be the case, therefore, that pathology only 
exacerbates behavioral trends observable in healthy individuals (see also Frazier & 
Friederici 1991, Fyndanis et al. 2012, Miyake, Carpenter & Just 1994, among others).       

However, PK’s significantly worse performance on all three conditions of the first 
task version compared to the control group reveals that he has not only a distance-
induced impairment, but also a parallel deficit, probably difficulty encoding/selecting 
verb-related diacritical features––in terms of sentence production models (e.g., Levelt 
1999)––or a difficulty retrieving the verb form/inflection that corresponds to the 
correctly encoded abstract, prephonological features (e.g., aspect, tense) (see Faroqi-
Shah & Thompson 2007). The rationale behind this claim is based on the following: 
When the cue is adjacent to the to-be-produced verb form, as was the case with the 
first task version, we assume that at the point when the target has to be produced, the 
aphasic speaker still maintains the semantic representation of the cue. In addition, 
based on the literature, we assume that the semantics of the cue(s) is well-preserved in 
agrammatic aphasia (e.g., the adverb “yesterday” refers to the PAST; see, for 
example, Faroqi-Shah & Dickey 2009). Therefore, when an aphasic speaker is tested 
on tasks involving sentences with adjacent cues and targets and makes errors in verb 
production, these errors could be attributed to a deficit in encoding/selecting the 
values of the diacritical features and/or in retrieving the corresponding verb forms. In 
other words, in such cases, the aphasic speaker either fails to copy the feature value 
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carried by the cue to the target (e.g., to copy the 3rd person, singular number values 
from the subject Mary to the to-be-produced verb form), or (s)he manages to do so, 
but fails to retrieve the verb form that corresponds to the specific value of the verb 
feature. Another possible account for the problematic production of categories such as 
tense and aspect is that agrammatic speakers have a deficit in integration processes, 
i.e., they have difficulty processing and integrating information from two distinct 
levels of representations, namely grammatical and conceptual/extralinguistic (see 
Fyndanis et al. 2012).  

Furthermore, the present results reveal that some of the dissociations between 
functional categories reported in the aphasia literature may not be genuine, but just an 
artifact of the experimental design, which does not always match the different 
conditions in terms of distance between the cue and the target. We have already 
mentioned Friedmann and Grodzinky (1997) and Nanousi et al. (2006) as examples of 
such studies. This claim is substantiated by the comparison of PK’s performance on 
agreement in the first task version (no distance between the cue and the target) with 
his performance on tense and aspect in the second task version (non-local dependency 
between the cue and the target). Based on the results obtained by this comparison, PK 
appears to perform significantly better on agreement (87% correct) compared to tense 
(37% correct) and aspect (43% correct) (by Fisher’s exact test, agreement vs. tense: p 
= .000, agreement vs. aspect: p = .001). Interestingly, this comparison derives the very 
pattern of agrammatic performance (agreement>tense/aspect) reported by Nanousi et 
al. (2006) as well as the pattern of agrammatic performance (agreement>tense) 
reported by Friedmann and Grodzinsky (1997). In fact, as mentioned in the 
Introduction, in these studies there were no intervening phrases between the cue and 
the target in the agreement condition, whereas one or two phrases intervened between 
the cue and the target in the tense (and aspect) condition(s). 
 
 
4.1 Elaborating on the locality effect 
 
The results indicate that the distance between the elements of a dependency does 
constitute a source of computational difficulty, and this variable can affect sentence 
processing not only in comprehension (e.g., Gibson 1998), but also in production. 
Moreover, the present study shows that not only long-distance syntactic dependencies 
(occurring, for example, in sentences containing center-embedded object-extracted 
relative clauses), but also non-local morphosyntactic or morphosemantic 
dependencies can heavily tax the processing system of at least some speakers with 
processing limitations, such as individuals with non-fluent agrammatic aphasia. 
Interestingly, even when only one or two short phrases (one- or three-word long each) 
intervene between the cue and the target, this can be sufficient for locality effects to 
emerge.  

McElree (2000) has found that, in normal sentence comprehension, during the 
processing of dependencies such as those included in sentences with relative clauses, 
the retrieval/reactivation of the antecedent, when the verb is encountered, is mediated 
by a content-addressable (and not by a slower search-based) mechanism/memory 
system. That means that the time it takes to reactivate and retrieve the antecedent––
which presumably reflects the speaker’s effort (or, alternatively, the amount of the 
processing resources being consumed)––is not increased as a function of the amount 
of the intervening linguistic material between the elements that make up the 
dependency. In long-distance antecedent-gap dependencies (and perhaps in subject-
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verb or temporal/aspectual adverbial-verb dependencies as well), what may be 
affected by the amount of the interpolated material is the degree of availability (or the 
strength of the representation) of the antecedent. When the dependency is too long, it 
is likely that, at the point when the speaker encounters the verb, the antecedent’s 
representation is no longer available, thus it cannot be retrieved when the target verb 
form has to be produced. However, if it is still available, although weak, it is retrieved 
as fast as when the dependency is not distant. The dependencies included in our 
experiment are not particularly distant, as only one or two short phrases intervened 
between the cue and the target. Thus, one would not expect this distance to cause 
unavailability of the cue’s (lexical/semantic) representation at the point when the 
target has to be produced in normal processing (i.e., in individuals without 
language/cognitive impairment). However, it is well established that agrammatic 
individuals have processing limitations. For instance, it has been argued that 
agrammatic speakers suffer from fast decay in the activation of 
information/representations (e.g., Kolk 1995) or, alternatively, they have limited WM 
capacity (e.g., Caplan & Hildebrandt 1988, Friedmann & Gvion 2003, Kok et al. 
2007). Furthermore, it has been found that the WM limitation can be selective, 
affecting specific components of the WM system. Martin, Shelton, and Yaffee (1994), 
for example, reported on two patients who showed a dissociation between semantic 
and phonological short-term memory deficits. Thus, in our experiments, one could 
assume that the distance between the cue and the target is long enough to severely 
weaken the strength of the cue’s representation rendering it unavailable at the point 
when the target has to be produced. This could explain the significant drop in PK’s 
performance on two of the three conditions of the second task version.4  

It might be the case, however, that it is not only the cue-target distance that is 
responsible for these between-task differences. The nature of the interpolated material 
might also play a role. One could assume, for example, that the increased errors of our 
agrammatic participant (as well as of the control group; see footnote 4) in the 
agreement condition of the second task version were also due to the fact that the 
intervening phrases posed additional constraints on the target (the to-be-produced 
verb), that is, they could never be neglected but called for the encoding of specific 
tense and aspect values in the to-be-produced verb,5 and at the same time the 
agreement representation/value, carried by the subject, was less prominent and more 
noisy than in the first task version, possibly due to the distance between the subject 
and the verb (target) (note that, in the agreement condition, the increased distance 
between the subject and the verb was the only difference between the two tasks). 
Similar assumptions could be made for PK’s performance on the tense condition. In 
other words, it is likely that when agrammatic individuals have to perform complex 
tasks, such as selection and retrieval of verb forms that correspond to a cluster of 
features/values (like person, number, tense and aspect values carried by the subject 
and the intervening adverbials, as was the case in the present experiment), only 
                                                 
4 The control group shows a locality effect on agreement, but its performance on this category, in both 
tasks, is very high (>93% correct). Τhese high levels of performance do not allow us to argue for 
unavailability of the cue at the point when the target has to be produced. The locality effect observed in 
the control group could be accounted for by assuming that the nature of the intervening phrases in the 
second task version increased the demands of the task (see next paragraph).  
5 This is so, because in Greek finite verb forms are always marked for the person and number of the 
subject, tense and aspect. Thus, in the present design, at the point when the participant has to produce 
the target/verb form, (s)he always reactivates not only the semantic representation/information carried 
by the “distant” cue (e.g., the person and number values extracted from the subject), but also the pieces 
of grammatical information carried by the interpolated elements (i.e., tense and aspect values).  
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intermittently does their processing system function properly, and, importantly, the 
more distant feature (conveyed by phrases such as DPs/subjects, adjuncts/temporal or 
aspectual adverbials) which the verb has to agree with is the most vulnerable one. 
Thus, we speculate that if the intervening elements had been irrelevant to the features 
of the target verb form, probably they would have been neglected and, thus, they 
would have caused no extra difficulty to the agrammatic participant.  

Certainly, the hypothesis that, in non-local dependencies, the difficulty can be 
imposed not only by the distance between the cue and the target but also by the nature 
of the intervening phrases deserves to be tested experimentally. This hypothesis, 
however, appears to be consistent with the results reported by Friedmann and Gvion 
(2003), who examined the processing of long-distance antecedent-gap dependencies 
in sentences with subject- and object-extracted relative clauses. In the task they 
administered, at the point of the reactivation of the antecedent’s semantic 
representation, there was no need for reactivation of the interpolated material. Indeed, 
the presence of this material did not appear to affect the agrammatic participants’ 
performance. Probably this difference in the reactivation demands in Friedmann and 
Gvion’s study and in the present study could (partly) explain the contradictory results 
of the two studies. Obviously, Friedmann and Gvion’s (2003) results and our findings 
are not comparable, since the two studies tap different modalities (auditory 
comprehension is examined by Friedmann and Gvion and auditory production by us), 
but the difference of the two studies as to the reactivation demands of their tasks leads 
to assumptions that could be tested in future research.  
 
 
5. Conclusions 
 
This study demonstrates that the distance between the cue and the target may affect 
agrammatic performance in sentence production tasks. Related to this, some of the 
dissociations between functional categories reported in the aphasia literature may not 
be genuine, but just a reflection/artifact of the experimental design, in cases where the 
different conditions are not matched in terms of distance between the cue and the 
target. Lastly, as PK’s results illustrate, agrammatic speakers may have more than one 
deficit, which coexist; PK’s performance on the two sentence completion task 
versions indicates that he has feature selection/verb form retrieval problems affecting 
functional categories across-the-board (albeit to different degrees) and a distance-
induced processing impairment.         
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Abstract 
 
The etymo-cognitive approach (García-Aragón 2013) elicits, structures, and 
systematises the semantic information that often goes unnoticed in the etymology of 
Modern Greek through etymo-cognitive maps. These are graphical devices in which 
etymologically related words can be logically structured and grouped according to the 
subject-matter and the type of learner involved.  

As an example of how this approach can help a terminological knowledge base 
such as EcoLexicon (ecolexicon.ugr.es) or its lexicographical counterpart MeteoTrad 
(www.meteotrad.com) satisfy users’ cognitive and communicative needs in Modern 
Greek, we analyzed different environmental terms belonging to different subdomains 
of the Environment in order to extract the etymo-semantic knowledge underlying 
them. Ultimately, this information can be structured in etymo-cognitive maps linked 
to those in EcoLexicon and MeteoTrad so that the translators’ knowledge and 
terminological representation of Modern Greek environmental terminology can be 
better understood and thus acquired.   

 
Keywords: EcoLexicon, MeteoTrad, Modern Greek, Environmental Terminology, 
Etymo-Cognitive Approach, Etymology, Semantics, Conceptual Metaphor, 
Knowledge Representation, Knowledge Acquisition. 
 
 
1. Introduction: EcoLexicon and MeteoTrad 

 
EcoLexicon (ecolexicon.ugr.es) is a frame-based terminological knowledge base 
(TKB) on the environment which seeks to meet the cognitive and communicative 
needs of different user groups, such as specialized translators and trainee translators in 
six languages (Faber 2012, López, Buendía & García-Aragón 2012, Faber, León & 
Reimerink 2011, García-Aragón 2011, León, Reimerink & García-Aragón 2010). 
Recently, EcoLexicon has become a powerful tool for Modern Greek terminology in 
the environmental domain, with 3,524 concepts linked to 18,583 terms, 4,969 of 
which are in Modern Greek. This amounts to 27% of all terms and variants (León, 
Reimerink and García-Aragón 2013). This information is displayed in the multimodal 
interface of the TKB in the form of dynamic networks and side windows (Figure 1).  

                                                 
1 This research has been carried out within the framework of the project RECORD: Representación del 
Conocimiento en Redes Dinámicas [Knowledge Representation in Dynamic Networks, FFI2011-
22397], and supported by an FPU grant to the author (AP2009-4874), both funded by the Spanish 
Ministry for Science and Innovation. 
2 The author would like to thank Pamela Faber for proofreading this paper. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
439-450.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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Figure 1: The EcoLexicon interface displaying acid rain dynamic networks, concordances, definitions, 
equivalents, contextual domains, etc. 

 
 

Since Frame-Based Terminology argues that terminological knowledge bases 
should reflect conceptual structures similarly to how they are related in the human 
mind (Faber 2011, Meyer et al. 1992), this means that Modern Greek terms or 
specialized knowledge units should be represented in the same way as in the Greek 
mental lexicon (cf. Ungerer & Schmid 1996, Jackendoff 2002, Aitchison 2003). This 
can be achieved by using frames. This is why dynamic networks are also being 
included in Modern Greek in the lexicographic counterpart of EcoLexicon: 
MeteoTrad (Figure 2).  
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Figure 2: Dynamic network from MeteoTrad regarding όξινη βροχή (acid rain) in Modern Greek 

 
 
However, since different languages tend to group, structure, and represent concepts 

according to their own evolution and circumstances, this creates linguistic 
asymmetries or anisomorphisms (cf. Yong & Peng 2007: 136-139, García-Aragón 
2012). Therefore, innovative lexicographical entries are required in order to help 
EcoLexicon meet their users’ needs. This is where its future lexicographical 
counterpart comes into being: the Meteotrad dictionary (www.meteotrad.com), 
Meteorology and Climatology for translators in English, Spanish and Modern Greek 
(Figure 3). 
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Figure 3: Beta main page of MeteoTrad displaying different access routes 

 
 

MeteoTrad is partially based on the Function Theory of Lexicography 
(Bergenholtz & Tarp 2003, 2004, 2010, Nielsen 2010, Tarp 2008, 2013a, 2013b, Tarp 
& Fuertes-Olivera 2014), which argues that dictionaries are utility products “designed 
to help specific types of users in specific types of situations to solve specific types of 
problems” (Nielsen 2010). In the case of translators, this requires a multi-purpose tool 
that would (i) describe the meaning of words; (ii) their use in context; (iii) their 
possible correspondences in other languages; and (iv) their position in the 
configuration of the mental lexicon (Tercedor, López, & Faber 2013). Such a tool 
should also facilitate the knowledge-acquisition process underlying specialized terms, 
thus increasing the translators’ productivity and quality in a specific subject-field with 
a view to saving time and money. If the main characteristics of a language (e.g. 
Modern Greek etymology and orthography) are exploited in order to achieve this goal, 
translators could benefit from complementary aids, such as etymo-cognitive maps 
(García-Aragón 2013). By progressively querying the Meteotrad online dictionary, 
translators would benefit from an “emancipatory lexicography” which could make 
them more autonomous. 

In this line, something that can be first considered an obstacle to learning a 
language (in this case Modern Greek etymology and orthography) can become a tool 
for specialized language learners, such as novice translators or those who begin to 
work in a new subject field.  

As an example of how this etymo-cognitive approach can help EcoLexicon satisfy 
users’ cognitive and communicative needs in Modern Greek, we have analyzed 
different environmental terms belonging to different subdomains of the Environment 
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in order to extract the etymo-semantic knowledge underlying them. Ultimately, this 
information can be structured in etymo-cognitive maps linked to EcoLexicon so that 
the translators’ knowledge and terminological representation of Modern Greek 
environmental terminology can be better understood and thus acquired.   

 
 

2. The etymo-cognitive approach  
 

The etymo-cognitive approach makes explicit a type of semantic information that 
usually goes unnoticed in the process of learning Modern Greek, but which facilitates 
the acquisition of the language. This approach is based on both the internal and 
external structure of Greek, i.e. roots or etymons and their word-forms or derivatives 
(García-Aragón 2013), called by Clavo-Sebastián and Martín de Hoyos “elementos 
formantes” or “constituent elements” of Greek in natural sciences (2011: 737). 

It is well known that the large number of derivatives is one of the most difficult 
obstacles to learning Modern Greek. Still another problem is the orthography. 
However these difficulties are more apparent than real since according to Goswami et 
al. (1997), the transparency of Greek orthography may facilitate the recognition of 
smaller units within words.  

Our approach is based on the assumption that these smaller units frequently bear 
the same or nearly the same implicit semantic information. The shared semantic 
information between each etymon and its derivatives is made explicit in their 
orthography. 

For instance, ‘lunch’ (μεσημεριανό) is pragmatically and etymologically related to 
when it is eaten: ‘noon’ (μεσημέρι, from μέση ‘middle’ + ημέρα ‘day’). This does not 
usually happen in western languages because terms are less transparent. Roughly, the 
ancient word ημέρα (‘day’) is found in many other Greek words, such as ημερήσιος, 
καθημερινός, ισημερινός, μεσημέρι, μεσημεριανό, ευημερία, εφημερίδα, πενθήμερο, 
καλημέρα, σήμερα, ενημερώνω, εφήμερος, ημερομηνία, ημερολόγιο, etc. Initially, their 
corresponding meanings may not be interrelated in the learner’s mother tongue: daily, 
everyday, equator, noon, lunch, prosperity, newspaper, five-day, good morning, 
today, to update, ephemeral, date, calendar, etc. (García-Aragón 2013). Nevertheless, 
there is a semantic relation to the concept DAY in these terms that is not evident in 
English. This phenomenon is more prominent in Modern Greek than in other 
languages, and it should be structured and exploited for both natives and learners.   

Consequently, this approach takes advantage of widely known words in the 
learners’ knowledge of Greek or from those in their mother tongue words whose 
etymons come from Ancient Greek roots and which are still used in Modern Greek 
(García-Aragón 2013). Thus, the learner’s previous knowledge is transformed and re-
directed in order to extract and highlight the shared meaning between the learner’s 
mother tongue and Modern Greek.  

There are also other innovative ways of teaching/learning Modern Greek 
vocabulary. For example, Kitsa (2006) divides Greek vocabulary into “morphemes 
that form words” in 12 different units. Among others, she groups examples such as 
βιο-/-βιο-, χρον-/-χρον-, -μανής/-μανία, ανθρωπο-/-άνθρωπος, παλαιο-/παλιο-, etc. and 
allomorphs such as εργ-/οργ-/-ουργ-, υδρ-/υδατ-, γαλ-/γαλατ-/γαλακτ-, γαιο-/γεω-/γη-/-
γειος, etc. All of these have a clear semantic load that can be exploited: life, time, 
craze, human, old, work, water, milk, earth, etc. However, many of them do not have 
a precise meaning. Therefore, they cannot be etymo-cognitively exploited. Examples 
include περι-, -άτος, -άδικο, -ίδικο, απo-/απ-/αφ-, αυτο-/αυθ-, αντι-/αντ-/ανθ-, παρα-, 
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υπό-/υφ-, προ-, etc. Since there are many words that can fall into these categories, it is 
extremely difficult to group them in coherent semantic classes. Moreover, as Mela-
Athanasopoulou (2009: 191) points out in the example of υπομένω, επιμένω, and 
προσμένω, “the meanings of the composite verbs are not simply the result of the 
meanings of the prepositions [υπό, επί, προς = under, on, towards] and the verb [μένω 
= stay]”.    

 
 

3. Etymo-cognitive maps 
 

Conceptual metaphor (Lakoff 1987, Johnson 1987, Langacker 1987, Kövecses 2002, 
inter alia) and concept maps (Novak 1998, Novak & Cañas 2006, inter alia) play an 
important role in the construction of etymo-cognitive maps. These are graphical 
devices in which etymologically related words can be logically structured and 
grouped according to the subject-matter (in this case the environment) and the type of 
learner involved. They are also a useful tool for Modern Greek translators, who use 
the EcoLexicon knowledge base in their work or its future lexicographical 
counterpart, the Meteotrad dictionary. 

In specialized environmental terminology, it is also possible to exploit the shared 
semantic information between each etymon and its derivatives (e.g. the etymological 
family of ημέρα). For example, the morphology of clouds could be learned and 
represented using only five etymons: στρώμα, ύψος, συσσωρεύω, θύσανος and 
μελανός. A translator whose mother tongue is not Greek, could find this useful.  

By metaphorically relating στρώμα to the equivalence between “mattress = layer = 
stratus”, a specialized translator would identify the nature of an υψίστρωμα (ύψος + 
στρώμα = high + layer  altostratus) or infer what a στρωματομελανίας is (στρώμα + 
μελανός = layer + black cloud  nimbostratus). This could also be applied from the 
opposite perspective, in the case of a Greek-speaking translator who wants to 
remember basic rules pertaining to international cloud nomenclature (Figure 4).   
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Figure 4: Etymo-cognitive map regarding cloud morphology nomenclature 

 
 
Etymo-cognitive maps are representations of lexical structure and are based on ad 

hoc categorizations, metaphors, and motivations. These maps are always 
heterarchical, and can be mono-, bi-, or multilingual depending on the learner’s 
background and objectives. The organization of these maps is flexible and dynamic 
depending on the activity, the course level, and the type of user involved.  

Unlike the conceptual representation in frame-based terminology, etymo-cognitive 
maps cannot be domain-derived since they do not represent the relations shared by 
concepts in a specific (sub-)domain or event. Instead, these maps focus on a common 
meaning that links the lexical representation of different concepts. The main 
constraint is directionality, which must be from Greek to the user’s mother tongue. 
However, they can represent subgroups of etymological families, as in the case of 
νέφος (Figure 5).  
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Figure 5: Etymo-cognitive map of the families of νέφος 

 
 
The word ‘nephoscope’ generates the head of the family (νέφος) because 

nephoscope is directly related to it etymologically and the same meaning is shared by 
both English and Greek. Different related families and subfamilies of νέφος are 
displayed, connected by lines numbered in red: 1. term generating the map; 2. words 
with νεφο-; 3. words with νέφι-; 4. usual occurrences with νεφών; 5. subfamily of 
νέφωση; 6. subfamily of νεφέλη; 7. subfamily of σύννεφο; 8. joint families of 
σύννεφο and νέφος; and 9. occurrences of νέφος by itself. The fact that all of these 
families are related makes them for a non-native translator dealing with domains and 
subdomains of METEOROLOGY, such as weather prediction, weather reports, cloud 
description, ecology, atmospheric pollution, etc.  

In a more specialized context, such as GEOLOGY, there is a whole family of 
etymologically related words: αντίκλινο, σύγκλινο, γεωσύγκλινο, ισοκλινής, υποκλινής, 
ανισοκλινής. These words are all related to clinic, both in a metaphorical and non-
metaphorical sense (Figure 6).   
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Figure 6: Etymo-cognitive map of clinic (κλινική) and subfamilies (κλίνη and -κλίν/o-) 

 
 
In Figure 6, the semantic and formal resemblance of the words clinic, clínica and 

κλινική was considered a suitable candidate for headword. Each infographical object 
derived from the central nodes (κλινική, κλίνη) is a representation of concepts in a 
family resemblance context. Metaphorically or rather metonymically, clinic is a place 
where beds can be found and, not surprisingly, the Greek etymon of κλινική (clinic) is 
again etymologically related to the concept BED, which, in turn, is best expressed as 
κλίνη (the second central infographical object), which is the learned word for bed. 

In contrast with popular words (ΔΗΜ.) in κλινική and κλίνη, almost all derivatives 
of -κλιν/ο- are rather learned (ΛΟΓ.) or belong to a specific domain, such as anatomy, 
archaeology, architecture, geology, navigation, technology, and physics. These 
domains are marked in Greek capitals (ΑΝΑΤ., ΑΡΧ., ΑΡΧΙΤ., ΔΗΜ., ΓΕΩΛ., 
ΓΡΑΜΜ., ΛΟΓ., ΝΑΥΤ., ΤΕΧ., ΦΥΣ.). 
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4. Conclusions 
 

This paper describes practical applications of the etymo-cognitive approach, which 
are being implemented as a module in the EcoLexicon terminology base and its 
lexicographical counterpart, the online dictionary MeteoTrad. By exemplifying terms 
in the domains of Meteorology and Geology, we have shown how words from the 
user’s mother tongue, derived from Greek etymons, can be identified and exploited. 
This approach takes advantage of the learner’s previous knowledge in order to 
lexically structure words, depending on their meaning and etymology. Since many 
Greek words are related to each other both semantically and orthographically, they 
can be grouped and structured in such a way as to be retrieved more easily, as 
reflected in graphical representations or maps.  

For future research, we plan to organize Modern Greek environmental vocabulary 
based on well-known etymons, so that all that potential can be applied not only for 
reception purposes but also for text production and word formation in MeteoTrad. 
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Abstract 
 
Terminological dependency refers to the relations between the specialized terms of 
different languages when these relations are asymmetrical or hierarchical, i.e. 
linguistic subordination. In EcoLexicon (http://ecolexicon.ugr.es), a multilingual 
environmental knowledge base, and in its lexicographical counterpart MeteoTrad 
(www.meteotrad.com), there is a dependency relation between English and the rest of 
the languages.  

In this paper, we analyse the degree of dependency of a series of specialized 
English terms in relation to other terms in Modern Greek. These examples reflect the 
impact of English on the Greek language in certain subdomains of the environment. 
Paradoxically, Greek is still used to designate new concepts that the Greek community 
itself imports (αντιδάνεια, Rückwanderer, or “remigrant terms”). In Greek, this leads 
to morphological and conceptual adaptations as well as clashes in both general 
language words and specialized terminology.  

An explanation of this phenomenon is important for terminology theory since it 
can shed light on the specification and evaluation of hierarchical relations that 
underlie conceptual structure in different languages. 
 
Keywords: Modern Greek, terminological dependency, terminological knowledge 
bases, environmental science, neology, EcoLexicon, MeteoTrad. 
 
 
1. Framework: Terminological dependency in EcoLexicon and MeteoTrad 
 
Terminological dependency is the study of the relations between the specialized terms 
of different languages when these relations show asymmetrical or hierarchical aspects, 
i.e. linguistic subordination. This phenomenon is seen in languages used by a 
privileged or hegemonic community (from a social, economical or cultural 
perspective). Such languages export lexical units and/or concepts to another language. 
Consequently, this second language and its community become dependent on a 
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foreign code to designate new concepts (Sánchez-Ibáñez 2013). This phenomenon has 
been studied by different authors, starting with Portelance. She was the first to state 
that in order to obtain a terminological fertilization, it was important to imitate the 
dynamics of the different nomenclatures so as to insert new terms in a specific domain 
(1987: 359).  

We can say that terminological dependency is a consequence of the new global 
relations. At the same time, it can also become a triggering factor for those relations 
as globalisation related to linguistic communication is associated to processes in 
which some languages are more used than others (Garrido 2010: 71). This linguistic 
globalization is caused by a range of influential elements, which finally lead 
communication to situations of asymmetry. According to Sánchez Ibáñez (2013: 249), 
those elements regard the following aspects: 

Language: as a catalyser of the elements defining the idiosyncrasy of every 
linguistic community, its development goes on a par with the realities it represents.  

Education: this element encompasses all the aspects regarding the way a linguistic 
community organizes the relations among its individuals and their access to higher 
education and, in consequence, to specialized knowledge.   

Demographics: this criterion per se, even if it can reveal a lot of useful 
information, may be insufficient if it is not contrasted with other parameters. Thus, it 
should not be considered as a referential factor to presuppose the success in using a 
specific language in a specialized context.  

Economics: this element can be studied in this context under two different points of 
view. First, as the main triggering factor of the asymmetries causing the gap in the 
transfer of knowledge between two communities, primarily due to the differences 
regarding economic activity in the different world areas. Secondly, it is important to 
take into account the importance of languages as economic agents (the so-called 
“language industries”). Those agents activate economic sectors and thus modify the 
general situation of their speakers. 

Scientific communication nowadays is conditioned by all these factors and imposes 
its own rules of use for specialists, which are marked by three main facts: 

 High-speed and easy broadcasting of any kind of information: the 
development of the new technologies has made scientific communication be 
almost instantaneous. This means that the geographical factor is not important 
anymore in order to share and transfer specialized knowledge. In words of 
Giddens, (1990: 64) “Globalization can be defined as the intensification of 
worldwide social relations which link distant localities in such a way that local 
happenings are shaped by events occurring many miles away and vice versa”. 

 Use of English as a lingua franca: scientific monolingualism conditions the 
publication of specialized papers, books and journals in the non English-
speaking communities.  

 Importance of the publication of scientific results and discoveries in 
accordance with a range of legitimating standards which must be followed. 
Otherwise, the published contents end up losing prestige and credibility. 

In EcoLexicon (http://ecolexicon.ugr.es), a multilingual terminological knowledge 
base on the environment (Faber et al. 2007, 2008, 2011, Faber 2012, León-Araúz et 
al. 2010, García-Aragón 2011), there is a dependency relation between English and 
the rest of the languages included. EcoLexicon is a frame-based terminological 
knowledge base on the environment which targets the cognitive and communicative 
needs of different user groups, such as specialized translators and trainee translators in 
the following six languages: Spanish, English, Modern Greek, German, French, and 
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Russian. This terminographic resource has a related lexicographic resource, 
MeteoTrad, which is being designed based on similar premises. 

EcoLexicon represents the conceptual structure of the specialized domain of the 
Environment in the form of a visual thesaurus in which environmental concepts are 
configured in semantic networks. This information is displayed in a multimodal 
interface in the form of networks with more information available in side windows, 
pop-up windows, and scroll-downs. EcoLexicon includes a definition for each 
concept and also provides graphical resources that illustrate it. It also lists the terms 
that designate the concept in different languages. In addition, for each term, 
EcoLexicon provides information concerning its grammatical category (noun, noun 
phrase, verb, adjective or adverb); term type (main term, synonym, geographical 
variant, and acronym); gender (masculine, feminine, and neuter); contexts of use, and 
recently phraseology (Buendía 2013). 

 
Figure 1: Entry for ACID RAIN in EcoLexicon (concept in the center, surrounded by relations to other 

defined concepts. Definition, terms and resources at the left side of the interface) 

 
 

As previously mentioned, EcoLexicon is the practical application of frame-based 
terminology, which specifies the conceptual system of the domain by means of an 
integrated top-down and bottom-up approach. This approach is top-down because 
information was collected from specialized dictionaries and other reference materials, 
and subsequently validated by experts. However, it is also bottom-up because data 
were also extracted from a domain-specific multilingual corpus of texts. 

It is assumed that potential users of EcoLexicon have a fair command of scientific 
language, of English or Spanish since these are the interface languages, and optionally 
of one of the other languages in the knowledge base (López, Buendía & García 2012: 
62). EcoLexicon is thus designed to meet the needs of different user profiles, such as 
students of environmental science who wish to acquire specialized knowledge, 
translators seeking translation correspondences, and specialists interested in text 
production. As such, following Sager (1990: 197-199), Pearson (1998: 35-39), and 
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Bergenholtz & Tarp (2010: 34–35), there are three user profiles: laypeople, semi-
experts and experts. 

Recently, EcoLexicon has become a powerful resource for Modern Greek 
environmental terminology. As such, it has 3,524 concepts linked to 18,583 terms, 
4,969 of which are in Modern Greek. This amounts to 27% of all terms and variants 
(León, Reimerink & García-Aragón 2013). In EcoLexicon, searches can be carried 
out either by concept or by term. Moreover, long lists of concordances can be 
displayed in order to show the behavior and usage of the search term:  

 
Figure 2: Extract of concordances for the term όξινη βροχή 

 
 

As previously mentioned, even though searches in EcoLexicon are adapted to user 
needs, there is also an online dictionary project (MeteoTrad, www.meteotrad.com) 
that will exploit the fact that languages can represent concepts differently, depending 
on their evolution and context (cf. Yong & Peng 2007: 136-139, García-Aragón 
2012). Therefore, lexicographical entries are also being designed that will better fit 
translators’ expectations regarding specific language pairs, following the Function 
Theory of Lexicography (Bergenholtz & Tarp 2003, 2004, 2010, Tarp 2008, Nielsen 
2010) (Figure 3). 

 
Figure 3: Beta entry for the term wet acid deposition from English to Modern Greek in MeteoTrad 
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2. Terminological dependency  
 
Currently, the role of the Greek language as a vehicle of knowledge transfer is 
different from what it formerly was. Greek is currently a receiver of terms and 
concepts. This is especially true for in the case of specialized language. This 
unidirectional knowledge transfer requires the establishment of dependency roles. In 
this sense, terminological dependency is a linguistic phenomenon that arises from a 
unidirectional transfer of specialized designations from one language to another (in 
this case English and Greek). At the same time, this terminological dependency is 
both a cause and consequence of asymmetries between both communities of 
specialists (Sánchez-Ibáñez 2013: xiii). This claim is supported by theoretical 
elements and data from conceptualization, specialized neology, and specialized 
translation.  

It was Sager (1990: 57) who first differentiated primary term formation from 
secondary term formation, thus paving the way for the inclusion of contextual and 
situational elements in the creation of specialized lexical units (specialized neology).  
Primary term formation is motivated by scientific innovation, through which new 
concepts are introduced to a community who needs (and thus creates) a designation 
for them. These specialized neologisms correspond to Rondeau’s (1981) néonyms 
d’origine [original neonyms].  

Secondary term formation however occurs as a result of a previously existing 
terminology in a language, or as a consequence of term transfer from a different 
language code. These specialized neologisms correspond to Rondeau’s néonymes 
d’appoint [back-up neonyms]. 

There are also cultural theories of terminology, such as Rajaspera’s (1996), Lara’s 
(1999, 2001) and Diki-Kidiri’s (2000, 2008, 2010), which place culture at the heart of 
terminology itself. This means that terminology reflects the convergence of a 
community’s experience, accumulated knowledge, and production. These factors 
account for the community’s articulation of reality and linguistic code (Diki-Kidiri 
2000: 29, Sánchez-Ibáñez 2013: 247-248). In line with this assertion, there are also 
extralinguistic elements that influence terminology and specialized neology. Such 
socioeducative, demographic and economic elements clearly place Greece, Cyprus, 
and the rest of the hellenophone communities in a subordinate relation to English 
speaker communities. Iordanidou’s (2008: 3) writes: 

 η γλώσσα συνδέεται αναπόσπαστα με το ευρύτερο ανθρωπογεωγραφικό 
περιβάλλον. Οι ιστορικές συνθήκες, όπως επιδρούν στην κοινωνία και στον 
πολιτισμό, εγγράφονται και αποτυπώνονται στις γλώσσες 

An explanation of this phenomenon is important for terminology theory since it 
can shed light on the specification and evaluation of hierarchical relations that 
underlie conceptual structure in different languages. It can also be used to predict 
certain problems and behavioral aspects of neologisms in Modern Greek. According 
to Sánchez-Ibáñez (2013), a more detailed dependency analysis could be performed 
by looking for the following terminological dependency traces:   

 
 Morphosyntactic traces or the way in which way prefixes, suffixes, and roots 
move from one language into another. 
 Terminological usage or the link between the stability and subsequent 
embedding of terms in Modern Greek and their dependency upon English. 
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 Cognitive adaptation or the extra term information (explanations, synonyms, 
hyperons, hyponyms) needed by users as well as the potential dependency reflected in 
this variation. 
 Semantic traces or the correlation between the concepts underlying the 
imported terms and their degree of dependency.  
 Modes of translation or the strategies used to re-translate the imported terms 
and adapt them.  
 

Regarding morphosyntactic traces, Álvarez de Mon and Rosado (2012) state that 
there has been a shift from hellenisms to anglicisms in new technologies, such as in 
the field of measuring instruments, analysis, environmental data recording, etc. These 
authors point out that this may be due to the following: (i) anglicisms promote and 
facilitate international communication; (ii) anglicisms lend a professional aura to 
discourse (at least in Spanish); (iii) anglicisms are regarded as natural in specialized 
discourse; (iv) there are no accurate translation equivalents in the receiving 
community, etc. 

In contrast with other languages such as Spanish, the specialized Modern Greek 
texts in the EcoLexicon corpus have a wide range of possible and complementary 
translations (συμπληρωματικές μεταφράσεις) (i.e. anglicisms inserted in a Modern 
Greek text in parentheses following a translation correspondence in Modern Greek, or 
vice versa). This may be due to the fact that the new term is semantically opaque and 
thus not easily understood in the receiving community (Álvarez de Mon and Rosado 
2012). This strategy can also be used to eliminate disambiguation. Examples of such 
complementary translations are the following: 

Αλλά τί είναι τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) ή μακροσκοπικό αισθητήριο 
όπως ακριβώς μεταφράζεται ο αγγλικός όρος; Είναι η επιστήμη που 
χρησιμοποιεί ... 
Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ένα δυνατό υπόβαθρο στην ποσοτική 
τηλεπισκόπηση (quantitative remote sensing), εκτενή εμπειρία στην ... 
Η τηλεπισκόπηση ή τηλεανίχνευση (remote sensing) είναι η επιστήμη και η 
τεχνική που ασχολείται με τη συλλογή πληροφορίας σχετικά με ένα 
αντικείμενο, μια περιοχή, μια ... 
Η Τηλεπισκόπηση (Remote Sensing) και τα Συστήματα Γεωγραφικών 
Πληροφοριών. (Geographical Information Systems/GIS) παρέχουν ασφαλή 
και οικονομικά … 
η τηλεανίχνευση ονομάζεται τηλεπισκόπηση. Στην Αγγλική βιβλιογραφία 
χρησιμοποιείται ο ευρύτερος όρος remote sensing (τηλεαίσθηση), και στη 
Γαλλική ... 

All these “complementary translations” reflect, in conclusion, a re-denomination 
process of the specialized knowledge. A knowledge which, in this case, is closely 
linked to the translation process and can cause polysemy or variation of different 
kinds.  

Re-denomination can reveal a great deal of extralinguistic information but it is very 
difficult to analyse systematically. Nevertheless, we could venture to consider the 
cognitive adequacy which lies behind those denominative solutions as a significant 
trace of terminological dependency. This reliance would be rooted in the way all those 
reformulations somehow refer to information which is not present in the text. As 
Kocourek said (1992: 24), external criteria to linguistics constitute an important 
starting point for the analysis of specialized texts.  
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Both Kocourek2 (1992: 25) and Ciapuscio (in Brumme, 2001) consider (the) 
reformulation to be a sort of continuum, and not just a one-way transfer between 
specialists with different cognitive levels. In particular, Ciapuscio (ibid.) explains that 
the first phase of the adequative process would be the scientific paper and the last one, 
the divulgative article. However, she also says that the latter can have some influence 
on new specialized texts regarding the same topic and, thus, re-start the whole cycle. 
Re-denomination would be, in consequence, a cyclical process of intertextual 
retroalimentation. This may be caused by the need of discursive adaptation in order to 
reduce cognitive asymmetries. 

Dependency would arise if this cycle was somehow interrupted3. There are 
different factors which would cause this: first, the fact that the adaptation was not just 
cognitive, but also linguistic; and secondly, that the links between both codes 
involved in the process would be somehow asymmetrical. This would imply that the 
influence of the texts written in the dependant code (in this case Modern Greek) on 
those in the more prestigious language (in this case English, the lingua franca for 
scientific exchanges) would be reduced. This would reveal that the linguistic transfer 
between both codes would prevail over the adaptation of the cognitive content, with 
all the implications which it entails.  

Despite the apparent unidirectional nature in English and Greek term transfer, 
“boomerang” terms exist since the Greek language is still used to designate new 
concepts in the English-speaking world. Paradoxically, these terminological 
designations are subsequently imported by the Greek community. This means that 
English is linguistically dependent upon Greek for terminological designations, 
whereas Greek is conceptually dependent upon English for new specialized concepts.  

 
 
3. Degrees of dependency: Greek wanderers and boomerangs 
 
Although such specialized terms are often called αντιδάνεια or αντιδάνειες λέξεις in 
Modern Greek, meaning “re-loan”, from the German Rückwanderer (Babiniotis 2010: 
153), which in English could be translated as “remigrant or repatriated words”, this 
phenomenon does not exactly apply to specialized language. Babiniotis (2002: 203) 
describes αντιδάνειο as follows: 
 

το στοιχείο (συνήθ. λέξη) μιας γλώσσας που, αφού εισαχθεί ως δάνειο σε 
άλλη γλώσσα και προσαρμοστεί φωνολογικά και μορφολογικά στο σύστημά 
της, επιστρέφει συνήθως αλλοιωμένο στη γλώσσα από την οποία ξεκίνησε 
π.χ. καλέμι < τουρκ. kalem <αραβ. kalam < ελλην. κάλαμος.  
 
δάνεια λ.χ. της Ελληνικής από ξένες γλώσσες που και αυτές τα έχουν πάρει 
παλιότερα από την Ελληνική. Πρόκειται για «φαινομενικά δάνεια», αφού οι 

                                                 
2 When he talks about the functions held by a terminologist, (ibid.: 1992), Kocourek refers to the 
importance of contexts when detecting terms and defines the different ways in which, according to him,  
texts emphasize the meaning of the terms: définition, contexte encyclopédique, contexte explicatif ou 
associatif, collocations, synonymes and exemples. What this author considers processes for the 
insertion of terms in scientific discourse are actually a group of reformulative and clarifying strategies 
which ease the cognitive transfer.  
3 For a more detailed analysis of the cohesive recourses in terminological content-adaptation, see 
López Rodríguez (2000: 509), where the most common linguistic strategies used to give consistency to 
divulgative texts are specified. 
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γλώσσες που δανείζουν τις δεδομένες λέξεις τις έχουν οι ίδιες αντι-δανειστεί 
από τη γλώσσα στην οποία φαίνονται ως δάνεια. Οι Γερμανοί αποκαλούν 
τέτοια δάνεια «Rückwanderer», περιπλανώμενες λέξεις που επιστρέφουν 
στον τόπο τους!    
 

In the words of Iordanidou (2013: 9): 
 
Μια ξεχωριστή κατηγορία δανείων είναι τα αντιδάνεια. Είναι λέξεις που 
«ταξίδεψαν» από τα αρχαία ελληνικά σε άλλη γλώσσα ή σε άλλες γλώσσες 
(συνήθως λατινικά και ιταλικά, γαλλικά κτλ.) και επανήλθαν στα νέα 
ελληνικά με τη μορφή δανείων. Με το πέρασμά τους από γλώσσα σε 
γλώσσα άλλαξε η μορφή τους σε τέτοιο σημείο, ώστε πολλές από αυτές να 
μην ξεχωρίζουν από τα λεξιδάνεια… 
 
Η ελληνική γλώσσα ταξιδεύει… μέσα στο χώρο και στο χρόνο… όπως και ο 
λαός που τη μίλησε και τη μιλάει, οι Έλληνες. (Iordanidou 2008: 3). 
 

As both Babiniotis (2002: 203) and Iordanidou (2013: 10) affirm, remigrant words 
return to Modern Greek in an altered form. According to Iordanidou (2013) 
αντιδάνεια are “foreign words with Greek origins” (ξένες λέξεις με ελληνική 
καταγωγή), but are still, foreign words. She maintains that words formed in another 
language from two or more Greek components are not αντιδάνεια, but 
“internationalisms” (διεθνισμοί) (2013: 10). As an example, she gives ψυχομετρία 
from the French psychométrie. 

Similarly, the terms in the EcoLexicon Greek corpus has been readapted to Modern 
Greek both phonologically and morphologically so that they seem Greek. Despite the 
Greek etymology of these terms, the fact that they were formed in another language 
means that they are not αντιδάνεια. However, it is strange that they are called 
internationalisms since many of them are extremely rare and are not internationally 
used. The application of the previous dependency and neological criteria to the 
Modern Greek environmental terminology in EcoLexicon and Meteotrad can be used 
to establish a typology of Greek loans within in Modern Greek or “Greek wanderers” 
(ταξιδεύτρες λέξεις according to Triandafyllidis 2001, λέξεις μετανάστες according to 
Iordanidou 2008: 5). This helps to categorize and evaluate the degree of dependency. 

 
Table 1: Typology of Greek wanderers (i. e. Greek loans in Modern Greek) 

1.  Αντιδάνεια or remigrants: authentic Greek wanderers who changed, returned 
home, and stayed. 

2.  Internationalisms: foreign Greek wanderers who returned home without 
changing significantly, and remained. 

3.  Failed boomerangs: foreign Greek wanderers who tried to return home, but did 
not make it. 

4.  Real boomerangs: foreign Greek wanderers who returned home, but did not 
stay because they were not accepted/needed, or were replaced by anglicisms. 

5.  Potential boomerangs: foreign Greek wanderers who have not yet returned 
home, and which may eventually become internationalisms, failed 
boomerangs, or β boomerangs).  

 
If we analyse the potential boomerangs (category 5) under the terminological 

dependency approach, we can conclude that it reveals a great deal of information about 
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linguistic asymmetry. Before importing the boomerangs, the depending code tends to 
develop its own provisional denominative strategies to name realities. These can be 
classified depending on different facts (Sánchez Ibáñez 2013: 295): 

-  The elements naming the new reality appear close in the text. 
- There is some kind of evident semantic correlation between the periphrasis in 

Greek and its equivalent potential boomerang. 
- The formal structures are stabilized and its use is recurrent. 
Thus, we could define a scale of “denominative periphrases” based on the degree 

of terminological dependency which can be implied from them. We would start with 
those whose meaning is still obscure and not very stabilized and continue with those 
with close, recurrent elements where terminological dependency is much less 
significant. According to this data, we could imply that potential boomerangs are 
more likely to go back to Greek when the degree of terminological dependency of 
their provisional equivalent denominative periphrasis is higher. 

As shown, the only family of authentic Greek wanderers is composed of terms that 
originated in Greece, but which had changed by the time they returned to Greece. 
Accordingly, there are many foreign Greek wanderers, all of which originated outside 
of Greece. However, not all of them returned or stayed for good. These terms have the 
highest potential of generating dependency on the English-speaking scientific 
community (especially in the case of internationalisms), since they were created 
outside of Greece with foreign conceptual content and were accepted. The rest of the 
Greek wanderers are classified as boomerang terms for the following reasons:  

 These terms have Greek etymology. 

 Since they were generated in a foreign context to designate new 
concepts, they are not of Greek origin.  

 Their form has not been modified in the transfer from one 
language to another, and therefore, they are not αντιδάνεια or remigrants.  

 They are neither internationalisms because they are not known 
world-wide, nor are they newly created neologisms;  

 They are the source of semantic problems, clashes or paradoxes in 
Greek in both general and specialized language (cf. García-Aragón 2012); 

 Sometimes they appear only temporally in Modern Greek.     
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Figure 4: Screenshot from an internal report showing the Greek wanderers in EcoLexicon and 
Meteotrad 

 
 

 
Another important category that could be interesting for further analysis are 

translation loans (μεταφραστικά δάνεια), in which a language borrows the meaning, 
though not the form of a foreign word. E.g. ιστιοσανίδα (surfboard), λογοπαίγνιο (jeu 
de mots), κοσμοθεωρία (Weltanschauung), etc. (Iordanidou 2013: 10), which once 
again opens a new door for the study of terminological dependency. As we have 
already mentioned, the different strategies chosen to translate terms from one 
language into another can reveal useful information on the asymmetries lying behind 
the pair of codes involved in the process. However, if we take translation as a trace of 
terminological dependency, it is important to shift our traditional approach regarding 
this activity: we face a cognitive, textual and communicative transfer which reflects a 
specific extralinguistic reality. In consequence, the traditional roles of emitter, 
receptor and mediator get blurred and some of them may be concentrated in one 
single subject. It is not strange to find texts where specialists translate themselves, or 
where the code is chosen in accordance with premises far from the linguistic 
competence of the person writing the text.  

If we consider all these questions, we can easily conclude that the traditional 
translation schema does not meet the specific situation of the terms included in this 
study: the emitter, the recipient and the translator of all those units are not aware of 
the transferring process they are involved in. Therefore, translation in this case is 
rather a consequence of the work carried out by specialists who choose one language 
in particular to express their discoveries (and publish them). Thus, they do not carry 
out an activity defined enough to embody the process of information transfer between 
different linguistic communities. The absence of this “translation awareness” prevents 
the agents involved in the process from being conscious of the importance of 
translation as an activity able to enlarge or reduce the gap between dependant and 
referential linguistic communities.  

To sum up the analysis of translation as a trace of terminological dependency 
based on the information given by our translation loans does not coincide with the 
traditional translation schema. It must be conceived as a flexible strategy which makes 
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use of different means to transfer units from one code to another and to establish 
equivalences between them. However, we will focus only on clear “Greek loans in 
Modern Greek” in this study, due to the extensive variety presented by this category. 

 
 

3.1 Αντιδάνεια or remigrants 
 
According to Iordanidou (2013), certain terms contained in or eligible for inclusion in 
EcoLexicon and Meteotrad can be considered αντιδάνεια:  

botany: αφιόνι, γαρίφαλο, εστραγκόν, κανέλα, καρότο, λάβδανο, 
μαϊντανός, μαργαρίτα, μέντα, μοσχάτο, μπιζέλι, νεκταρίνι, ορχιδέα, 
φιστίκι, φουντούκι 
zoology: αντιλόπη, γαλιάντρα, καλαμάρι, κροταλίας, λεοπάρδαλη, 
ταρταρούγα, τόνος    
meteorology: μπόρα, μπουρίνι, γρέγος, κάλμα  
chemistry: ναφθαλίνη, όζον, ορμόνη, σπαρματσέτο 
geology: βασάλτης, διαμάντι, πλαζ  
miscellanea: λιμάνι, βάρκα, γόμα, λάστιχο, καλάρω, καλούπι, 
καμινάδα, καρίνα, παλάγκο, σιφόνι, φρίζα, σπιράλ, δράμι 

It goes without saying that these terms are extremely general, and are mentioned 
here as examples of phenomenon that may be semantically opaque to Modern Greek 
speakers. There are many others considered αντιδάνεια in the Greek language, which 
could be included in an environmental terminological resource, such as αμμωνία, 
αμμωνίτης, βακτηρίδιο, etc. (Iordanidou 2008). As Sarandakos (1998) asserts: 

Αντιδάνεια απαντούν φυσικά σε πολλές γλώσσες, αλλά η ελληνική, 
λόγω της μακραίωνης ιστορίας της και λόγω της τεράστιας επιρροής 
των αρχαίων (και λιγότερο των βυζαντινών) ελληνικών, βρίθει 
κυριολεκτικά από αντιδάνεια.  

 
 

3.2 Internationalisms 
 
In contrast to the morphological and etymological opacity of αντιδάνεια, 
internationalisms (διεθνισμοί) show a high degree of transparency to a Greek-
speaking audience in touch with environmental science. Examples of such terms 
include the following:   

ακτινομετρία (actinometry), αβιοτικός (abiotic), αδιαβατικός (adiabatic), 
γεωστροφικός (geostrophic), αγεωστροφικός (ageostrophic), 
αεροβικός/αερόβιος (aerobic), αεροβιολογία (aerobiology), αεροβίωση 
(aerobiosis), αερολογία (aerology), αερονομία (aeronomy), 
αγροκλιματολογία (agroclimatology), δυστροφικός (dystrophic), 
μαγματικός (magmatic), μεταμορφικός (metamorphic), σηπτικός 
(septic), τροπικός (tropical), αλλόχθονος (allochthonous), πιεζομετρικός 
(piezometric), αναερόβιος (anaerobic), άφωτος (aphotic), αναεροβίωση 
(anaerobiosis), γεωμορφολογία (geomorphology), μορφομετρικός 
(morphometric), ανεροειδές βαρόμετρο (aneroid barometer), 
ανεμόμετρο (anemometer), ανεμοκλινόμετρο (anemoclinometer), 
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ανεμογράφος (anemograph), ανεμογράφημα (anemogram), ανισοτροπία 
(anisotropy), ανοξικός (anoxic), κυκλωγένεση (cyclogenesis), 
αντικυκλωγένεση (anticyclogenesis), ασθενόσφαιρα (asthenosphere), 
αυτότροφος/αυτοτροφικός (autotrophic), αζωνικός (azonal), βαθυμετρία 
(bathymetry), βαθυπλαγκτόν (bathyplankton), βενθικός (benthonic), 
βιοκλάστης (bioclast), βιοαιθανόλη (bioethanol), νεφελοειδής 
(nepheloid), κυανοβακτήριο (cyanobacteria), κλινόμετρο (clinometer), 
θερμόαλος (thermohaline), κολλοειδές (colloid), κρυολογία (cryology), 
κρυόσφαιρα (cryosphere), διάτομο (diatom), διαμικτίτης (diamict), 
διατομίτης (diatomite), ατμοσφαιρική δυναμική (atmospheric 
dynamics), λιμναία οικολογία (limnic ecology), έκδυση (ecdysis), 
υψομετρικός (hypsometric), εδαφολογία (edaphology), ενδοβιότης 
(endobiotic), επιβιότης (epibiotic), ευρύαλος οργανισμός (euryhaline 
organism), ευρύθερμος (eurytherm), etc. 

 
 
3.3 Failed boomerangs 
 
The following examples are considered failed boomerangs because they were formed 
in a foreign language with Greek elements, but were not accepted in the speaker 
community. For example, aerograph is translated as μετεωρογράφος, instead of 
“αερογράφος”, and anatexia as ανάτηξη instead of “ανατηξία”. Something similar 
happened to biocenosis, translated as βιοκοινότητα or βιοκοινωνία, since βιοκοίνωση 
was discarded; and also to taxocene, translated as ταξινομική ομάδα instead of 
ταξικοίνωση. The biota (species of animals and plants occurring in a given habitat) 
was translated as βιόκοσμος, and a possible βιότητα was discarded. The biome (largest 
geographic biotic unit) was translated as μεγακοινότητα, whereas βίωμα was discarded 
because it simply means “life experience”. Chironomids are non-biting midges, but 
instead of χειρονομοειδή, the term for them was formulated as μη αιμομυζητική 
σκνίπα. 

The term εκτοσυμβίωση was discarded for ectosymbiosis, and εξωσυμβίωση was 
preferred. Again, it depends on the margins established when it comes to determining 
whether a boomerang has failed. For example, λιμνογράφημα for limnigraph instead 
of the non-existent λιμνίγραφο, or ταξινομία for taxonomy. 

The case of epigean is quite interesting, since it means “of or related to an 
organism that lives on or near the surface of the ground”, which is translated as 
εδαφικός instead of επίγειος (meaning mundane).  

There is also anthropic, which was clearly influenced by ανθρώπινος (human) or 
ανθρωπογενής (anthropogenic). Therefore, ανθρωπικός was discarded as a match. 
According to Merriam Webster Dictionary Online:  

·  anthropic: of or relating to human beings or the period of their existence on 
earth. 

·  anthropogenic: of, relating to, or resulting from the influence of human 
beings on nature <anthropogenic pollutants>.  

 
There are also other examples of failed boomerangs in other languages, such as 

Spanish, in which we can find ancón, meaning “little cove, inlet”, from Greek αγκών, 
-ώνος, “elbow, river bend or curve” (Corominas 2003: 50). However, it is translated 
as κολπίσκος, since αγκώνας only designates that part of the body (elbow).  
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3.4 Real boomerangs 
 
Real boomerangs are words that originated outside Greece with Greek elements, but 
when they returned to Greece did not remain. This occurred because they were not 
accepted/needed by the discourse community, because they were confusing, or 
because they replaced by anglicisms. For example, we can find very few occurrences 
of αποσηματισμός for aposematism, οικοκλίνη for ecocline, ευεδρικός for euhedral, 
etc.  

By using the EcoLexicon corpus or the Internet as corpus, single examples were 
found for the following terms: αντικυκλώλυση for anticyclolysis (one hit from an 
online glossary), αυτογενή ορυκτά for autogenous minerals (one hit only, displaced by 
αυτόχθονα), βαλανός for the genus Balanus similar to barnacles (for obvious reasons), 
ανεροϊδής κάψουλα for aneroid capsule, εξωτροπικός κυκλώνας for extratropical 
cyclone, κυκλόθεμα for cyclothem (a few more as κυκλοθέματα), στατοσκόπιο οr 
σταθμησκόπιο for statoscope, γλυπτογένεση for glyptogenesis, etc.     

 
 

3.5 Potential Boomerangs 
 
Potential boomerang terms are foreign Greek wanderers which have not yet returned 
home, but which can eventually become internationalisms, failed boomerangs, or real 
boomerangs. Consequently, it was impossible to find any Modern Greek counterpart 
in our corpus or in the web as a corpus.  
 

allobaric (wind): wind that is formed when the Coriolis force equals the local 
acceleration of the geostrophic wind.  

anemobiagraph: recording pressure tube anemometer in which the wind scale of 
the float manometer is made linear by the use of springs. 

antitriptic (wind): theoretical wind produced if the pressure force balances the 
viscosity force, provided that those forces act upon a wind particle. 

arheic: of an area in which surface drainage is almost completely lacking, or where 
rainfall is so infrequent that all water sinks into the ground or evaporates. 

autobarotropic atmosphere: model atmosphere, initially barotropic, which 
remains barotropic. [Even though there are examples of βαροτροπική ατμόσφαιρα, 
there are no signs of αυτοβαροτροπική ατμόσφαιρα]. 

bioherm: ancient organic reef of mound-like form built by a variety of marine 
invertebrates, including corals, echinoderms, gastropods, molluscs, and others. 

epizoism: act of growing or living on the exterior of a living animal without being a 
parasite (of a plant or animal). 

haptobenthos: aquatic organisms that live closely applied to, or growing on, 
submerged surfaces. 

hydrolaccolith: high mound raised by hydrostatic pressure in tundra or periglacial 
areas, where autumn freezing may trap a layer of water beneath the frozen surface 
and the underlying permafrost. It may later collapse leaving a hollow, which may 
become a small pond. 

lithogenesis: phase in the geological cycle involving the formation of new soil and 
rocks from sediments generated by glyptogenesis as well as from new materials 
from inside the Earths crust. [The term λιθογένεση belongs to the Medical domain, 
as “formation of calculi”]. 
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lithometeor: meteorological phenomenon consisting of an ensemble of particles 
most of which are solid and non-aqueous; they are more or less suspended in the 
air, or lifted by the wind from the ground. [We have found λιθομετέωρο only in 
empty entries]. 

stygofauna: any fauna that live in groundwater systems or aquifers, such as some 
caves, fissures and vugs. [We could not find the –πανίδα counterpart]. 

 
 
4. Conclusion 
 
In this paper we have analysed the degree of dependency of a series of specialized 
English terms in relation to other terms in Modern Greek. These examples reflect the 
impact of English on the Greek language in certain subdomains of the environment. 
We have also attempted to establish a typology of Greek loans in Modern Greek (“the 
Greek wanderers”), from “remigrants” to internationalisms, but also different types of 
returning wanderers, i.e. failed boomerangs, real boomerangs, and potential 
boomerangs.  

The influence of the “Greek wanderers” is undeniable, and the different examples 
provided in this paper helped us confirm that the role of the Greek language as a 
vehicle of knowledge transfer is different from what it formerly was. Greek is 
currently a receiver of terms and concepts. This is especially true in the case of 
specialized language, such as in the environmental sciences. This unidirectional 
knowledge transfer requires the establishment of dependency roles, which we 
attempted to establish in different typologies of wanderers as cause and consequence 
of asymmetries between both communities of specialists. This claim is supported by 
theoretical elements and data from conceptualization, specialized neology, and 
specialized translation, but also from terminological evidence from knowledge bases 
and online dictionaries such as EcoLexicon and MeteoTrad. 
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Abstract 
 
Adverbs functioning as degree modifiers are not the only devices used for positive 
scaling; cross-linguistically, another very common means of intensification is the 
prefixation. This paper is concerned with data of nine intensifying prefixes of Modern 
Greek (arxi- 'archi-', θeο- 'god-', kata- 'over-', pan- 'pan-', olo- 'whole-', para- 'over-', 
pend(a)- 'five-', xilio- 'thousand-' και iper- 'hyper-') that constitute a representative 
sample of Greek intensifying prefixes. The purpose of this paper is to account for 
prefix-base combinations, taking into consideration the semantic typology of gradable 
predicates of Kennedy & McNally (2005) and more precisely focusing on the 
question of how the open or closed scale on which the bases map their arguments 
relates to intensifying prefix-base combinations. Our aim is to arrive at a general 
conceptual framework that can analyze all cases of intensifying prefixes. 
 
Keywords: degree words, evaluative morphology, intensification, scalar predicates, 
open scales, closed scales 
 
 
1. Introduction 

 
Prefixes attached to adjectives, nouns, verbs or participles which are functionally 
equivalent to booster adverbs are quite frequent in Modern Greek. They constitute an 
interesting phenomenon not only in Greek morphology but also cross-linguistically. 
The basic properties of these elements include, among others, the following: First, 
they all apply to scalar predicates, which are scaled upwards from an assumed norm 
with regard to their extent or intensity. Nevertheless, even predicates which are 
claimed to be non-gradable, because they have inherently absolute or superlative 
meanings, are frequently modified by such elements (e.g. olozontanos ‘lit. all alive, 
very alive’, iperautomatos ‘ultra-automatic’). Second, they change the semantics of 
the base by ‘boosting’ the property denoted by the base. Third, like evaluative 
morphemes, they do not change the syntactic category of the base they are attached to. 
Furthermore, there are intensifying prefixes that originate from nouns (arxi- 'archi-', 
θeο- 'god-') while others come from prepositions or adverbs (kata- 'over’, para- 'over-
', iper- 'hyper-'). This characteristic is closely connected with the grammatical 
category of the bases to which intensifying prefixes attach. Thus olo- ‘whole-’, θeo- 
‘god-’, penda- ‘five-’, pan- ‘pan-’ attach exclusively to adjectival bases, para- ‘over-‘ 
and xilio- ‘thousand-’ to verbal or participial bases, arxi- exclusively to nominal 
bases, kata- to adjectival, verbal or participial bases and iper- to nominal, adjectival, 
verbal and participial bases. Some of them carry an intensifying meaning since 
ancient Greek (kata- 'over’ katavlapto ‘harm a lot’, iper- 'hyper-' ‘iperaγalome ‘be 
very happy’), while others acquired this meaning in recent years (θeο- 'god-', 
θeostravos ‘totally blind’). Finally, all of them are polysemous demonstrating an 
intensifying and a non intensifying meaning (e.g. θeostaltos ‘sent by god’ vs. 
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θeonistikos ‘lit. god hungry, ‘very hungry’, arximaγiras ‘chef’ vs. arxipseftis ‘big 
liar’). 

Intensifying prefixes in Greek have been discussed in previous research held by 
Συμεωνίδης (1984), Φωτίου (1998), Delveroudi & Vassilaki (1999), Ευθυμίου (2001, 
2002), Γιαννουλοπούλου (2003), Ralli (2004), Valetopoulos (2004), Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη (2008) and Σαββίδου (2012). Literature on Modern English, German, Old 
English, French or Spanish lists an important number of such linguistic items in other 
languages as well (Guilbert & Dubois 1961, Marchand 1969, Kastovsky 1992, Fischer 
1994, Martín-García 1998, Montero-Curiel 1998, Amiot 2004, 2012, Lenker 2008). 
The questions that have been raised in previous research focused on the relation 
between the grammatical category of the base and the selected intensifying prefix, on 
the morphological status of the prefix, on the semantic characteristics of the base or 
on the polysemy that some intensifying prefixes manifest. 

However, fruitful as these studies are, the relation between the semantic 
characteristics of the base and the selected intensifying prefix is still waiting for 
research. Thus, the purpose of this paper is to provide a new synthesis of how these 
prefixes combine with their bases, taking into consideration the semantic typology of 
gradable predicates of Kennedy & McNally (2005) and more precisely focusing on 
the question of how the open or closed scale on which the bases map their arguments 
relates to prefix-base combinations. Our aim is to arrive at a general conceptual 
framework that can analyse all cases of intensifying prefixes. We will pursue this goal 
with in-depth case studies of Greek intensifying prefixes. 

In what follows, I assume that intensifying prefixes function as degree modifiers, 
raising the degree to which their gradable bases hold of their subjects. Based on the 
semantic interpretation of intensifying prefixes, I further propose that they may be 
distributed into two classes according to whether a) they indicate a range on a scale of 
the gradable property of the predicates they attach to and the standard-raising effect of 
the intensifying prefix depends on how high the initial standard is determined to be or 
b) they relate to a definite value of the property expressed by the predicate. 

Following Kennedy & Mc Nally (2005), I show that intensifying prefixes in Greek 
form a well-structured degree system whose distribution is largely predictable from 
the open or closed structure of the scale (Kennedy & McNally 2005) on which the 
bases map their arguments. More specifically, intensifying prefixes belonging to Class 
A, such as pend(a)- 'five-', xilio- 'thousand-' are distributed with bases associated to 
open scales or semi-open scales, i.e., bases that denote gradable properties that lack 
minimal or maximal values or both. These prefixes behave like boosters. Intensifying 
prefixes belonging to Class B such as olo- 'whole-', θeo- 'god-arxi- 'archi-' select 
bases associated with closed scales, i.e. bases that denote gradable properties that 
have maximal or minimal values. These prefixes function like maximizers1. In fact I 
show that this classification may interpret why intensifying prefixes are not in general 
terms interchangeable and can analyze marginal cases of interchangeability. 

This paper is divided into three sections. In the section 2, I will give a brief 
overview of the semantic typology of gradable predicates of Kennedy & Mc Nally 
(2005) which is adopted in the analysis of my data. Section 3 offers a detailed 
description of intensifying prefixes in Greek and attempts an interpretation of the 
                                                            
1 I adopt here the typology and relevant terminology of degree modifiers of Paradis (1997) who 
recognizes that there is a basic distinction between certain degrees of totality which are tied up with an 
‘either/or’ conception of the modified item and degrees on a scale which are not tied up with such 
conception. Maximizers are reinforcers tied up with an ‘either/or’ conception of the modified item, 
while boosters are reinforcers which involve a scalar conception of the modified item. 
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distribution of intensifying prefixes in the light of the typology of Kennedy & Mc 
Nally (2005). It also discusses the characteristics of the two classes of intensifying 
prefixes. The paper ends with a synthesis of the basic conclusions of the previous 
sections. 
 
 
2. Theoretical prerequisites  
 
Before moving to the analysis of Greek intensifying prefixes I will briefly present the 
crucial distinctions that I adopt in my study. 

Bolinger (1972) states that the distribution of degree modifiers cannot be 
accounted for by a purely syntactic explanation. Building on that, Kennedy & Mc 
Nally (2005) make use of the distribution of degree modifiers in English in order to 
develop a semantic analysis of gradable predicates based on two core features: a) the 
structure of the scale that a gradable property uses as a basis for ordering the objects 
in its domain and b) the nature of the standard of comparison with respect to which a 
particular use of a gradable property is evaluated. As far as the scale structure is 
concerned, Kennedy & Mc Nally (2005: 351) claim that scales have three crucial 
parameters: “a set of degrees, which represent measurement values; a dimension 
which indicates the kind of measurement and an ordering relation”. They also claim 
that degree modifiers ‘measure’ the degree of properties in terms of ‘points or 
intervals partially ordered along some DIMENSION’, more precisely, in terms of two 
types of scales: open or closed. An open scale is a scale that lacks a minimal element 
(value), a maximal element or both, (e.g. psilos ‘tall, xarumenos ‘happy’) and a closed 
is a scale which disposes minimal and maximal elements or values (e.g. nekros 
‘dead’). Open scale degree modifiers activate a range on a scale without minimal or 
maximal endpoints. Closed scale degree modifiers, on the other hand, ‘calculate 
differences relative to minimum and maximum values on the scale’ of properties 
conveyed by adjectives (Kennedy & McNally 2005: 353). 

The standard of comparison, on the other hand, is either context-dependent, when a 
property may vary from context to context or context insensitive when a property is 
determined without reference to a context. Relative predicates are associated with 
context-dependent standards of comparison, while absolute predicates have context 
insensitive standards of comparison. Kennedy & Mc Nally (2005: 361) furthermore 
demonstrate that there is a principled relationship between a predicates’ scale 
structure and its standard value: gradable predicates associated with totally open 
scales have relative standards, while gradable predicates that use totally or partially 
closed scales have absolute standards.  

The open or closed character of the scale also depends on the aktionsart of the 
verbal bases (Kennedy & Mc Nally 2005: 361) and sometimes relates to adjectival 
polarity. The authors focus, of course on adjectival predicates, however their theory 
allows for extension to degree modification of verbs and nouns. 

The diagnostic criteria proposed by Kennedy & Mc Nally (2005) and adopted in 
the present study are the following: 

 Proportional modifiers like half, mostly are acceptable only with closed scale 
predicates, otherwise it would have been impossible to calculate differences 
relative to minimal and maximal values on the scale and thus to identify the 
midway point required by this kind of modifiers. 

 Boosters like very are acceptable only with open scale predicates. 
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 Maximality modifiers like totally, completely are acceptable with antonym 
pairs that have totally closed scales, with positive members of antonym pairs 
that have maximal values and with negative members of antonym pairs that 
have minimal values. 

In the next section, we apply the scale typology of Kennedy & Mc Nally (2005) as 
well as their diagnostic criteria in order to study the distribution of intensifying 
prefixes in Modern Greek. 
 
 
3. Intensifying prefixes 
 
This paper is concerned with data of nine intensifying prefixes of Modern Greek ( 
arxi- 'archi-', θeο- 'god-', kata- 'over-', pan- 'pan-', olo- 'whole-', para- 'over-', 
pend(a)- 'five-', -xilio 'thousand-' και iper- 'hyper-') (see also Γαβριηλίδου 2013) in 
examples like the ones in (1): 
 

(1) a.   arxipseftis ‘archiliar’ 
b. θeotrelos ‘lit. godcrazy, very crazy’ 
c. katakokinos ‘perfectly red’ 
d. pansofos ‘very wise’ 
e. olokokinos ‘all red / totally red’ 
f. parafaγa ‘overeatSING.1PERS.SIMPLE PAST’, parafortomenos ‘overloaded’ 
g. pendakaθaros ‘lit. fiveclean, very clean’ 
h. xiliosizitimenos ‘lit. thousanddiscussed, much discussed’ 
i. iperlambros ‘lit. hypershiny, very shiny’, iperθerméno ‘overheat’ 

 
What all of these prefixes have in common is that they increase the degree to 

which the properties of their respective bases are claimed to hold of their subjects in 
roughly the same way. Arxipseftis ‘archiliar’ is a big liar, θeotrelos ‘lit. godcrazy’ is 
very crazy person, a katakokino forema is a perfectly red dress, etc. In that sense, 
there is a functional similarity between them and the degree modifiers. Like degree 
modifiers, intensifying prefixes are used to raise the degree of a gradable property 
(Γαβριηλίδου 2013). Functionally speaking, in our case prefixes, i.e. bound 
morphemes occurring in initial position in word formations, are equivalent to adverbs, 
i.e. independent words, when they modify an adjective, a verb or a participle. Their 
difference lies in that the first do that in morphology, while the second in syntax.  

However, given that all intensifying prefixes are used to raise the degree of a 
gradable property, how would it be possible to account for the fact that they are not 
mutually interchangeable in most of cases (2a-e) even though there are a few 
examples of interchangeability (2f-g)? 
 

(2) a. *θeokaθaros vs. pentakaθaros 
b. *xiliokokinos vs. katakokinos / olokokinos 
c. *katasofos vs. pansofos 
d. *arxisizitimenos vs. xiliosizitimenos 
e. *panlambros vs. ololambros / iperlambros 
f.  olokaθaros vs. pendakaθaros 
g.  olokokinos vs. katakokinos 
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A hypothesis to explain this fact is that, like degree modifiers (see Kennedy & Mc 
Nally 2005), intensifying prefixes are sensitive to the type of scale that a gradable 
property uses as a basis for ordering the objects in its domain. Some of them are used 
to raise the degree of open scale predicates, while others modify predicates with 
closed scales. To check this hypothesis a database including 9 intensifying prefixes 
(arxi- 'archi-', θeο- 'god-', kata- 'over-', pan- 'pan-', olo- 'whole-', para- 'over-', 
pend(a)- 'five-', -xilio 'thousand-' και iper- 'hyper-') and 163 items  (morphologically 
constructed words beginning with these prefixes) was created2. The base of each one 
of the 163 prefixed words was then submitted to the diagnostic criteria of Kennedy & 
Mc Nally (2005) and was classified into one of the four semantic classes of gradable 
predicates forwarded by the above mentioned authors: a) totally open scale predicates, 
b) lower closed scale predicates, c) upper closed scale predicates and d) totally closed 
scale predicates. (Kennedy & Mc Nally 2005:354). Tables 1-4 present the distribution 
of intensifying prefixes according to the grammatical category and the scale structure 
of the base. 
 
Intensifying 

prefixes 
Totally open 
scale bases 

lower closed 
scale bases 

upper closed 
scale 

totally closed 
scale 

θeο- 'god-'     
olo- 'whole-'     
pan- 'pan-'    ()3 

pend(a)- 'five-'     
kata- 'over-'     
iper- 'hyper     

Table 1: Intensifying prefixes for adjectival bases 
 
 
Intensifying 

prefixes 
Totally open 
scale bases 

lower closed 
scale bases 

upper closed 
scale 

totally closed 
scale 

kata- 'over-'     
para- 'over-'     
iper- 'hyper     

Table 2: Intensifying prefixes for verbal bases 
 
 
Intensifying 

prefixes 
Totally open 
scale bases 

lower closed 
scale bases 

upper closed 
scale 

totally closed 
scale 

arxi- 'archi-'     
iper- 'hyper     

Table 3: Intensifying prefixes for nominal bases 
 
 
                                                            
2 For the constitution of our corpus we consulted the Dictionary of Standard Modern Greek of the 
Intsitute Manolis Triantafyllidis and the Dictionary of Modern Greek Language of G. Babiniotis. Only 
cases of prefixed words with an intensifying meaning were included in this data base. Examples of 
words constructed with the above mentioned prefixes without intensifying meaning (e.g. arxiatros, 
θeostaltos, kataδektikos, olomalos, parastratiotikos, pentasteros, etc.) were not taken into consideration 
in the present study. 
3 Our corpus included only two cases of totally closed bases: palefkos ‘totally white’ and panetoimos 
‘all ready’. 
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Intensifying 
prefixes 

Totally open 
scale bases 

lower closed 
scale bases 

upper closed 
scale 

totally closed 
scale 

kata- 'over-'     
para- 'over-'     

xilio 
'thousand-' 

    

iper- 'hyper     
Table 4: Intensifying prefixes for participial bases 
 

Tables 1-4 are commented in what follows. 
 
 
3.1 Intensifying prefixes attached to adjectives 

 
As can be seen from table 1, six out of nine intensifying prefixes studied in this paper 
attach to adjectival bases. Four of them (θeο- 'god-', pan- 'pan-', olo- 'whole-', 
pend(a)- 'five-') apply only to adjectives while kata- ‘over-’ and iper- ‘hyper-’ apply 
also to other grammatical categories (see below).  

Let us focus on the examples in (3)-(10): 
 

(3) olokokinos ‘lit. all red, completely red’, olomavros ‘lit. all black, completely 
black’,  

(4) olokaθaros ‘all clear’, oloisios ‘all straight’, olokenurjos lit. all new, brand 
new’ 

(5) θeokoufos ‘totally deaf’, θeonistikos ‘totally hungry’, θeoskotinos ‘totally 
obscured’, θeovromikos ‘god dirty, totally dirty’ 

(6) pansofos ‘very wise’, paneksipnos ‘very clever’, panlafros ‘very light’, 
panefkolos ‘very easy’ 

(7) pendanostimos ‘lit. five times tasty,  very tasty’, pendamorfos ‘lit. five times 
pretty, very pretty’, pendavaros ‘lit. five times heavy, very heavy’, pendavaθos 
‘lit. five times deep, very deep’ 

(8) katakokinos ‘perfectly red’, kataγalanos ‘perfectly blue’, katakseros ‘totally 
dry’, katasteγnos ‘totally dry’ 

(9) iperautomatos ‘ultra automatic’, ipersinxronos ‘ultra modern’ 
(10) iperlambros ‘hypershiny’, iperkalos ‘hyper good’, iperaksios ‘ 
 

Colour terms in (3) receive an either/or conceptualization. A dress may be or may 
not be red, a cat may or may not be black, etc. The colour terms kokinos  or mavros in 
such examples receive quantity readings which express a measure of how much of the 
object is the relevant colour (Kennedy and Mc Nally 2009). Such readings presuppose 
a totally closed scale, since there are minimal and maximal degrees of “redness” or 
“blackness” which could be ascribed to an object in order to characterize it red or 
black. The prefix olo- in (3) denote that all of the surface of the object which is 
characterized olokokino or olomavro is the relevant colour. 

The adjectives in (4) also receive an either/or conceptualization in a somewhat 
different way. They are similar in not introducing a context-dependent standard, but 
their arguments are required to possess a maximal degree of the property in question. 
An adjectival predicate like kaθaros ‘clean’ is true of an object if it has a maximal 
degree of “cleanliness”, in other words if it is completely clean. An expression like 
the line is straight is an assertion that the line has no curves at all. The role of the 
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prefix olo- in (4) is to identify the maximal degree of the property denoted by the 
adjectival base of the prefixed word, which is usually the positive member of an 
adjectival pair. 

Like olo-, θeo- is used with adjectival bases with closed scales, however it 
demonstrates a preference for the negative members of adjectival pairs (e.g. 
ololambros/olofotinos vs. θeoskotinos, olokaθaros vs. θeovromikos, etc.). These 
adjectives are true of an object just in case it has some degree of the property denoted 
of the adjective. For instance, dirty, is true of an object just in case it has a minimal 
degree of dirtiness. The role of θeo- is to take that minimal degree and raise it to a 
maximal point of the property. Generalizing it could be possible to maintain that olo- 
and θeo- are in complementary distribution. They apply respectively to the positive 
and negative pairs of adjectives which employ the same sets of degrees and the same 
dimension but the orderings are the inverse of each other. 

Kata- as well is used with adjectival bases with closed scales. Colour terms in the 
example (8) however do not receive a quantitative reading like colour terms in (3) but 
rather a qualitative interpretation. According to Kennedy & Mc Nally (2005) this 
reading involves a measurement of how closely an object’s color approximates or 
diverges from a “center” or prototype. Thus a katakokino forema ‘a perfectly red 
dress’ is a dress whose colour matches the prototypical red and the role of the prefix 
kata- in these examples is to identify a maximum value corresponding to a perfect 
match with the prototype of the colour. Similarly, the adjective kseros in katakseros 
refers to a to a transient property like the amount of moisture on a surface and kata is 
used to identify a maximum value of the ‘dryness’ corresponding. 

Examples with iper- ‘hyper-’ in (9) belong to the specialized vocabulary (in 
contrast with examples with iper- ‘hyper-’ in (10)). In such cases iper- combines with 
adjectives which receive an either/or conceptualization. Its role is to raise the degree 
of the property denoted by the base beyond the upper point of the bases’ scale. An 
ultramodern car is a car whose characteristics surpass what is considered to be 
modern.  

Adjectives in (6), (7) and (10) on the other hand, can be conceptualized in terms of 
‘more or less’, are fully gradable and denote some gradable property such as length, 
weight, speed, temperature, etc. The prefixes pan-, penda- in (6) and (7) respectively 
and iper- (in the specific examples in (10) are used to raise by some amount the 
standard of the property denoted by their bases. In other words, the difference 
between sofos and pansofos, eksipnos and paneksipnos and lambros and iperlambros 
is that the prefixed words denote a property whose meaning is just like the unprefixed 
word, except that the relative standard is raised by some amount. 

To sum up, the subsystem of intensifying prefixes attached to adjectives includes 
two different types of prefixes. On the one hand θeo-, olo-, kata- and iper- (in 
specialized vocabularies) which show a systematic preference for closed scale bases 
and on the other pan-, penda- and iper- (in the general vocabulary) which are 
systematically attached to bases with totally open scales. The first are used to identify 
maximal degrees of the properties denoted by the bases they attach to while the 
second simply raise by some amount the degree of the property denoted by their bases 
without identifying maximal endpoints. 
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3.2 Intensifying prefixes attached to verbs 
 
Three are the intensifying prefixes that can be attached to verbal bases: para-, kata- 
and iper-: 
 

(11) parafortono ‘overload’, paravrazo ‘overcook’ 
(12) iperfortizo ‘overload’, iperθermeno ‘overheat’ 
(13) katatromaksa ‘ I was scared to death’, kataxarika ‘I became very  

            happy’,  
 

Para- and its learned counterpart iper- are used with verbs that introduce 
incremental arguments. According to Kennedy & Mc Nally (2005: 362) such verbs 
have totally closed scales. In an example like the one in (14): 
 

(14) The meat was cooked 
 

 it is possible to define a mapping between the progress of the event denoted by 
cook and a property of the incremental argument, namely, the degree of cooking; the 
degree to which the meat can be said to be cooked corresponds to the degree to which 
it has progressed through a cooking event. Since we can define a beginning point and 
endpoint for this event (corresponding to when the meat is raw and cooked, 
respectively), we can identify minimal and maximal values for the scale of ‘cooking’ 
of the meat. In the examples in (11-12), para- and iper- raise the degree of the 
progress of the event beyond the upper endpoint of the scale used by the verbal 
predicate. 

Kata- on the other hand is used with atelic stative verbs, which are very often 
psych verbs (see examples in 13). According to the analysis of scalar predicates of 
Kennedy & Mc Nally (2005: 364) telic verbs map onto scales which are lower closed 
but open on the upper end. “The minimal (sub)event or state that supports the truthful 
application of the verbal property to its argument will map onto the lower endpoint of 
the scale. Progressively larger subevents will map onto progressively higher points on 
the scale. However, since atelic verbs describe situations with no natural endpoint, 
there is no obvious maximal event or state that could correspond to an upper endpoint 
of the corresponding adjectival scale”. The contribution of kata- is to map on higher 
points of the scale used by the verbal base it attaches to which do not coincide 
however with the upper end.  

In conclusion, the subsystem of intensifying prefixes attached to verbs also 
comprises two classes: prefixes combined with totally closed scale verbs (para- and 
iper) and prefixes (kata-) combined with open scales. The first raise the degree of the 
progress of the event beyond the upper endpoint of the scale used by the verbal 
predicate while the second points on higher points of the scale used by the verbal base 
it attaches to which do not coincide however with the upper end. 
  
 
3.3 Intensifying prefixes attached to nouns 
 
Only two intensifying prefixes attach to nominal bases: arxi- and iper-. These prefixes 
combine only with closed scale predicates. 
 

(15) Arxipseftis ‘archiliar’, arxikleftis ‘archithief’ 
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(16) Iperprostasia ‘hyperprotection’, iperevesθisia ‘hupersensitivity’,  
            iperfortisi ‘overloading’ 

 
Arxi- prefers nouns denoting human negative properties. Its semantic contribution 

is to identify a maximum value corresponding to a perfect match with the prototype of 
the negative property denoted by the nominal base. Iper-, on the other hand, when 
combined with nouns, raises the degree of the state denoted by the base beyond the 
upper point of the scale that the base uses. No use of intensifying prefixes with nouns 
disposing open scales was attested in our data. 
 
 
3.4 Intensifying prefixes attached to participles 
 
Xilio-, kata-, para- and iper- are the prefixes which attach to participles: 
 

(17) xiliosizitimenos ‘lit.thousand times discussed, much discussed’,  
            xilioipomenos ‘lit. thousand times said, much said’, xilioforemenos 
‘lit.   
            thousand times worn, much worn’ 

(18) kataleromenos ‘very dirty’, katakurasmenos ‘very tired’ 
(19) paraγemismenos ‘overstuffed’, parafortomenos ‘overloaded’ 
(20) iperfortismenos ‘overloaded’ 

 
Here, too, two classes are attested. Xilio- and kata- combine with lower closed 

scale participles while para- and iper- with totally closed ones. Xilio- raises the 
number of the individuals that participate in the event denoted by the verb (e.g. 
xiliosizitimenos ‘much discussed’) or the number of times that an event is iterated 
(xilioforemenos ‘much worn’). Kata- maps on higher points of the scale used by the 
verbal base it attaches to which do not coincide however with the upper end. Iper- and 
para-, on the other hand, raise the degree of the progress of the event denoted by the 
participle beyond the upper endpoint of the scale used by that participle. 
 
 
4. Two Classes of Intensifying Prefixes 
 
The analysis held until now has revealed that intensifying prefixes may be distributed 
into two classes according to whether a) they indicate a range on a scale of the 
gradable property of the predicates they attach to or b) they relate to a definite value 
of the property expressed by the predicate. The characteristics of each class are 
discussed below. 
 
 
4.1 Class A 
 
This class includes prefixes which demonstrate a strong preference for absolute 
(Kennedy & Mc Nally 2005: 355) adjectival bases with closed scales i.e. adjectival, 
verbal, nominal or participial bases that denote properties that have maximal, minimal 
values or both. The prefixes included in this class have a functional similarity with 
totality modifiers, which are bounded and relate to a definite value of the property 
expressed by the predicate. The adjectives which serve as bases for the prefixes 
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belonging to that class are conceptualized in terms of ‘either/or’ and divide a 
conceptual domain into two parts. They are associated with definite boundaries 
(closed scales) and a complementary mode of opposition. If someone is zontanos 
‘alive’ it is entailed that he/she is not nekros ‘dead’ and vice versa. And if he/she is 
olozontanos ‘all alive’, then he/she possesses all the prototypical characteristics of the 
property expressed by the adjectival base. The verbs and participles which serve as 
bases for the prefixes of this class are telic verbs that introduce incremental 
arguments. Finally the nouns are associated with definite boundaries. 
 
 
4.2 Class B 
 
This class includes prefixes which attach to adjectival, verbal or participial bases with 
open scales as in examples. These prefixes are functionally equivalent to boosters, 
which are scalar modifiers that indicate a range on a scale of the gradable property of 
the predicates they modify and in this sense they are unbounded. This kind of prefixes 
raise the degree of a gradable property of their bases, which a) are unbounded (are 
associated with open scales), b) can be conceptualized in terms of ‘more or less’, c) 
are gradable, and d) in case of adjectives denote some gradable property such as 
length, weight, speed, temperature, etc. 
 
 
5. Conclusions 
 
The results presented here provide evidence that gradability is a semantic property 
that affects not only adjectives but also other grammatical categories. They also 
provide supplementary cross-linguistic data about the generality of the Kennedy & 
Mc Nally (2005) typology of scale structure of gradable predicates and shows that this 
theory can be applied in the analysis of a wide range of linguistic phenomena. 
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Abstract 
 
The purpose of the present study is to record the process of adapting Oxford’s (1990) 
Strategy Inventory for Language Learning (SILL) from English into Turkish with the 
aim to administer it to Turkish speaking students of the Muslim Minority in Thrace, 
Greece, in order to collect data of language learning strategy use concerning Greek as a 
second language and English as a foreign language This research focuses on following 
the appropriate adaptation protocol that would maximize the questionnaire reliability 
and validity both with the particular learner population and when used to compare the 
scores across cultures and languages.  The original scale in English was translated into 
the local variety of Turkish. The translated scale was then back-translated and reviewed. 
Cross-cultural adaptation included the submission of the reviewed version to a panel of 
experts to obtain data on comprehensibility and appropriateness. The recommendations 
made by the professionals of the expert panel were included in an adapted version of the 
SILL administered to 77 participants. Its internal consistency was calculated with 
Cronbach’s alpha and found to be .89. Test-retest reliability ranged from fair to good for 
the total scale and its six-subscales.   
  
Keywords: questionnaire adaptation, SILL, language learning strategies, reliability, 
validity 
 
 
1. Introduction  
 
Language learning strategies have been defined as ‘specific actions taken by the learner 
to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective, and 
more transferable to new situations (Oxford 1999: 9). Strategy use has been associated, 
among others, with academic performance (Chamot 2007) and motivation to learn a 
language (Oxford & Nyikos 1989, Ehrman & Oxford 1995, Mochizuki 1999, Wharton 
2000, Schmidt & Watanabe 2001, Psaltou-Joycey 2003, Vrettou 2009). Furthermore 
there is evidence to suggest that language learning strategies can be taught (Chamot 
2005, Hassan et al. 2005, Cohen & Macaro 2007, Graham & Macaro 2008, Gavriilidou 
& Papanis 2010, Plonsky 2011). The last decade has seen a growing interest in studying 
                                                            
1 This study is part of the Thales project MIS 379335. It was held in the frame of the National Strategic 
Reference Frame (Ε.Σ.Π.Α.) and was co-funded by resources of the European Union (European Social 
Fund) and national resources. 
 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
479-487.�rhodes:�university�of�the�aegean.



[��480��]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 
 

language learning strategies of bilingual Turkish-Greek speaking children living in 
Thrace, Greece and comparing them to language learning strategies used by 
monolingual Greek-speaking children (Papanis 2008, Intze & Kambaki 2009, 
Gavriilidou & Papanis 2010). That research has identified the problem of not having a 
valid and reliable instrument for measuring language learning strategy use and has 
demonstrated the need for relevant instrument adaptation.  

As the majority of questionnaires are developed in English-speaking countries, there 
are a number of points to consider when adapting a questionnaire in order to avoid 
serious errors of interpretation.  The present study illustrates a questionnaire adaptation 
procedure in order to administer it in a different linguistic and cultural setting from the 
original one. More specifically, it records the process of adapting Oxford’s (1990) 
Strategy Inventory for Language Learning (SILL) from English into Turkish with the 
aim to administer it to bilingual Turkish-Greek speaking children of the Muslim 
minority living in Thrace, Greece in order to investigate strategy use of that population 
when learning English as a foreign language and compare it on the one hand with 
strategy use when learning Greek as a second language and on the other with strategy 
use of monolingual Greek-speaking children when learning English.  
 
 
2. Literature Review 
 
2.1 Construction and adaptation of SILL 
 
The Strategy Inventory for Language Learning (SILL) (Oxford 1990) is a 50-item 
questionnaire which is most often used around the world in the last couple of decades 
for assessing the frequency of use of language learning strategies by language learners. 
The answer categories are structured on a five-point scale ranging from 1= “never or 
almost never true of me”, to 5 = “always or almost always true of me”. 

Factor analysis (Oxford 1986) allowed the researcher to group language learning 
strategies included in the instrument into six categories (factors):  
1. Memory strategies (grouping, imagery, rhyming, structured reviewing, etc.) (9 items). 
2. Cognitive strategies (reasoning, analyzing, summarizing, etc., as well as general 
practicing) (14 items).  
3. Compensation strategies (guessing meanings from the context, using synonyms and 
gestures to convey meaning when the precise expression is not known, etc.) (6 items).  
4. Metacognitive strategies (paying attention, consciously searching for practice 
opportunities, planning for language tasks, self-evaluating one’s progress, monitoring 
errors, etc.) (9 items).  
5. Affective strategies (anxiety reduction, self-encouragement, self-reward, etc.) (6 
items).  
6. Social strategies (asking questions, cooperating with native speakers of the language, 
becoming culturally aware, etc.) (6 items). 

SILL has been translated into at least 17 languages and administered to 10,000 
learners approximately (Oxford 1999, Chamot 2001) including Chinese (Yang 1992), 
Japanese (Watanabe 1990), Korean (Oh 1992), Turkish (Cesur & Fer 2007, Demirel 
2009), Greek (Kazamia 2003, Vretou 2011, Kambakis-Vougiouklis 2012, Gavriilidou 
and Mitits to appear) and other. However this instrument has been extensively used in 
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adult samples and its use in younger populations is minimal (Ardasheva & Tretter 
2013). 

 
2.2 Strategies used by bilingual Turkish-Greek speaking children living in Thrace, 
Greece 
 
Language learning strategies used by Turkish-speaking children having Greek as a 
second language were measured in previous research (Papanis 2008, Gavriilidou & 
Papanis 2010) with a 36 item Likert-scale instrument written in Greek. The scale was 
based on O’Malley & Chamot’s (1990) classification of learning strategies. Two were 
the basic restrictions of that instrument: (a) the fact that it was written in Greek was 
considered as a factor affecting its validity, given the –sometimes– poor knowledge of 
Greek of the Muslim minority children in Greece; (b) the data collected with that 
instrument as well as the results of the study were not comparable with other studies on 
language learning strategy use, since the instrument usually used in the majority of such 
studies is the Strategy Inventory for Language Learning in English Language. Kambakis 
et al (to appear) studied Language Learning Strategies employed by Turkish speaking 
children having Greek as a second language with an oral administration of SILL which 
used a fuzzy bar technique instead of the usual Likert scale. Using the response 
methodology children had to answer all the 50-items validated SILL (Gavriilidou & 
Mitits to appear) in the form of oral interview before their teacher, who was also the 
researcher and who recorded every comment they made. The informants  had to specify 
how often they used each strategy cutting a [01] bar accordingly, instead of choosing 
from a limited Likert scale choices;  they also had to specify how confident they felt 
with each strategy, no matter how often they used it, cutting another [01] bar. The 
advantages of the [01] fuzzy bar technique were the following: (a) at the data collection 
stage,  the informants did not have to try and refine differences such as not often and 
rarely on a Likert scale, especially the less sophisticated ones; they only had to choose 
any point on the continuum without specifying their choice verbally; and (b) at the data 
processing stage, the researcher might make use of the potential offered by the bar 
concerning the more liberal handling of the results by applying different divisions of the 
bar or investigate the Gauss distribution (Vougiouklis & Kambakis-Vougiouklis 2013). 
However, validity problems persisted due to the fact that the Greek version of SILL was 
used. 

On the other hand, unpublished pilot studies held by the researchers using the 
translated into standard Turkish version of SILL (Demirel 2009) showed that this 
version of the instrument was not suitable for the specific population who speaks a local 
variety of Turkish, referred to in the linguistics literature as “Western Thracian Turkish” 
(Batı Trakya Türkçesi). This variety is characterized by morphological simplification, 
especially in verb and noun formation and phonological differences vis-à-vis Standard 
Turkish as well as loan words form Greek” (Lytra 2007: 43; see also Sella Mazi 1993). 

The purpose of the current study is (a) to adapt the six-category SILL (v7) for school 
aged bilingual Turkish-Greek children of the Muslim minority of Thrace, Greece and 
(b) to examine the culturally adapted instrument with this population in order to 
investigate strategy use of that population when learning English as a foreign language 
and finally (c) to compare it on the one hand with strategy use when learning Greek as a 
second language and on the other with strategy use of monolingual Greek-speaking 
children when learning English. 
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3. Method 
 
The process of SILL adaptation was partially based on the procedure proposed by 
Rahman et al. (2003). The process comprised three phases:  

 the translation process which was undertaken at three levels – 
linguistic/semantic, technical and conceptual level;  

 the cross-cultural verification and adaptation; 
 the verification of the psychometric properties of the questionnaire.   

In addition, the guidelines for the cross-cultural adaptation process developed by 
Beaton et al. (2000) were considered. The procedure included six stages:  

 initial translation which was performed by two independent translators, one of 
whom was an expert in the field, while the other had no relevance with the 
subject;  

 synthesis of the translations during which any discrepancies between the two 
initial translations were resolved;  

 back translation into the original language;  
 expert committee review which ensured semantic, idiomatic, experiential and 

conceptual equivalence;  
 pretesting of the final version and, finally; 
 submission of final reports drawn for all the five stages to a coordinating 

committee. 
 
 

3.1 The translation protocol 
 
3.1.1 The initial translation 
 
The first stage in the adaptation was the forward translation of SILL from English into 
the local variety of Turkish. Two bilingual translators living in Thrace, Greece, whose 
mother tongue was the local variety of Turkish, one naïve and one informed about the 
purpose of the study produced two independent translations (T1 and T2). They also 
composed two independent written reports in which they explained the rationale of their 
translation choices as well as dubious phrases, uncertainties or encountered translation 
problems.  
 
 
3.1.2 The synthesis of the translations 
 
The two translations were compared and discrepancies reflecting ambiguities in the 
original instrument were recorded. In turn, the two translators and the researchers 
worked on the translator’s separate versions (T1 and T2) and produced a synthesis of 
the two versions (T12) by discussing the translation of each of the 50 items. They also 
wrote a report describing the synthesis procedure, the cases discussed and the solutions 
which were adopted. 
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3.1.3 Back translation 
 
Two teachers of English language having the local variety of Turkish as mother tongue 
and ignoring the original version of SILL translated the T12 version back into English 
in order to verify that the translated T12 version in Turkish reflects the same item 
content as the original English version. The two translators, who were not aware of the 
purpose of the study, handed in the two back translations (BT1 and BT2) as well as two 
independent reports documenting the back translation procedure. 
 
 
3.1.4 Expert committee examination 
 
The expert committee consisted of two linguists, one Turkish-speaking teacher at a 
minority high school and the four translators. The role of the committee was to examine 
all the relevant material (initial instrument, T1, T2, T12, BT1, BT2, and the five reports) 
and to review all the translations to resolve possible discrepancies. Its final goal was to 
create the final Turkish version of the SILL.  In order to achieve this, the experts 
counter-examined the source and target version of SILL considering the following: a) 
the semantic equivalence, i.e. if the words meant the same in Turkish and English and 
whether there were any grammatical difficulties in Turkish translation, b) the idiomatic 
equivalence, i.e. the correct translation of idioms or collocations c) the experiential 
equivalence, i.e. if all items expressed tasks which are experienced in the target culture 
d) the conceptual equivalence, i.e. if all the words hold the same conceptual meaning in 
the two cultures. 

The committee produced the final Turkish version of SILL for the specific 
population and wrote a final report which they handed to the researchers. This version 
was then used for collecting data in order to measure the psychometric properties of the 
instrument. 
 
 
3.2 Sampling 
 
The study presents an analysis of data collected in the context of the Thales project no 
379335 of bilingual Turkish-Greek speaking students aged 8-15. The sample included 
77 primary school and high school students attending minority schools of Komotini 
who filled in the questionnaire. 
 
 
3.3 Procedure 
 
The participants first provided written informed consent and then completed the 
questionnaires individually. The study was approved by the Pedagogical Institute of 
Greece and the Ethics Committee of the Democritus University of Thrace. The SILL 
questionnaire was administered during a regular instructional hour by EFL teachers at 
the end of the school year (May 2013). The teachers were instructed to read and explain 
the directions to the students. 
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4. Results 
 
4.1 Reliability 
 
Based on the analysis of the data, a total sum score of all 50 items was computed. 
Moreover, total scores in each one of the six strategy subscales (memory strategies, 
cognitive strategies, compensation strategies, metacognitive strategies, affective 
strategies, social strategies) were also calculated. The overall scale showed high 
reliability (Cronbach’s α =.89). Similarly all six subscales exhibited medium to high 
levels of internal consistency using the Cronbach’s alpha coefficient (memory strategies 
α =.69, cognitive strategies α =.80, compensation strategies α =.49, metacognitive 
strategies α =.46, affective strategies α =.76, social strategies α =.80) 
 
 
4.2 Validity  
 
Validity refers to the degree to which an instrument measures what it claims to measure 
(Oxford 1996).  Abraham and Vann (1996) point out that validation is an ongoing 
process and that we should not validate the instrument per se but the way in which data 
are interpreted and the findings justified, as well. According to the written reports 
submitted by the panel of experts, it can be assumed that the Turkish version of the 
questionnaire is as valid as the original one concerning the item-level equivalence since 
the careful adaptation procedure has ensured semantic, idiomatic, experiential and 
conceptual equivalence. Its validity is further improved by resolving technical issues of 
questionnaire translation. 
 
 
5. Discussion 
 
The current study provides evidence for an adapted version of the SILL as a useful and 
psychometrically sound measure of language learning strategies that may contribute to 
the scientific investigation of the strategies employed by bilingual Turkish-Greek 
speakers of the Muslim minority in Thrace, Greece. A further benefit is at a practical 
level since this knowledge may serve for a more pedagogically appropriate design of 
class interventions for efficacious strategic language teaching.  

There is strong evidence that most of the criteria required were met during the SILL 
adaptation. Linguistic and cultural differences were fully considered and appropriate 
statistical techniques were applied. Reliability of the questionnaire was measured and 
found to be sufficiently high. In addition, total scores on the SILL were reliable over a 
three week interval. Validity was discussed with respect to its construct across cultural 
and linguistic specificities, but also during focus groups and panel of experts meetings 
and with reference to other relevant studies carried out in the Greek context 

There were attempts to reduce the potential biases that may occur during translation. 
Construct and item bias were recorded and were confronted appropriately in order to 
overcome the problem of measuring different constructs in different cultural groups or 
distorting the meaning of individual items. That is why “adaptation” and not 
“application” or “assembly” was selected as it allows for a solution to the afore-
mentioned problems of bias. Method bias, in particular administration bias often 



[��485��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 
 

encountered in the ambiguous instructions for test-takers or guidelines for 
administrators, was overcome in the present study by the adaptation of the layout and 
provision of a detailed user-friendly manual and administration protocol. Based on the 
existing literature, the present study used expert informants concerning Greek and 
Turkish language as well as those qualified to judge Greek educational context which 
all the students share, independent of the cultural or language group. Representative 
samples of the target population were also used providing significant feedback on the 
linguistic, technical and conceptual levels of the adapted instrument. 

Three benefits can be identified from this research. First, this study addresses a lack 
of the SILL validation for bilingual Turkish-Greek speaking children of the Muslim 
minority living in Thrace, Greece. Second, the study discusses the lack of an instrument 
adapted for school aged children. Third, the paper responds to some theoretical concerns 
raised in the literature about questionnaire translation and cultural adaptation. 
 
 
6. Conclusion and further investigation 
 
The purpose of the present paper was to describe the procedure concerning the 
translation and cultural adaptation of the SILL in Western Thracian Turkish, which is 
spoken by bilingual Turkish-Greek speaking children of the Muslim minority in Thrace 
Greece. It can be concluded that the process of adaptating the Strategy Inventory for 
Language Learning from English into Turkish recorded in this paper, although a time 
consuming and costly procedure, is the most effective way to produce an instrument for 
measuring the frequency of language learning strategy use of the particular learner 
population It also allows for comparison of data and findings across cultural groups as it 
provides the opportunity to examine language learning strategies of children/students 
for whom there was no translated version of the SILL. The carefully designed and 
performed adaptation process ensures high instrument reliability and validity and 
provides other researchers who are interested in questionnaire adaptation a procedure 
that overcomes most of the problems encountered when instruments are used in 
different languages and cultures. Further studies using the adapted instrument with the 
same target population (scheduled for February-May 2014) will collect data from the 
whole population attending minority schools in the regions of Xanthi and Komotini 
(Thrace, Greece) and will provide data about the internal consistency, reliability, 
construct validity and responsiveness of the specific version of the SILL. 
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Abstract 
 
Στη παρούσα μελέτη παρουσιάζουμε μία επισκόπηση των δομών με σύστοιχα 
ουσιαστικά σε δοτική πτώση στην ιστορία της Ελληνικής. Τα σύστοιχα ουσιαστικά 
σε δοτική πτώση έχουν εξεταστεί λιγότερο σε σχέση με τα σύστοιχα ουσιαστικά σε 
αιτιατική πτώση, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε διαχρονικό επίπεδο. Θα δείξουμε, 
ωστόσο, ότι η συγχρονική και διαχρονική τους κατανομή ακολουθεί κανονικότητες, 
κάτι που είναι ιδιαίτερα σημαντικό και από θεωρητική και από συγκριτική οπτική. 
Πιο συγκεκριμένα, θα δείξουμε ότι η κατανομή της τροποποίησης του σύστοιχου 
ουσιαστικού εξαρτάται από τη σημασία του σύστοιχου σε δοτική πτώση και θα 
υποστηρίξουμε ότι τα σύστοιχα ουσιαστικά που εμφανίζονται χωρίς τροποποίηση 
εκφράζουν εστίαση «αληθείας» (verum)/πολικότητας (polarity). Θα εξετάσουμε, 
επίσης, πώς η ίδια πραγματολογική λειτουργία αποδίδεται στη Νέα Ελληνική. 
 
Keywords: historical linguistics, syntactic change, cognate datives, cognate 
adverbials, verum/polarity focus, Ancient Greek, Biblical Greek. 
 
 
1. Introduction 
 
We present an overview of cognate noun constructions with a dative-marked nominal 
in the history of Greek. In contrast to accusative-marked cognate nominals, Greek 
cognate datives have been neglected in theoretical and historical research. We show, 
however, that their synchronic and diachronic distribution is subject to regularities, 
which are of interest in both a theoretical and a comparative perspective. 

With respect to the theoretical analysis, Greek contributes substantial support to 
the hypothesis that cognate noun constructions (CNCs) can be distinguished into 
argumental and adverbial (Pereltsvaig 1999a, Nakajima 2006, Horrocks & Stavrou 
2010); in turn, adverbial CNCs can be further subdivided into different classes 
according to their semantic contribution and their syntactic configuration (Pereltsvaig 
1999a, b, 2002). We argue that, among the classes discussed in the literature, the 
manner modification function and the focused adverbial function play the most 
relevant role in the history of Greek cognate datives (CDs) and account for some 
observed peculiarities in their form and distribution. In particular, we provide a 
comprehensive corpus study of non-modified cognate datives in Biblical Greek (BG). 

From the comparative perspective, Greek data confirm some interesting 
generalizations proposed by Pereltsvaig (1999a, 2002) on the basis of Indo-European 
and Semitic evidence. First, a language can have both argumental and adverbial CNCs 
(but there is no evidence of languages using CNCs exclusively in the adverbial 
function). Secondly, morphologically rich languages will mark focus-expressing 
CNCs with a case other than accusative. 

The discussion proceeds as follows: in Section 2 we provide essential information 
on the background discussion surrounding CNCs, and we discuss the two functions of 
adverbial CNCs on which we concentrate: manner modification and focus. In Section 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
488-500.�rhodes:�university�of�the�aegean.



[��489��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

3 we present data from CDs in Ancient Greek, where the manner modification 
function prevails in productivity. Section 4 is dedicated to Biblical Greek, a stylistic 
variety of Koiné Greek in which CDs substantially increase in number: we argue that, 
also due to contact with Biblical Hebrew, non-modified CDs specialize in the 
expression of verum/polarity focus. In order to further, at least indirectly, corroborate 
our semantic interpretation, we present a corpus study on Modern Greek Bible 
translations in Section 5. Section 6 summarizes our main conclusions. 

 
 

2. Modification and focus in cognate adverbials 
 
2.1 Adverbial cognate nouns 
 
CNCs involve the repetition of the root morpheme in a verbal predicate and in a 
nominal element syntactically dependent on it. Constructions in which the relation 
between verb and noun is not strictly one of etymological cognation, but still results 
in a semantic tautology, are also included under the heading (e.g. fight a fight, but also 
fight a battle). In English, not only transitive verbs, but also some intransitive verbs, 
can be constructed with a cognate noun (CN). Levin & Rappaport Hovav (1995) use 
CNs as a diagnosis of (non)-unaccusativity, arguing that only unergative intransitive 
verbs (involving incorporation of a light noun as in Hale & Keyser [1993]) can have 
cognate objects. The validity of the presence vs. absence of CNs as diagnostics for 
unaccusativity has been since then under discussion. It has been definitively rebutted 
by Nakajima (2006), who nonetheless uncovered a dimension of variation in the 
syntax of CNCs that indeed correlates with the unaccusative/unergative divide. 
Nakajima (2006) and, independently, Pereltsvaig (1999a, 2002) argue that there are at 
least two types of cognates: those occurring with unergatives might be real syntactic 
objects, but do not need to be; unaccusatives can also be accompanied by cognate 
elements, which however are of an adverbial nature. 

Crucially for our investigation, the distribution of adjectival modification 
correlates with this distinction: cognates with unaccusative verbs require modification 
(1), while modification is optional when the cognate is constructed with an unergative 
verb (2), pointing to the availability of both argumental and adverbial cognates with 
this latter verbal class. 

 
(1) a.  *Socrates died a death. 
 b. Socrates died a peaceful death. 
(2)  a. Calliope sang a song. 
 b. Calliope sang a moving song. 
 
Pereltsvaig and Nakajima take the evidence in (1) to show that CNCs with 
unaccusative predicates can only be adverbial. The adjective modifying the CN 
contributes a manner component (and that is the reason why only adjectives with a 
manner interpretation are possible); this in turn allows the CN to be licensed as 
adjunct to the verb.  
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2.2 The complementary distribution of modification and focus 
 
Pereltsvaig (2002) adds to the picture seen above the important observation that, in 
languages like Biblical Hebrew, CNCs are allowed to occur without adjectival 
modification with all kinds of predicates. She concludes that this happens when the 
language uses CNCs for focus reasons: in this case, the CNC is semantically licensed 
by its information-structure contribution, and not by the introduction of a manner 
component, hence its appearance in a non-modified form.  
 
(3)  nakom   yinakem 

 punishment  will:be:punished 
 ‘He shall surely be punished.’ (Ex. 21:20) (Pereltsvaig 2002: 125) 

 
The complementarity between modification and focus in adverbial CNCs is 
reminiscent of a similar phenomenon observed by Alexiadou & Schäfer (2006: 44-45) 
with some types of subjects. They notice that some tools and causer subjects become 
more acceptable in certain contexts when they are modified or focused: 
 
(4) a.  ?The key opened the door. 
         b.  THIS key opened the door. 
         c.  The KEY opened the door. 
 
These subjects are in some sense “cognates” (at least partially tautological with 
respect to the predicate’s lexical content), and are only licensed when they add 
something to the verbal root. Focus (as well as modification) precludes alternatives, 
and thus “stresses the existence of a non-trivial relation between (a property of) the 
subject and the event expressed by the whole VP” (Alexiadou & Schäfer 2006: 45). 

Languages vary as to how many subtypes of CNCs they allow (none, only one, 
both). In this paper, we argue that Ancient and Koiné Greek (the latter at least in its 
Biblical variety, cf. Section 4) are similar to Biblical Hebrew, in that focused, non-
modified CNCs are allowed. We recognize a principled distribution of modification 
with CNCs, explainable by the complementarity of the focus and manner component 
observed by Pereltsvaig (2002). 

In Pereltsvaig’s analysis, both types of CNCs have the structure of a secondary 
predicate, but manner interpretation is connected with low syntactic attachment, 
whereas focused CNCs typically move to a higher projection in the left periphery of 
the clause. 

Pereltsvaig (2002: 125) analyzes non-modified adverbial CNs in Biblical Hebrew 
as “used mainly (though not exclusively) for contrastive focus”, although later she 
also mentions examples where they correspond to “adverbials emphasizing the 
certainty of the proposition”. In Gianollo & Lavidas (2013) we built on this 
observation and concluded from our corpus study of Biblical Greek that the Greek 
CNCs corresponding to the Biblical Hebrew ones express verum focus, i.e. emphasis 
on the truth value of the proposition. Verum focus (Höhle 1992) has received various 
definitions and treatments in the literature. Under this label are included a number of 
formally (and possibly also semantically) heterogeneous phenomena, which have to 
do with “emphasis” on the verb’s lexical meaning and/or on verb-related functional 
categories (tense, aspect, mood, polarity). In some frameworks, focus on the predicate 
is distinguished from polarity focus, which applies to the entire proposition, and not 
just to the predicate’s semantic content. We follow this approach and understand the 
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kind of focus expressed by Biblical Greek CDs as polarity focus, i.e. focus on the 
polarity value of a proposition. Its most obvious instantiation is the yes / no answer to 
a polar question. In the case of a positive assertion, it results in emphasis on the truth 
of the proposition.1 
 
(5)  John DID perform great at the Winter Olympics. 
 
The verum focus operator is not restricted to matrix clauses, but can also occur under 
syntactic embedding (Lohnstein & Stommel 2009, Gutzmann & Castroviejo Miró 
2011): this makes it compatible with a variety of syntactic-semantic environments, 
among which are imperatives and embedded questions. A pragmatic prerequisite for 
the felicitous application of verum focus is that the proposition being affirmed or 
denied has to already be given in the conversational background. Focus on the 
polarity component may receive different readings, according to Giurgea & 
Remberger (2012) (informational, emphatic or scalar, contrastive). In the 
informational reading, which is the reading relevant for Biblical Greek CDs, the focus 
consists in the affirmation or negation of the proposition under discussion and further 
indication on speaker’s certainty (e.g. epistemic adverbs or particles) may be present. 
Polarity focus has been analyzed in syntactic terms as movement of Pol(arity)P(hrase) 
(a functional category of the I-domain) to an information-structural projection in the 
C-domain, hosting an abstract polarity focus operator (cf. Holmberg 2007). 

Formal means to express polarity focus in Ancient Greek have been recently 
studied by Goldstein (2013), who analyzes the multiple-ἄν construction attested in 
Attic tragic poetry, whereby the reduplication of the modal particle ἄν results in focus 
on the polarity component of the proposition. The reduplication of ἄν may co-occur 
with other polarity-reinforcing strategies (cf. Goldstein 2013: 361), like emphatic 
negation (οὐχί, double negation), affirmative particles (ἦ, μάλα), elements explicating 
the speaker’s epistemic state. Goldstein (2013: 376) observes that “reduplication is a 
resource that speakers generally have available to them for emphasizing truth values”, 
and suggests a parallel with verb reduplication used for focus marking in Kwa and 
Gbe languages, but also in European Portuguese (Martins 2007). Goldstein (2010: 
143–144), (2013: 366) has argued that verb fronting in Ancient Greek can also 
express polarity focus.  

We want to propose that the use of CDs in Biblical Greek is also motivated by 
polarity focus, and combines two formal strategies: lexical reduplication and syntactic 
fronting. The semantic content in terms of focus licenses an adverbial construction 
which otherwise would be tautological with respect to the predicate, and hence 
redundant. For the same reason, it allows this construction to occur non-modified. 

Before we move to Biblical Greek, in the next section we summarize the Ancient 
Greek situation, where, instead, the modyfing function of CDs prevails. 

 
 
3. Cognate datives in Ancient Greek 
 
Ancient Greek largely obeys the generalizations on CNCs seen in Section 2, and 
contributes further evidence: given the presence of a rich morphological case system, 
Greek shows an overt distinction in case marking between cognates accompanying 
																																																								
1 Romero & Han (2004: 627) argue that, in fact, verum focus is “used not to assert that the speaker is 
certain about the truth of p, but to assert that the speaker is certain that p should be added to the 
Common Ground”. 
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unergative and unaccusative predicates (Clary 2013), and also partially between 
argumental and adverbial CNCs. Horrocks & Stavrou (2010) have convincingly 
argued that Ancient Greek has adverbial CNCs. Horrocks & Stavrou’s study deals 
with cognate accusatives, and does not address CNCs marked by other cases. 
Hovewer, Greek also displays adverbial CNCs in the dative case: while these 
constructions are rare in the archaic and classical language, they become more 
frequent at later stages, especially in the Koiné variety witnessed by biblical 
translations.  

CDs are only mentioned in passing in reference works on Ancient Greek, usually 
in connection with the treatment of cognate accusatives. Smyth (1956: 357) and 
Kühner and Gerth (1992: 308) note that they are rare and express adverbial meanings 
like cause, manner, and means. The rarity of CDs, compared to cognate accusatives, 
renders a comprehensive corpus study difficult. 

Clary (2013) carries out a corpus study of selected CNCs across various stages of 
Ancient Greek. He examines, among others, the distribution of cognate datives with 
“loss of life” verbs like (ἀπο)λέσθαι ‘die, be destroyed’ or (ἀπο)θνῄσκειν ‘die’, the 
only semantic sphere in which CDs are relatively frequent. Clary (2013) reaches the 
conclusion that in Ancient Greek unaccusative verbs select cognate datives, and 
unergative verbs cognate accusatives (cf. 6–7).2 
 
(6)  Unergative verbs  
  ὡς ἔπος εἰπεῖν 
 ‘...so to speak (a word).’ (Pl. Lg. 967c) (Clary 2013: 7) 
(7)   Unaccusative verbs 
  ἀποθανεῖν βιαίῳ θανάτῳ 
  ‘...to die by a violent death.’ (Hdt. 7.170.3) (Clary 2013: 13) 
  
Already this distribution suggests that CDs here are not used for focus, since focused 
CNCs are not expected to show (and, in Biblical Hebrew, indeed, do not show) any 
distinction with respect to the argument structure of the predicate. 

Moreover, with CNCs accompanying unaccusative verbs, a generalization emerges 
quite clearly from Clary’s survey: CDs in his corpus are always modified (Clary 
2013: 13). Most frequently the modifying element is an adjective (8a); in some cases, 
the first element of compounds like παν-ωλεθρία ‘utter death’, ‘utter destruction’ 
functions as a modifier (8b). 
 
(8) a.  ὣς θάνον οἰκτίστῳ θανάτῳ   
    ‘…so I died a most pitiable death’ (Hom. Od. 11.412)        
 b. πανωλεθρίῃ ἀπολόμενοι   
  ‘…dying by an utter death’ (Hdt. 2.120.25)         
 (Clary 2013: 13) 
 

																																																								
2 Clary discusses isolated cases where “loss of life” verbs appear with the accusative in archaic and 
classical texts. While some of these instances may be due to interference in the philological 
transmission, the genuine ones show the accusative where the dying event is presented as controlled by 
a voluntary agent (who deliberately chooses a particular type of death). According to the data presented 
by Clary, signs of a restructuring of the system of cognate constructions are already observable in 
Plutarch, where the “die death” idiom repeatedly occurs with a cognate accusative (although the 
expression in the dative persists in other contemporary writers, cf. Clary 2013: 16). 
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Ancient Greek CDs are thus licensed by the manner component introduced by the 
adjective. This is in sharp contrast with BG, where the CDs accompanying “loss of 
life” verbs systematically occur without modifiers (see Section 4). However, outside 
Clary’s corpus, few cases of non-modified, emphatic CDs are observable already in 
Ancient Greek (cf. 9a, b, from Schwyzer-Debrunner 1950: 166): 
 
(9)  a.  πρῶτον μὲν νεώτατος θεῶν, ὦ Φαῖδρε. Μέγα δὲ τεκμήριον τῷ λόγῳ αὐτὸς 
  παρέχεται, φεύγων φυγῇ τὸ γῆρας. 
  ‘he is youngest of the gods, Phaedrus. He himself supplies clear evidence of 
  this; for he flies and flees from old age’ (Pl. Symp. 195b) 
 b.  ἐμοὶ μὲν φαίνεται τὰ μὲν ἄλλα τῷ ὄντι παιδιᾷ πεπαῖσθαι 
  ‘It seems to me that the discourse was, as a whole, really sportive jest’ (Pl. 
  Phdr. 265d)   
 
In these examples the information-structural contribution seems to be narrow focus on 
the predicate, rather than on the polarity of the clause. This impression, however, 
would have to be corroborated by broader empirical evidence, which we leave for 
future research. 
 
 
4. Cognate datives in Biblical Greek 
 
4.1 Summary of data 

 
In BG, 3  CNs can appear with all types of predicates and are of two subtypes: 
argumental and adverbial. Adverbial CNs are further distinguished into manner 
adverbial and focused CNs (the latter being a typical feature of BG). These subtypes 
are correlated to case marking: manner adverbial CNs are typically in the accusative 
(Blass & Debrunner 1961: 84ff.), while focused adverbial CNs bear dative case. Their 
non-accusative marking conforms to the cross-linguistic distribution of focused CNs 
in languages with rich case morphology, observed and predicted by Pereltsvaig 
(1999a, 2002) (see Section 2). Furthermore, as discussed in Gianollo & Lavidas 
(2013), in BG, focused (dative) adverbial CNs do not need to be modified, whereas 
manner adverbial CNs are always modified.  
  
(10)  a.  Modified accusative CN 
   ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα    
     ‘They rejoiced exceedingly with great joy.’ (Mt. 2:10)4 
 b.  Non-modified dative fronted (focused) CN 

  ὅρκῳ γὰρ ὥρκισε τοὺς υἱοὺς ᾿Ισραὴλ...  
  ‘For he had straitly sworn the children of Israel...’ (Ex. 13:19) 

 
In the Greek Septuagint there are no cases of modified CDs in a preverbal position 
(see Table 1). 5  Modified CDs (that constitute the minority of CDs) are always 
postverbal. The situation in the Greek New Testament is similar; the examples with 
CDs are very few and the vast majority of them are non-modified preverbal.    
																																																								
3 We focus on Biblical Greek, that is the Koiné Greek documented by the language of the Septuagint 
(the Greek translation of the Hebrew Bible) and the New Testament. 
4 Translations are based on the New American Standard Bible. 
5 For more details on the composition of our corpus of BG CNs, see Gianollo & Lavidas (2013). 
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Total 

 
 
Preverbal CDs 

 
 
Postverbal CDs 

Septuagint 105 83 (79%) 22 (21%) 
Non-modified Modified Non-modified Modified 
83 (100%) 0 16 (72.73%) 6 (27.27%) 

New Testament 13 12 (92%) 1 (8%) 
Non-modified Modified Non-modified Modified 
10 (83.33%) 2 0 1 

Table 1: CDs: their position and modification in the Greek Septuagint and the Greek 
New Testament.   
 
The typical position of the CD is immediately before the verb, and usually clause-
initial; a 2nd-position particle can intervene, if present (see below for more details on 
the distribution and function of CDs in BG). This evidence indicates a high structural 
position for the CDs. The preverbal position of the CD represents an instance of Focus 
Fronting, more specifically, in this case, movement to a PolFoc position (see Section 
2).  
  
(11) (καὶ οὐ λήμψεσθε λύτρα περὶ ψυχῆς παρὰ τοῦ φονεύσαντος τοῦ ἐνόχου ὄντος 
 ἀναιρεθῆναι) θανάτῳ γὰρ θανατωθήσεται 
 ‘(Moreover you shall take no ransom for the life of a murderer, that is guilty of 
 death,) but he shall surely be put to death’ (Num. 35:31)    

 
The postverbal position of the CD is correlated with another characteristic: the CD 
and the verb are not adjacent and other elements intervene (DP-subject, DP-object, 
PP; see 4.3 for more details). This can indicate that the verb moves to C-domain 
(leaving the CD in situ) in these cases.  
 
(12)  ἠλάλαξε πᾶς ὁ λαὸς ἅμα ἀλαλαγμῷ μεγάλῳ καὶ ἰσχυρῷ  
 ‘The people shouted with a great shout.’ (Josh. 6:20)    
 
 
4.2 Contact with Biblical Hebrew  
 
The above examples have been analyzed in the traditional literature as affected by 
Biblical Hebrew due to contact, and as showing a generic “predilection for repetition” 
of Semitic languages (among others, Conybeare & Stock 1905). We argue that, in fact, 
they mirror a more “core”, “systemic” feature of Semitic languages, which make large 
use of CNCs as predicate modifiers (Mittwoch 1998).  

According to Pereltsvaig (2002), Biblical Hebrew CNs differ from Modern 
Hebrew ones in that adverbial CNs can express contrastive focus, besides manner 
modification, in Biblical Hebrew, but not in Modern Hebrew. Adverbial CNs in 
Biblical Hebrew need not be modified (as they have the function of focused 
adverbials), while adverbial CNs in Modern Hebrew must be. Pereltsvaig also notes 
that the English translations of the Biblical Hebrew examples contain reference to the 
certainty of the proposition. Furthermore, she argues that focused adverbial CNs in 
Biblical Hebrew appear in a preverbal position in contrast to argumental and manner 
adverbial CNs: Biblical Hebrew adverbial CNs, when focused, are fronted. If there is 
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no complementizer, focused adverbial CNs in Biblical Hebrew appear in the first 
position of the sentence; if there is a complementizer, they appear after it. 

BG follows this order, probably imitating the Biblical Hebrew original text in the 
case of the Septuagint.   
 
(13)  ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς...   
 ‘But if you shall indeed hearken unto my voice...’ (Ex. 23:22) 
 
On the other hand, nonfocused adverbial CNs in Biblical Hebrew are modified and 
postverbal (they are not fronted).    
 
(14) ve-’et-zaxar     lo     tiškav       miškavey   ’iša 

     and-ACC-male   not    lie:with   lying:with  woman 
 ‘You shall not lie with mankind as with womankind…’ (Lev. 18:22)  
 (from Pereltsvaig 2002: 128) 

 
The frequency of CDs in BG is certainly an effect of language contact (“coincidence 
of idiom”, Conybeare & Stock 1905: 48) and of the creation of a special “biblical 
register”. However, the structural possibility, per se, of expressing focus by means of 
a cognate element was already marginally possible in the language; that is, focused 
CDs are a native construction (see above, Section 3, on Ancient Greek). 
 
 
4.3 Distribution and function of CDs in BG 
 
Similar to Biblical Hebrew (see 4.2), the CNC in BG is fronted and follows καί ‘and’ 
(15a). There are only rare cases in which a particle can be found between the CD and 
the verb (15b). In these cases the CD appears to have been further fronted (more than 
the verb). Most of the BG examples have an informational focus reading and the 
focused elements confirm the proposition under discussion; the particles (in 15b, or 
adverbs in other examples) further indicate the writer’s certainty about the delivered 
information.   
 
(15) a.  ...καὶ ἀποθανῇ θανάτῳ τραυματιῶν  
  ‘...and you shall die the death of them that are slain.’ (Ezek. 28:8) 
 b. ...θανάτῳ γὰρ θανατωθήσεται  
  ‘...but he shall surely be put to death.’ (Num. 35:31)   
 
The future marker (for instance, μέλλω) can also intervene between the CD and the 
verb (infinitive), providing further evidence that the CD is always fronted to the C- 
domain, even in cases when the verb is not fronted (the auxiliary should be in T in 
these examples).  
 
(16) …σημαίνων ποίῳ θανάτῳ ἤμελλεν ἀποθνῄσκειν. 
 ‘...signifying by what manner of death he should die.’ (Jn. 12:33) 
 
The initial position of the non-modified CDs in BG is a similar strategy to movement 
of V to the left periphery and VSO/VOS orders. Orders with V in an initial position 
similarly show an increase in Koiné Greek (among others, Horrocks 2010: 108ff.). 
See (17) for an example of V1 with a cognate construction. In general, in Koiné Greek, 
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the verb appears clause-initial (and adjacent to the clitic pronoun), whereas the subject 
appears preverbally only if it is contrastively focused (its neutral position is a 
postverbal position) (Horrocks 2010: 108ff.).  
 
(17)  Σαλπίσατε σάλπιγγι ἐπὶ τοὺς βουνούς...    
 ‘Blow you the cornet in Gibeah...’ (Hos. 5:8)   
 
The CD can be found postverbally in cases when the verb appears in the initial 
position (after καί ‘and’), but, then, the CD is not adjacent to the verb (18a, b). These 
orders are not typical; in these examples, a cognate verb seems to be used as a light 
verb with a specific role, which is to form a verbal construction by repeating the 
meaning of the noun with a cognate verb. Hence, a subtype of the non-modified CD 
construction is evident in these examples: the cognate verb has the role of a light verb 
(λιθοβολῶ with the interpretation ‘throw’), but the noun (focused in situ) appears to 
have the main contribution in the interpretation.  
 
(18) a.  ...καὶ ἐλιθοβόλησεν αὐτὸν πᾶσα ἡ συναγωγὴ λίθοις  
  ‘...and stoned him to death with stones.’ (Num. 15:36)  
 b.  ...καὶ ἐλιθοβόλησαν αὐτὸν οἱ υἱοὶ ᾿Ισραὴλ λίθοις  
  ‘...and the children of Israel stoned him to death with stones.’ (2 Chr. 10:18)  
  
With regard to the function of CDs, in BG, many examples with a CD express a 
conditional with ἐάν ‘if’ (19a, b). Furthermore, in many cases, the verb is in the 
imperative mood.  
  
(19) a.  ...ἐὰν δὲ ἀκοῇ εἰσακούσητε πάσας τὰς ἐντολὰς αὐτοῦ  
  ‘...if you shall hearken diligently unto his commandments.’ (Deut. 11:13)      
  b.  ...ἐὰν δὲ κακίᾳ κακώσητε αὐτοὺς  
  ‘...if you afflict them at all.’ (Ex. 22:23) 
    
The use of the CD in negative utterances is rare, but not excluded: we found it six 
times in our BG corpus of CNs, with different negative particles (οὐ, οὐχί, μή, οὔτε). 
Examples where a CD in an affirmative sentence is followed by double negation in 
the next sentence are given in (20a, b); the juxtaposition of the two constructions 
shows that they serve the same function, namely emphasizing the proposition’s 
polarity. 
 
(20)  a.  ζωῇ ζήσεται καὶ οὐ μὴ ἀποθάνῃ.   
  ‘He shall surely live and he shall not die.’ (Ezek. 33:15)  
 b.  ἀκοῇ ἀκούσετε καὶ οὐ μὴ συνῆτε… 
  ‘By hearing you shall hear, and shall in no wise understand... ’ (Mt. 13:14) 

 
 

4.4 Alternative strategies in BG 
 
Alternative strategies to CDs, which also contain cognate forms with similar fuctions, 
provide further evidence for the adverbial and focusing nature of CDs. Often a 
cognate participle is attested (“intensive participle” in Conybeare & Stock (1905)), 
corresponding to an infinitive form in Hebrew; in cases such as in (21), a CNC and a 
cognate participle construction are juxtaposed: 



[��497��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 
(21)  ...ἀλλὰ καθαιρέσει καθελεῖς καὶ συντρίβων συντρίψεις τὰς στήλας αὐτῶν.  
 ‘...but you shall utterly overthrow them and break their sacred pillars in pieces.’ 
 (Ex. 23:24) 
Furthermore, cognate adverbs (22) can be found, as well as PPs containing a cognate 
noun (23): 
 
(22)  ἐνδόξως γὰρ δεδόξασται  
 ‘He is highly exalted.’ (Ex. 15:1)    
 
(23)  ...καὶ εἰς βρῶσιν οὐ βρωθήσεται. 
 ‘...but you must certainly not eat it.’ (Lev. 7:24) 
  
 
5. The Modern Greek translation of biblical cognate datives 
 
In order to provide further indirect evidence on the function of CDs in BG, we 
collected parallel examples of the BG passages including a CD in the Modern Greek 
translations (Today’s Greek Version; TGV). This can constitute indirect evidence 
because the pragmatic conditions are similar and Modern Greek translators had to 
respond to the same communicative need, but using different formal means. However, 
such data should always be considered with caution, since cases of misunderstanding 
on the part of translators or instances of ambiguity may have affected the translation.  

Modern Greek translators are very consistent in their strategy when translating 
CDs. They express the function of the focused adverbial CD in the original text by 
mainly lexical means, which recur in a regular fashion in the analyzed translations. In 
19 examples in our corpus, the Modern Greek translators use the adverb εξάπαντος ‘in 
any case, certainly’.  
 
(24) a.  (Lev. 20:2) ὃς ἂν δῷ τοῦ σπέρματος αὐτοῦ ἄρχοντι θανάτῳ θανατούσθω  
  (TGV) προσφέρει ένα παιδί του θυσία στο Μολόχ, εξάπαντος θα θανατωθεί. 
  ‘...that gives of his seed unto Molech; he shall surely be put to death.’ 
 
 b.  (Ex. 17:14) ὅτι ἀλοιφῇ ἐξαλείψω τὸ μνημόσυνον αμαληκ  
  (TGV) ότι εξάπαντος θα εξαφανίσω τους Αμαληκίτες, ακόμα και τη θύμησή 

τους  
  ‘...that I will utterly blot out the remembrance of Amalek.’ 
 
Other lexical manners that are attested in the Modern Greek (TGV) translations of the 
CDs are the following. All of them emphasize on the verb-related functional 
categories (tense, aspect, mood, polarity).  
 
(i) πραγματικά ‘verily’ or βέβαια ‘certainly’ or σίγουρα ‘for sure’ or ασφαλώς 
‘certainly’: 
 
(25)  a.  (Ex. 19:5) καὶ νῦν ἐὰν ἀκοῇ ἀκούσητε τῆς ἐμῆς φωνῆς...  
  (TGV) Τώρα, αν πραγματικά θελήσετε ν’ ακούσετε τα λόγια μου...  
  ‘Now therefore, if you will obey my voice indeed...’ 
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 b.  (2 Sam. 14:14) ὅτι θανάτῳ ἀποθανούμεθα...  
  (TGV) Όλοι μας, βέβαια, θα πεθάνουμε... 
  ‘For we will surely die...’ 
 
 
 c.  (2 Ki. 8:10)  ...εἰπὸν αὐτῷ ζωῇ ζήσῃ  
  (TGV) ...πες του ότι σίγουρα θα γίνει καλά  
   ‘...say unto him, he shall surely recover.’ 
 
 d.  (Ezek. 3:21) καὶ αὐτὸς μὴ ἁμάρτῃ, ὁ δίκαιος ζωῇ ζήσεται    
  (TGV) (Αν όμως ειδοποιήσεις τον δίκαιο να μην αμαρτάνει) κι αυτός δεν 
  αμαρτήσει, τότε εκείνος ασφαλώς θα ζήσει.  
  ‘(If you warn the righteous man) and he does not sin, he shall surely live.’ 
  
(ii) το δίχως άλλο ‘without any doubt, in any case’: 
 
(26)  (Ezek. 33:8) ἐν τῷ εἶπαί με τῷ ἁμαρτωλῷ θανάτῳ θανατωθήσῃ  

 (TGV) Όταν πω για έναν αμαρτωλό ότι το δίχως άλλο πρέπει να πεθάνει  
 ‘When I say unto the wicked, O wicked man, you shall surely die.’ 

 
(iii) πράγματι ‘indeed, really’.   
 
(27) (Deut. 8:19) καὶ ἔσται ἐὰν λήθῃ ἐπιλάθῃ Κυρίου τοῦ Θεοῦ σου...  

 (TGV) Αν, πράγματι, ξεχάσετε τον Κύριο, το Θεό σας...  
 ‘If you shall forget Jehovah your God...’ 
 

(iv) In many cases, the Modern Greek translation uses the modal verb πρέπει ‘must’ 
and the modal adverb οπωσδήποτε ‘certainly’. The emphasis here is on the verb-
related functional category of mood.   
 
(28)  (Lev. 24:16) ὀνομάζων δὲ τὸ ὄνομα κυρίου θανάτῳ θανατούσθω  

 (TGV) Αυτός που θα βλαστημήσει το όνομα του Κυρίου, πρέπει οπωσδήποτε να 
 θανατωθεί  
 ‘And he who blasphemes the name of Jehovah, he shall surely be put to death.’ 

 
(v) Some passages of the Modern Greek translation contain an aspectual interpretation 
(‘completely’) or an intensive meaning. In these cases, the translators consider the 
cognate construction as having an intensified function on the verbal meaning 
(“emphasis” on the verb-related functional category of aspect). 
 
(29) a.  (Deut. 7:26) ... καὶ βδελύγματι βδελύξῃ 

  (TGV) ...και θα τα αποστρέφεστε τελείως  
  ‘...and you shall utterly abhor it.’ 
  
 b.  (Lk. 22.15) ...ἐπιθυμίᾳ ἐπεθύμησα τοῦτο τὸ πάσχα φαγεῖν…  
  (TGV) ...πάρα πολύ επιθύμησα αυτό το πασχαλινό δείπνο (να το φάω μαζί 
  σας.) 
  ‘With desire I have desired to eat this Passover (with you).’ 
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6. Conclusions 
 

In our diachronic study of Greek cognate datives, we have shown that modification 
and focus are two (typically complementary) functions of cognate adverbials, which 
are both attested at various stages of Greek. In particular, we have singled out the 
function of non-modified cognate datives in Biblical Greek. We have argued that 
these datives express polarity focus on the truth value of the proposition and combine 
two strategies: lexical reduplication and syntactic fronting. Focus licenses a non-
modified adverbial construction which otherwise would be tautological.  
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Abstract 
 
Αντικείμενο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάπτυξη γλωσσικών πόρων στην 
Ελληνική με στόχο την περαιτέρω εκπαίδευση και αξιολόγηση υπολογιστικών 
συστημάτων ανάλυσης συναισθήματος και έκφρασης γνώμης σε κείμενα. Ειδικότερα, 
η εργασία αφορά στην επισημείωση Σώματος Κειμένων (ΣΚ) αναφορικά με την  
έκφραση συναισθήματος και άποψης ατόμων ή ομάδων ατόμων σε κείμενα πέρα από 
το δίπολο θετικό – αρνητικό, και την εξαγωγή από αυτό λεξιλογικού πόρου, με 
πληροφορία σχετική με το συναισθηματικό ή αξιολογικό σημασιολογικό φορτίο 
λεξικών μονάδων. Τέλος, στη βάση του ΣΚ και των συντακτικο-σημασιολογικών 
ιδιοτήτων των λέξεων, δρομολογείται η ανάπτυξη νομοθετικού (rule-based) 
συστήματος για την αναγνώριση εκφράσεων συναισθήματος σε κείμενα. 
 
Λέξεις–κλειδιά: γλωσσικοί πόροι, Σώμα Κειμένων, ανάλυση συναισθήματος, 
έκφραση γνώμης, λεξιλογικός πόρος. 
 
 
1. Introduction 
 
Recent work in subjectivity analysis focuses on sentiment as a type of subjectivity, 
namely positive and negative emotions, evaluations, and judgments of a speaker or a 
writer with respect to some topic, product, person, etc., or the overall contextual 
polarity of a document. And as in many other NLP tasks, the development and 
evaluation of tools for sentiment analysis requires language resources (LRs) both in 
the form of annotated corpora and devoted lexica. In fact, state-of-the-art data driven 
approaches directly depend on the existence of large quantities of annotated data; 
moreover, there is need for lexical resources to be more elaborate than mere lists of 
words coupled only with positive or negative valence. And beyond lexis, a number of 
linguistic phenomena, as for example compositionality, seem to determine the overall 
subjectivity load of an utterance or text segment; to this end, “understanding 
compositionality in tasks such as sentiment detection requires richer supervised 
training and evaluation resources and more powerful models of composition (Socher 
et al. 2013). 

The paper is organized as follows: In section (2) we present the aims and scope of 
the current annotation project; section (3) gives an overview of background work on 
affective lexical resources, i.e., annotated corpora and dedicated lexica. In section (4) 
an overview of the corpus developed elaborating further on the annotation scheme 
employed is presented. Section (5) presents work performed aimed at the 
development of a sentiment lexicon for Greek. Section (6) presents initial attempts 
towards the development of a rule-based component for the identification and 
annotation of sentiment in texts, while Section (7) outlines our conclusions and 
prospects for future research. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
501-511.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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2. Aims and scope 
 
In recent years, there has been a shift of interest within the NLP community from the 
identification of facts, events, etc. to the detection of sentiment and opinion in texts. 
As a matter of fact, the abundance of user-generated content over the web in social 
media such as blogs and social networks makes it the ideal pool for identifying and 
tracking opinions and attitudes expressed. The task of sentiment analysis involves 
determining the opinions and private states (beliefs, feelings, and speculations) of 
people or groups of people towards a target entity, the latter being a person, product, 
etc. The main objective of sentiment analysis is polarity classification of a particular 
text segment, i.e., whether the private state expressed (opinion or emotion) is positive, 
negative, or neutral. Traditional text classification approaches are quite effective when 
applied for sentiment analysis: a range of classification methods based on stochastic 
approaches perform classification of a high accuracy.  However, these binary 
approaches fail to recognize multiple or even – on occasions - conflicting emotions 
expressed in a document or text segment. Vice versa, the identification of emotional 
states such as anger, sadness, surprise, satisfaction, etc. can be proved more 
meaningful for sentiment analysis than mere recognition of the polarity of the 
document. Similarly, the identification of fine-grained opinion  

The current annotation effort builds on previous work (Mouka et al. 2012) that was 
aimed at the identification and classification of opinion and emotion expressions in 
dialogues. The corpus comprised audiovisual material (movies dialogues) that was 
initially selected for translation process (and product) research, by examining patterns 
in the transfer of racist discourse (which is typically a specific kind of biased and 
opinionated discourse) from a source language (SL) to a target language (TL). The 
ultimate goal was to capture textual units (utterances) that reveal the ideological bias 
of participants in dialogues and to model the underlying lexico-semantic features. 
However, the data collected did not represent equally the whole range of emotional 
states that would be useful for other applications. Due to the nature of the main topic 
of the films (i.e., inter-racial conflicts), high frequencies of negative instances of 
emotion were identified. Annotation was applied separately for the distinct channels 
and modalities (text, audio, and video); specifications and guidelines provided to the 
annotators were valid also for written texts and dialogues, the assumption being that 
the computational treatment of emotion in multi-modal data relies on the processing 
of each modality as separate yet inter-related channel. Building on the shortcomings 
and problems identified in the initial annotation project, we have (a) extended the 
annotation scheme, and (b) investigated the plausibility of applying it to written 
resources as well, providing the extra features needed so as to cope with the new text 
type. 

We aim at the development of a suite of work-benching resources for the Greek 
language that can be either incorporated in or used for training and evaluation of 
sentiment analysis tools. The objective is two-fold: (a) the development of quality 
training data that would be appropriate for sentiment analysis, and (b) the population 
of a lexical resource with expressions extracted from the annotated corpus. This 
lexical resource (Giouli & Fotopoulou 2011, 2012) comprises Greek verbal predicates 
denoting emotion that were encoded in Lexicon-Grammar tables (Gross 1975). The 
lexicon encompasses syntactic/semantic and distributional properties of the entries. 
Syntactic information in the form of allowed transformations was also encoded. 
Moreover, each verbal predicate was also coupled with morphologically-related 



[��503��]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

adjectives and nouns, and the alignment of semantically equivalent nominal, verbal 
and adjectival structures was performed thereof. In this way, a typology of verbal 
predicates was defined. 

 
 

3. Previous Work 
 
A number of LRs, i.e., corpora and lexica, have been developed for research into 
subjectivity and sentiment, especially for the so-called widely used languages. The 
annotation scheme that we are proposing takes into account prior similar efforts. 
Background work has for the most part focused on sentiment classification, at the 
document, sentence or even phrase and word level. The MPQA corpus of news 
documentation (Wiebe et al. 2005, Wilson 2008) defines attitudes as private states 
and proposes an annotation schema catering for the following conceptualizations or 
types of attitude: sentiment, agreement, arguing, intension, and speculation. A general 
type, posited as other attitude is retained for all the remaining private states and a 
value of positive or negative is also assigned to the specific classes, as well as fine-
grained intensity values. Expressive subjective elements, subjective speech events and 
explicit mentions of private states are annotated separately. Sources of private states 
(Agents) and targets are also considered. (Somasundaran & Wiebe 2010) explore 
further the arguing type as a means to investigate ideological stance. Opinion-target 
pairs are created, encoding also what the opinion is about, on the basis that opinions 
combined with targets are more informative than either of them in isolation. 

At the sub-sentential level, (Asher et al. 2009) have worked on a corpus compiled 
by movie reviews, letters to the editor and news reports to define a fine-grained 
annotation scheme that builds on the semantics of a wide class of opinion expressions 
at the sub-sentential level, the latter ultimately mapped onto a top-level typology of 
reporting (indicated by verbs), judgement (that builds on the semantics of a wide class 
of opinion expressions at the sub-sentential level), advise and sentiment expressions. 
A method based on the scheme is proposed for calculating the overall opinion 
expressed in a text on a given topic. A similar emotion annotation scheme, based on 
cognitive emotion theories, has also been proposed in (Chen et al. 2009). The scheme 
is suitable for annotating both explicit and implicit emotion expressions, and for 
encoding different levels of emotion information for a given emotion content the 
ultimate goal being the computational assessment of emotions (so-called “emotion 
computing”) for the extraction of expressive information. 

The Sentiment-annotated set of quotations (Balahur et al. 2010) is a publicly 
available corpus of 1590 English language quotations annotated manually for the 
sentiment expressed towards entities (persons or organizations). The quotations 
(reported speech) were extracted automatically from the news and were annotated 
with respect to the sentiment Source (that is, the person who issued the quotation), the 
Target (that is the entity referred to in the quotation), as well as two manually 
produced sentiment judgements, namely polarity (positive, negative, neutral) and the 
truth-value of the sentence (true/false). Furthermore, (Polanyi & Zaenen 2006) 
examine how lexical valence is context-dependent and how valence shifters, such as 
negatives/intensifiers, modals, irony and various discourse structures influence the 
polarity and/or the strength of the opinion expressed. 

Additionally, computational approaches to sentiment require large-scale lexical 
resources, developed either manually or semi-automatically. General Inquirer (Stone 
et al. 1966), OpinionFinder lexicon (Wiebe & Riloff 2005), and SentiWordNet (Esuli 
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& Sebastiani 2006) are examples of such affective lexica. On the other hand, 
WordNet-Affect (Strapparava & Valitutti 2004), an extension of WordNet Domains, is 
linguistically oriented as it comprises a subset of synsets that are suitable to represent 
affective concepts in correlation with affective words. The affective concepts 
representing emotional states are individuated by synsets marked with the so-called A-
label “emotion”. A-labels are also provided for concepts representing moods, for 
situations eliciting emotions, and for emotional responses. More recently, EmotiNet 
(Balahur et al. 2011) is a knowledge base (KB) for representing and storing affective 
reaction to real-life contexts and action chains described in text. 
 
 
4. Greek Sentiment Corpus 
 
In this section, we will elaborate further on the Language Resources developed 
focusing on corpus description, the annotation schema employed, along with 
annotation considerations. 
 
 
4.1 Corpus composition and processing 
 
The Greek Sentiment Corpus comprises texts selected manually from various sources 
over the web. More particularly, the online edition of two newspapers along with a 
news portal were searched on a daily basis for the identification and selection of news 
articles dealing with and commenting on a set of predefined topics. The so-retrieved 
volume of texts comprises the newswire counterpart of our corpus. Additionally, 
letters to the editor and other opinionated articles focusing on the current affairs (as to 
the time of corpus compilation) were also collected from these online newspapers 
editions. Similarly, blogs and forums rated as popular or influential were also used as 
sources for text collection. All the texts collected adhere to the sane topics (Greek 
financial crisis, International conflicts) and sub-topics (strikes, health, education, Arab 
spring, etc.). Movie reviews (provided for by three expert critics and some 
anonymous ones on three movies) along with technical reviews (relative to mobile 
phones and tablets) as well as sports commentaries were also selected. All the above 
textual material appeared on the web between January 2011 and February 2011. 
Metadata meaningful for the sentiment analysis task were also retained at the 
document level, namely: date, author name, topic, and source. Moreover, to 
compensate for the narrow domains and limited time span, a sub-corpus automatically 
extracted from the Hellenic National Corpus (HNC)1 was also included in our data. 
The final corpus amounts to ~240K tokens; its distribution with respect to the sources 
as described above is presented in table 1 below. 
  

Source Number of tokens

Newswire 14605

Opinionated Articles 23413

Blogs 38619

                                                 
1 http://hnc.ilsp.gr/ 
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Forums 42074

movie-reviews 1487

Technical reviews 6356

Sports commentaries 5128

HNC 108842

Total 240524

Table 1. Corpus composition 
 

Annotation was performed using GATE platform (Cunningham et al. 2002) on 
tokenised and POS-tagged data. Text processing was performed semi-automatically 
using a Greek POS-tagger (Papageorgiou et al. 2000) that was developed in-house 
and is based on Transformation-Based Learning architecture. Trained on Greek 
textual data from various sources (newspapers, internet, etc.), the tagger assigns Part-
of-speech labels to words in a sentence. Following POS tagging, lemmas retrieved 
from a Greek morphological lexicon were assigned to every word form. It should be 
noted, however, that, although the tool deployed has been reported to achieve high 
accuracy rates in the domains/genres for which it was initially developed, the specific 
nature of the data at hand led to a significant accuracy reduction. This holds true for 
texts obtained from blogs and forums that are identified as user-generated content. 

 
 

4.2 Annotating emotion and opinion 
 
The annotation task was aimed at (a) the identification of subjective sentences in 
textual data (as opposed to factive or objective ones), and (b) their classification on 
the basis of their (perceived) meaning in a predefined typology that builds on the 
notions of opinion and emotion. Based on fundamental principles of the Appraisal 
Theory (Martin & White 2005) and on previous annotation efforts (Asher et al. 2009), 
(Mathieu 2008), the annotation schema we developed comprises two basic elements: 
(a) emotion, that expresses the psychological state of an entity towards something 
usually based on feeling or emotion rather than reasoning; and (b) opinion, that is 
attitude, speculation, beliefs, thoughts, etc. The scheme also considers a more granular 
classification of opinion and emotion encoded as feature-value pairs to each one of 
the aforementioned elements, namely the mandatory features polarity, type, and 
strength as well as the optional features inferred, and sarcasm are proposed in the 
schema. 

Polarity of sentiment/opinion was also assigned to the selected text spans (being 
either sentences/clauses or phrases/words) as a mandatory feature assuming one of the 
following values: positive, negative, neutral, and uncertain.  

The feature type selects values on the basis of the underlying meaning of the 
subjective text segment.The following opinion types are encoded: argument, 
evaluation, belief, recommendation, intention and other. More precisely, under the 
umbrella term argument we classify expressions denoting a person’s point of view, of 
what he believes to be true, possibly used to convince others or to make a statement. 
An evaluation, on the other hand, is a more precise type of belief, and is specified as 
an estimation of the value of a person, object, action, etc., an assessment of behaviour 
or of phenomena, and involves both ethic and aesthetic values. Normally, predicative 
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constructions are used to express evaluation, as in “John is a good student”. 
Additionally, intentions encompass aims, plans and other overt expressions denoting 
an act or instance of determining mentally upon some action or result. 
Recommendations are defined as expressions denoting a proposal for an appropriate 
course of action intending to advise or urge someone to take or to avoid an action. 
Recommendations are normally introduced with specific structures or lexical cues. 
Speculations are normally introduced with conditional clauses, or specific predicates 
denoting uncertainty. Finally, a type opinion-other has been provided for encoding 
text segments that do not fall in any of the types mentioned above.  

Possible values for the feature type relative to emotion were initially identified on 
the basis of a set of 8 basic emotions (Plutchik, R. 1991): anger, fear, sadness, 
disgust, surprise, anticipation, acceptance, and joy. According to the specifications 
set, annotators were encouraged to assign a value “emotion–other” to text segments or 
words/phrases which they were unable to classify with certainty in any of the 
emotions covered by the annotation scheme. A closer inspection of the data revealed 
that these cases included principally complex emotions, such as love/hate or emotion 
of self–appraisal (i.e. shame, respect). To address this shortcoming, the set of emotion 
types was extended to include new instances based on the data at hand, namely: love, 
hate, disappointment, indifference, shame, envy, respect, and gratitude.  

Opinions and emotions were further assigned the mandatory feature strength the 
possible values of which are: low, medium, high. An extra value uncertain was also 
provided for, in order to make annotators assign a value only if they are sure, leaving 
difficult or ambiguous cases for future treatment. The default value for this feature is 
medium. Lexical choices and/or paralinguistic features (especially for emotions) 
denote the strength of the opinion or emotion and were therefore taken into account 
during the annotation process. 

Moreover, authors/speakers express their own or other persons’ emotional states 
either explicitly (i.e., by making use of words or phrases with an affective meaning 
(happy, sad) or implicitly by describing real-life situations, which readers (based on 
their commonsense knowledge) detect as being related to a specific emotion; to this 
end, the feature explicit with positive or negative values has been employed by 
annotators to distinguish words and phrases with an affective meaning from those that 
evoke an emotion respectively. 

Authentic texts usually make use of a wide range of communicative and rhetorical 
devices. To render the subjectivity annotation as complete as possible, irony was 
identified and annotated as appropriate. 

 
(1) Έτσι δεν είναι Συγγρού μου; (=Isn’t it, my dear Syggrou2?)  
Έτσι δεν είναι <opinion polarity=negative type=other strength=strong> Συγγρού 
μου</opinion>; 
 

The annotation scheme takes irony into account assuming the values positive or 
negative. Annotation of irony in the corpus was performed on the basis of contextual 
and/or world and situation-specific knowledge. 

The annotation scheme caters also for the identification of the entities participating 
in the so-called “emotion/opinion event”. Entities that prototypically take part in an 
emotion event are defined as follows: (a) emotion Source, i.e., an entity that 
                                                 
22 The word Syggrou is a name of a street used here metonymically to denote the political party with 
headquarters located at Syggrou avenue. The pronoun μου (=my, my dear) in the sentence above 
assigns an ironic interpretation to the text segment. 
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experiences the emotion denoted by the expression. This entity bears the semantic 
feature [+hum] and is compulsory; (b) emotion Target, i.e., the entity towards which 
the emotion is addressed; and (c) Cause or triggering entity. Entities that 
prototypically take part in an opinion event are also delineated: (a) opinion Holder, 
i.e., the entity that expresses its opinion, and (b) opinion Topic. 

Major challenges and problematic cases identified during the annotation process. 
One major issue concerned text segments which are both opinionated and express 
one’s emotional state. The annotation specifications allow the annotation of nested 
opinions and emotions, as shown in (1) below:  

 
(2) οι συνδικαλιστικές αλητείες πρέπει να σταματήσουν (=trade vagrancy must 
stop) 
<opinion polarity=negative intensity=high type=recommendation> οι 
συνδικαλιστικές <opinion polarity=negative intensity=high 
type=evaluation>αλητείες </opinion> πρέπει να σταματήσουν </opinion> 
 

Texts segments which express the author’s opinion on a topic, and at the same 
time, they contain an emotion expression also bare the double annotation, as shown in 
(2). This information may be used by sentiment analysis tools for recognizing 
people’s emotional states, attitudes or stances which are actual as opposed to ones 
which are hypothetical or uncertain. 

 
(3)  υποστηρίζουν ότι οι πολίτες είναι αγανακτισμένοι από τις απεργίες (=they 
claim that citizens are angered by strikes transportation) 
υποστηρίζουν ότι οι πολίτες είναι <emotion>αγανακτισμένοι </emotion> από τις 
απεργίες στα μέσα μεταφοράς. 

 
 
5. Sentiment Lexicon Creation 
 
The annotated corpus was then used to populate a lexical resource that bears rich 
linguistic information and information relative to sentiment analysis. This resource 
depicts sub-categorization information and semantic properties of the verbs extracted 
from the Lexicon – Grammar tables (c.f. section 2 above). It also comprises a 
conceptual system that organizes the semantic field of emotions (being, in this sense, 
an ontology of emotions). More precisely, entries in the lexicon correspond to senses 
rather than lemmas and are assigned a unique identifier. Following common 
lexicographic practices, alternative forms (spelling variants) are also provided for 
along with Part-of-Speech information (POS), a short gloss and register. 
Subcategorization information and selectional restrictions (+hum, -hum) imposed 
over the Subjects and Objects of verbal predicates are encoded; finally, synonyms, 
antonyms and an illustrative example per entry are added. 

Next, each entry is encoded associated with one of the basic emotion types as 
identified in the encoding schema in the previous section. The specific relation to the 
assigned emotion is further specified via the feature IsRelatedToEmotion the possible 
values of which are (FeelEmotion, EmotionManifestation, Behaviour, and 
EntailsEmotion). Moreover, to better account for the semantic distinction between 
near synonyms such as φοβάμαι (= I am scared), πανικοβάλλομαι (=panic), etc., the 
encoding entries are coupled with appropriate lexical-semantic properties that are 
meaningful for the semantic category of emotions, namely, intensity, and polarity of 
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the emotion denoted. 
It should be noted that annotation below the sentence level focused on the 

identification and classification of explicit and implicit emotion words and phrases. In 
fact, emotions in natural language are expressed in different modalities, allowing us to 
distinguish “explicit communication (as introspective reports) from unintentional 
communication (i.e., when the form or the lexical content of the expression reveals an 
appreciative or depreciative disposition of the speaker” (Valitutti et al. 2004, 63). A 
distinction usually made is between descriptive words or expressions (i.e., those 
describing the emotions that they denote, e.g., love, hate, enthusiastic) and expressive 
ones (i.e., expressing emotions, e.g., Shit! when angry, wow when enthusiastic) 
(Kövecses 2003). A number of phrases, nouns, adjectives, expletives, etc. are used in 
this respect to express emotions or emotional states. It has been  argued (Giouli et al. 
2013) that the descriptive items encompass the core vocabulary of emotions, whereas 
the expressive items are non-core vocabulary, the content features of which are highly 
determined by the text type, the domain, the communicative context and situation, etc. 
The classification of words/phrases as explicit or implicit led us to distinguish the core 
vocabulary of emotions and to populate a non-core vocabulary that would be useful 
for sentiment analysis. 

The above-mentioned information is encoded formally as feature value pairs using 
an encoded schema provided for in the Appendix. The resource was further enriched 
with words and structures that affect or modify the sentiment expressed, and it 
comprises c. 2000 entries. 

 
 

6. Towards developing a grammar of emotions 
 
Initial steps towards building a rule-based component that identifies emotion verbal 
and nominal predicates in texts along with the participating entities, namely the 
Experiencer and Target of the emotion expressed have been performed. To this end, a 
library of local grammars for emotion predicates has been constructed modeling 
structures in the annotated corpus. Local grammars (also referred to in the literature as 
graphs) are algebraic grammars formulated as combinations of sequences of 
grammatical symbols in the form of regular expressions that describe natural 
language. In this sense, they are a powerful tool to represent the majority of linguistic 
phenomena in an intuitive manner. Moreover, they are compiled into finite state 
transducers that transform input text by inserting or removing special markers. Rules 
are sequentially applied to the text using longest match. We made use of the UNITEX 
platform (Paumier 2013) for creating the graphs and then compiling them into finite 
state transducers.  

UNTEX consists of three modules, corpus handling, lexicon and grammar 
development that are integrated into a single intuitive graphical user interface. Based 
on the Lexicon-Grammar tables developed for the verbal predicates (c.f. section 2 
above), we initially created five parameterized graphs manually; these graphs depict 
the syntactic and semantic properties of the predicates. At the next stage, a set of 
graphs was constructed automatically using UNITEX, each one representing the 
syntactic and semantic properties of a given predicate. Additionally, a number of 
graphs and sub-graphs describing a wide range of syntactic phenomena (noun phrase, 
coordination, etc) were constructed manually. The set of graphs comprises a grammar 
applied to the text as a cascade for the identification of the emotive predicate, the 
Experiencer and the Cause. 
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7. Conclusions and future research 
 
We have hereby presented work aimed at the development a suite of LRs in view of 
treating subjectivity in textual data. The infrastructure comprises an annotated corpus, 
a lexical resource and a grammar for recognizing emotion predicates in texts. Future 
work has been planned towards integrating the lexical resource to a conceptual 
DataBase that also depicts instances forming the semantic field of emotions and the 
relations among them. We have also planned the revision of the initial annotation task 
and its and harmonisation with the current one. Our goal is to develop a complete 
suite of LRs for sentiment analysis that would be applicable for a wide range of 
sentiment analysis applications addressing issues as concept-based sentiment analysis, 
multi-modality, multi-linguality, etc. 
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Appendix 
 
Sentiment Lexicon: the encoding schema 
Slot Values 
V-el String 
    Id Integer 
    lternativeForm  String 
   POS N, A, V, Adv 
    Gloss String 
    Register (colloq.,formal)  
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Synonym String 
Antonym String 
Example String 
 
 
Slot  Values 

SubCat (V0 V), (N0 V N1),       
(N0 V N1 := N1 V),     
(N0 V   Prep N1) 

        N1_type hum, -hum 
         N2_type hum, -hum 
         N3_type hum, -hum 
 
 

 Slot Values 
emotion-type-el anger, fear, sadness, disgust, surprise, 

anticipation, acceptance, joy, love, hate, 
disappointment, indifference, shame, 
envy, respect, gratitude, other  

polarity      positive, negative, neuter, ambiguous 
Strength low, medium, high, uncertain

Core Boolean (yes, no) 
IsRelatedToEmotion FeelEmotion, EmotionManifestation, 

Behaviour,  
        
MorphologicallyRelatedN 

String 

        
MorphologicallyRelatedAdj 

String 

        
MorphologicallyRelatedAdv 

String 

Emotion-type-en String 
        V-en String
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Abstract 
 
This paper examines the syntax of MG sentential comparatives, with emphasis upon 
απ’ όσος, απ’ ό,τι- comparative markers. It is argued that MG comparatives are 
distinguished into: (i) Free relative comparatives (όσος, free relative clause structure) 
and (ii) ‘Pure’ comparatives, corresponding to Comparative Deletion Constructions 
(CDC), with ό,τι phonetically equivalent to a null Degree term (D[+wh]) in DegP. 
Some related problems such as the status of the relative particle ό,τι (overt wh-phrase 
in Comp or free relative marker?) and its relation to the corresponding relative 
pronoun ό,τι are further discussed. 
 
Λέξεις-κλειδιά: συγκριτικός, απ’ όσος, απ’ ό,τι, πεδίο απαλοιφής, ελεύθερες 
αναφορικές, wh-φράση, προσέλκυση, wh-μετακίνηση  
 
 
1. Εισαγωγή 

 
Θέμα της ανακοίνωσης αυτής είναι η συντακτική ανάλυση των δεικτών σύγκρισης 
απ’ όσος, απ’ ό,τι στη Νέα Ελληνική και, κατ’ επέκταση ο προσδιορισμός της δομής 
και λειτουργίας των αντίστοιχων συγκριτικών προτάσεων. Παραθέτω ενδεικτικά 
παραδείγματα: 
 

(1)  Ο Γιάννης είναι πιο ψηλός απ’ όσο/ό,τι (είναι) οι άλλοι φίλοι του 
(2) Πηγαίνω περισσότερο συχνά στο Μεσολόγγι τα καλοκαίρια απ’ ό,τι/όσο 

(πηγαίνουν) οι άλλοι συγγενείς. 
(3)  Η σελήνη διαθέτει περισσότερο νερό απ’ ό,τι/όσο (διαθέτει) ο Άρης. 
(4)  John is more intelligent than Peter is. 
(5)  John met more linguists than I met e (Corver 2006: 583) 
 
Αφετηρία και σημείο αναφοράς στη μελέτη των συγκριτικών στο πλαίσιο της 

γενετικής θεωρίας απετέλεσαν οι πρωτοποριακές στο είδος μελέτες της Bresnan 
(1973, 1975) και του Chomsky (1977) που έδωσαν το έναυσμα για περαιτέρω 
διερεύνηση των δομών σε διαγλωσσικό επίπεδο. Χαρακτηριστικές είναι αναλύσεις 
των συγκριτικών σε γλώσσες όπως η Αγγλική, Γερμανική, Ολλανδική, Ιταλική, 
Ισπανική, Πορτογαλική, Ελληνική και Σλαβικές διαφόρων οικογενειών, για να 
αναφέρω μερικές από τις γνωστότερες περιπτώσεις. 

Σε σχέση με την Ελληνική, περιγραφή επί μέρους όψεων των συγκριτικών στα 
διάφορα επίπεδα βρίσκει κανείς κατ’ αρχήν στα εγχειρίδια της παραδοσιακής 

                                                 
 Ευχαριστώ από τη θέση αυτή τους συναδέλφους Π. Κοντό, Α. Μόζερ και Μ. Σηφιανού για τις 
εποικοδομητικές παρατηρήσεις και τα εύστοχα σχόλιά τους. Για τυχόν λάθη και παραλείψεις, 
ευθύνομαι αποκλειστικά εγώ. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
512-523.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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γραμματικής1 ενώ απουσιάζει μια συνολική θεώρηση των συγκριτικών προτάσεων, 
με εξαίρεση τη γραμματική των Holton, Mackridge, Philippaki-Warburton & 
Spyropoulos (2012: 570-572) όπου απαντά μια σύντομη, αλλά ιδιαίτερα 
κατατοπιστική περιγραφή των επί μέρους συγκριτικών δομών. 

Σε επίπεδο έρευνας, το θέμα των συγκριτικών έχει απασχολήσει τη Χειλά-
Μαρκοπούλου (1986) στη διδακτορική της διατριβή, πρωτοποριακή για την εποχή 
της και όχι μόνο, με τις αναλύσεις και τα συμπεράσματά της σε ποικίλα θέματα να 
αντέχουν ακόμη στον χρόνο. Από τους νεότερους ερευνητές σημαντική είναι η 
συμβολή των Kennedy (2002), Kennedy & Merchant (2000), Merchant (2009) τόσο 
σε επίπεδο θεωρίας όσο και για αναλύσεις διαγλωσσικών δεδομένων, με παράλληλη 
αναφορά στην Ελληνική.  

Στο πλαίσιο ανάλυσης των συγκριτικών από τη Χειλά-Μαρκοπούλου (1986: 135) 
«η εναλλαγή κλιτών και άκλιτων αναφορικών … φαίνεται ως ένα βαθμό ελεύθερη», 
γεγονός το οποίο συνεπάγεται κοινή υφή και κοινές διαδικασίες παραγωγής των 
προτάσεων. Οι ανωτέρω διαπιστώσεις της όμως δεν φαίνεται να ανταποκρίνονται, 
τουλάχιστον γενικά, στη διαφορετική κατανομή, την υφή και τη λειτουργία τους.  

Το όσος κατ’ αρχάς παρουσιάζει περιορισμένη κατανομή (απαντά μόνο όταν ο 
συγκρίσιμος όρος είναι ΟΦ) σε αντίθεση με το ό,τι η κατανομή του οποίου είναι 
ευρύτερη (απαντά με συγκρίσιμο όρο επίθετο, επίρρημα και ΟΦ). Παράλληλα, η 
λειτουργία του όσος είναι σαφής και διαφανής, με τα χαρακτηριστικά του να είναι 
συμβατά με εκείνα του α΄ όρου στον οποίο αναφέρεται. Αντιθέτως η λειτουργία του 
ό,τι είναι απροσδιόριστη και ασύμβατη με τον συγκρίσιμο όρο, με αποτέλεσμα να 
διαφοροποιείται η δομή και η ερμηνεία των αντίστοιχων προτάσεων. Έτσι στο (3) το 
απ’ όσο = ‘αυτό που’ ενώ το απ’ ό,τι= ‘σε σύγκριση με’, ‘παρά’.  

Επί πλέον η χρήση του ό,τι με συγκρίσιμο α΄ όρο [+μετρητό] ακυρώνει εν μέρει 
τον ρόλο του χαρακτηριστικού αυτού ως στοιχείου διαφοροποίησης μεταξύ του όσος 
(με μετρητά) και του ό,τι (με μη μετρητά). Ενδεικτικό παράδειγμα το (3).   

Ως προς τις αναφορές των Kennedy (2002), Kennedy & Merchant (2000), 
Merchant (2009) σε σχέση με τα ελληνικά δεδομένα, θα ήθελα να επισημάνω τα εξής. 

Κατ’ αρχάς, θεωρώ ιδιαίτερα σημαντικό για τη μελέτη των ελληνικών 
συγκριτικών το θεωρητικό πλαίσιο ανάλυσης των δομών απαλοιφής συγκριτικού που 
προτείνουν, με παράλληλη ανάλυση διαγλωσσικών δεδομένων, γεγονός που επιτρέπει 
συγκριτική προσέγγιση. 

Η αναφορά τους, εν τούτοις, στις απ’ ό,τι-συγκριτικές όχι όμως και στις απ’ όσος 
δεν ανταποκρίνεται στο σύνολο των παραδειγμάτων, με αποτέλεσμα να μην 
αντιμετωπίζονται θέματα όπως είναι η κατανομή των δύο αναφορικών και, κατ’ 
επέκταση, η υφή των αντίστοιχων εξαρτημένων συγκριτικών.  

Ξεκινώντας από τις ανωτέρω επισημάνσεις θα προσπαθήσω να δείξω ότι: 
(α) Οι δείκτες σύγκρισης απ’ όσος, απ’ ό,τι διαφοροποιούνται ως προς την υφή, το 

δομικό σχήμα και την ερμηνεία. 
(β) Η διαφοροποίηση αυτή οδηγεί στη διάκριση των δομών σε συγκριτικές ελεύθερες 

αναφορικές (απ’ όσος) και σε ‘καθαρά’ συγκριτικές (απ’ ό,τι), με βασικό 
διακριτικό στοιχείο τον ονοματικό (όσος) vs. τον μη ονοματικό χαρακτήρα του 
αναφορικού (ό,τι) και, κατ’ επέκταση, της εξαρτημένης πρότασης (απ’ όσος, απ’ 
ό,τι- συγκριτική).   

Στο ανωτέρω πλαίσιο ανάλυσης σχολιάζονται επιπλέον διατυπωθείσες απόψεις 
σχετικά με τον ρόλο που παίζει η σταθερή παρουσία λεξικού αναφορικού στον 

                                                 
1 Σχετικές αναφορές και σχόλια σε παλαιότερα εγχειρίδια (Τζάρτζανος 19462-19632, Τριανταφυλλίδης 
1941, Μπαμπινιώτης & Κοντός 1967) βλ. Χειλά-Μαρκοπούλου, 1986, passim, κυρίως 6-12.  
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χαρακτηρισμό της συγκριτικής (Corver 2006: 607-611), αλλά και η αμφίσημη 
ανάγνωση του ό,τι σε δομές με συγκρίσιμο όρο ΟΦ (αναφορική αντωνυμία, 
αναφορικό μόριο). 
 
 
2. Τα δεδομένα 
 
2.1 Οι απ’ όσος- συγκριτικές προτάσεις ως συγκριτικές ελεύθερες αναφορικές  
 
Η συντακτική σχέση μεταξύ αναφορικών και συγκριτικών προτάσεων έχει ήδη 
επισημανθεί στη βιβλιογραφία.2 Βασικό κοινό χαρακτηριστικό στις ανωτέρω 
περιπτώσεις που επιτρέπει μια παρόμοια διασύνδεση είναι κυρίως η παρουσία 
αναφορικής αντωνυμίας στην κλιτή ή άκλιτη μορφή της, η ομοιότητα ως προς τα 
στάδια παραγωγής μεταξύ των δύο προτάσεων, η μετακίνηση του αναφορικού από 
την αρχική του θέση στην αρχή της πρότασης καθώς και η αντιγραμματικότητα των 
παραγόμενων προτάσεων σε περιπτώσεις παραβίασης ‘νησίδων’ (Donati 1997: 146-
47).  

Αντίστοιχη δυνατότητα συσχετισμού μεταξύ των απ’ όσος-συγκριτικών και των 
ελεύθερων αναφορικών (ΕΑΠ) φαίνεται εκ πρώτης όψεως να υπάρχει στα δεδομένα 
της Ελληνικής.3 

 
(6)  Κατάλαβα όσα μου είπε η Μαρία (ΕΑΠ) 
(7)  Κατάλαβα περισσότερα από όσα (κατάλαβε) η Μαρία (συγκριτική) 
 
Τα κοινά χαρακτηριστικά μεταξύ των δύο προτασιακών δομών που σηματοδοτούν 

την μεταξύ τους διασύνδεση αφορούν:  
(i) Στον κοινό αντωνυμικό τύπο όσος με τον οποίο εκφέρονται ο οποίος και 

σηματοδοτεί την δομική απεικόνιση των δύο σχημάτων ως ελεύθερων 
αναφορικών. 

(ii) Στην κοινή συμπεριφορά του αναφορικού ως προς τη θέση του στην πρόταση 
(αρχική, τελική). Το αναφορικό και στις δύο περιπτώσεις παράγεται στην 
εξαρτημένη πρόταση (κριτήριο, η λειτουργία του ως υποκειμένου, αντικειμένου 
του ρήματος, κλπ.) και από εκεί μετακινείται στην αρχή της κατά το πρότυπο των 
άλλων αναφορικών και ερωτηματικών τύπων (wh-λέξεων/φράσεων): 
 
(8)  Ήρθαν λιγότεροι απ’ όσους είχαν έρθει πέρυσι (υποκείμενο)4 
(9)  Ήρθαν όσοι είχαν έρθει πέρυσι 
(10) Η Άννα διάβασε πιο πολλά επιστημονικά άρθρα απ’ όσα της είχαν συστήσει 

    να διαβάσει (αντικείμενο) 
(11) Η Άννα διάβασε όσα επιστημονικά άρθρα της είχαν συστήσει να διαβάσει. 

 
Βασικό κριτήριο υπέρ της μετακίνησης του όσος από την αρχική του θέση στην 

αρχή της πρότασης και συγκεκριμένα σε θέση [Προσδ., ΦΣΔ],5 και για τις δύο 

                                                 
2 Βλ. ενδεικτικά γλώσσες όπως η Ολλανδική (Besten, den 1978), Ιταλική και Γαλλική (Donati 1997), 
αλλά και Σλαβικές (Rudin 1984, Pancheva 2006).  
3 Αναφέρομαι εδώ στις ονοματικές ελεύθερες αναφορικές. 
4 Και απ’ όσοι σύμφωνα με ορισμένους ομιλητές. 
5 Ως προς τη θέση μετακίνησης του όσος, ακολουθώ την ‘καθιερωμένη’ άποψη κατά την οποία οι 
αναφορικές φράσεις, όπως και οι αντίστοιχες ερωτηματικές μετακινούνται σε θέση [Προσδ.,ΦΣΔ], 
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περιπτώσεις αποτελεί η παραγωγή αντιγραμματικών προτάσεων λόγω παραβίασης 
‘νησίδων’ (Chomsky 1986: 31-42). Παραθέτω ενδεικτικά παραδείγματα από τις δύο 
κατηγορίες:  

 
(12) *Η Μαρία διάβασε περισσότερα βιβλία απ’ όσα περίμενε ο καθηγητής της να 

δει ποιος θα είχε διαβάσει 
(13) *Η Μαρία διάβασε όσα ακριβώς βιβλία περίμενε ο καθηγητής της να δει 

ποιος θα είχε διαβάσει 
  

(iii) Ένα τρίτο κοινό χαρακτηριστικό μεταξύ των δύο κατηγοριών είναι η κοινή 
συμπεριφορά τους ως προς τους όρους εναρμόνισης (matching effects)6 μεταξύ 
της πτώσης που απαιτεί η θέση του αναφορικού στην εξαρτημένη (r(elative) case) 
και της πτώσης που απαιτεί η λειτουργία του σε σχέση με την κυρία (m(atrix) 
case), με την επικράτηση τόσο στις συγκριτικές όσο και στις ΕΑΠ της πτώσης 
που απαιτεί η κυρία:  

 
(14)  Ο Πρόεδρος χαιρέτησε εγκάρδια όσους είχαν έρθει 
(15)  Ήρθαν λιγότεροι στη συνέλευση απ’ όσους είχαν έρθει πέρυσι 
 

(iv) Ένα τέταρτο κοινό χαρακτηριστικό και των δύο περιπτώσεων αποτελεί το 
γεγονός ότι η από (+ όσος) διατηρεί την προθετική της ιδιότητα (μεριστική 
προθετική φράση), σε αντίθεση με το απ’ ό,τι στο οποίο η πρόθεση από (απ’) 
μαζί με το απροσδιόριστο αναφορικό αποτελούν λεξικοποιημένη ενότητα (απ’ 
ό,τι). Θα επανέλθω. 

(v) Οι απ’ όσος-συγκριτικές, τέλος, όπως και οι ΕΑΠ ισοδυναμούν με αντίστοιχες 
περιοριστικές αναφορικές: 

 
(14)α  Ο Πρόεδρος χαιρέτησε εγκάρδια αυτούς που είχαν έρθει 
(15)α  Ήρθαν λιγότεροι στη συνέλευση απ’ αυτούς που είχαν έρθει πέρυσι 
 
Με αφετηρία τα ανωτέρω κριτήρια δέχομαι ότι η εξαρτημένη συγκριτική και η 

ΕΑΠ απηχούν το ίδιο δομικό σχήμα (16) το οποίο έχει υποστηριχθεί για τις ελεύθερες 
αναφορικές, σε διαγλωσσικό επίπεδο (Alexiadou & Varlokosta 2007: 227-28), αλλά 
και σε πρόσφατες αναλύσεις για τις αντίστοιχες δομές της Ελληνικής (Alexiadou και 
Varlokosta 2007, Spyropoulos 2007, 2011, Daskalaki 2007, μεταξύ άλλων).   

 
(16)    [ΦΑ Αo [ΦΣΔ  όσος  [ΦρΧρόν…όσος…]]].7        
 
Το σχήμα ανταποκρίνεται στον ονοματικό χαρακτήρα των προτάσεων αυτών που 

δηλώνεται με τη ΦΑ ενώ η προτασιακή τους υφή δηλώνεται από την παρουσία ΦΣΔ 
η οποία συγχωνεύεται με τη ΦΑ.  

                                                                                                                                            
προσελκύοντας την ΟΦ με την οποία συνδέονται δομικά. Ενδεικτικά Alexiadou και Varlokosta (2007), 
Spyropoulos (2007, 2011). 
6 Το θέμα της εναρμόνισης των πτώσεων κυρίας και αναφορικής στις ΕΑΠ της Ελληνικής έχει 
απασχολήσει την έρευνα ήδη από τις παλαιότερες φάσεις της θεωρίας.: Σταύρου & Φιλιππάκη-
Warburton (1986), Φιλιππάκη-Warburton & Σταύρου (1987), Χειλά-Μαρκοπούλου (1990-1991), 
Alexiadou & Varlokosta (2007), Spyropoulos (2007), Daskalaki (2007). 
7 Βλ. [DP Do [CP wh-phrasei  Co [IP …ti…]]] Spyropoulos (2011: 24). Με τη διακριτή διαγραφή, στο (16), 
απεικονίζεται το μη φωνητικά δηλούμενο αντίγραφο σύμφωνα με τη θεωρία των αντιγράφων (copy 
theory, Chomsky 2000) που αντικατέστησε τη θεωρία των ιχνών (trace theory).  
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Παραθέτω ενδεικτικό παράδειγμα παραγωγής, εστιάζοντας στο τμήμα της 
εξαρτημένης και παραλείποντας λεπτομερή παράθεση των σταδίων και των 
διαδικασιών παραγωγής (διαδικασίες συγχώνευσης, συμφωνίας):  

 
(17)  Επισκέφθηκα φέτος το καλοκαίρι περισσότερους φίλους [ΠροθΦ από [ΦΑΑο 

[ΦΣΔ όσους [ΦρΧρόν είχα επισκεφθεί  [ΦΑ Αο [ΟΦ όσους] πέρυσι]]]]].  
 
Σύμφωνα με το ανωτέρω σχήμα και τους κανόνες παραγωγής των ΕΑΠ, το όσους 

φορέας φι-χαρακτηριστικών και αναφορικής πτώσης μετατοπίζεται με διαδοχικές 
μετακινήσεις (Α΄-μετακίνηση) από την αρχική μέχρι την τελική θέση ‘προσγείωσης’ 
([Προσδ.,ΦΣΔ]), με τη ΦΣΔ να συγχωνεύεται στην ΦΑ, κατά το σχήμα (16). 
Σύμφωνα με τις ισχύουσες αναλύσεις και προτάσεις στην ονοματική κεφαλή (Αο) της 
ΦΑ έχουν κατασταλάξει τα χαρακτηριστικά της πτώσης (αιτιατική) που προσδίδει η 
από στο συμπλήρωμά της, το όσους στη συγκεκριμένη περίπτωση, ώστε να επιτευχθεί 
η απαιτούμενη πτωτική εναρμόνιση. 

Αξίζει να επισημανθεί εδώ ότι στις συγκριτικές ελεύθερες αναφορικές, σε 
αντίθεση με τις ΕΑΠ, η πτώση η οποία επικρατεί κατά την εναρμόνιση είναι η 
αιτιατική. Πρόκειται για την πτώση (m-case) που απαιτεί για το συμπλήρωμά της η 
χρήση της από, κεφαλής της προθετικής εκφοράς που συνοδεύει την υποχρεωτική 
παρουσία συγκριτικού (περισσότεροι/λιγότεροι από…)8. Με την επικράτηση της 
πτώσης αυτής κατά την εναρμόνιση καθορίζεται η πτωτική ένδειξη της ΦΣΔ και, κατ’ 
επέκταση, του αναφορικού. 

Τα ανωτέρω κριτήρια ενισχύουν, νομίζω επαρκώς, τη σχέση μεταξύ των όσος-
συγκριτικών με τις ΕΑΠ ώστε να δικαιολογείται ο αντίστοιχος χαρακτηρισμός των 
πρώτων. Τα κριτήρια όμως αυτά δεν φαίνονται να ισχύουν στις απ’ ό,τι-συγκριτικές 
παρά τον αναφορικό τους χαρακτήρα. Οι βασικές διαφορές τους συνίστανται στα 
εξής: 
(α) Στην απροσδιόριστη λειτουργία του ό,τι σε σχέση με τους όρους της εξαρτημένης 

σε αντίθεση με το όσος η σχέση του οποίου σε σχέση με τους όρους της 
εξαρτημένης είναι οργανική: 
(1) Ο Γιάννης είναι πιο ψηλός απ’ ό,τι/όσο (είναι) τα άλλα παιδιά της τάξης του 

(*ό,τι ψηλά, αλλά όσο ψηλά).   
(β) Στη μη συμβατότητα του ό,τι με τα χαρακτηριστικά του α΄ όρου:  
 

(18) Εφέτος ξόδεψα λιγότερα λεφτά για τις διακοπές μου απ’ όσα/ό,τι πέρυσι (το 
ό,τι δεν είναι συμβατό ως προς τον αριθμό και το χαρακτηριστικό [+μετρητό] 
με το λεφτά, σε αντίθεση με το όσα).  

 
(γ) Στην τάση παγίωσης της προθετικής εκφοράς από + ό,τι σε μια ενότητα9. Το 

γεγονός αυτό συνδέεται με την περαιτέρω μείωση των χαρακτηριστικών του ό,τι 
(πρόκειται για μόριο αναφορικό, μη ονοματικό με απροσδιόριστη σημασία) σε 
συνάρτηση με την αντίστοιχη απώλεια της προθετικής υφής της από, με ό,τι αυτό 
συνεπάγεται. Αποτέλεσμα, η συνένωση των δύο σε μια ενότητα, φορέα ειδικής 
σημασίας (‘σε σύγκριση με’, ‘παρά’) και περιορισμένης λειτουργίας (συγκριτικός 
δείκτης). 

                                                 
8 Περιπτώσεις όπως απ’ όσοι (σημ. 4) απηχούν πιθανώς την τάση γραμματικοποίησης της προθετικής 
εκφοράς. 
9 Βλ. ιδιαιτέρως Χειλά-Μαρκοπούλου (1986: 136-138) σχετικά με την συμπεριφορά του ό,τι και τις 
συνέπειές της στην περαιτέρω εξέλιξη του δείκτη.  
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(δ) Στη σημασία της εκφοράς. Η απ’ όσος-συγκριτική ισοδυναμεί με αναφορική, σε 
αντίθεση με την απ’ ό,τι που έχει σημασία καθαρά συγκριτική και, σε ορισμένες 
περιπτώσεις, αντιθετική ‘παρά’. 
Τα ανωτέρω δημιουργούν επιφυλάξεις ως προς τον χαρακτηρισμό των απ’ ό,τι-

συγκριτικών ως ελεύθερων αναφορικών και, κατ’ επέκταση, ως προς την ισχύ της 
άποψης (Den Besten 1978 σχετικά με την Ολλανδική) κατά την οποία η σταθερή 
παρουσία λεξικού αναφορικού σηματοδοτεί  τη δυνατότητα αυτή (Corver 2006: 609).  
 
 
2.2 Οι απ’ ό, τι-συγκριτικές: συγκρίσιμος όρος επίθετο, επίρρημα 
 
Οι απ’ ό,τι-συγκριτικές της Ελληνικής έχουν αναλυθεί κατά το πρότυπο ανάλυσης 
των δομών απαλοιφής συγκριτικού (Bresnan 1973, 1975). Συγκεκριμένα, 
χαρακτηρίζονται διαγλωσσικά από τη σταθερή απουσία του συγκρίσιμου όρου που 
δηλώνει την ιδιότητα/οντότητα προς την οποία διαβαθμίζονται οι συγκρινόμενοι όροι.  

Τα σχήματα με τα οποία απεικονίζεται η αρχιτεκτονική των ανωτέρω δομών και 
κυρίως του πεδίου των συγκρίσιμων όρων είναι σε μεγάλο βαθμό κοινά στις διάφορες 
αναλύσεις. Παραθέτω ενδεικτικά τη δομική απεικόνιση της πρότασης (5) που 
επαναλαμβάνεται εδώ ως (19): 

 
(19) John met[[-er many] linguists] than I met [[x-many] linguists]  
                                                              (Corver 2006: 583) 
 
Στο ανωτέρω πλαίσιο ανάλυσης, η παραγωγή των συγκριτικών δομών ως δομών 

απαλοιφής συγκριτικού, έχει συνδεθεί με την wh-μετακίνηση (Chomsky 1977). 
Πρόκειται για τη μετακίνηση ενός wh-στοιχείου, ως επί το πλείστον κενού (Chomsky 
ό.π.), ενός κενού όρου δηλωτικού Βαθμού (Dego) με χαρακτηριστικό [+wh] και, κατ’ 
επέκταση, μιας κενής φωνολογικά Φράσης Βαθμού, DegP[+wh] κατά τους Kennedy 
και Merchant (2000: 102, 112-14 passim). Η διαδικασία παραγωγής συνεπάγεται, επί 
πλέον, συγκεκριμένους μηχανισμούς, συντακτικούς, ερμηνευτικούς, με τους οποίους 
επιτυγχάνεται η απαλοιφή ή ταυτοποίηση του συγκρίσιμου όρου. 

Υιοθετώντας το ανωτέρω πρότυπο ανάλυσης επιλέγω, ενδεικτικά, μεταξύ των 
διαφόρων αναπαραστάσεων του πεδίου απαλοιφής συγκριτικού10 (Comparative 
Deletion Site, CD- site) το σχήμα (20):  

 
(20) [DegP  Dego [QP  Q  [A]]]  (Corver 2006: 628, σημ.5)      
 
Στο ανωτέρω πλαίσιο, δέχομαι ότι το ό,τι, απροσδιόριστο αναφορικό, σε μη 

οργανική σχέση με τον συγκρίσιμο όρο, αντιστοιχεί στο κενό wh-στοιχείο (Degο[+wh]) 

στο πεδίο της Φράσης Βαθμού (Degree Phrase), διαφοροποιούμενο έτσι δομικά και 
λειτουργικά από το όσος. Κριτήρια υπέρ αυτού αποτελούν τα εξής: 
(i) Ο απροσδιόριστος χαρακτήρας του ό,τι αποκλείει τη δυνατότητα συγχώνευσής του 

στην κατηγορία του επιθέτου και του επιρρήματος (*ό,τι πολύ ψηλός, *ό,τι πολύ 
συχνά). 

(ii) Η μαρτυρούμενη εναλλαγή λεξικού/κενού αναφορικού σε παραδείγματα από την 
Αμερικανική Αγγλική (Chomsky 1977) ενισχύει τη δυνατότητα χαρακτηρισμού 

                                                 
10 Βλ. ενδεικτικά Bresnan (1973: 326), Χειλά-Μαρκοπούλου (1986: 120), κατά το πρότυπο 
παλαιότερων αναλύσεων,  Corver (2006: 627, σημ. 5), Kennedy & Merchant (2000: 102). 
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του ό,τι ως φωνολογικά εκπεφρασμένου wh-στοιχείου που εναλλάσσεται με το 
αντίστοιχο κενό σε διαγλωσσικό επίπεδο:   

 
(21) John is taller than (what) Mary is   
(22) I hope you can walk quicker than (what) you eat  
 
Η προσέγγιση αυτή ανταποκρίνεται επίσης σε παλαιότερη διαπίστωση (Rudin 

1984) σχετικά με την παρουσία φωνητικά εκπεφρασμένων αναφορικών έναντι κενών 
σε συγκριτικές προτάσεις σε γλώσσες όπως η Ελληνική, η Βουλγαρική, η Πολωνική, 
η Σερβοκροατική μεταξύ άλλων, ενισχύεται δε από σύγχρονες αναλύσεις σλαβικών 
γλωσσών αλλά και άλλων οικογενειών όπως η Ολλανδική ή Afrikaans (Kennedy και 
Merchant 2000: 90, σημ.2) στις οποίες απαντά λεξικό αναφορικό σε δομές που 
αντιστοιχούν στις δομές με απαλοιφή συγκριτικού.  
(iii) Ενδεικτικό, τέλος, στοιχείο προς την κατεύθυνση αυτή αποτελεί η σχεδόν 

γραμματικοποιημένη υφή του δείκτη σύγκρισης (απ’ ό,τι). 
Σύμφωνα με τα παραπάνω το σχήμα (20) διαμορφώνεται ως εξής για τα ελληνικά 

δεδομένα (επίθετο, επίρρημα): 
 
(20)α [ΦρΒαθμ ό, τι [ΠοσΦρ πολύ [Επίθ]]] και [ΦρΒαθμ ό, τι [ΠοσΦρ  πολύ [Επίρρ]]] 
 
Παραλείποντας τις επί μέρους διαδικασίες και απλοποιώντας τη σχηματική 

αναπαράσταση της εξαρτημένης συγκριτικής παραθέτω ένα ενδεικτικό παράδειγμα 
παραγωγής, με συγκρίσιμο όρο επίρρημα:  

 
(23)  Ο Γιάννης αθλείται περισσότερο συχνά [ΠροθΦρ απ’[ΦΣΔ ό, τι  πολύ συχνά [ΦρΧρ 

αθλείται ο Νίκος [ΦρΒαθμ ό,τι [ΠοσΦρ πολύ [Επιρσυχνά]]]]. 
 
Η παραγωγή ακολουθεί τα εξής βήματα. Tο ό,τι μετακινείται, σε θέση 

[Προσδ.,ΦΣΔ], προσελκύοντας (pied-piping) κατά τη μετακίνησή του την 
Ποσοδεικτική Φράση (πολύ + συχνά)11 που απαλείφεται στη θέση αυτή ως δομικά 
ταυτόσημη με τον κοινό α΄ όρο ενώ το ό,τι σε συνδυασμό με την από-
κατηγοριοποιημένη πρόθεση συνιστά τον δείκτη σύγκρισης απ’ ό,τι. 

Σχετικά με το απ’ όσο το οποίο εναλλάσσεται με το απ’ ό,τι επισημαίνουμε τα 
εξής. Παρά την επιφανειακή ομοιότητα των δύο δεικτών και την κοινή τους 
λειτουργία, τα δύο αναφορικά είναι διαφορετικά ως προς την κατηγοριακή υφή και τα 
σημασιολογικά χαρακτηριστικά12. 

Η τάση επίδοσης του απ’ ό,τι και ειδικότερα η παράλληλη χρήση του με το απ’ 
όσο είχαν ως αποτέλεσμα τη βαθμιαία προσέγγιση των δύο σχημάτων. Θα πρέπει, εν 
τούτοις, να σημειωθεί ότι το απ’ όσο έχει μικρότερο βαθμό γραμματικοποίησης όπως 
προκύπτει από περιπτώσεις όπου η χρήση του αποκλείεται: 

 
(24) Η Άννα διάβασε περισσότερα βιβλία απ’ όσα/απ’ ό,τι/*απ’ όσο η Καίτη 
 

                                                 
11 Βλ. επίσης αντίστοιχα παραδείγματα προσέλκυσης του επιρρήματος από ερωτηματική wh-φράση: 
(i)  πόσο συχνά επισκέπτεται η Μαρία τους γονείς της; αλλά  
(ii) *πόσο επισκέπτεται η Μαρία τους γονείς της συχνά; 
 
12 Σχετικά με την υφή του όσο και τα σημασιολογικά του χαρακτηριστικά (οριστικό ποσοδεικτικό, 
δηλωτικό ποσότητας), βλ. Vlachou (2005). Δεν αναφέρομαι περισσότερο στο θέμα  λόγω των 
ισχυόντων περιορισμών ως προς την έκταση του κειμένου.   
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2.3 Απ’ ό, τι-συγκριτικές: συγκρίσιμος όρος ΟΦ 
 
Οι απ’ ό,τι-συγκριτικές προτάσεις με συγκρίσιμο όρο ΟΦ (Φράση Άρθρου, βραχ. ΦΑ 
κατά τη σύγχρονη θεωρία) παρουσιάζουν ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό σε σχέση με 
τις άλλες απ’ ό,τι-συγκριτικές. Αναφέρομαι στην αμφίσημη ανάγνωση του ό,τι, 
αναφορική και καθαρά συγκριτική όπως στην πρόταση (25):  
 

(25) To IKY μας έδωσε εφέτος περισσότερες υποτροφίες απ’ ό,τι μας είχε δώσει 
τα προηγούμενα χρόνια 

(αναφορική: ‘από αυτές που…’    καθαρά συγκριτική: ‘σε σύγκριση με’, ‘παρά’). 
 
Η αναφορική ανάγνωση των δομών αυτών σηματοδοτεί τη λειτουργία του ό,τι ως 

αναφορικής αντωνυμίας και, κατ’ επέκταση, τη συμβατότητά του με τον α΄ όρο, με 
αποτέλεσμα τη δυνατότητα ανάλυσης των περιπτώσεων αυτών κατά το πρότυπο των 
όσος-συγκριτικών. Συγκεκριμένα στην ανωτέρω πρόταση το ό,τι παρά τα ελλιπή 
χαρακτηριστικά του και τη μειωμένη συμβατότητά του ως προς τα σημασιολογικά 
χαρακτηριστικά του α΄ όρου (το ό,τι είναι γενικευτικό ενώ ο α΄ όρος περισσότερες 
υποτροφίες δηλώνει μετρήσιμη οντότητα) είναι, εν τούτοις, μερικά συμβατό με τον α΄ 
όρο ως προς την πτώση (αιτιατική), γεγονός που καθιστά την ‘αναφορική’ του 
ανάγνωση δυνατή. 

Έρχομαι τώρα στη δεύτερη ‘ανάγνωση’ των απ’ ό,τι-συγκριτικών της κατηγορίας 
αυτής. Στο πλαίσιο μελέτης των ανωτέρω δομών ως δομών απαλοιφής συγκριτικού, 
οι προτάσεις έχουν αναλυθεί αντίστοιχα με τις περιπτώσεις όπου ο συγκρίσιμος όρος 
είναι επίθετο ή επίρρημα (Bresnan 1973, Kennedy & Merchant 2000, Χειλά-
Μαρκοπούλου 1986, μεταξύ άλλων). Συγκεκριμένα ως δομές μετακίνησης ενός wh-
στοιχείου το οποίο απαντά στο πεδίο απαλοιφής μαζί με τον συγκρίσιμο όρο.  

Η προτεινόμενη, εν τούτοις, αρχιτεκτονική του πεδίου απαλοιφής συγκριτικού στις 
περιπτώσεις αυτές εμφανίζει ορισμένα προβλήματα που δεν παρουσιάζουν οι απ’ 
ό,τι-συγκριτικές με συγκρίσιμο όρο επίθετο και επίρρημα. Το θέμα που κυρίως 
επισημαίνεται ως προς τα προτεινόμενα σχήματα (Lechner 1999, Donati 1997) αφορά 
στην παραβίαση του Περιορισμού Μετακίνησης από Αριστερά (ΠΜΑ, Left Branch 
Condition, LBC, Ross 1967), όταν με την wh-μετακίνηση μετατοπίζεται συστατικό 
του πεδίου απαλοιφής (ποσοδεικτικό ή και επίθετο) από αριστερά της ΟΦ, η οποία 
παραμένει πίσω (stranded). Παρόμοια παραγωγή χαρακτηρίζει, κυρίως, τις δομές 
‘μερικής’ απαλοιφής συγκριτικού, (Subdeletion Constructions, Partially Reduced 
Comparatives), δηλ. εκείνες στις οποίες απαλείφεται μόνο μέρος του β΄ όρου (QP-
gap) ενώ ο συγκρίσιμος β΄ όρος, ως διαφορετικός από τον α΄ όρο, παραμένει: 

 
(26) Michael Jordan has more scoring titles than Dennis Rodman has tattoos 

(Kennedy 2002: 554).  
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι επισημάνσεις αυτές έχουν ως αφετηρία την 

αναγωγή των δομών απαλοιφής και μερικής απαλοιφής κάτω από κοινό σχήμα και με 
κοινή παραγωγή (Bresnan 1973, 1975, Chomsky 1977, Kennedy 2002, Kennedy & 
Merchant 2000, μεταξύ πολλών άλλων), άποψη η οποία όμως έχει αμφισβητηθεί ενώ 
παράλληλα έχει υποστηριχθεί ότι οι δομές μερικής απαλοιφής διαφοροποιούνται 
δομικά (Corver 1993, 2006:614-620), γεγονός που δημιουργεί επιφυλάξεις ως προς 
την ισχύ της ανωτέρω επισήμανσης. 

Οι δομές μερικής απαλοιφής συγκριτικού της Ελληνικής δεν έχουν απασχολήσει 
την έρευνα ούτε γίνεται κάποια σχετική αναφορά στα εγχειρίδια της Γραμματικής. 
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Επί πλέον, οι αποκλίσεις και τα προβλήματα που παρουσιάζει η αξιολόγηση των 
δεδομένων δεν μου επιτρέπουν να επιχειρήσω εδώ μια ολοκληρωμένη προσέγγιση 
και των δύο κατηγοριών, χωρίς να έχει προηγηθεί μια συστηματική ανάλυση των 
δομών μερικής απαλοιφής. Θεωρώ, εν τούτοις, σκόπιμο να επισημάνω 
προκαταρκτικά τα εξής. 

Κατ’ αρχήν, η διαδικασία στην οποία αναφέρεται ο ΠΜΑ φαίνεται να 
επικαλύπτεται σε μεγάλο βαθμό από την ιδιότητα των wh-φράσεων της Ελληνικής 
ανεξάρτητα από το είδος της πρότασης (ερωτηματικής, αναφορικής) να προσελκύουν 
υποχρεωτικά κατά τη μετατόπισή τους σε θέση [Προσδ.,ΦΣΔ] το ονοματικό σύνολο 
(επίθετο + ουσιαστικό) που προσδιορίζουν (Kennedy & Merchant 2000: 106-109),13 
με αποτέλεσμα η προσέλκυση μόνου του επιθέτου να οδηγεί σε απόρριψη της δομής. 
Οι διαδικασίες αυτές λειτουργούν επίσης κατά την παραγωγή των δομών απαλοιφής 
συγκριτικού, με περαιτέρω απαλοιφή του συγκρίσιμου όρου στο πεδίο του ΣΔ. 

Η μη προσέλκυση από το αναφορικό της ΟΦ14 στις δομές μερικής απαλοιφής 
συγκριτικού, θα σήμαινε, σύμφωνα με τις ανωτέρω διαπιστώσεις, παραβίαση βασικής 
αρχής στη μετακίνηση wh-λέξεων/φράσεων της Ελληνικής στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με τη σημασιολογική διαφοροποίηση 
των δύο σχημάτων και την επίδοση της αντιθετικής σχέσης των δύο προτάσεων στις 
δομές μερικής απαλοιφής δημιουργεί και για τα ελληνικά δεδομένα ορισμένες 
επιφυλάξεις ως προς την αναγωγή των δύο κατηγοριών σε κοινό δομικό σχήμα, 
ενισχύοντας, παράλληλα, την άποψη για δομική διαφοροποίηση. 

Θα αφήσω, κατά συνέπεια, απέξω στη φάση αυτή τις δομές μερικής απαλοιφής 
συγκριτικού, εστιάζοντας στις περιπτώσεις των δομών με πλήρη απαλοιφή του 
συγκρίσιμου όρου, με το σχήμα του πεδίου απαλοιφής να παίρνει την εξής μορφή:  

 
(27)  [ΦΑΑo [ΟΦ  [ΦρΒαθμ ό, τι [ΠοσΦρ πολύ] [ ΟΦ]] 
 
Το ό,τι, στο ανωτέρω σχήμα, απροσδιόριστο, μη ονοματικό, δεν αποτελεί μεν 

μέρος του συγκρίσιμου ονοματικού όρου, εφόσον δεν παρουσιάζει συμβατότητα και 
οργανική σχέση με τα συστατικά του (ουσιαστικό, αλλά και επίθετο όταν υπάρχει), 
συνιστά όμως και εδώ συστατικό της Φράσης Βαθμού (DegP), στο ευρύτερο πλαίσιο 
του πεδίου απαλοιφής συγκριτικού (ΦΑ), σε αντιστοιχία με τις περιπτώσεις όπου ο 
συγκρίσιμος όρος είναι επίθετο (ως κατηγορούμενο) ή επίρρημα. 

Η παραγωγή της πρότασης ακολουθεί τα εξής βήματα. Το ό,τι μετακινείται στο 
πεδίο του προσδιοριστή της ΦΣΔ με την οποία συγχωνεύεται η ΦΑ, πιθανότατα μέσω 
της ενδιάμεσης θέσης [Προσδ.,ΦΑ], συμπαρασύροντας όχι μόνο τη Φράση Βαθμού 
που προσδιορίζει από αριστερά την ΟΦ, αλλά και στο σύνολό της τη ΦΑ η οποία και 
απαλείφεται στη θέση [Προσδ.,ΦΣΔ], με εξαίρεση το ό,τι το οποίο παραμένει όπως 
στις αντίστοιχες δομές με επίθετο και επίρρημα. 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η προτεινόμενη σταδιακή Α΄-μετακίνηση, με την 
υιοθέτηση θέσεων ‘προσγείωσης’ στη ΦΣΔ, καθώς και στη ΦΑ (DP) έχει ήδη 

                                                 
13 Βλ. σχετικά παραδείγματα από ερωτηματικές και αναφορικές προτάσεις όπως: 
(i) Πόσα κυκλαδίτικα νησιά επισκέφτηκε η Άννα φέτος το καλοκαίρι;  αλλά 
(ii) * Πόσα κυκλαδίτικα επισκέφτηκε φέτος το καλοκαίρι η Άννα νησιά; 
(iii) Διάβασα το καλοκαίρι όσα λογοτεχνικά βιβλία είχα αγοράσει τον χειμώνα  αλλά 
(iv) *Διάβασα το καλοκαίρι όσα λογοτεχνικά είχα αγοράσει τον χειμώνα βιβλία.  
14 Αναφέρομαι στην παραγωγή γραμματικών παραδειγμάτων κατά παραβίαση της αρχής της 
προσέλκυσης όπως Ο Γιάννης παίζει καλύτερο μπουζούκι απ’ ό,τι ο Μιχάλης (παίζει) κιθάρα.  
Αντιθέτως η προσέλκυση του συγκρίσιμου όρου οδηγεί, ως μη όφειλε, σε δομές αντιγραμματικές όπως 
*Ο Γιάννης παίζει καλύτερο μπουζούκι απ’ ό, τι κιθάρα (παίζει) ο Μιχάλης. 
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υποστηριχθεί για περιπτώσεις wh-μετακίνησης και εστίασης στην Ελληνική 
(Horrocks & Stavrou 1987: 86, Alexiadou, Haegeman, & Stavrou 2007: 79-84). 

Κλείνοντας το τμήμα αυτό θα ήθελα να αναφερθώ επιγραμματικά στη διττή 
ανάγνωση του ό,τι, θέμα το οποίο αφορά στη σχέση μεταξύ των δύο λειτουργιών του. 
Το θέμα συνδέεται με την ιστορική προέλευση του απροσδιόριστου ό,τι, με τη 
μετατόπιση της χρήσης του να απηχεί την περαιτέρω απώλεια μορφοσυντακτικών 
χαρακτηριστικών και τη βαθμιαία γραμματικοποίησή του, γεγονός που οδήγησε στη 
διεύρυνση της χρήσης του, ήδη από την αρχαιότητα (επιτατική χρήση ό,τι πλείστον, 
αλλά και στη σύγχρονη γλώσσα ό,τι καλύτερα, και χρονικό ό,τι που). Το όλο θέμα, 
ειδικά στη διαχρονική του διάσταση, απαιτεί περαιτέρω εξέταση.  
 
 
3. Συμπερασματικές σκέψεις – περαιτέρω ερωτήματα  
 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε προκύπτουν τα εξής. Οι απ’ ό,τι, απ’ όσο(ς) 
προτασιακές συγκριτικές διαφοροποιούνται συγχρονικά σε δύο βασικές κατηγορίες: 
(i) τις συγκριτικές ελεύθερες αναφορικές (απ’ όσος) και (ii) τις καθαρά συγκριτικές 
(απ’ ό,τι), με βάση την υφή και τη λειτουργία του αναφορικού και, κατ’ επέκταση την 
αρχιτεκτονική του δείκτη σύγκρισης . 

Οι απ’ όσος-συγκριτικές αποτελούν ως προς τον β΄ όρο ονοματικές προτάσεις, 
εξαρτώνται δηλ. από Φράση Άρθρου, η οποία αποτελεί συμπλήρωμα της πρόθεσης 
από, με την υφή και τη δομή της εξαρτημένης πρότασης να έχει την εξής μορφή, με 
παράλειψη των λεπτομερειών: 

 
(28)      [Προθ Φρ από [ΦΑ Αo [ΦΣΔ όσος [Φρ Χρόν…όσος… ]]]] 
 
Οι απ’ ό,τι-συγκριτικές (συγκρίσιμος όρος επίθετο, επίρρημα, αλλά και ΟΦ με μη 

ονοματική ανάγνωση του ό,τι) διαφοροποιούνται από τις περιπτώσεις με κλιτό 
αναφορικό (όσος) ως προς την υφή και τη λειτουργία του αναφορικού και, κατ’ 
επέκταση, ως προς την αρχιτεκτονική  του πεδίου απαλοιφής του συγκριτικού: 

 
(29)      [Προθ.Φρ απ’ [ΦΣΔ ό, τι [Φρ Χρόν…ό, τι…]]] 
 
Αντιθέτως στις απ’ ό,τι-συγκριτικές με συγκρίσιμο όρο ΟΦ, η δυνατότητα διττής 

ανάγνωσης του αναφορικού συνεπάγεται διττή υφή και λειτουργία του ό,τι 
(ονοματική έναντι μη ονοματικής) και, κατ’ επέκταση, διττή δόμηση της 
εξαρτημένης. 

Σχετικά με τη σταθερή παρουσία λεξικού αναφορικού και του ρόλου του στον 
χαρακτηρισμό των συγκριτικών ως ελεύθερων αναφορικών (Den Besten 1978) θα 
ήθελα να επισημάνω τα εξής. Η παρουσία λεξικού αναφορικού, τουλάχιστο για τα 
ελληνικά δεδομένα των συγκριτικών, δεν συνιστά επαρκές κριτήριο για τον 
αντίστοιχο χαρακτηρισμό τους ως ελεύθερων αναφορικών. Με βάση τα δεδομένα της 
ανάλυσης, ο χαρακτηρισμός αυτός φαίνεται να ισχύει μόνο εφόσον το αναφορικό 
είναι φορέας ονοματικών χαρακτηριστικών (φι-χαρακτηριστικών και πτώσης), 
γεγονός που νομιμοποιεί μεν τις απ’ όσος-συγκριτικές (προτάσεις ονοματικές) ως 
ΕΑΠ, όχι όμως και τις απ’ ό,τι-συγκριτικές στις οποίες τα χαρακτηριστικά του ό, τι 
(απροσδιόριστο μόριο, μη συμβατό με τον συγκρίσιμο όρο, γραμματικοποιημένο ως 
ένα βαθμό σε σχέση με το αντίστοιχο αναφορικό) αποκλείουν μια τέτοια δυνατότητα. 

Και μια τελευταία επισήμανση. Η αναγωγή του απροσδιόριστου ό,τι στην 
αντίστοιχη αναφορική αντωνυμία, θέμα για το οποίο έγινε ήδη λόγος προβάλλει μια 
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άλλη διάσταση ως προς τη σχέση των δύο σχημάτων (απ’ όσος, απ’ ό,τι-
συγκριτικών).  

Συγκεκριμένα, θα μπορούσαμε να δεχτούμε ότι τα ανωτέρω σχήματα ανάγονται 
ιστορικά σε κοινό αναφορικό σχήμα, με βαθμιαία τάση επικράτησης στις απ’ ό τι-
συγκριτικές της μη αναφορικής (‘σε σύγκριση με’), αλλά και της αντιθετικής 
ανάγνωσης (παρά). Στο πλαίσιο μιας τέτοιας οπτικής, η οποία θα πρέπει να 
διερευνηθεί περαιτέρω, οι απ’ ό,τι-συγκριτικές θα μπορούσαν να χαρακτηριστούν ως 
ΕΑΠ σε διαχρονικό όμως επίπεδο, ενώ η μη πλήρης γραμματικοποίηση του ό,τι και, 
κατ’ επέκταση, η μη επανακατηγοριοποίηση του απ’ ό,τι σε ΣΔ15 επιτρέπουν μεν την 
‘παρά’ ανάγνωση του απ’ ό,τι, καθιστούν όμως προβληματική την κατά παράταξη 
δόμηση των δύο προτάσεων. Το θέμα στη γενικότητά του παραμένει ανοικτό. 
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Abstract 
 
Apart from realizing a regimented grammatical opposition to singulars Modern Greek 
plurals can also serve as an expression of various lexically relevant senses. In the case 
of Modern Greek pluralia tantum it is often assumed that their ‘plurality’ lends itself to 
the expression of collective meaning, among other things. Inasmuch as Modern Greek 
corroborates the view of pluralia tantum as a heterogeneous class of items, it is 
essential to distinguish possible instances of collective readings from other relevant 
meanings, such as mass noun or abstract noun readings. The paper raises some 
important questions as to the criteria for distinguishing those among them that are 
prototypically collective as well as to what kind of items belong to pluralia tantum.  
 
Λέξεις-κλειδιά: plural, collective, pluralia tantum, number, πληθυντικός, περιληπτικό, 
αριθμός 
 
 
1. Εισαγωγικές επισημάνσεις 

 
Η γραμματική δήλωση της πολλαπλότητας, του πλήθους, της έννοιας ‘περισσότερα 
από ένα’, πραγματώνεται στα ελληνικά, όπως και σε πολλές άλλες γλώσσες, με τους 
τύπους πληθυντικού των ουσιαστικών. Ωστόσο η γραμματική (ήτοι: υποχρεωτική) 
έκφραση του αριθμού στα ουσιαστικά δεν ισοδυναμεί πάντα με την αντίθεση ένα – 
πολλά. Η λεξική σημασία ουσιαστικών όπως τα παραδείγματα στο (1) καθορίζει το 
δηλούμενο ως ενοποιημένη πολλαπλότητα/ συλλογικότητα, και η σημασία αυτή 
μπορεί να είναι συμβατή με τη μορφολογική αντίθεση ενικός-πληθυντικός (πρβλ. 
ακροατήριο/ ακροατήρια, κοπάδι/ κοπάδια) ή όχι (πρβλ. κόσμος/ *κόσμοι1). Ορισμένα 
ουσιαστικά διαθέτουν αποκλειστικά μορφολογία πληθυντικού (παράδειγμα 2), χωρίς 
αντίστοιχα να δηλώνεται ‘πολλαπλότητα’ από τη λεξική σημασία τους, ενώ σε άλλα η 
μορφολογική παγίωση σε πληθυντικό έχει σημασιολογική βάση, εφόσον το 
δηλούμενο νοείται ως σύνολο πολλών επιμέρους (παράδειγμα 3). Επιπλέον σε 
ορισμένα ουσιαστικά η αντίθεση ενικού-πληθυντικού προσφέρει τη βάση για 
διαφοροποίηση της λεξικής σημασίας (παραδείγματα στο 4) (βλ. Κλαίρης, 
Μπαμπινιώτης & συνεργάτες 2004: 37- 40, Μackridge 1987: 138).  

 
(1) κόσμος, ακροατήριο, κοινό, πλήθος, κοπάδι 
(2) γενέθλια  
(3) άπαντα, άρματα, εντόσθια, μάγια 
(4) διακοπή – διακοπές, παροχή – παροχές, καπνά (καπνός/καπνοί) 
 
Για ουσιαστικά όπως τα παραδείγματα στο (1) και το (3) συχνά χρησιμοποιείται ο 

όρος ‘περιληπτικό’ από γραμματικές περιγραφές της ελληνικής. Περιληπτική σημασία 
μπορεί επίσης στα ελληνικά να εκφραστεί από παράγωγα, όπως τα παραδείγματα στο 
                                                 
1 Μόνο με τη σημασία ‘σύμπαν’ είναι συμβατός ο πληθυντικός κόσμοι. 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
524-536.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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(5), καθώς και από ζευγαρωτά σύνθετα, βλ. παραδείγματα στο (6) (βλ. Κλαίρης, 
Μπαμπινιώτης και συνεργάτες 2004: 39, Ευθυμίου 1999, Φυνδάνης 2003, Manolessou 
& Tsolakidis 2009). Πρόκειται για ουσιαστικά τα οποία επίσης υπόκεινται σε 
περιορισμούς ως προς τη μορφολογική έκφραση του αριθμού.  

 
(5) ανθρωπομάνι, σκυλολόι, γυναικοθέμι, παπαδαριό, αγροτιά, πιτσιρικαρία 
(6) μαχαιροπίρουνα, γιδοπρόβατα, πορτοπαράθυρα, αδερφοξάδερφα, πενταρο-

δεκάρες 
 
Παράλληλα, παραδείγματα όπως αυτά στο (2), το (3) και το (6) κατατάσσονται 

τυπικά στα pluralia tantum («πληθυντικόκλιτα» κατά τον Τσοπανάκη 1994: 205). Ο 
όρος χαρακτηρίζει τη μορφολογική συμπεριφορά των αντίστοιχων λέξεων, με 
παρόμοια παραδείγματα να καταγράφονται σε πολλές γλώσσες, ινδοευρωπαϊκές και 
μη (βλ. Corbett 2000: 175-6, Acquaviva 2008: 15-21, Wierzbicka 1988), αλλά και να 
αμφισβητείται το κατά πόσον αντιπροσωπεύουν γλωσσικά μια κατηγορία με 
συνεκτικό περιεχόμενο (Acquaviva 2008: 16, 21).  

Το ειδικότερο ερώτημα που θα με απασχολήσει στο άρθρο αυτό είναι κατά πόσον 
ουσιαστικά της ελληνικής που εμφανίζονται υποχρεωτικά σε πληθυντικό δηλώνουν 
‘πλήθος’ και με ποια έννοια αυτό ισοδυναμεί με περιληπτική σημασία. Τα 
παραδείγματα στο (3) και στο (6) δείχνουν ότι υπάρχει συνάφεια περιληπτικών και 
pluralia tantum, αλλά από τα υπόλοιπα παραδείγματα είναι φανερό ότι κάθε μια από 
τις δύο αυτές κατηγοριοποιήσεις είναι ανεξάρτητη και παρουσιάζει ταυτόχρονα μια 
ορισμένη σχέση με τη μορφολογική έκφραση του αριθμού και την λεξική 
πληθυντικότητα. Είναι αναγκαίο, επομένως, να ξεκινήσω με μια σύντομη 
ανασκόπηση των προβληματισμών που έχουν διατυπωθεί σχετικά με τους όρους 
περιληπτικό και pluralia tantum. Στη συνέχεια θα παρουσιάσω λεπτομερέστερα τα 
ουσιαστικά της ελληνικής που θα μπορούσαν χαρακτηριστούν pluralia tantum. Όπως 
θα φανεί, τα pluralia tantum της νεοελληνικής εκφράζουν μια ποικιλία ειδικότερων 
σημασιών, και ο προσδιορισμός εκείνων που αντιπροσωπεύουν περιληπτικότητα δεν 
είναι εύκολη υπόθεση. Ωστόσο αξιοποιώντας κυρίως το χαρακτηριστικό της 
συνεκτικότητας και κριτήρια με βάση τα οποία η περιληπτική σημασία με τη στενή 
έννοια οριοθετείται από άλλες συναφείς, θα επιχειρήσω να δείξω σε ποια pluralia 
tantum μπορεί να ερμηνευτεί η πληθυντικότητα ως περιληπτικότητα.  
 
 
2. Ο όρος ‘περιληπτικό’ 
 
Ο όρος ‘περιληπτικό’ έχει χρησιμοποιηθεί με πολλούς διαφορετικούς τρόπους, τόσο 
για να κατηγοριοποιήσει από σημασιολογική άποψη διάφορα είδη ουσιαστικών, όσο 
και για να προσδιορίσει την ιδιόμορφη σχέση σημασίας (‘πολλά’) και μορφής (π.χ. με 
τύπο ενικού) (Gil 1996: 67).2 Είναι, επομένως, αναμενόμενες οι επιφυλάξεις που 
διατυπώνονται π.χ. από τον Corbett (2000: 117) σχετικά με τη χρήση του αφού ο όρος 
καλύπτει ετερόκλητα φαινόμενα σε διάφορες γλώσσες (βλ. και Gil (1996: 70) στον 
οποίο ο Corbett παραπέμπει). Περιληπτικά π.χ. χαρακτηρίζονται και λέξεις/τύποι 
‘ουδέτερες’ ως προς τον αριθμό, τις οποίες ο ίδιος ο Corbett (2000) εντάσσει στην 
περίπτωση του ‘general number’,3 αλλά και τα λεγόμενα ‘corporate nouns’4 της 

                                                 
2 Βλ. και την επισκόπηση των χρήσεων του όρου στο Gil (1996: 66-70) και Joosten (2010: 32-33). 
3 Βλ. Corbett (2000: 10 κ.εξ.) για το περιεχόμενο του όρου ‘general number’ και για παραδείγματα από 
διάφορες γλώσσες. Για τη σχέση με τους ιδιαίτερους τύπους ‘περιληπτικού αριθμού’ της συριακής 
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αγγλικής (Corbett 2000: 117) (παραδείγματα στο 7α). Στην αγγλική ουσιαστικά όπως 
αυτά στο (7α) επιτρέπουν, χάρη στη σημασιακή 'πληθυντικότητά' τους, συντακτική 
συμφωνία με ρήμα τόσο πληθυντικού, όσο και ενικού αριθμού (Corbett 2000: 188, βλ. 
και Levin (2006) για τη χαρακτηριστική αυτή ποικιλία στη χρήση τους) και μπορούν 
να σχηματίσουν τύπο πληθυντικού, άρα κατηγοριοποιούνται ως αριθμήσιμα, ενώ 
άλλα ‘περιληπτικά’, όπως τα παραδείγματα στο (7β) μοιάζουν με τα μη – αριθμήσιμα 
(mass nouns). Επιπλέον ουσιαστικά με μορφολογία πληθυντικού (7γ) εκφράζουν 
περιληπτικότητα, εννοιοποιώντας την πολλαπλότητα του δηλουμένου τους ως 
συνεκτικού συνόλου (Acquaviva 2008: 105). 
 

(7) (α) commitee  audience team   orchestra 
‘επιτροπή’,  ‘ακροατήριο’ ‘ομάδα’ ‘ορχήστρα’ 

(β) furniture  footwear 
 ‘επίπλωση/τα έπιπλα’ ‘τα παπούτσια (όλων των ειδών)’ 
(γ) entrails dregs  ashes  belongings 
 ‘εντόσθια’ ‘κατακάθι(α)’ ‘στάχτες’ ‘(τα) υπάρχοντα  
(μου/σου…)’ 
 

Η έννοια της περιληπτικότητας, επομένως, δεν μπορεί να νοηθεί χωρίς 
πληθυντικότητα, αλλά και χωρίς τη θέαση του δηλούμενου ως συνόλου (βλ. Corbett 
2000: 119), όμως υπάρχει ένα μεγάλο εύρος δυνατοτήτων ως προς το πώς γίνεται 
αντιληπτή η σχέση συνόλου και των μονάδων που συμπεριλαμβάνονται σ’ αυτό. Η 
ετερογένεια (μορφολογική, μορφοσυντακτική και σημασιολογική) των λεξικών 
στοιχείων που χαρακτηρίζονται περιληπτικά στη γερμανική π.χ. αποτυπώνεται στην 
κατάταξή τους σε 12 διαφορετικές ομάδες από τον Kuhn (1982) (από όπου και τα 
παραδείγματα στο 8). 
 
(8) Geschwister Gestirn Familie Personal Bewölkung

 Bettzeug 
‘αδέλφια’ ‘αστερισμός’ ‘οικογένεια’ ‘προσωπικό’ ‘νέφωση’ 
‘σεντόνια’ ‘στρωσίδια’ 

 
Ιδιαίτερα σημαντική για την ενοποιητική ανάγνωση που επιβάλλει η περιληπτική 

σημασία είναι η έννοια της συνεκτικότητας (cohesion), χαρακτηριστικό που 
διαφοροποιεί τα περιληπτικά από τα διανεμητικά (Corbett 2000: 119). Η 
συνεκτικότητα μπορεί να νοείται με διαφορετικούς τρόπους (π.χ. συσχετισμός με 
βάση την εξωγλωσσική ομαδοποίηση των δηλουμένων ως ‘φυσικό σύνολο’, όπως στο 
denture ‘οδοντοστοιχία’5 ή με βάση τη συνάφεια στο χώρο, όπως στο γερμ. Gestirn 
‘αστερισμός’) και διασφαλίζει ότι με τον περιληπτικό όρο δεν αναπαριστώνται τα 
δηλούμενα απλώς ως άθροισμα, αλλά ως ‘ένα’ (unity) (Acquaviva 2008: 101, βλ. και 
Kemmer 1993: 92).6  

                                                                                                                                            
αραβικής βλ. Corbett (2000: 13), Aquaviva (2008: 195-233), για τη συναφή περίπτωση περιληπτικού 
της μαλτέζικης βλ. μεταξύ άλλων Gil (1996) και Aquaviva (2008: 72). 
4 Πρόκειται για όρο που προτάθηκε από τον Nixon (1972), βλ. εκτενέστερα Corbett (2000: 188).  
5 Χρήσιμο είναι να σημειωθεί στο πλαίσιο αυτό η περιληπτική (;) ανάγνωση που μπορεί να έχει στα 
ελληνικά ένας πληθυντικός, όπως τα δόντια μου σε ορισμένο περιβάλλον π.χ. με πονάνε τα δόντια μου. 
6 O Acquaviva (2008: 101-5) επιμένει ιδιαίτερα στη διάκριση των οντολογικών χαρακτηριστικών 
ενότητα (unity) και ταυτότητα (identity) από τα εννοιολογικά/ αντιληπτικά χαρακτηριστικά 
(οριοθέτηση (boundary), συνεκτικότητα). 
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Η συσσωρευτική (cumulative) σημασία που έχουν ουσιαστικά όπως το αγγλικό 
furniture, ωστόσο, επιτρέπει να συγκρίνονται, ως μη-αριθμητά, με τα ουσιαστικά που 
δηλώνουν αδιαφοροποίητες υλικές οντότητες (mass nouns)7 (βλ. π.χ. την ανάλυση της 
de Belder (2012) για τα περιληπτικά ύλης (collective mass nouns) της ολλανδικής, 
παραδείγματα στο 9α),8 Από την άλλη πλευρά η υποβαθμισμένη, σχεδόν απούσα, 
ταυτότητα των μερών τους επιτρέπει να συσχετίζονται και με pluralia tantum όπως τα 
παραδείγματα στο (9β), από τα οποία επίσης εκφράζεται συνεκτικότητα, αλλά όχι 
απαραίτητα ενότητα (Acquaviva 2008: 105). 

 
(9) (α) οndergoed zilverwaar huiswerk 

‘εσώρουχα ‘ασημικά’ ‘δουλειές του σπιτιού’ 
 (β) fοundations depths  beginnings (Acquaviva 2008: 104-5) 
  ‘θεμέλια’ ‘(τα) βάθη’ ‘αρχή’ 
 

Ο συσχετισμός περιληπτικών και όρων που δηλώνουν ύλη μη αριθμητή (mass 
terms) συνδέεται με το θέμα της εσωτερικής διάρθρωσης του δηλουμένου (ως 
διαιρεσιμότητας και ως εξατομίκευσης ή διακριτότητας), το οποίο αναπαρίσταται 
γλωσσικά/ εννοιολογικά ως κάτι ενιαίο, θέμα που έχει εκτενώς συζητηθεί τόσο από 
την πλευρά των διαγλωσσικών διαφορών (βλ. ενδεικτικά Wierzbicka 1988), όσο και 
σε σχέση με την διάκριση αριθμητό/μη αριθμητό.9 Ανάλογα με το κατά πόσον τα 
επιμέρους, που αποδίδονται με ένα περιληπτικό, προβάλλονται εννοιολογικά ως 
διακριτά ή όχι, προτάθηκε από τον Joosten (2010: 36) να εισαχθεί μια ορολογική 
διάκριση μεταξύ καθεαυτό ‘περιληπτικών’ (με στενότερη δηλαδή σημασία) και 
'αθροιστικών περιληπτικών' (aggregate nouns).10 Στην πρώτη περίπτωση (π.χ. team 
‘ομάδα’, armée ‘στρατός’) δηλώνονται σύνολα στα οποία η συνεκτικότητα βασίζεται 
στην ομοιότητα των στοιχείων που ομαδοποιούνται και μεταξύ των επιμέρους και του 
δηλουμένου από το περιληπτικό υφίσταται η εννοιολογική σχέση ‘μέρος του’, αλλά 
όχι ‘είδος του’ [+part of/-kind of] (X is member of the team). Στη δεύτερη περίπτωση 
(π.χ. furniture ‘επίπλωση’, lingerie ‘εσώρουχα’) η συνεκτικότητα βασίζεται σε 
συνάφεια (contiguity). Στα ετερογενή αυτά σύνολα εφαρμόζεται τόσο η σχέση ‘μέρος 
του’ όσο και η σχέση ‘είδος του’ (sofa is part of/ kind of furniture), πράγμα που 
καθιστά τις αντίστοιχες έννοιες παρόμοιες με τις αφηρημένες/γενικές ή υπερωνυμικές 
έννοιες ([-part of/+kind of]).11 

Τέλος, τα περιληπτικά διαφοροποιούνται από τις γραμματικές εκφράσεις του 
αριθμού ως προς το ότι η μορφική δήλωση της περιληπτικότητας δεν έχει 
υποχρεωτικό χαρακτήρα (Corbett 2000: 118, 120, Acquaviva 2008: 71), παρότι από 
περιληπτικά μπορεί στην εξέλιξη μιας γλώσσας να προκύψει με την επανανάλυση των 
                                                 
7 H Wierzbicka (1988: 511) παραπέμπει στον Quine (1964: 91) για την άποψη αυτή και την απορρίπτει. 
8 Από την άλλη πλευρά υπάρχουν σε διάφορες γλώσσες, ουσιαστικά που εννοιοποιούν το δηλούμενο 
ως ενιαία μάζα και αποκαλούνται επίσης περιληπτικά (βλ. τον όρο collective bases Αcquaviva 2008: 
47) και από τα οποία σχηματίζονται παράγωγα ενικομορφικά (singulatives), π.χ. (ρωσική) gorox 
‘μπιζέλια’ > gorošina ‘κόκκος μπιζελιού’ (σύγκρ. Wierzbicka (1988: 518): “stuffs materially 
heterogeneous”). 
9 Η βιβλιογραφία, φιλοσοφική, ψυχολογική και γλωσσολογική, πάνω στο θέμα είναι τεράστια. 
Ενδεικτικά: Jackendoff (1991), Pelletier (2009), Wisniewski (2009), Chierchia (2010), Massam (2012). 
Για τη σχέση mass nouns και μορφολογικής έκφρασης του αριθμού στα ελληνικά βλ. και Tsoulas 
(2009). 
10 Βλ. και τη γραμματική των Huddleston & Pullum (2002: 335) για τον όρο και τις αντίστοιχες λέξεις 
της αγγλικής (παραπομπή από Pelletier 2012: 430). Η Wierzbicka (1988: 532) χρησιμοποιεί τον όρο 
για λέξεις του τύπου oats (τις οποίες χαρακτηρίζει μορφολογικά pluralia tantum). 
11 Βλ. και Chierchia (2010: 139, 101), o οποίος χαρακτηρίζει ουσιαστικά του τύπου αυτού ‘fake mass 
nouns’ (απομίμηση ουσιαστικού μη- αριθμητού) και υπενθυμίζει τον ‘υπερωνυμικό’ τους χαρακτήρα.  
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σχετικών τύπων μια κατηγορία που εντάσσεται στο γραμματικό σύστημα του αριθμού 
(Corbett 2000: 120). 12 

Όσον αφορά τη νεοελληνική, από τις σποραδικές αναφορές των όρων 
‘περιληπτικά/ περιληπτική σημασία’ σε γραμματικές προκύπτει ότι αναφέρονται 
μάλλον στο επίπεδο της σημασίας, παρά στη σχέση μορφής και σημασίας, όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνεται από τους Κλαίρη, Μπαμπινιώτη και συνεργάτες (2004: 
31) «… τα περιληπτικά και τα κύρια αποτελούν σημασιολογικές υποκατηγορίες του 
ονόματος που εμφανίζουν ενδιαφέρον ως προς τη χρήση του αριθμού».13 Σαφής 
σύνδεση μορφής και σημασίας γίνεται στην περίπτωση των παραγώγων με τα 
επιθήματα –μάνι, -λόι, -θέμι (Τριανταφυλλίδης 1977: 134, Κλαίρης, Μπαμπινιώτης & 
συνεργάτες 2004: 36), ενώ σε ειδικότερες εργασίες για παράγωγα με επιθήματα όπως 
το -αριό ή –ιά επιχειρείται κυρίως να καταδειχθεί πώς συνδέεται η περιληπτική με την 
κύρια σημασία του επιθήματος (βλ. π.χ. Ευθυμίου 1999: 88κ.εξ., 203, για το –ιά, 
Πετρούνιας 1991: 59 για το –αρία). Η ακριβής σχέση των pluralia tantum με την 
περιληπτικότητα ωστόσο, που με απασχολεί εδώ, δεν έχει, από όσο τουλάχιστο 
μπόρεσα να διαπιστώσω, διερευνηθεί. 
 
 
3. Pluralia tantum 
 
Φαινομενικά ο όρος pluralia tantum μοιάζει να είναι σαφέστερος, τουλάχιστον 
περιγραφικά, σε σύγκριση με τον όρο περιληπτικό. Ωστόσο και στην περίπτωση αυτή 
ενυπάρχει ασάφεια, που οφείλεται πρώτα- πρώτα στο ότι δεν είναι απολύτως 
δεδομένο πότε ένας πληθυντικός μπορεί να μετρήσει ως plurale tantum, δηλαδή 
ουσιαστικά να αντιμετωπιστεί ως χωριστή λεξική μονάδα (βλ. Acquaviva 2008: 16, 
44-45 για την αγγλική με παραδείγματα όπως looks ‘παρουσιαστικό’, funds 
‘κονδύλια’ (≠ ‘κεφάλαια’ όταν αντιστοιχεί στον ενικό fund) κ.ά, αντίστοιχα 
παραδείγματα στο (4) για την ελληνική). Η ιδιαίτερη λεξική σημασία που 
πιστοποιείται στις πλέον καθαρές περιπτώσεις με μορφολογική παγίωση σε 
πληθυντικό (πρβλ. π.χ. τη λέξη κάλαντα /*κάλαντο) δεν προσφέρεται ως σταθερό 
κριτήριο, επειδή η σημασιακή ιδιοσυγκρατικότητα είναι εξ ορισμού διαβαθμίσιμη.14 

Η δυσκολία να προσδιοριστεί ένα σημασιολογικό περιεχόμενο, που θα κάλυπτε 
εξίσου όλες τις περιπτώσεις (Acquaviva 2008: 19) οδηγεί στην άποψη ότι τα pluralia 
tantum δεν αποτελούν μια πραγματική γλωσσική κατηγορία με ενιαία χαρακτηριστικά 
(πέρα φυσικά από το αυταπόδεικτο και επιφανειακό στοιχείο που περιγράφεται με τον 
όρο), ενώ παράλληλα, σύμφωνα με τον Acquaviva (2008: 15) δεν μπορούν να 
ταυτιστούν με την ευρύτερη έννοια ‘λεξικός πληθυντικός’, δεδομένου ότι μια σειρά 
από σημασίες που εκφράζονται από τα pluralia tantum ανευρίσκονται και σε άλλες 
πραγματώσεις της λεξικοποιημένης πληθυντικότητας (αυτόθι: 21).15 Είναι γεγονός ότι 
ορισμένες σημασίες τείνουν διαγλωσσικά να εκφράζονται από pluralia tantum: 
σύνθετα κατασκευάσματα, υλικά, ασθένειες, χρονικές περίοδοι/ γιορτές, 
δραστηριότητες με πολλούς συμμετέχοντες (βλ. Acquaviva 2008: 19 και τις 
                                                 
12 Για τις εξελικτική αυτή τάση δίνει ενδεικτικά παραδείγματα ο Corbett (2000: 119), βλ. επίσης για τη 
σύνδεση με τα αφηρημένα και το γένος Eisenberg & Sayatz (2004: 114-5) και Luraghi (2009).  
13 Βλ. και τον σύντομο ορισμό των περιληπτικών στους Κλαίρη, Μπαμπινιώτη και συνεργάτες (2004: 
36): «Πρόκειται για ονόματα που δηλώνουν ένα σύνολο πραγμάτων», που συμπληρώνεται με 
παραδείγματα, από όπου ωστόσο δεν προκύπτει σαφής οριοθέτηση της κατηγορίας. 
14 βλ. και Θωμαδάκη υπό δημοσ. για τους διπλούς πληθυντικούς της ελληνικής και την ανάλυσή τους 
ως ελλειπτικών (άρα χωριστών) λεξικών στοιχείων. 
15 Για τη λεξική πληθυντικότητα ως ‘ονοματική όψη’ (nominal aspect) βλ. Acquaviva (2009: 13 κ.εξ.), 
μια ιδέα που προέρχεται, όπως ο ίδιος διευκρινίζει, από τον Rijkhoff (1991). 
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παραπομπές εκεί, και 2009: 11-12). Αυτό δείχνει ότι η γραμματικά κωδικοποιημένη 
(και λεξικοποιημένη) έκφραση πληθυντικότητας στα pluralia tantum δεν στερείται 
σημασιολογικού αντικρίσματος (Acquaviva 2008: 88-9, βλ. και Corbett 2000: 174-
176) και διαφέρει με ιδιοσυγκρατικό τρόπο από τη σημασία που έχει ο πληθυντικός 
στην κανονική γραμματική αντίθεση με τον ενικό, επιτρέποντας μια ποικιλία 
σημασιολογικών ερμηνειών, όπως αυτές που αντιστοιχούν στα παραδείγματα της 
αγγλικής στο (10) (Acquaviva 2009: 11-13). 
 

(10) . (προσαρμοσμένο από Acquaviva 2009: 11) 
(α) αθροιστικό σύνολο γραμματικά και σημασιολογικά [+αριθμητό]: people 
(β) αθροιστικό σύνολο σημασιολογικά διακριτών μονάδων, μη αριθμητό: clothes, 
outskirts 
(γ) το σύνολο ως μονάδα- τα μέρη του δεν εξατομικεύονται: scissors, bellows, 
nuptials 
(δ) υλικό σύνολο (μη αριθμητό) από ομοιογενείς μονάδες: oats, grapes 
(ε) υλικό σύνολο (μη αριθμητό) από μη ομοιογενείς μονάδες: embers, ashes, dregs 
(στ) διακριτή ιδιότητα σύνθετων γεγονότων: measles, shingles, blues, fisticuffs  
(ζ) σύνθετη αφηρημένη έννοια: means, odds 
 

Η παγίωση ουσιαστικών σε πληθυντικό αντανακλά επομένως σημασιακές 
εξειδικεύσεις ενσωματωμένες στη λεξική τους σημασία (Acquaviva 2008: 88, 2009: 
15), χωρίς να αποτελούν όμως και αναπόσπαστο τμήμα αυτής καθεαυτής της λεξικής 
σημασίας (Acquaviva 2009: 15). Η επισήμανση αυτή σχετίζεται άμεσα με το ζήτημα 
κατά πόσον όλα τα pluralia tantum αντιπροσωπεύουν ελλειπτικά (defective) 
ουσιαστικά.16  
 
 
4. Ουσιαστικά της ελληνικής σε πληθυντικό  
 
Απαραίτητο βήμα για να διερευνηθεί το κεντρικό ερώτημα της εργασίας αυτής, κατά 
πόσον δηλαδή ουσιαστικά της ελληνικής που εμφανίζονται υποχρεωτικά σε 
πληθυντικό δηλώνουν ‘πλήθος’ και με ποια έννοια αυτό ισοδυναμεί με περιληπτική 
σημασία, είναι μια συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων (βλ. Πίνακα 1) ανά 
κατηγορίες.17 Στη συνέχεια θα επισημανθούν ορισμένα χαρακτηριστικά ζητήματα που 
συναρτώνται με την ένταξη των ουσιαστικών αυτών στα pluralia tantum, χωρίς να 
θεωρηθεί ότι εξαντλώ τα σχετικά θέματα (για παράδειγμα, η κατηγορία (8), που 
άλλωστε δεν ανήκει στα ουσιαστικά, απαιτεί μια πιο εξειδικευμένη προσέγγιση, που 
δεν είναι εφικτή στα πλαίσια αυτής της εργασίας). Οι κατηγορίες προσδιορίζονται με 
σχηματικό τρόπο, εφόσον η ακριβής σημασία κάθε πληθυντικού εντέλει καθορίζεται 
ιδιοσυγκρατικά και ως συνάρτηση της σχετικής λεξικής σημασίας.  
 
Πίνακας 1: Βασικές κατηγορίες pluralia tantum της νεοελληνικής 
 Δήλωση ουσιαστικού  Ενδεικτικά παραδείγματα 
1 χρηματικό αντίτιμο για παρεχόμενη υπηρεσία  δίδακτρα, λύτρα, ρέστα 
2 χρονικά ορόσημα ή διαστήματα ή χρονικές ενότητες 

τοπική δήλωση 
Χριστούγεννα, βαφτίσια, γεράματα 
παρυφές, έγκατα 

3 πολυμερές δηλούμενο  δεσμά, γυαλιά, κάλαντα, σπλάχνα
4 επαναλαμβανόμενες πράξεις τρεχάματα, αναμασήματα 
                                                 
16 Για την ελλειπτικότητα των pluralia tantum ως πηγή ανάπτυξης διπλών πληθυντικών βλ. Corbett 
(2000: 176). 
17 Βλ. και Τσοπανάκη (1994: 205) για μια ανάλογη παρουσίαση, από την οποία και αντλώ επιλεκτικά. 
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5 Λεκτικές πράξεις (απαξίωση, βρισιές, χαιρετισμοί) τρίχες! ξεκουμπίδια! καλημερούδια!
6 Σύνθετα αδερφοξάδερφα, πρωτοτόκια 
7 φαγητά 

Γλώσσες 
τομείς γνώσης 
τομείς επαγγελματικής απασχόλησης 

γιουβαρλάκια 
ελληνικά 
μαθηματικά  
οικιακά

8 Προσδιοριστικά διάφοροι/ες/α, μερικοί/ές/μερικά
 

Όπως δείχνουν τα παραδείγματα ελληνικά, μαθηματικά, οικιακά (κατηγορία 6), 
μεταξύ των pluralia tantum απαντούν, εκτός από ουσιαστικά, και ουσιαστικοποιημένα 
επίθετα (βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ευθυμίου & Φλιάτουρας 2012: 43-4418). 
Αυτό ισχύει για τις περισσότερες από τις παραπάνω κατηγορίες: πρβλ. εργατικά, 
μεταφορικά, ψιλά/ λιανά, χοντρά (και τα πιο σπάνια ψηστικά, πλυστικά, νυφιάτικα, 
καϊκιάτικα, μπαρμπεριάτικα, σαραφιάτικα) (κατηγορία 1), στερνά, Δεκεμβριανά, 
μέλλοντα/ μελλούμενα, παράλια, ξένα, το αντιθετικό ζεύγος ρηχά-βαθιά, στενά 
(κατηγορία 2), διαπιστευτήρια, μωρουδιακά, ελγίνεια, άγια, πρεπούμενα (κατηγορία 3). 
Παράλληλα ουσιαστικοποιημένες εμφανίζονται κι άλλες κατηγορίες λέξεων: το 
ποσοδεικτικό άπαντα, επιθετικές μετοχές (προλεγόμενα, συμφραζόμενα, πρεπούμενα) 
(κατηγορία 3), όπως και παγιωμένες φράσεις (σούρτα-φέρτα). Αν γίνει δεκτή η άποψη 
(Acquaviva 2009: 8) ότι μόνο στα ουσιαστικά μπορεί ο αριθμός (ως εγγενές 
κατηγοριακό χαρακτηριστικό) να εμφανιστεί με μία παγιωμένη τιμή, τότε η 
ουσιαστικοποίηση των συγκεκριμένων μονάδων εξαρτάται άμεσα από την εμφάνισή 
τους ως pluralia tantum.19 

Όπως ήδη αναφέρθηκε πιο πάνω σχετικά με την οριοθέτηση των ουσιαστικών που 
ανήκουν στα pluralia tantum, ορισμένα έχουν και τύπο σε ενικό αριθμό, και ως προς 
αυτό είναι σημαντικό να προσδιοριστεί κατά πόσον οι σημασιολογικές 
διαφοροποιήσεις μεταξύ ενικού και πληθυντικού συνδέονται με διαφορετικές μονάδες 
σε επίπεδο λεξήματος ή όχι (βλ. και Acquaviva 2008: 53). Για παράδειγμα για 
ορισμένα ουσιαστικά της κατηγορίας 1 υπάρχει ενικός, π.χ. κόμιστρο, ασφάλιστρο, 
μετρητό, διόδιο, η σημασία του, όμως, δεν διαφοροποιείται από εκείνη του 
πληθυντικού με τον τρόπο που διαφοροποιείται ο ενικός παιδί από τον πληθυντικό 
παιδιά (αριθμητό), ούτε με τον τρόπο που διαφοροποιείται ο ενικός νερό (μη 
αριθμητό) από τον πληθυντικό νερά (αριθμητό)20. Η αμφίβολης αποδεκτότητας 
ανάγνωση του ενικού ασφάλιστρο στο (12) ως ‘ένα από τα πολλά’ έναντι του 
αποδεκτού (11) είναι πιθανόν να ερμηνεύεται από το ότι ο τύπος ενικού τείνει να 
αντιπροσωπεύει τη σχετική λεξική σημασία ως αφηρημένο, αλλά απαιτείται 
ενδελεχέστερη έρευνα όπως δείχνουν οι διαφορές αποδεκτότητας στη χρήση 
ποσοδεικτικού και προσδιοριστικού με τον ενικό (παραδείγματα στο 13).  

 
(11) Το ασφάλιστρο αυξήθηκε / τα ασφάλιστρα αυξήθηκαν από την εταιρεία. 
(12) ??χρωστάω το ένα ασφάλιστρο, αλλά πλήρωσα το άλλο 
(13) (α) έχει πολύ μετρητό/*ασφάλιστρο/*κόμιστρο 

(β) απαιτεί μεγάλο/χαμηλό ασφάλιστρο/κόμιστρο /*μετρητό 

                                                 
18 Οι Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Ευθυμίου & Φλιάτουρας (2012) καταγράφουν πιο εξειδικευμένες 
λεξιλογικές κατηγορίες (σε σύγκριση με τον Πίνακα 1), ενδεχομένως ενδεικτικά, και προσδιορίζουν 
συνολικά τη σημασία των ουσιαστικοποιημένων pluralia tantum ως «σύνολα μαζών στο εσωτερικό 
των οποίων δεν διακρίνονται ατομικές διαφορές» (αυτόθι, 43), μια διατύπωση που παραπέμπει στα 
mass plurals, αλλά δεν αναλύεται επαρκώς και δεν τη θεωρώ πειστική.  
19 Το ίδιο θα ίσχυε και για ουσιαστικοποιημένα επίθετα σε ενικό π.χ. προσωπικό. 
20 Για σύντομες εισαγωγικές παρατηρήσεις ως προς ζεύγη του τύπου νερό: νερά βλ. Κλαίρης, 
Μπαμπινιώτης και συνεργάτες (2004: 35), ειδικότερες απόψεις στα Tsoulas (2009), Αlexiadou (2011). 
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Οι πληθυντικοί διόδια, ασφάλιστρα κόμιστρα, εξέταστρα, νοσήλια τροφεία, 

μεταφορικά, λύτρα, φύλαχτρα, ναύλα, εύρετρα (και βρετίκια) κτλ. επιδέχονται την 
ανάγνωση ‘συνολικό ποσό χρημάτων για χ’ και ο κάθε ειδικός όρος εξειδικεύει το ‘χ’. 
Εκεί όπου υπάρχει πάντως ενικός μπορεί να γίνει αφενός παραλληλισμός με την 
αντίθεση χρήματα έναντι του ενικού χρήμα, αφετέρου να αξιοποιηθεί η σχέση 
υπερωνυμίας του ζεύγους χρήμα: χρήματα προς τις ειδικότερες αυτές λέξεις.  

Ενικό διαθέτουν και ουσιαστικά που ανήκουν σε άλλες κατηγορίες του Πίνακα 1. 
Μεταξύ των ουσιαστικών της κατηγορίας 3 (πολυμερές δηλούμενο) οι λέξεις γκέμια, 
γυαλιά, κιάλια π.χ. έχουν ενικό, αλλά η εκάστοτε σχέση ενικού-πληθυντικού διαφέρει: 
το γκέμι δηλώνει το ένα από τα πολλά που συνοπτικά αναφέρονται ως γκέμια, αλλά το 
γυαλί και το κιάλι, για όσους ομιλητές θα καταφύγουν σ’ αυτό τον τύπο,21 
εξακολουθεί να δηλώνει ολόκληρο το αντικείμενο, με κάποια πρόσθετη συνδήλωση 
(π.χ. με περιπαικτική χροιά, πρβλ. και μπάζα – μπάζο στη νεανική αργκό), όπως και ο 
πληθυντικός. Ο ενικός άρμα έχει διαφορετική σημασία (όχημα) από τον πληθυντικό 
άρματα ‘όπλα’ και η δάφνη (το φυτό), που μπορεί να εμφανιστεί και σε κανονικό 
πληθυντικό, διαφέρει από τον πληθυντικό δάφνες που σημαίνει ‘τρόπαιο, δόξα, 
θρίαμβος’, κυρίως σε παγιωμένες συμφράσεις (δρέπω δάφνες). Το θέμα απαιτεί 
εκτενέστερη διερεύνηση, αλλά, κατά τη γνώμη μου, τόσο η σχέση ενικού-
πληθυντικού, όπου υπάρχει, όσο και η απουσία τύπων ενικού, παραπέμπει στην 
συζήτηση σχετικά με το αν εξισώνονται τα περιληπτικά με σύνολα μονάδων 
(aggregate) (βλ. ενδεικτικά Gil 1996, Joosten 2010). 

Οι πληθυντικοί που τείνουν να εμφανίζονται σε παγιωμένες εκφράσεις (σμπαράλια, 
επίχειρα, τα μέα και τα σέα, ήθη και έθιμα) συνιστούν ένα ακόμη, ειδικότερο ζήτημα 
προς διερεύνηση. Χαρακτηριστική πτυχή του θέματος είναι η εμφάνιση των pluralia 
tantum της κατηγορίας 4 σε ρηματικές συμφράσεις (παραδείγματα στο 14). Η 
παγίωση σε πληθυντικό σε συνάρτηση με την εμφάνιση αποκλειστικά σε 
λεξικοποιημένες συμφράσεις παρουσιάζει και στην περίπτωση αυτή διαβαθμίσεις 
(παραδείγματα στο 15). 

 
(14) έχω τρεχάματα/(ν)τράβαλα, κάνω μάγια, βάζει τα γέλια/κλάματα, άρχισε τις 

κλάψες/ τα παιδιαρίσματα/ τα σούρτα-φέρτα, τράβηξε/ πέρασε τα πάνδεινα 
(15) (α) Τα γέλια/το γέλιο τους αντηχούσε από μακριά/ με παραξένεψαν/ 

συνεχίστηκαν για λίγο 
(β) ξέσπασε σε/έβαλε τα γέλια /*γέλιο, αλλά: η παράσταση έχει πολύ γέλιο 
/*γέλια 

 
Τα ενδεικτικά παραδείγματα στον Πίνακα 1 δεν δίνουν, φυσικά, σαφή εικόνα της 

ποικιλίας ιδιαιτεροτήτων που εμφανίζεται στα δεδομένα. Στην κατηγορία 3 
(‘πολυμερές δηλούμενο’), για παράδειγμα, τα ουσιαστικά μπορεί να δηλώνουν 
αντικείμενα αποτελούμενα από όμοιες μονάδες (δεσμά, σταθμά, ηνία, γκέμια, βρόχια, 
γυαλιά/ ματογυάλια, κιάλια, αποσιωπητικά, δάφνες, διαπιστευτήρια, συντρίμμια, μπάζα, 
σπάργανα, σιδεράκια (στα δόντια)), ή διαφορετικές (άμφια, άρματα, άρμενα, σύνεργα, 
μωρουδιακά, ελγίνεια), να αποτελούνται από μονάδες που εξατομικεύονται ή όχι 
(σύγκρ. το ένα από τα σταθμά έναντι *το ένα από τα γυαλιά). Επίσης ως πολυμερές 
                                                 
21 Ο ενικός ορισμένων pluralia tantum ενδεχομένως είναι αποδεκτός μόνο από ένα μέρος των 
ομιλητών, π.χ. καταγράφεται ενικός άμφιο σε κείμενα αναρτημένα σε ιστότοπους επιχειρήσεων με 
εκκλησιαστικά είδη, πρβλ. Ο μανδύας, άμφιο πολυτελούς κατασκευής, φοριέται από τους 
επισκόπους…(http://www.theodromion.com/arthra/05/May/TA_AMFIA_THS_IEROSYNHS_KAI_OI
_ESOTERIKOI_XOROI_TOY_NAOY/). 
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νοείται το δηλούμενο ουσιαστικών που δεν είναι απτό, αλλά λειτουργικά 
προσδιορίζεται ως ‘πολλαπλό’ (επινίκια, άπαντα, ανάλεκτα, προλεγόμενα, 
συμφραζόμενα, κάλαντα, άγια, πρεπούμενα). Εδώ ανήκουν και ουσιαστικά που 
δηλώνουν όργανα/ μέρη του σώματος (εντόσθια, έντερα, σπλάχνα, σπάραχνα, βράγχια, 
σωθικά, μαλλιά, γένια, σκέλια, ξερά, άκρα, μέλη, παχάκια, γεροντόπαχα, πατσές, 
καπούλια, αμυγδαλές) και σωματικές λειτουργίες ή ασθένειες (έμμηνα, μαγουλάδες). 
Το εύρος των επιμέρους σημασιών που είναι δυνατόν να αναπτυχθούν σε τέτοιου 
είδους πληθυντικούς (βλ. το (10) πιο πάνω, Acquaviva 2009: 11) αγγίζει τις 
γενικευτικές σημασίες των αφηρημένων ουσιαστικών πράγμα που θα επέτρεπε 
ενδεχομένως να προστεθούν στην κατηγορία αυτή και πληθυντικοί που εκφράζουν 
την ομαδική σύσταση των δηλουμένων (και στη μετωνυμική χρήση τους, ως 
[+ΕΜΨΥΧΑ]) όπως πνευστά, κρουστά και το υπερώνυμο όργανα (ή λαϊκότροπα: 
λαλούμενα), και με περισσότερες επιφυλάξεις, τα υπερωνυμικά πετεινά, βοοειδή κλπ. 

Παρόμοια ποικιλία επιμέρους σημασιών εμφανίζουν πληθυντικοί της κατηγορίας 2, 
με χρονική (Παναθήναια, Θεοφάνια, Αποκριές, διακοπές, γιορτές, μεθεόρτια, 
μερομήνια, αναστενάρια, γεννητούρια, γενέθλια, θυρανοίξια, γεροντάματα/γηρατειά, 
νιάτα, παιδικάτα, μικράτα, μεσάνυχτα, καλένδες, Απριλιανά, τρίχρονα, εξηντάχρονα, 
εννιάμερα, πρωτοβρόχια, καθέκαστα, γερ(οντ)άματα/γηρατειά, νιάτα, παιδικάτα, 
μικράτα, μεσάνυχτα, καλένδες, τρίχρονα, εξηντάχρονα, εννιάμερα, πρωτοβρόχια, 
μεθεόρτια, μερομήνια, καθέκαστα) ή τοπική δήλωση (περίχωρα, πρόποδες / ριζά, 
πρόθυρα, προπύλαια, κατατόπια, τάρταρα, βράχια, κατσάβραχα, ίσαλα (πλοίου), 
σύνορα, παρασκήνια, ανάκτορα). Μερικές τοπωνυμίες σε πληθυντικό (Μετέωρα, 
Κυκλάδες, Βαλκάνια) έχουν πραγματολογική βάση (π.χ. οι Κυκλάδες είναι ομάδα από 
πολλά νησιά), αλλά αυτό δεν ισχύει σε ονόματα όπως: Καλάβρυτα, Ιωάννινα, Σέρρες, 
Χανιά, Κύθηρα, Μέγαρα, Δελφοί. 

Στα ουσιαστικά που δηλώνουν γεγονότα ή επαναλαμβανόμενες πράξεις ή πράξεις 
με διάρκεια περιλαμβάνονται όσα έχουν (περισσότερο ή λιγότερο διαφανή) σχέση 
παραγώγου από ρήματα (τρεχάματα, γέλια, κλάψες, μάγια, παιδιαρίσματα/ 
μωρουδίσματα, αναμασήματα, ανασκαφές, (ν)τράβαλα) αλλά και άλλα παράγωγα 
(παλαμάκια, πάνδεινα) που εκφράζουν επίταση. Η έκφραση ορισμένων 
συναισθηματικών καταστάσεων, συμπεριφορών ή στάσεων επίσης συνδέεται με την 
εμφάνιση του ορίσματος του ρήματος (ουσιαστικού ή ουσιαστικοποιημένου επιθέτου) 
σε πληθυντικό σε (ημι)παγιωμένες εκφράσεις όπως: έχω τις μαύρες μου/ κακές μου, 
έχω(τα) νεύρα (μου), αναστολές, απωθημένα, βλέψεις, έχω /νιώθω τύψεις, παίρνω 
ανάποδες, κάνω μούτρα. Ενδεχομένως οι πληθυντικοί αυτοί πρέπει να συνεξεταστούν 
με τις περιπτώσεις που εμφανίζονται σε λεκτικές πράξεις/λειτουργίες όπως απαξίωση 
(τρίχες! Κεσάτια!), βρισιές (αρχίδια!, ξεκουμπίδια!) ή χαιρετισμούς (επιπλέον με 
υποκορισμό: καλημερούδια! Καλησπερούδια!).  

Παρότι σύνθετα ουσιαστικά σε πληθυντικό εμφανίζονται σε διάφορες κατηγορίες 
(πρβλ. τα προσδιοριστικά σύνθετα: βρεχτοκούκια, γεροντόπαχα, πρωτοτόκια, 
πρωτοβρόχια, ανεμομαζώματα-διαβολοσκορπίσματα, μισό- /πικρό- /γλυκόλογα, 
μικροσυμφέροντα/ -πράγματα /-κύματα), ιδιαίτερη κατηγορία αποτελούν όσα ανήκουν 
στον τύπο των dvandva (αδερφοξάδερφα, αγκιναροκούκια, γιδοπρόβατα, 
πορτοπαράθυρα, οπωρολαχανικά, πενταροδεκάρες, βλ. Manolessou & Tsolakidis 
2009), με την έννοια ότι ως είδος συνθέτων διευκολύνουν την αναγωγή σε πληθυντικό 
δηλούμενο, σε ομαδοποίηση που προκύπτει από τα δηλούμενα των συνθετικών. 
Αντίθετα στα προσδιοριστικά σύνθετα ο πληθυντικός φαίνεται να απαιτεί μια κατά 
περίπτωση αντιμετώπιση. 
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5. Ποια pluralia tantum είναι περιληπτικά; 
 
Το ερώτημα αν τα pluralia tantum εκφράζουν ‘πληθυντικότητα’ και αν τα ουσιαστικά 
αυτά είναι περιληπτικά είναι, σύμφωνα με όσα εκτέθηκαν, δύο διαφορετικά 
ερωτήματα. Πρόσφορο είναι να επαναλάβουμε εδώ την επισήμανση του Acquaviva 
(2008: 103) ότι η δήλωση ομαδοποίησης δεν συνεπάγεται οπωσδήποτε ότι τα 
επιμέρους γίνονται αντιληπτά ως ένα ενιαίο σύνολο (περιληπτικό). Στα περιληπτικά 
pluralia tantum αναμένεται να προκύπτει σημασιολογικά μια ανάγνωση που 
προβάλλει τη συνεκτικότητα μεταξύ των στοιχείων που αποτελούν το σύνολο (βλ. 
κεφ. 2 πιο πάνω) και η συνεκτική αυτή σχέση να καθορίζει αποφασιστικά την 
εξειδικευμένη λεξική σημασία. Η προφανής, επομένως, υπόθεση από την οποία 
μπορούμε να ξεκινήσουμε είναι ότι η περιληπτικότητα με την έννοια αυτή δεν 
αποτελεί υποχρεωτικά συστατικό των σημασιών που εκφράζονται από τα pluralia 
tantum της ελληνικής, όπως δείχνουν παραδείγματα του τύπου γενέθλια. Το δεύτερο 
στοιχείο είναι ότι εφόσον περιληπτικότητα εκφράζεται και από ουσιαστικά σε ενικό (ή 
παράγωγα) (πρβλ. τα παραδείγματα στο 1 και το 5 πιο πάνω), θα πρέπει να 
εντοπιστούν κοινά χαρακτηριστικά ανεξάρτητα από τη μορφολογική πραγμάτωση. Ως 
ενδεικτικές για τη συνολικότερη διαπραγμάτευση που απαιτείται πρέπει να 
θεωρηθούν οι ακόλουθες επισημάνσεις: 

1. Πληθυντικοί όπως άμφια, σύνεργα, μωρουδιακά διαφέρουν από πληθυντικούς 
όπως άπαντα, συμφραζόμενα, αλλά και από τον πληθυντικό γυαλιά (όλα κατατάχτηκαν 
στην ομάδα των ουσιαστικών με πολυμερές δηλούμενο) κατά το ότι στα πρώτα η 
σημασία της πολλαπλότητας ως σύνολο διακριτών μονάδων κάνει τις εκφράσεις στο 
(16) αποδεκτές και φυσιολογικές, όχι όμως αυτές στο (17β), ενώ στο (17α) η έκφραση 
ένα από τα γυαλιά δεν μπορεί να αναφέρεται σε τμήμα ή μέρος του αντικειμένου 
‘γυαλιά’ ως ευρύτερης ενότητας.22 

 
(16) Ένα/καθένα από τα άμφια/ σύνεργα/ σπάργανα/ μωρουδιακά/ δεσμά/ σταθμά/ 

ηνία/ γκέμια /άρματα /σιδεράκια /πνευστά, κρουστά/ όργανα/ ?αποσιωπητικά 
(17) (α) ένα από τα γυαλιά (= ‘τα ζευγάρια γυαλιών’)  

(β) *ένα από τα άπαντα, διαπιστευτήρια, επινίκια, ανάλεκτα, προλεγόμενα, 
συμφραζόμενα, κάλαντα 

 
Ο πληθυντικός στο (17β) λειτουργεί ως ‘γενικός όρος’ για πολλαπλά επιμέρους, 

που παραμένουν ασαφή ως προς τη διακριτότητά τους, και διαφέρει, επομένως, από 
πληθυντικούς όπως αυτοί στο (16). 

2. Με κριτήριο τη σχέση [+part of /-kind of] διακρίνονται τα κατ’ εξοχήν 
περιληπτικά από εκείνα που αντιπροσωπεύουν ετερογενή σύνολα (aggregates, Joosten 
2010: 36). Από την άποψη αυτή το επιμέρους της ενότητας που δηλώνεται από τα 
ουσιαστικά (18) δεν ισοδυναμεί με ‘είδος’, σε αντίθεση με το (19), στο οποίο τα 
επιμέρους συνδέονται με το συνολικό δηλούμενο και ως μέρη και ως είδη (δηλώνουν 
τη σχέση [+part of /+kind of].  

 
(18) το πρώτο μέρος/τμήμα /*είδος των απάντων/ συμφραζομένων/ προλεγομένων 

/καλάντων  
(19)  (α) το φαιλόνιο ανήκει στα άμφια/ είναι μέρος των αμφίων 

 (β) είδη αμφίων: φαιλόνιο, επιγονατίς… 

                                                 
22 Αντίστοιχα ουσιαστικά της αγγλικής (π.χ. scissors ‘ψαλίδι’) και άλλων γλωσσών αναφέρονται με 
τον όρο summation plural (πρβλ. Acquaviva (2008:19) με παραπομπή στον Quirk et al. (1985)). 
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Η διακριτότητα των μονάδων που αποτελούν τα σύνολα που εκφράζονται από 

πληθυντικούς όπως άμφια γίνεται φανερή και από τη δυνατότητα να κατονομαστεί με 
τον κατάλληλο ειδικό όρο η επιμέρους μονάδα (πρβλ. το 19β). Αντίθετα οι μονάδες 
που συναποτελούν τα άπαντα, προλεγόμενα κτλ., ακόμη κι όταν γλωσσικά διατίθεται 
ειδικός όρος (π.χ. τόμος απάντων), νοούνται ως όμοιες μεταξύ τους. Ενδεικτικό επίσης 
είναι ότι τα γλωσσικά μέσα που διατίθενται για την αναφορά στο επιμέρους και στην 
περίπτωση των περιληπτικών σε ενικό είναι ανάλογα, όπως δείχνει η σύγκριση του 
(18) με το (20). 

 
(20)  Ένα μέρος/*είδος του ακροατηρίου/ του κόσμου/ του κοπαδιού/ του κοινού 

 
Χαρακτηριστικό είναι επίσης ότι για πληθυντικούς όπως μαλλιά είναι διαθέσιμο 

ένα ουσιαστικό που μορφοποιεί το επιμέρους μέσα στο σύνολο (μια τούφα μαλλιά), 
ενώ για πληθυντικούς όπως άμφια δήλωση των επιμέρους συνεπάγεται χρήση ειδικού 
όρου που κατονομάζει μια μονάδα από το σύνολο (π.χ. φαιλόνιο). 

Τα παραδείγματα στο (18), επομένως, μπορούν να θεωρηθούν πιο 
αντιπροσωπευτικά για τη στενά περιληπτική σημασία και με αυτό το σκεπτικό να 
αποτελέσουν τον πυρήνα για την οριοθέτηση των pluralia tantum που ανήκουν στα 
περιληπτικά. 
 
 
6. Συμπεράσματα 

 
Η διαπραγμάτευση του ερωτήματος που με απασχόλησε στην εργασία αυτή δεν 
μπορεί να θεωρηθεί ολοκληρωμένη και δεν προσκομίζει προς το παρόν την επιθυμητή 
απάντηση. Κυρίως έθεσε το πλαίσιο μέσα στο οποίο τα δεδομένα της ελληνικής 
πρέπει να εξεταστούν και κατέδειξε το εύρος του σχετικού προβληματισμού. Ένα 
πρώιμο διαισθητικό συμπέρασμα που μπορεί να διατυπωθεί είναι ότι μόνο ένα μέρος 
των pluralia tantum της ελληνικής συνδέονται με περιληπτική σημασία, τέτοια που θα 
μπορούσε να επιτρέψει να παραλληλιστούν με ‘περιληπτικά’ παράγωγα ή άλλων 
κατηγοριών. Η περιορισμένη ομάδα παραδειγμάτων που εξετάστηκε στο κεφ. 5 
ανέδειξε ήδη μια εσωτερική διαφοροποίηση μεταξύ pluralia tantum που προβάλλουν 
το δηλούμενο τους ως ομοιογενές ή μη, αλλά πρέπει να σημειωθεί ότι εκκρεμεί η 
αξιοποίηση και άλλων πιθανών κριτηρίων διαφοροποίησης (π.χ. αρίθμηση) για να 
επιτευχθεί πιο τεκμηριωμένη ανάλυση.  

Επιπλέον η εργασία αυτή έδειξε ότι είναι απαραίτητο να προσδιοριστεί ποιες άλλες 
χροιές ‘συνολικότητας’ αποτυπώνονται με τη γραμματική μορφή του πληθυντικού και 
με ποια έννοια η γραμματική μορφή των σχετικών λεξικών μονάδων ως πληθυντικών 
είναι λεξική. Μια τέτοια κατεύθυνση της έρευνας θα προσφέρει, κατά τη γνώμη μου, 
πιο σαφή εικόνα της κατηγορίας του αριθμού στα ελληνικά όχι μόνο από 
σημασιολογική, αλλά και από μορφολογική πλευρά. 
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Abstract 
 
In this paper we investigate the linguistic means used in literary texts to convey the 
emotion of surprise in Greek and Bulgarian. Our choice of this particular kind of texts is 
motivated by the assumption that emotions are vital for character construction and for 
the development of plot. Furthermore we trace the expression of surprise not only to the 
relevant lexically specialized terms, since it has been repeatedly observed that terms 
denoting emotions may not coincide cross-linguistically, but also to structural means, 
such as repetition/quotation, question, or a speaker’s falling silent in a conversational 
sequence and a parenthesis defining it as surprise. Our findings allow the preliminary 
conclusion that both languages employ similar means on constructing textually a 
surprise incident. 
 
Λέξεις-κλειδιά: συναίσθημα, έκπληξη, λογοτεχνικό κείμενο, emotion, surprise, literary 
text 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Αν και η μελέτη της έκπληξης αποσπά μάλλον περιορισμένη προτίμηση από τους 
ερευνητές των επιστημονικών κλάδων που ασχολούνται με τα συναισθήματα, υπάρχει 
σύγκλιση απόψεων, σ’ ένα πρώτο τουλάχιστον επίπεδο, ως προς το ότι εμφανίζεται ως 
αντίδραση σε κάτι απροσδόκητο και ταυτόχρονα σημαντικό κι ότι ο ρόλος της 
συνδέεται άμεσα με τη διαδικασία της αντίληψης, καθώς και με τη διανοητική 
δραστηριότητα του ανθρώπου. 

Η εκδήλωση της έκπληξης προϋποθέτει ότι μια κατάσταση αξιολογείται ως μη 
αντίστοιχη με τη συνήθη ή αναμενόμενη ροή των πραγμάτων, αποκαλύπτει δηλαδή 
εσφαλμένη πρόβλεψη των πιθανοτήτων και διάψευση προσδοκιών.1 Εμπλέκει 
επομένως εκ των πραγμάτων μια γνωσιακή διεργασία επανεκτίμησης της 
πραγματικότητας (‘cold cognition’)2, που βασίζεται σε προηγούμενες εμπειρίες,3 
απορρέει δηλαδή από τη νοητική διεργασία της σύγκρισης, που καθορίζει την απόκλιση 

                                                 
1 Το ‘απροσδόκητο/απρόσμενο αποτελεί κατ’ εξοχήν χαρακτηριστικό της έκπληξης, αλλά παίζει ρόλο 
στην οριοθέτηση και άλλων συναισθημάτων, βλ. τη σχηματοποίηση στον Roseman (2001: 70). Για τον 
ορισμό της έκπληξης βλ. και Lepenysheva (2012: 11). 
2 Oι ψυχολογικές θεωρίες των συναισθημάτων διαφοροποιούνται ως προς το πώς οριοθετούν την 
εμπλοκή γνωσιακών διεργασιών (appraisal) στην εμφάνιση των συναισθημάτων γενικότερα. Βλ. π.χ. τη 
σύγκριση δυο διαφορετικών μοντέλων σύνδεσης της γνωσιακής διεργασίας με την εμφάνιση του 
συναισθήματος της έκπληξης στους Stiensmeier-Pelster, Martini & Reisenzein (1995), καθώς και την 
κριτική τους (ό.π., σ. 9) προς τους Ortony, Clore & Collins (1988) για την ταύτιση έκπληξης και της 
διεργασίας επίγνωσης του απροσδόκητου. 
3 Βλ. ενδεικτικά Meyer et al. (1991: 296), όπου ‘οι προηγούμενες εμπειρίες’ αναφέρονται με τον όρο 
schema, επίσης Reisenzein (2001: 194-5). 

in�g.�Kotzoglou�et�al.�(eds),�2014,�Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics,�
537-548.�rhodes:�university�of�the�aegean.
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του νέου γεγονότος από την πρόγνωση, από τις ανάγκες ή τη συμπεριφορά του 
υποκειμένου. 

Η μελέτη των συναισθημάτων από την πλευρά των ψυχολόγων ανέδειξε ως 
σημαντικό ζήτημα τον προσδιορισμό εκείνων των συναισθημάτων που θεωρούνται 
‘βασικά’4, και στην περίπτωση της έκπληξης οι απόψεις διίστανται. Αρκετοί ερευνητές 
την περιλαμβάνουν στη λίστα των βασικών συναισθημάτων (βλ. Ekman, Friesen, & 
Ellsworth 1982, Ekman, 1992, Ekman 1999, Izard 1977, 1991, Plutchik 1980, Tomkins 
1984, Frijda 1986, Roseman 2001),5 συνδέοντάς την μάλιστα με λειτουργικές ερμηνείες 
για τη βιολογική βάση και τη φυλογενετική εξέλιξη των συναισθημάτων (Reisenzein 
2000: 3-4). Σαφή αντίθεση για το χαρακτηρισμό της έκπληξης ως συναισθήματος 
εκφράστηκε από τους Ortony & Turner (1990: 318), με επιχείρημα ότι δεν έχει 
χαρακτήρα τυπικά ‘θετικού’ ή τυπικά ‘αρνητικού’ συναισθήματος εξαιτίας των 
γνωσιακών της χαρακτηριστικών ή και επειδή συχνά η θετική ή αρνητική αξιολόγηση 
συνοδεύεται και από άλλα συναισθήματα όπως η οργή, ο φόβος, ο θαυμασμός, η χαρά 
(Ortony & Turner 1990: 317-8)6.Οι σωματικοκινητικές (συσπάσεις των μυών του 
προσώπου, ταχυπαλμία, αλλαγές στην αναπνοή και στην κυκλοφορία του αίματος) ή/ 
και παραγλωσσικές και γλωσσικές αντιδράσεις με τις οποίες συνδέεται η εκδήλωση της 
έκπληξης (βλ. Lepenysheva 2012, Jay & Janschewitz 2007, Goddard 2014, Meyer et al. 
1991, Reisenzein 2000), γνωστές ήδη από τον Darwin (1872/1965), επίσης 
αμφισβητήθηκαν ως σαφείς δείκτες ενός ψυχο-νοητικού περιεχομένου οριζόμενου ως 
‘συναισθήματος’ (Ortony & Turner 1990: 321, Ortony, Clore & Collins 1988: 11). 7  

Να σημειωθεί ότι από τη ρωσική βιβλιογραφία απουσιάζει η παραπάνω 
αμφισβήτηση της έκπληξης ως συναισθήματος, καθώς ο όρος ‘συναίσθημα’ (emocija) 
είναι ευρύτερος και δεν αναφέρεται μόνο σε απλή συναισθηματική αντίδραση (βλ. 
Apresjan 2011a8, Lepenysheva 2012, Sergeev 2004, Dorofeeva 2002).  

Πέρα από τους προβληματισμούς αυτούς, που προέρχονται από την ψυχολογική 
έρευνα των συναισθημάτων, η μελέτη της έκπληξης από καθαρά γλωσσική άποψη, 
θέτει το ζήτημα αν οι πόροι που διατίθενται σε κάθε γλώσσα για τη δήλωσή της είναι 
ισοδύναμοι και τι συμπεράσματα προκύπτουν από αυτό.9 Συχνά η απουσία ισοδύναμων 
λεξικοποιημένων όρων για τα συναισθήματα, που διαπιστώνεται όταν συγκρίνει κανείς 
γλώσσες, ανάγεται στους κοινωνιοπολιτισμικούς παράγοντες που συμμετέχουν στη 
διαμόρφωση και νοητική σύλληψη-γλωσσική αποτύπωση των συναισθημάτων 
(Wierzbicka 1999, Sergeev 2004, Dorofeeva 2002, Prinz 2004: 16), αν και για την 
περίπτωση της έκπληξης δεν φαίνεται να είναι κατάλληλη μια τέτοια προσέγγιση.  

Στη μελέτη αυτή αποφασίσαμε να αξιοποιήσουμε μια γλωσσική διάσταση για την 
έκφραση των συναισθημάτων που από όσο γνωρίζουμε δεν έχει διερευνηθεί, 
τουλάχιστον για τις δυο γλώσσες που εξετάζουμε. Στηριζόμαστε σε δεδομένα από 
                                                 
4 Ενδεχομένως είναι σωστή η παρατήρηση των Ortony, Clore & Collins (1988: 7, 25), ότι δεν υπάρχει 
αντικειμενικός τρόπος να αποφασίσει κανείς ποια από τις προτεινόμενες λίστες ‘βασικών 
συναισθημάτων’ είναι η σωστή κι ότι επομένως η σχετική έρευνα είναι απρόσφορη. 
5 Ας σημειωθεί ότι o Roseman (2001, 2013) χρησιμοποιεί τον όρο ‘στρατηγική’ (strategy), ενώ άλλοι 
(ενδεικτικά: Meyer et al. 1991, Reisenzein 2000) μιλούν για ‘σύνδρομo αντιδράσεων’ (syndrome of 
reactions). 
6 Αλλά βλ. Νoordewier & Bruegelmans (2013) για την άποψη ότι η έκπληξη έχει βασικά χαρακτηριστικά 
αρνητικού συναισθήματος.  
7 Για τη δυσκολία να καθοριστεί ο όρος ‘συναίσθημα’ (emotion) βλ. ενδεικτικά Scherer (2005) 
Lopatovska & Arapakis (2011) και την αναφορά τους στο Kleinginna & Kleinginna (2005), ενώ για την 
ιστορία του αγγλικού όρου emotion, βλ. Dixon (2012). 
8 Από την V. Apresjan συμπεριλαμβάνεται στον αριθμό των έξι βασικών συναισθημάτων, τα οποία είναι 
η οργή, ο φόβος, η απέχθεια, η θλίψη, η χαρά, η έκπληξη (Apresjan 2011а: 20). 
9 Βλ. για παράδειγμα Valetopoulos (2013) για μια σύγκριση των όρων με τους οποίους μεταφράζονται 
στα ελληνικά οι γαλλικοί όροι peur και surprise.  
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λογοτεχνικά κείμενα, με το σκεπτικό ότι στο κειμενικό αυτό είδος οι περιγραφές 
σκέψεων και συναισθημάτων παίζουν αποφασιστικό ρόλο για το χτίσιμο των 
λογοτεχνικών ηρώων και του κόσμου/ της πραγματικότητας στην οποία αυτοί κινούνται 
και υπάρχουν. Μάλιστα, σύμφωνα με τους Ortony, Clore & Collins (1988: 2) οι 
συγγραφείς αντλώντας από την εσωτερικευμένη γνώση μας σχετικά με τις περιστάσεις 
στις οποίες συνήθως εκδηλώνεται το ένα ή το άλλο συναίσθημα, αναδημιουργούν στο 
κείμενό τους τέτοιες περιστάσεις αφήνοντας τον αναγνώστη να συμπεράνει τα 
συναισθήματα των ηρώων χωρίς να χρειάζεται πάντα να αναφερθούν με ρητό τρόπο σ’ 
αυτά. 

Στόχος μας είναι να μην περιοριστούμε στα ειδικά λεξικοποιημένα συστατικά των 
κειμένων με τα οποία δηλώνεται η έκπληξη,10 αλλά να εντοπίσουμε και τα ποικίλα 
γλωσσικά μέσα που χρησιμοποιούνται για να καθοδηγήσουν τον αναγνώστη να 
εννοήσει ότι οι χαρακτήρες βιώνουν την εμπειρία της έκπληξης, με άλλα λόγια να 
δούμε πως η έκπληξη εμφανίζεται σε επίπεδο κειμένου ως συναισθηματική κατάσταση. 
Επιπλέον σκοπεύουμε να δείξουμε αν και σε ποιο βαθμό τα γλωσσικά μέσα της 
ελληνικής και της βουλγαρικής λειτουργούν με όμοιο τρόπο και στην ίδια έκταση 
συνεισφέροντας έτσι στην τυπολογία των γλωσσικών μέσων για τη δήλωση 
συναισθημάτων. Αυτό μας οδήγησε στο να μην στηρίξουμε τη σύγκρισή μας σε 
κείμενα που έχουν μεταφραστεί από τη μια γλώσσα στην άλλη, διότι η έρευνα θα 
περιστρεφόταν γύρω από το ερώτημα κατά πόσο ένας όρος από τη γλώσσα Α (π.χ. 
εκπλήσσομαι) μεταφράζεται με τον ίδιο όρο στη γλώσσα Β, κάτι που δεν συμβαίνει 
πάντα (βλ. Valetopoulos 2013). Αντίθετα, εμείς ενδιαφερόμαστε για το πώς τα 
γλωσσικά μέσα σε επίπεδο κειμένου αποκαλύπτουν την εμφάνιση της έκπληξης ως 
στοιχείο της συναισθηματικών αντιδράσεων των χαρακτήρων. 

Αξίζει να σημειωθεί μια ενδιαφέρουσα κατά τη γνώμη μας παρατήρηση: επιλέγοντας 
το σώμα των λογοτεχνικών έργων που ερευνήσαμε, παρατηρήσαμε ότι υπάρχουν 
ολόκληρα κείμενα και στις δυο γλώσσες στα οποία δεν γίνεται ή γίνεται σπάνια 
αναφορά στην έκπληξη. Παρουσιάζεται μια μακρογεγονοτική περιγραφή των 
περιστάσεων όπου το σημείο της έκπληξης παραλείπεται ενώ η εστίαση γίνεται σε 
επακόλουθα συναισθήματα. Η παρατήρηση αυτή σχετίζεται, κατά την άποψή μας, με 
ένα ερώτημα που δεν έχει πάντα εύκολη απάντηση: το πώς οριοθετείται η έκφραση της 
έκπληξης έναντι της έκφρασης άλλων συναισθημάτων που μπορεί να συνυπάρχουν 
(χαρά, φόβος, θαυμασμός, δυσαρέσκεια/ απέχθεια, απορία). Στην παρούσα εργασία δεν 
επιχειρούμε να διερευνήσουμε περαιτέρω αυτό το ζήτημα. 

Επιχειρώντας να εντοπίσουμε πώς εντάσσεται στη ροή του κειμένου, και ειδικότερα 
των συνομιλιακών περιστάσεων, η περιγραφή ενός «περιστατικού έκπληξης», 
εστιάζουμε πρώτα σε αποσπάσματα στα οποία εμφανίζονται οι λεξικοί όροι έκπληξη, 
κατάπληξη, εκπλήσσομαι, σάστισα κτλ, iznenanda, izumlenie, uchudvane, iznenadvam, 
slisvam, smajvam…, τους οποίους θεωρούμε κατεξοχήν δηλωτικούς της έκπληξης, 
σύμφωνα και με τους αντίστοιχους λεξικογραφικούς ορισμούς11. Αποσπάσματα με 
ρητή λεξική δήλωση της έκπληξης προσφέρουν μια βάση για να προσδιορίσουμε την 
έκταση και το είδος των αποκλίσεων που πιθανώς παρουσιάζουν τα δομικά μέσα σε 

                                                 
10 Για το λόγο αυτό δεν εστιάζουμε σε ειδικότερες πλευρές της λεξικοποίησης της έκπληξης π.χ. στις 
μεταφορές που τυχόν ενεργοποιούνται γλωσσικά (βλ. για τα αγγλικά π.χ. Köveczes 2000: 33) 
11 Φυσικά δεν παραγνωρίζουμε ότι οι λεξικογραφικοί ορισμοί παρουσιάζουν διαφορές ως προς τον 
συσχετισμό καθενός επιμέρους όρου με την έννοια ‘έκπληξη’. Πρβλ. π.χ. το λήμμα ‘κατάπληξη’ στο 
Λεξικό Μπαμπινιώτη («η μεγάλη έκπληξη, το αίσθημα βαθιάς αναστάτωσης και απορίας από 
απρόβλεπτες, αιφνιδιαστικές εξελίξεις ή αλλαγές») και στο ΛΚΝΕ («η ψυχολογική κατάσταση που 
προκαλείται από κάτι απροσδόκητο ή ασυνήθιστο ή παράξενο») (υπογράμμιση δική μας). 
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αποσπάσματα, στα οποία ο αναγνώστης καλείται να αντλήσει έμμεσα από το κείμενο 
την ‘έκπληξη’ ενός λογοτεχνικού χαρακτήρα.  

Στο πρώτο παράδειγμα γίνεται ρητή αναφορά στην έκπληξη με δύο όρους: το ρήμα 
παραξενεύτηκε, το οποίο εξειδικεύει τον τόνο και το ύφος με τον οποίο εκφέρει τα λόγια 
της (πρόκειται για γυναίκα) το πρόσωπο που εκπλήσσεται. Αφού εισαχθεί με το ρήμα 
αυτό το ‘περιστατικό έκπληξης’, ο αφηγητής – συνομιλητής το επιβεβαιώνει με τον 
κυριολεκτικό όρο έκπληξη στη συνέχεια του κειμένου.  
 
(1) «Μάρθα;» παραξενεύτηκε. «χρόνια είχα να τ’ ακούσω αυτό το όνομα.» Δεν 
έδωσα σημασία στην έκπληξή της, …  
(Γαλανάκη, Φωτιές του Ιούδα.., σ. 37)   
 

Το πρόσωπο που βιώνει την έκπληξη εισάγει το περιεχόμενο αυτό στη ροή της 
συνομιλίας μορφοποιώντας το γλωσσικά ως ερώτηση, και με την εμφατική επανάληψη 
ενός στοιχείου από προηγούμενο εκφώνημα του συνομιλητή προσδιορίζει την 
πληροφορία που λειτούργησε ως έναυσμα για την ανάδυση της έκπληξης. Στο κείμενο 
αυτό, επομένως, πέρα από τη λεξικοποιημένη δήλωση (παραξενεύτηκε, έκπληξη), η 
έκπληξη σηματοδοτείται γλωσσικά ως τμήμα του νοήματος του κειμένου τόσο μέσω 
της ερώτησης, όσο και της επανάληψης.  

Ένα αντίστοιχα δομημένο «περιστατικό έκπληξης» βρίσκουμε στο ακόλουθο 
βουλγαρικό κείμενο:  
 
(2) Изтрепаха им бащите, сега ще се грижат за клетите сираци! (Iztrepaha im 
baštite, sega šte se grižat za kletite siraci). Σκότωσαν τους πατεράδες τους και τώρα θα 
φροντίσουν τα καημένα τα ορφανά!  
Как тъй българи са ги изтрепали? – зинах от изненада (Kak tâj bâlgâri sa gi 
iztrepali? – zinah ot iznenada).  
Μα πως, οι ίδιοι οι Βούλγαροι τους σκότωσαν; - έμεινα με ανοιχτό το στόμα από την 
έκπληξη  
(D. Kirkov, Balkanski grešnik, σ. 458). 
 

Επιπλέον στο παράδειγμα (2) εμπεριέχεται αναφορά μιας χαρακτηριστικής 
σωματοκινητικής αντίδρασης, που υποστηρίζει τον κυριολεκτικό όρο изненада 
(iznenanda). Η ενίσχυση του κύριου όρου που δηλώνει την έκπληξη με μια αναφορά 
στις σωματοποιημένες αντιδράσεις που θεωρούνται χαρακτηριστικά σημάδια της την 
προβάλλει ευκρινέστερα στη ροή του κειμένου, όπως δείχνει και το παράδειγμα (3). 
 
(3) Κοίταζα λοιπόν αυτή την οπτασία γουρλώνοντας τα μάτια από κατάπληξη. 
Δεν πρέπει να ξεχνάτε πώς βρισκόμουν χίλια μίλια από κάθε κατοικημένη περιοχή. … 
Όταν μπόρεσα επιτέλους να μιλήσω, του είπα:  
-Μα… τι θες εσύ εδωπέρα; 
(Α. ντε Σαιντ Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκηπας, σ. 14) 
 

Στο παράδειγμα (4) η εγγραφή της έκπληξης στη δομή της συνομιλίας ως κειμένου 
επιτυγχάνεται διαφορετικά: η συνομιλιακή συμβολή του προσώπου που νιώθει έκπληξη 
δεν είναι λεκτική – τα αποσιωπητικά δηλώνουν ότι η ηρωίδα «μένει άναυδη» - και 
ανατίθεται στον ομιλητή, που προκάλεσε με τα λόγια του την έκπληξη στη 
συνομιλήτριά του, η ρητή αναφορά στην αντίδρασή της (- Εκπλήσσεσθε; ).  
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(4) -Γνωρίζαμε τα πάντα. Οικογενειακή κατάσταση, καταθέσεις, χρέη, 
επαγγελματικά, προσωπικά… 
 -…. 
 -Εκπλήσσεσθε; Είχα αναθέσει….…… 
(Αστερίου, Ίσλα Μπόα, σ. 191) 
 

Μια ενδιαφέρουσα παραλλαγή, που απαντά τόσο σε ελληνικό, όσο και σε 
βουλγαρικό κείμενο (παραδείγματα 5 και 6 αντίστοιχα), είναι η χρήση παρένθετης 
‘σκηνικής’ οδηγίας του συγγραφέα ως ρητής αναφοράς στην έκπληξη που νιώθει το ένα 
από τα πρόσωπα, ενώ σ’ αυτά καθεαυτά τα εκφωνήματα των δύο συνομιλητών δεν 
εμπεριέχεται κάποιο σχετικό λεξικοποιημένο στοιχείο. Ο αναγνώστης καθοδηγείται, 
επομένως, από το παρενθετικό σχόλιο να ανασυνθέσει τα πιθανά παραγλωσσικά ή 
κινησιολογικά στοιχεία που συνοδεύουν την έκπληξη. 
 
(5) –[…] Αν νομίζετε πώς ο σημερινός άνθρωπος έχει τον παραμικρό ιδιωτικό 
χώρο, είστε πολύ αφελής. 
– (Σαστισμένη) Σε άλλη περίπτωση θα έλεγα πως με κοροϊδεύετε… 
(Αστερίου, Ισλα Μπόα, σ. 191) 

 
(6) –[…] Госпожице Тошева, Вие сте агент на полицията (Gospožice Toševa, 
Vie ste agent na policijata). –[…]Δεσποινίς Τόσεβα, είστε πράκτορας της αστυνομίας.  
-ТОШЕВА (поразена, постепенно набира самообладание): Вие комедия ли 
разигравате?...(porazena, postepenno nabira samoobladanie) – Vie komedia li 
razigravate?  
ΤΟΣΕΒΑ (σαστισμένη, σταδιακά ανακτά την ψυχραιμία της) – Κωμωδία παίζετε, 
κύριε;  
(N. Jordanov, Mata Xari, σ. 40) 

 
Όπως ήδη αναφέρθηκε, στην εξέτασή μας περιλαμβάνουμε και παραδείγματα, στα 

οποία η ανάπτυξη του ευρύτερου κειμενικού νοήματος επιτρέπει να εντοπίσουμε την 
εκδήλωση έκπληξης, αν και απουσιάζουν τα βασικά λεξήματα που διατίθενται στις δυο 
γλώσσες για τη δήλωσή της. Η πρώτη εκδοχή περιλαμβάνει κειμενικά αποσπάσματα 
στα οποία εμφανίζονται εκφράσεις όπως έμεινα άναυδος (παράδειγμα 7), απόμεινε 
σύξυλη με μετέωρη στο χέρι την πετσέτα (παράδειγμα 8) και αντίστοιχα στα βουλγαρικά 
ostana tresnat, που μπορεί να μεταφραστεί ως «άναυδος, εμβρόντητος» (παράδειγμα 
9). Οι εκφράσεις αυτές αποδίδουν το ‘πάγωμα μιας κίνησης/του λόγου’, και επιτρέπουν 
να συναχθεί ότι στο ευρύτερο νόημα του κειμένου εγγράφεται αναφορά στην έκπληξη, 
εφόσον τέτοιου είδους εκφράσεις τείνουν να συνεμφανίζονται σε άλλες περιπτώσεις με 
τη ρητή λεκτική δήλωση της έκπληξης (βλ. π.χ. το παράδειγμα 3). 
 
(7) Έμεινα άναυδος, δεν ήξερα αν έπρεπε να τον πιστέψω.  

(Σκαμπαρδώνης, Μεταξύ σφύρας και Αλιάκμονος, σ. 177) 
 

(8) Ο Παρασκευόπουλος έβηξε, έφτυσε κι είπε. 
-Άκου Ντίνα. Θα παντρευτώ… 
Η κοπέλα απόμεινε σύξυλη, με μετέωρη στο χέρι την πετσέτα που σκούπιζε το 
βρεμένο λαιμό της. 
-Πώς είπες; Θα παντρευτείς; 
-Ναι θα παντρευτώ. Καταλαβαίνεις, έχω ανάγκη από γυναίκα. 
(Καραγάτσης, το 10, σ. 340) 



[  542  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 
(9) Пред тия знакове на безпределно отчайване дяконът остана треснат, без 
да може да разбере нещо. (Pred tija znakove na bezpredelno otčajvane djakonât 
ostana tresnat, bez da može da razbere nešto). 
Μπροστά σε αυτές τις χειρονομίες απέραντης απόγνωσης ο διάκος έμεινε άναυδος, 
χωρίς να μπορεί να καταλάβει τίποτα. 

(Ivan Vazov, Pod igoto, σ. 44) 
 
Το στοιχείο που κυρίως προβάλλουν τα παραπάνω παραδείγματα σε σχέση με το 

υπονοούμενο βίωμα της έκπληξης είναι η αδυναμία του εκάστοτε υποκειμένου να 
εκτιμήσει σωστά την κατάσταση, ένα στοιχείο που θεωρείται βασική παράμετρος για 
την εκδήλωση της έκπληξης: είτε λεξικοποιείται περιγραφικά η αναφορά στην 
αδυναμία σωστής εκτίμησης των πραγμάτων (π.χ. δεν ήξερα αν έπρεπε να τον πιστέψω 
στο παράδειγμα (7), bez da može da razbere nešto «χωρίς να μπορεί να καταλάβει 
τίποτα» στο παράδειγμα 9), είτε χρησιμοποιείται η δομή ερώτηση + επανάληψη 
(παράδειγμα 8), ή, όπως στο παράδειγμα (10) από τα βουλγαρικά που ακολουθεί, 
συνδυάζονται και τα δύο.  
 
(10) Юрдан подскокна на мястото си. Той не вярваше на ушите си. (Jurdan 
podskokna na mjastoto si). Ο Ιουρντάν πετάχτηκε από τη θέση του. Δεν πίστευε στ’ 
αυτιά του.  
Какво въстание, мари? Какъв комитет? За бунт ли говориш? (Kakvo vâstanie, mari? 
Kakâv komitet? Za bunt li govoriš?) 
Τι επανάσταση, καλέ; Τι επιτροπή; Για ξεσηκωμό μιλάς; 
(I. Vazov, Pod igoto, σ. 215) 

 
Το τελευταίο παράδειγμα περιέχει επίσης μια άλλου τύπου υπόδειξη του 

υπονοούμενου βιώματος της έκπληξης, με αναφορά σε μια χαρακτηριστική απότομη 
κίνηση (podskokna na mjastoto si «πετάχτηκε από τη θέση του»). Όμοια λειτουργούν 
και οι εκφράσεις: ανατινάχτηκε σαν να τον ξυπνούσαν μέσα από όνειρο, τινάχτηκα πάνω 
σαν να με είχε βαρέσει αστροπελέκι στα παραδείγματα (11) και (12) από την ελληνική. 
Δεδομένου ότι η περιγραφή μιας απότομης αντίδρασης δεν συνδέεται αποκλειστικά με 
την έκπληξη, οι αντίστοιχες γλωσσικές περιγραφές θα μπορούσαν να είναι αμφίσημες, 
ωστόσο τα παραδείγματα (11) και (12) δείχνουν καθαρά ότι πρόκειται για έκπληξη 
(αφού συνεμφανίζονται με τους κυρίως όρους σαστισμένος και έκπληξη αντίστοιχα). 

 
 

(11) Η πόρτα του εργαστηρίου άνοιξε με δύναμη και πρόβαλε η υπηρέτρια του κ. 
Μοντεφρεντίνι έξαλλη. 
-Καλέ, εδώ κάθεσαι παιδί μου; φώναξε. Δεν πήρες είδηση που χαλνά ο κόσμος; 
Ο Λεωνής ανατινάχτηκε σαν να τον ξυπνούσαν μέσα από όνειρο. 

-Γιατί χαλνά ο κόσμος; ρώτησε σαστισμένος. 
-Καλέ Παναγιά μου, τελείωσε ο πόλεμος! Φώναξε η υπηρέτρια σαν παλαβή. Τελείωσε 
ο πόλεμος. 
(Θεοτοκάς, Λεωνής, σ. 70) 
 
(12) Ήμουν πολύ πιο απομονωμένος από ένα ναυαγό πάνω στη σχεδία του μέσα 
στην καρδιά του ωκεανού. Φαντάζεστε λοιπόν την έκπληξη μου, τα χαράματα όταν μια 
μικρή αλλόκοτη φωνή με ξύπνησε, λέγοντας: 

-Σε παρακαλώ… ζωγράφισέ μου ένα αρνί ! 



[  543  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

-Πώς; 
-Ζωγράφισέ μου ένα αρνί... 
Τινάχτηκα πάνω σαν να με είχε βαρέσει αστροπελέκι. …….. 

(Α. ντε Σαιντ Εξυπερύ, Ο μικρός πρίγκηπας, σ. 14) 
 

Η ένταξη του περιστατικού έκπληξης στο κείμενο εμφανίζεται σε μια πιο έμμεση 
εκδοχή όταν οι μόνοι διαθέσιμοι κειμενικοί δείκτες είναι δομικού τύπου: επανάληψη, 
ερώτηση, ή συνδυασμός και των δυο, έλλειψη (βλ. και τα προηγούμενα παραδείγματα) 
ή όταν εμφανίζεται μια επιφωνηματική λεκτική αντίδραση: (ά στο διάβολο στο 13, 
Стига ма «άντε» στο 14, βλ. και το παρένθετο στου διαβόλου τον κώλο στο 15)12, και 
επαφίεται στον αναγνώστη να ερμηνεύσει την περίσταση και να συναγάγει την 
παρουσία ενός τέτοιου συναισθήματος. Ενδεχομένως σε τέτοια κειμενικά περιβάλλοντα 
ο στόχος είναι να αποκομίσει ο αναγνώστης την αίσθηση ότι εκδηλώνεται μια 
περίπλοκη, συναισθηματικά χρωματισμένη από την έκπληξη, ψυχολογική κατάσταση ή 
ένας συνδυασμός συναισθημάτων (έκπληξη σε συνδυασμό με απορία ή δυσπιστία, με 
χαρά, φόβο, οργή κλπ).  
 
(13) -Το ήξερες εσύ, ρώτησε, πως ο Νικηφόρος Φωκάς ήταν Αρμένης; 
-Α στο διάβολο! 
-Ναι σου λέω Επίσης ο Ιωάννης Τσιμισκής. 
-Αρμένης κι αυτός;  
-Μάλιστα. Αρκετοί Αυτοκράτορές μας είταν Αρμένηδες. 
(Θεοτοκάς, Λεωνής, σ.44) 

 
(14) Ходехме си и си говорехме... (Hodehme i si govorehme) 
Περπατούσαμε και μιλούσαμε 
- Три години? (Tri godini?) 
Τρία χρόνια; 
-Три години. (Tri godini) 
Τρία χρόνια. 
-Стига ма! Ще ме спукаш. (Stiga ma! Šte me spukaš.)  
- Άντε! (κατά λέξη «σταμάτα»)! Θα σκάσω από τα γέλια.  
(N. Jordanov, Mata Hari, σ. 462) 
 
Να σημειωθεί ότι στην έμμεση δήλωση της έκπληξης συνεισφέρει η εστίαση στο 
στοιχείο της ανατροπής των προσδοκιών σε ορισμένα παραδείγματα, όπως εκφράζεται 
με τις φράσεις δεν το πίστευε στο (15) και ne vjarvaše na ušite si στο (16). 
 
(15) Ο Γιάννης με πάθος: 
«Θέλω να πάμε εκεί στο καφενείο, να τους διαβάσω ποιήματα» 
Ο Στέλιος δεν το πίστευε. Τον κοίταξε λίγο να καταλάβει αν του ’στριψε ή αν το ’λεγε 
για αστείο. Ρώτησε πάλι: 
«Ποιήματα; Τι σ’ έπιασε; Εδώ πάνω, στου διαβόλου τον κώλο, θες να τους διαβάσεις 
ποιήματα; Αυτούς τους παλιόγερους;» 
(Σκαμπαρδώνης, Μεταξύ σφύρας και Αλιάκμονος, σ. 33) 
 

                                                 
12 Για τη σχέση επιφωνημάτων και έκπληξης βλ. ενδεικτικά Aijmer (2004), Jay & Janschewitz (2007: 217), 
Goddard (2014). 
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(16) Бабо Младено! Той не вярваше ушите си, като произнасяше тая фраза; 
той не вярваше, че наистина имаше пред себе оная хубавица, милолика 
Младена, която знаеше, с глава на Мурильова мадона. (Babo Mladeno! Toj ne 
vjarvaše na ušite si, kato proiznasjaše taja fraza. Toj ne vjarvaše, če naistina imaše pred 
sebe onaja hubavica, milolika Mladena, kojato znaeše, s glava na Muriljova madona).  
«Μπάμπω Μλαντένα! Δεν πίστευε στα αυτιά του, καθώς πρόφερε αυτήν τη φράση, 
δεν πίστευε ότι πράγματι έβλεπε μπροστά του εκείνη την καλλονή, την όμορφη 
Μλαντένα που ήξερε, με κεφάλι μαντόνας του Μουρίλο.  
(Ivan Vazov, Sled dvajset godini, σ. 37)  
 
Ένα από τα χαρακτηριστικά στοιχεία της έκπληξης, η δυνατότητα κλιμάκωσης της 
έντασης της, δηλώνεται στα κειμενικά αποσπάσματα με διαφορετικά συνώνυμα 
λεξήματα, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα από τα ελληνικά, στο οποίο διαπλέκονται 
δύο ‘περιστατικά έκπληξης’, που συμβατικά ονομάζουμε εδώ ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1 και 
2.13 
 
(17) [ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1]  
…Της ρίχτηκε της Σίας, …Της ρίχτηκε πολύ περίτεχνα και διακριτικά, και 
ξαφνιάστηκε βρίσκοντας ανταπόκριση άμεση, θαρραλέα και ψύχραιμη…Και το 
ξάφνιασμά του μετάλλαξε σε κατάπληξη όταν η κοπέλα στην πρώτη κιόλας νυχτερινή 
της επίσκεψη, του πρότεινε να τελειώσει η υπόθεση χωρίς αργοπορίες. […]  
[ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2] 
Ο κατηγορούμενος άνοιξε το στόμα του ν’ απολογηθεί, μα η Σία τον πρόλαβε. 
-Ο Ηλίας δεν με ξεπλάνεψε….. 
Ο Ηλίας έμεινε μ’ ανοιχτό το στόμα, γιατί εντελώς αλλιώτικα συνέβηκαν τα πράματα. 
Της ρίχτηκε της Σίας, [….]  
Να λοιπόν η αιτία που ο Ηλίας έμεινε μ’ ανοιχτό το στόμα ακούοντας την προσπάθεια 
της Σίας να τον βγάλει λάδι, παίρνοντας εκείνη τις ευθύνες.[…]  
[η πλοκή αναπτύσσεται με τη δράση ενός τρίτου προσώπου που υποχρεώνει τον Ηλία 
να δεχτεί ως τετελεσμένο το γάμο του με τη Σία] 
Τι να κάνει ο Ηλίας; Έγνεψε πως ναι. Ήταν ολότελα σαστισμένος. 
(Καραγάτσης, το 10, σσ. 345-347) 
 
Στο παράδειγμα (18) από το βουλγαρικό υλικό μας η έκφραση της έκπληξης είναι 
έμμεση, αλλά παρ’ όλ’ αυτά επιτυγχάνεται διαβάθμιση (πλήρης σιωπή – συνήρθα – 
στεγνωμένο στόμα). Η αδυναμία λεκτικής αντίδρασης είναι ο αρχικός έμμεσος δείκτης 
της έκπληξης, το ερωτηματικό επίρρημα λειτουργεί ενισχυτικά δηλώνοντας τη 
δυσκολία αποδοχής της πληροφορίας (Kak? – Πως;), και η διευκρινιστική ερώτηση που 
ακολουθεί (… kakva otrova e pagâlnal? - …τι δηλητήριο κατάπιε;) συνοδεύεται με ένα 
σχόλιο (rekoh s presâhnala usta - είπα με στεγνωμένο στόμα) που υποδεικνύει την 
κορύφωση της έκπληξης. 
 
(18) Половин минута пълно мълчание се възцари. Първи аз се съвзех. (Polovin 
minuta pâlno malčanie se vâzcari. Pârvi se sâvzeh az. –Kak? … kakva otrova e 
pagâlnal? – rekoh s presâhnala usta. – Istinska li?) 
- Как... каква отрова е погълнал? – рекох с пресъхнала уста. – Истинска ли?  
Για μισό λεπτό βασίλεψε πλήρης σιωπή. Πρώτος συνήρθα εγώ.  
                                                 
13 Στην κανονική ροή του κειμένου το απόσπασμα με το ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 1 εντάσσεται μεταξύ των 
κειμενικών αποσπασμάτων που εδώ έχουν απομονωθεί ως ΠΕΡΙΣΤΑΤΙΚΟ 2, ώστε να δοθούν μόνο τα 
στοιχεία που σχετίζονται άμεσα με την έκφραση της κλιμακούμενης έκπληξης.  
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Πώς;… τι δηλητήριο κατάπιε; - είπα με στεγνωμένο στόμα – Αληθινό;  
(D. Kirkov, Balkanski grešnik, σ. 496) 
 
Το υλικό που μελετήσαμε επιτρέπει, επομένως, να συμπεράνουμε ότι οι δυο γλώσσες 
συγκλίνουν στα βασικά δομικά μέσα ρητής ή έμμεσης δήλωσης της έκπληξης. Σημείο 
διαφοροποίησης μεταξύ των δυο γλωσσών είναι η πολυσυζητημένη τόσο στη 
βουλγαρική όσο και στη διεθνή σχετική βιβλιογραφία ‘Admirative’ (Gerdjikov 1984, 
Mel’chuk 1998, Alexova 2003a, 2003b, Aikhenvald 2004, Friedman 2005), η οποία 
εξετάζεται ως χρήση του Modus Conclusivus (Gerdjikov 1984). Με τη χρήση ενός 
τέτοιου ρηματικού τύπου (παράδειγμα (19): izgrjal, παράδειγμα (20) bil) εκφράζεται 
ξαφνική διαπίστωση που αποκλίνει από προκαταβολικές προσδοκίες (από άγνοια για 
την ύπαρξη ενός γεγονότος ή από εσφαλμένη πεποίθηση) (Alexova 2003a: 77).  
 
(19) И двамата, Иван и Гороломов, макар и увлечени в разговора си, усетиха 
присъствието на нещо ново, дошло незабелязано, и се обърнаха. - Месецът 
изгрял! - казаха и двамата! (I dvamata, Ivan i Gorolomov, makar i uvlečeni v 
razgovora si, usetiha prisâstvieto na nešto novo, došlo nezabeljazano, i se obârnaha. – 
Mesecât izgrjal! – kazaha i dvamata!) Και οι δυο, ο Ιβάν και ο Γκορολόμοβ, αν και 
απορροφημένοι από τη συζήτηση, ένιωσαν την παρουσία κάποιου νέου στοιχείου που 
είχε έρθει απαρατήρητα και γύρισαν. – Το φεγγάρι βγήκε! – είπαν και οι δυο.  
 (J. Jovkov, από Alexova 2003b, σ. 382-383). 
 
(20) И ето ти го – Михалис се изсули от предната седалка. Той бил шофьорът! 
(I eto ti go Mihalis se izsuli ot prednata sedalka. Toj bil šofjorât!) Και να τος – ο 
Μιχάλης βγήκε από το μπροστινό κάθισμα. Αυτός ήταν ο οδηγός!  
 (D. Kirkov, Balkanski grešnik, σ. 293). 
 

Από όσα παρουσιάστηκαν στην έρευνα αυτή προκύπτει, συνεπώς, ότι η ανάδειξη 
‘περιστατικών έκπληξης’ σε λογοτεχνικά κείμενα επιτυγχάνεται και στις δυο γλώσσες 
με συγκεκριμένα δομικά μέσα: ερώτηση, επανάληψη ή και συνδυασμό τους, έλλειψη, 
θαυμαστικές εκφράσεις που μπορεί να περιλαμβάνουν και άσεμνη/μη ευγενική 
γλώσσα. Η ρητή κατονομασία της έκπληξης δεν είναι πάντα απαραίτητη, αλλά συχνά 
λεξικοποιείται μέσω περιγραφών που αποδίδουν τις χαρακτηριστικές σωματοκινητικές 
αντιδράσεις ή καταγράφουν το ευρύτερο πλαίσιο παραγόντων που οδηγούν στην 
εκδήλωση έκπληξης. Σχετικά με τη διαφοροποίηση της βουλγαρικής, στην οποία 
αναγνωρίζονται σε επίπεδο ρηματικής μορφολογίας ορισμένοι τύποι ως έκφραση της 
κατηγορίας ‘admirative’, περιοριστήκαμε απλώς στην επισήμανσή της, δεδομένου ότι 
δεν είναι πάντα αποκλειστικός ο συσχετισμός της με την έκφραση της έκπληξης, κι 
επομένως το ζήτημα εκφεύγει των ορίων του παρόντος άρθρου. Ο στόχος μας ήταν να 
δείξουμε ότι υπάρχει ευρύ πεδίο μελέτης των γλωσσικών μέσων που αποτυπώνουν τα 
συναισθήματα σε επίπεδο κειμένου, όταν μάλιστα αυτό επιχειρείται με συγκριτική/ 
διαγλωσσική οπτική. Απαιτείται βεβαίως μια μελέτη με υλικό πολύ μεγαλύτερης 
κλίμακας, προκειμένου να διαπιστωθεί αν το εύρος των ομοιοτήτων που 
επισημάνθηκαν καλύφθηκε επαρκώς και κατά πόσον ανάλογα συμπεράσματα ισχύουν 
και για την έκφραση άλλων συναισθημάτων. Αυτή η οπτική μπορεί να λειτουργήσει 
συμπληρωματικά σε διαγλωσσικές συγκρίσεις που εστιάζουν στην διαφορά των 
λεξικών μέσων με τα οποία οι γλώσσες οριοθετούν γλωσσικά τα συναισθήματα. 
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Abstract 
 
A multi-word units dictionary of the Modern Greek language was compiled for 
supporting the teaching of Modern Greek as a second language. In this paper we deal 
with a category of multi-word units lemmatized in the dictionary, which instantiate 
more abstract lexical patterns. These multi-word units have open variables which are 
filled with words under lexical and syntactic restrictions. In the analysis adopted 
Construction Grammar theory is used. 
 
Λέξεις-κλειδιά: πολυλεκτική λεξική μονάδα (multi-word unit), αφαιρετικό σχήμα 
(pattern), δομικό σχήμα (construction) 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στο πλαίσιο του προγράμματος «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση στη Διασπορά»  που υλοποιείται από το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών 
και Μεταναστευτικών Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης σχεδιάστηκε και 
συντάχθηκε ένα λεξικό πολυλεκτικών λεξικών μονάδων (multi-word units) της Νέας 
Ελληνικής. Στόχος του λεξικού είναι να υποστηρίξει την εκμάθηση της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας.  Τα λήμματα του λεξικού, αντλήθηκαν από διδακτικά εγχειρίδια 
για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στη Διασπορά. Μέσα από τα κριτήρια 
λημματογράφησης και το λημματολόγιο του λεξικού αυτού αναδύθηκαν σε ικανό 
αριθμό πολυλεκτικές μονάδες της γλώσσας, οι οποίες, ενώ φέρουν τα τυπικά 
χαρακτηριστικά των πολυλεκτικών λεξικών μονάδων / φρασεολογισμών, ταυτόχρονα 
ανάγονται σε πιο αφαιρετικές δομές. Οι δομές αυτές παρουσιάζουν κενά (open 
variables), τα οποία καλύπτονται με λέξεις υπό περιορισμούς:  
 

(1) Εδώ και [καιρό, μέρες, ώρες, χρόνια, βδομάδες, μήνες …]  
   

Με αυτές τις αφαιρετικές λεξικές δομές θα ασχοληθούμε στην παρούσα εργασία. 
Η ανάλυση που θα ακολουθήσουμε εντάσσεται στο θεωρητικό πλαίσιο της 
Γραμματικής των Δομικών Σχημάτων (Construction Grammar). 
 
 
2. Πολυλεκτικές λεξικές μονάδες  (multi-word units) / Φρασεολογισμοί 
(phraseology) 
 
Οι φρασεολογισμοί μιας γλώσσας είναι οι περιορισμένες στη χρήση και/ή 
δεσμευμένες (στη σύνταξη και σημασία), σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 
πολυλεκτικές μονάδες της γλώσσας. Η χρήση των μονάδων αυτών είναι 
τυποποιημένη, καθιερωμένη (institutionalized). Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
549-559. Rhodes: University of the Aegean.
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ότι συνήθως αποδίδεται μια ενιαία σημασία σε όλη τη λεξική μονάδα. Αποτελούν 
μοναδικές επιλογές, έστω και αν αναλύονται σε επιμέρους συστατικά (Moon 1997, 
Gläser 1998, Moon 1998, Wray 2002, Gries 2008).  
 

(2) Πάρε τηλέφωνο τον Νίκο 
Βγήκε έξω να πάρει αέρα.  
Αν φοβάμαι, λέει!  

 
 
2.1 Φάσμα  πολυλεκτικών μονάδων  
 
Ο Cowie (1998) και ο Mel΄čuk (1998) διέκριναν τις πολυλεκτικές μονάδες, τους 
φρασεολογισμούς, σε α) φρασεολογισμούς σε επίπεδο φράσης (composites, semantic 
phrasemes) και β) φρασεολογισμούς σε επίπεδο πρότασης, εκφωνήματος (formulae, 
pragmatic phrasemes).  

Οι Granger & Paquot (2008) εμπλούτισαν την προηγούμενη ταξινόμηση και 
διέκριναν τις πολυλεκτικές μονάδες σε α) φρασεολογισμούς με αναφορική λειτουργία 
(referential phrasemes), β) φρασεολογισμούς με επικοινωνιακή λειτουργία 
(communicative phrasemes) και γ) φρασεολογισμούς με κειμενική λειτουργία (textual 
phrasemes).  
 
 
    Phrasemes 
 
 
referential function  communicative function  textual function  
referential phrasemes  communicative phrasemes  textual phrasemes   

 
Granger & Paquot (2008: 42) 

 
Οι φρασεολογισμοί με αναφορική λειτουργία είναι στην ουσία οι φρασεολογισμοί 

σε επίπεδο φράσης της προηγούμενης ταξινόμησης, ενώ οι φρασεολογισμοί με 
επικοινωνιακή λειτουργία είναι οι φρασεολογισμοί σε επίπεδο πρότασης. Η 
καινούρια κατηγορία είναι η τρίτη, οι φρασεολογισμοί με κειμενική λειτουργία, οι 
οποίοι χρησιμοποιούνται, για να οργανώσουν το περιεχόμενο ενός κειμένου ή ενός 
κειμενικού είδους (discourse type).  

Η αποδελτίωση των πολυλεκτικών μονάδων από τα διδακτικά εγχειρίδια ανέδειξε:  
 
α) πολυλεκτικές μονάδες στο επίπεδο της φράσης: 
 

(3) Δώσαμε εξετάσεις Ιστορία χθες.  (δίνω εξετάσεις)  
 
β) πολυλεκτικές μονάδες στο επίπεδο του εκφωνήματος 
 

(4) Έχεις δει το καινούριο αυτοκίνητο του Γιώργου; Άλλο πράγμα! 
 
γ) Ανέδειξε όμως και πολυλεκτικές μονάδες με κειμενική λειτουργία: 
 

(5) Είμαστε έτοιμοι. Δε μένει παρά να πάρουμε τις βαλίτσες μας και να φύγουμε. 
Λες να αναβάλουμε την εκδρομή αύριο; Βλέπω είναι βροχερός ο καιρός.  
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3. Λεξικό πολυλεκτικών μονάδεων: κριτήρια λημματογράφησης 
 
Οι πολυλεκτικές λεξικές μονάδες μιας γλώσσας δεν αποτελούν σε καμία περίπτωση 
ένα ομοιογενές σύνολο. Κριτήρια, για να χαρακτηρισθεί ένας πολυλεκτικός 
σχηματισμός ως φρασεολογισμός, είναι τα παρακάτω: 
 
Α. Βαθμός σημασιολογικής δέσμευσης (Mel΄čuk 1998). 
Κάποιες πολυλεκτικές μονάδες δεσμεύονται σε σημασιολογικό επίπεδο, δηλαδή, 
παρατηρείται εξάρτηση και διαφοροποίηση της σημασίας των συστατικών τους1:  
 

(6) την έβαψα, τη βρίσκω, μου τη δίνει, βάζω ασκήσεις για το σπίτι, βάζω τόνο, 
έχω δίκιο, κάνω τη χάρη 

 
Β. Πραγματολογική δέσμευση (pragmatic function/meaning) (Granger 1998, Wray 
2002) 
Κάποιες  πολυλεκτικές μονάδες χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένη επικοινωνιακή 
λειτουργία ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις (speech formulae, routine 
formulae):  
 

(7) Να είμαστε καλά. Άντε, και του χρόνου!  
 
Γ. Βαθμός  στερεοτυπίας (fixedness) (Moon 1997, Wray 2002, Granger & Paquot 
2008, Philip 2008) 
Υπάρχουν μονάδες που τα συστατικά τους είναι λεξιλογικά παγιωμένα, δηλαδή, δεν 
υπάρχει η δυνατότητα εναλλαγής κάποιου συστατικού με άλλη λέξη. Ταυτόχρονα οι 
μονάδες αυτές εμφανίζουν και συντακτική παγίωση: 
 

(8) Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. 
(9) απ’ έξω (κι ανακατωτά), *ανακατωτά και απ’ έξω 

 
Από την άλλη πλευρά, άλλες μονάδες φαίνεται να εμφανίζουν δυνατότητα 

εναλλαγής ενός συστατικού με άλλες λέξεις: 
 

(10) Είναι και [η Μαρία / το παιδί / η γιορτή / η γιαγιά / η εργασία …] στη μέση 
 

Στη δεύτερη περίπτωση φαίνεται να υπάρχει μια αφαιρετική (schematic) λεξική 
μονάδα με ένα συστατικό λεξιλογικά ανοικτό (open variable), της οποίας 
πραγματώσεις αποτελούν τα επιμέρους παραδείγματα: 
 

(11) Είναι και [ΟΦ __________] στη μέση  
 

Οι πολυλεκτικές αυτές λεξικές μονάδες δεν είναι στερεότυπες και λεξικά 
παγιωμένες φράσεις και ανάγονται σε πιο αφαιρετικές δομές με λεξιλογικά κενά, τα 
οποία καλύπτονται με λέξεις υπό περιορισμούς σημασιολογικούς και λεξιλογικούς. 
Τέτοιου τύπου «ανοικτές» πολυλεκτικές μονάδες καταχωρίστηκαν στο λεξικό. Το 
συστατικό που είναι λεξιλογικά ανοικτό παρουσιάζεται μέσα σε αγκύλες:   

                                                 
1  Πρόκειται για τις στερεότυπες φράσεις (idioms) και τις λεξικές συνάψεις (lexical collocations) (βλ. 
Θώμου 2005, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006, Θώμου 2006). 
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(12) Βγαίνω με [την Ελένη / φίλους / τον Ανδρέα …]  
  Βγαίνω με [ΟΦHUMAN ________ ]2 
 

(13) Εδώ και [καιρό / μέρες / ώρες / χρόνια / βδομάδες / μήνες …]  
Εδώ και [ΟΦΤΙΜΕ _______ ] 

 
Οι λεξικές αυτές μονάδες προβάλλουν την ανάγκη για μια θεωρία που να 

περιγράφει τέτοιου τύπου αφαιρετικές δομές με λεξιλογικά κενά που καταλαμβάνουν 
την έκταση φράσης έως και εκφωνήματος και που φέρουν ιδιοσυγκρασιακές 
σημασιολογικές και πραγματολογικές ερμηνείες, αποτελούν, δηλαδή, τυπικές 
περιπτώσεις φρασεολογισμών. Στην υπόλοιπη εργασία θα ασχοληθούμε με αυτές τις 
αφαιρετικές δομές, των οποίων η σημασία υπερβαίνει τη σημασία των επιμέρους 
συστατικών και κυρίως φέρουν κενά, τα οποία καλύπτονται με προϋποθέσεις. 
 
 
4. Πολυλεκτικές λεξικές μονάδες και Γραμματική των Δομικών Σχημάτων 

(Construction Grammar) 
 
Η Γραμματική των Δομικών Σχημάτων είναι ένας κλάδος της Γνωσιακής 
Γλωσσολογίας (Cognitive Linguistics), ο οποίος έχει τεκμηριώσει θεωρητικά την 
έννοια του δομικού σχήματος (construction)3. Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι 
γλώσσες αποτελούνται από δομικά σχήματα (Fillmore et al 1988, Goldberg 2006, 
Croft & Cruse 2004). Ένα δομικό σχήμα αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη μορφή (form), 
έναν συγκεκριμένο συντακτικό σχηματισμό, με μια συγκεκριμένη σημασία 
(meaning). 
 
       μορφή (form)  

Δομικό σχήμα 
(construction)    σημασία (meaning)  

   
Κάποια πτυχή της μορφής ή της σημασίας αυτών των δομικών σχημάτων δεν 

ερμηνεύεται με βάση τα συστατικά τους, δηλαδή, η σημασία τους  δεν είναι 
συνάρτηση της σημασίας των επιμέρους συστατικών. Κατά συνέπεια, παρατηρείται 
μια σημασία ή μια πραγματολογική ερμηνεία ιδιοσυγκρασιακή (Fillmore et al 1988, 
Goldberg 1995, Croft & Cruse 2004, Goldberg 2006).  
 

(14) Πήρε πόδι από την εταιρεία, μόλις κατάλαβαν ότι έκλεβε τις εισπράξεις. 
 

(15) Είδες το καινούριο αυτοκίνητο του Γιώργου. Άλλο πρά(γ)μα! 
 

Στη μορφή του δομικού σχήματος περιλαμβάνονται οι συντακτικές, μορφολογικές 
και φωνολογικές ιδιότητές του, ενώ στη σημασία του περιλαμβάνονται οι 
σημασιολογικές, πραγματολογικές ιδιότητές του και η ενδεχόμενη λειτουργία του 

                                                 
2 Το λεξικό συντάχθηκε για εκπαιδευτικούς σκοπούς και όχι γλωσσολογικούς. Γι’ αυτόν τον λόγο στο 
λεξικό το λεξιλογικό υλικό στις αγκύλες παρουσιάζεται με πληροφορίες εύληπτες στον χρήστη.  
(1) βγαίνω με [κάποιον] 
3 Ο Gries (2008: 14-15) συζητά τα κοινά σημεία ανάμεσα στη θεωρία των φρασεολογισμών 
(phraseology theory) και τη Γραμματική των Δομικών Σχημάτων (Construction Grammar).  Το κοινό 
σημείο των δύο θεωριών είναι σίγουρα το αντικείμενο ανάλυσης, οι φρασεολογισμοί ή τα δομικά 
σχήματα (constructions), παρά τη διαφορετική ορολογία, είναι το ίδιο πράγμα.  



[  553  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

σχήματος στον λόγο (discourse). Τα δύο αυτά μέρη συνδέονται μεταξύ τους με έναν 
συμβολικό δεσμό (Croft & Cruse 2004: 257-8). 

Σύμφωνα με τη θεωρία (Kay & Fillmore 1999, Croft & Cruse 2004, Goldberg 
2006, Croft 2007), στα δομικά σχήματα παρατηρείται ένα συνεχές από το λεξικά 
παγιωμένο (substantive) έως το αφαιρετικό (schematic) με ενδιάμεσους σταθμούς 
αφαίρεσης. Περιλαμβάνονται, επομένως, και οι σχετικά στερεότυπες δομές και δομές 
που είναι πιο αφαιρετικές και παραγωγικές. Στο πλαίσιο της θεωρίας δομικό σχήμα 
αποτελεί η απόλυτα παγιωμένη και στερεότυπη φράση (idiom):  
 

(16) Όπου ακούς πολλά κεράσια κράτα και μικρό καλάθι 
 

Αλλά και οι εκφράσεις με ένα ή περισσότερα κενά (open variables): 
 

(17) Είναι και [ΟΦ] στη μέση  
 

Δομικά σχήματα όμως αποτελούν και  συντακτικές δομές του τύπου:   
 

(18) the Xer the Yer: The more you think about it the less you understand 
(covariational, conditional construction: Goldberg 2006 ) 

 
αλλά και δομές που εμφανίζουν ανοικτές κατηγορίες για όλες τις λέξεις 

περιεχομένου με μικρές εξαιρέσεις (Croft 2007): 
 

(19) [Είμαστε έτοιμοι]. Δε μένει παρά [να πάρουμε τις βαλίτσες μας και να 
φύγουμε.] 

 
Oι παραγωγικές (productive) και ημιπαραγωγικές δομές (semi-productive) των 

παραδειγμάτων (17)-(19) παραπέμπουν σε πιο αφαιρετικές δομές της γλώσσας και 
αυτές επιχειρείται να περιγραφούν. Η Γραμματική των Δομικών Σχημάτων 
(Construction Grammar) δεν κάνει διάκριση σε λέξεις και κανόνες. Μια λεξική 
καταχώριση μοιάζει πιο πολύ με λέξη (wordlike), εάν είναι πλήρως προσδιορισμένη 
λεξικά, ενώ μοιάζει περισσότερο με κανόνα (rulelike), εάν περιέχει κενά που 
γεμίζουν με άλλα λεξικά τεμάχια (Jackendoff 2008: 15).  

Όσον αφορά τις δικές μας πολυλεκτικές μονάδες ο ορισμός που δίνει η θεωρία για 
τα δομικά σχήματα καλύπτει όλο το φάσμα των μονάδων που καταγράφηκαν, 
σύμφωνα με τα κριτήρια λημματογράφησης που προαναφέρθηκαν. Καθεμία 
πολυλεκτική λεξική μονάδα αποτελεί ένα δομικό σχήμα. 

Στο θεωρητικό πλαίσιο της Γραμματικής των Δομικών Σχημάτων, η έννοια του 
δομικού σχήματος συνδέεται με την έννοια του αφαιρετικού  σχήματος (pattern). Η 
γλωσσική παραγωγή, σύμφωνα με τη θεωρία, υπάγεται  σε δομές όπου μια 
αφαιρετική δομή, ένα αφαιρετικό σχήμα, πραγματώνεται σε διάφορα παραδείγματα 
και αντίστροφα παραδείγματα που παρουσιάζουν ομοιότητες, κοινά στοιχεία, 
οδηγούν στο ίδιο αφαιρετικό σχήμα (Goldberg 2006, Goldberg & Jackendoff 2004, 
Jackendoff 2008). Μια δομή αποτελεί ένα αφαιρετικό σχήμα, όταν κάποιες άλλες 
δομές μπορούν να αποτελέσουν πραγματώσεις της αφαιρετικής αυτής δομής. 
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αφαιρετικό σχήμα (pattern) 
  
 
 

πραγμάτωση    πραγμάτωση      πραγμάτωση (instantiation) 
 

Οι αφαιρετικές αυτές δομές, σύμφωνα με πιο πρόσφατες αναλύσεις της θεωρίας, 
πραγματώνονται και στη φράση αλλά και στο εκφώνημα. Στη δεύτερη περίπτωση 
συγκεκριμένη συντακτική δομή αντιστοιχεί με συγκεκριμένη λειτουργία στον λόγο 
(discourse) ή με συγκεκριμένη επικοινωνιακή λειτουργία (Goldberg 2006, Jackendoff 
2008). Η Goldberg (2006: 9) αναφέρει ως σχήματα με επικοινωνιακή λειτουργία τις 
ερωτήσεις (questions), τις αναφορικές προτάσεις (relative clauses), την παθητική 
σύνταξη (passive).  
   
        συντακτική δομή 
αφαιρετικό σχήμα εκφωνήματος 
(utterance pattern)             
       λειτουργία (discourse, communicative function) 
 

(20) How about some lunch?  
Τι θα έλεγες να πάμε μαζί για φαγητό; 

 
Ο Jackendoff (2008) θεωρεί αυτό τα πλαίσια εκφωνημάτων (utterance frames) ως 

συντακτικούς σχηματισμούς που φέρουν μια συγκεκριμένη σημασία και ερμηνεία. 
Περιέχουν ανοικτά λεξιλογικά κενά (open variables)  που μπορούν να συμπληρωθούν 
παραγωγικά με συστατικά σημασιολογικά και συντακτικά κατάλληλα (Croft & Cruse 
2004, Jackendoff 2008). Επομένως, το «κομμάτι» της σημασίας (meaning) ενός 
δομικού σχήματος ή ενός αφαιρετικού σχήματος  ενδέχεται να περιλαμβάνει τα εξής 
(Croft 2007: 472): 
 
Σημασία (meaning)  σημασιακές ιδιότητες (semantic properties) 
    πραγματολογικές ιδιότητες (pragmatic properties) 

λειτουργία του δομικού σχήματος στον λόγο (discourse-
functional properties) 
 

 
 
5. Kατηγορίες αφαιρετικών σχημάτων στο λεξικό πολυλεκτικών λεξικών 
μονάδων 
 
Την έννοια του αφαιρετικού σχήματος θα αξιοποιήσουμε, για να περιγράψουμε και 
να κατηγοριοποιήσουμε τις πολυλεκτικές λεξικές μονάδες που εμφανίζουν συστατικά 
λεξιλογικά ανοικτά.  

Στα λήμματα του λεξικού μας οι αφαιρετικές αυτές δομές που λειτουργούν ως 
αφαιρετικά σχήματα (patterns) και τις οποίες πραγματώνουν οι πολυλεκτικές 
μονάδες, μπαίνουν σε τρεις γενικές κατηγορίες:  
α) λεξικά / σημασιολογικά αφαιρετικά σχήματα (lexical / semantic patterns) 
β) συντακτικά αφαιρετικά σχήματα (syntactic patterns)  
γ) αφαιρετικά σχήματα με λειτουργία στον λόγο (discourse function patterns). 
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5.1 Λεξικά / σημασιολογικά αφαιρετικά σχήματα (lexical / semantic patterns) 
 
Τα λεξικά / σημασιολογικά αφαιρετικά σχήματα λειτουργούν σε επίπεδο φράσης. Σε 
αυτή την περίπτωση το σχήμα εμφανίζει κάποιο κενό, λεξιλογικά ανοικτό, το οποίο 
καλύπτεται υπό περιορισμούς με λέξη που φέρει συγκεκριμένο σημασιολογικό 
χαρακτηριστικό: 
 

(21) τα έχω με [ΟΦHUMAN ______] → [τον Γιώργο, τη Μαρία…]    
βγαίνω με [ΟΦHUMAN _____] ↗ 

 
Στο αφαιρετικό σχήμα τα έχω με [ΟΦ_____] και στο αφαιρετικό σχήμα βγαίνω με 

[ΟΦ____], το κενό δύναται να συμπληρωθεί με οποιαδήποτε ΟΦ φέρει το 
χαρακτηριστικό [+ human]. 
Το λεξιλογικό κενό ενδέχεται επίσης να καλύπτεται με λέξη που αντιστοιχεί σε 
υπώνυμη έννοια: 
 

(22) γράφω [ΟΦΜΑΘΗΜΑ _____]  →  [αγγλικά, φυσική, χημεία…] 
 

(23) έχει [ΟΦΚΑΙΡΟΣ ______]       →  [ζέστη, κρύο, συννεφιά…] 
 

Στο αφαιρετικό σχήμα γράφω [ΟΦΜΑΘΗΜΑ _____], το κενό συμπληρώνεται με 
οποιαδήποτε ΟΦ αποτελεί υπώνυμη έννοια της έννοιας ΜΑΘΗΜΑ, όπως αγγλικά, 
φυσική, χημεία. Το ίδιο συμβαίνει και στο αφαιρετικό σχήμα έχει [ΟΦΚΑΙΡΟΣ ______], 
το κενό συμπληρώνεται με υπώνυμες έννοιες της έννοιας ΚΑΙΡΟΣ, όπως ζέστη, κρύο, 
συννεφιά.  
 
 
5.2 Συντακτικά αφαιρετικά σχήματα (syntactic patterns) 
 
Τα συντακτικά αφαιρετικά σχήματα λειτουργούν σε επίπεδο πρότασης. Το κενό που 
εμφανίζει το σχήμα καλύπτεται με λέξη υπό τον περιορισμό να ανήκει στην ίδια 
γραμματική κατηγορία με αυτή του σχήματος: 
 

(24) Ακούς εκεί να [ΡΗΜΑ ______] 
Ακούς εκεί να λείπει από τη δουλειά χωρίς να πάρει άδεια! Ποιος νομίζει ότι 
είναι; 
 

(25) Αν [ΡΗΜΑ _______], λέει! 
-Θυμάσαι τι ωραία που ήταν στο χωριό το καλοκαίρι; -Αν θυμάμαι, λέει! 
 

(26) Είναι και [ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ__________] στη μέση 
O Πάνος θα παντρευόταν την Ελένη αύριο κιόλας, αλλά είναι και οι γονείς του 
στη μέση, που δε τη συμπαθούν καθόλου!  

 
Δηλαδή, στη πολυλεκτική μονάδα ακούς εκεί να [ΡΗΜΑ ______] ακολουθεί 

συστατικό που ανήκει στη γραμματική κατηγορία ΡΗΜΑ. Το ίδιο ισχύει και για τη 
μονάδα αν [ΡΗΜΑ_____], λέει. Στην πολυλεκτική μονάδα είναι και 
[ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ______] στη μέση, το κενό καλύπτεται με συστατικό που ανήκει στη 
γραμμματική κατηγορία ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ.  
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5.3 Αφαιρετικά σχήματα με λειτουργία στον λόγο (discourse function patterns) 
 
Όσον αφορά τα αφαιρετικά σχήματα με λειτουργία στον λόγο αυτά είναι πιο 
αφαιρετικά, πιο σκελετικά, από αυτά των προηγούμενων κατηγοριών. Το σχήμα δρα 
δεσμευτικά, καθώς δεν υφίσταται χρήση των πολυλεκτικών αυτών λεξικών μονάδων 
έξω από το αφαιρετικό σχήμα. 

Εντοπίσαμε τέσσερα (4) αφαιρετικά σχήματα με λειτουργία στον λόγο: 
α) ερώτηση, β) επιφώνηση (θαυμαστικό), γ) προστακτική και δ) άρνηση. 

 
α) Ερώτηση4 
 
Στο αφαιρετικό σχήμα με ερώτηση, η λειτουργία της ερώτησης δεν είναι παραγωγική, 
σύμφωνα με την οποία μια καταφατική πρόταση μετατρέπεται σε ερωτηματική. Το 
αφαιρετικό σχήμα της ερώτησης δρα περιοριστικά και επιμέρους παραδείγματα 
πολυλεκτικών μονάδων που πραγματώνονται σε αυτό το αφαιρετικό σχήμα, με τη 
λειτουργία της ερώτησης, δεν υφίστανται έξω από αυτό. 
 

(27) Τι γίνεται με αυτή την υπόθεση; (*Γίνεται ότι…) 
Δεν μου αρέσει καθόλου η δουλειά που βρήκα. Τι να κάνουμε όμως;  

 
Μπορούμε να αναπαραστήσουμε το αφαιρετικό σχήμα ως εξής: 
[_____ _____ _____ _____]; 

 
β) Επιφώνηση (θαυμαστικό)5 
 
Ένα άλλο αφαιρετικό σχήμα με λειτουργία στον λόγο είναι αυτό της επιφώνησης, 
δηλαδή, εκφωνήματα που αποδίδονται στον γραπτό λόγο με θαυμαστικό στο τέλος 
της πρότασης. Πάλι το αφαιρετικό σχήμα δρα περιοριστικά, διότι οι πολυλεκτικές 
λεξικές μονάδες δεν υφίστανται έξω από αυτό το αφαιρετικό σχήμα.  
 

(28) -Θα έρθεις μαζί μου στον γιατρό; -Άκου τι λέει! Φυσικά και θα έρθω! 
 

(29) Σινεμά το βράδυ και μετά παγωτό. Αυτό μάλιστα! 
 

Μπορούμε να αναπαραστήσουμε το αφαιρετικό σχήμα ως εξής: 
[____ _____ _____ _____]! 

 
γ) Προστακτική6  
 
Πολλές πολυλεκτικές μονάδες λειτουργούν σε ένα αφαιρετικό σχήμα, στο οποίο το 
ρήμα της πολυλεκτικής μονάδας είναι υποχρεωτικά και μόνο σε πρόταση με 
                                                 
4 Οι ερωτηματικές προτάσεις, σύμφωνα με τον Lyons (1996: 220-221), γραμματικοποιούν τη 
χαρακτηριστική τους χρήση για τη διατύπωση ερωτήσεων. 
5 Οι επιφωνηματικές προτάσεις γραμματικοποιούν τη χαρακτηριστική χρήση τους για την έκφραση 
θαυμασμού (Lyons 1996: 221). Παρακάτω (ο.π.: 221), αναφέρεται ότι οι προτάσεις όλων των ειδών 
μπορούν να εκφωνηθούν μ’ εκείνο τον ιδιαίτερο εκφραστικό χρωματισμό που αποδίδεται στην 
προφορική γλώσσα με τον τονισμό και την επιτόνηση και στη γραπτή γλώσσα με το σημείο στίξης του 
θαυμαστικού.  
6 Οι προστακτικές προτάσεις, σύμφωνα με τον Lyons (1996: 221), γραμματικοποιούν τη 
χαρακτηριστική χρήση τους για την έκφραση εντολών, απαιτήσεων, παρακλήσεων, κτλ. 
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προστακτική έγκλιση. Η έγκλιση σε αυτή την περίπτωση εξετάζεται όχι ως 
γραμματική κατηγορία, αλλά με τη λειτουργία που επιφέρει στο εκφώνημα. Το 
αφαιρετικό σχήμα της Προστακτικής δρα περιοριστικά, όπως και τα προηγούμενα.  
 

(30) Για λέγε / πες, τι σου είπε η Μαρία για μένα;  
Αν νομίζεις ότι θα σε συγχωρήσω, ξέχασέ το! 

 
Μπορούμε να αναπαραστήσουμε το αφαιρετικό σχήμα ως εξής: 
[ΡΗΜΑΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗ  ____ _____ ____] 

 
δ) Άρνηση 
 
Πολλές πολυλεκτικές μονάδες λειτουργούν στο δομικό σχήμα της άρνησης για την 
παραγωγή του εκφωνήματος. Σε αυτή την περίπτωση η άρνηση δεν είναι 
παραγωγική, δεν υφίσταται η πολυλεκτική μονάδα εκτός αυτού του αφαιρετικού 
σχήματος.  
 

(31) Δε μου λες, τι έγινε χτες στο πάρτι; 
 

(32) Δεν το συζητώ! Θα έρθεις κι εσύ μαζί μου. Δεν πάω μόνη μου στη γιορτή. 
 

Ταυτόχρονα, αρνητικές πολυλεκτικές μονάδες λειτουργούν σε επίπεδο φράσης:  
 

(33) δεν έχω (την παραμικρή) ιδέα (*έχω την παραμικρή ιδέα) 
Δεν έχω (την παραμικρή) ιδέα για το πού θα πάμε εκδρομή. Μήπως ξέρει ο 
Θάνος; 

 
(34) δε βγάζω μιλιά  (*έβγαλα μιλιά)  

Ήταν πολύ στενοχωρημένη. Όλη τη μέρα καθόταν σε μια γωνιά και δεν έβγαζε 
μιλιά. 

 
Μπορούμε να αναπαραστήσουμε το αφαιρετικό σχήμα ως εξής: 
Δεν/ Μην [_____ ____ ______] 

 
 
6. Επίλογος  
 
Κατά την άντληση των λημμάτων για το λεξικό πολυλεκτικών λεξικών μονάδων 
αναδύθηκε ικανός αριθμός μονάδων που, ενώ φέρουν τα τυπικά χαρακτηριστικά των 
φρασεολογισμών, ταυτόχρονα πραγματώνουν πιο αφαιρετικά σχήματα (patterns). Οι 
μονάδες αυτές καταχωρίστηκαν στο εν λόγω λεξικό. Πολυλεκτικές μονάδες που 
πραγματώνουν αφαιρετικές δομές προκαλούν τον προβληματισμό μήπως είναι 
σκόπιμο να διευρύνουμε την έννοια του λεξικού / λεξιλογίου της γλώσσας, ώστε να 
περιλαμβάνει και τέτοια λεξικά αφαιρετικά σχήματα. Αυτά τα λεξικά αφαιρετικά 
σχήματα αποτελούν τμήμα της λεξιλογικής γνώσης του φυσικού ομιλητή της 
γλώσσας και λεξιλογικό υλικό προς εκμάθηση για τον μη φυσικό ομιλητή. Εξάλλου, 
σύμφωνα με τον Jackendoff (2008: 18), το λεξικό (lexicon) δεν είναι μια 
παρακαταθήκη λέξεων, είναι μια παρακαταθήκη γλωσσικών δομών, φραστικών 
σχημάτων (phrasal patterns: Goldberg & Jackendoff 2004). Κάποιες από αυτές τις 
δομές είναι σχετικά ιδιοσυγκρασιακές και παγιωμένες και κάποιες περιέχουν κενά 
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που πρέπει να πληρωθούν παραγωγικά και ημιπαραγωγικά, κατά τη διάρκεια του 
σχηματισμού μιας πρότασης. Επομένως, και οι λεξιλογικές δομές με κενά αφενός 
αποτελούν αντικείμενο ανάλυσης στο πλαίσιο μια λεξιλογικής περιγραφής και 
αφετέρου καλό είναι να συμπεριλαμβάνονται στα λεξικά που προορίζονται για 
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ως ξένης γλώσσας.  
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Abstract 
 
The Centre for Intercultural and Migration Studies of the University of Crete has 
undertaken, on behalf of the Greek Ministry of Education, the development of a web-
based learning environment for the purposes of Greek-language learning among 
pupils (K-18) worldwide. This paper addresses the issue of vocabulary teaching and 
learning at the B2 level and, in particular, multi-word units. We discuss Construction 
Grammar and how the team of authors made use of the notion of constructions and 
patterns to organize the teaching of multi-word units in this L2 learning environment. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Γραμματική των Δομικών Σχημάτων (Construction Grammar), 
αφαιρετικό σχήμα (pattern), δεύτερη γλώσσα, διδασκαλία λεξιλογίου 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στο πλαίσιο της κατασκευής ενός διαδικτυακού μαθησιακού περιβάλλοντος για τη 
μάθηση και τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας στη 
Διασπορά (πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά» με φορέα υλοποίησης το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.- 
Πανεπιστήμιο Κρήτης), οργανώσαμε την παρουσίαση και διδασκαλία του λεξιλογίου 
στο επίπεδο Β2 με τρόπο συμβατό κυρίως με γνωστικές προσεγγίσεις. Στην παρούσα 
εργασία παρουσιάζεται ένα τμήμα της οργάνωσης της διδασκαλίας του λεξιλογίου. 
Συγκεκριμένα, θα αναλύσουμε το πώς αξιοποιήθηκε η θεωρητική περιγραφή που 
προσφέρει η Γραμματική των Δομικών Σχημάτων (Construction Grammar) για τα 
δομικά σχήματα (constructions) και τα αφαιρετικά σχήματα (patterns) που 
πραγματώνουν, προκειμένου να περιγράψουμε και να διδάξουμε ένα τμήμα των 
φρασεολογισμών1 (phraseology) της Νέας Ελληνικής. Ο όρος ‘περίφραση’, που 
χρησιμοποιούμε για να αναφερθούμε σε αυτό το τμήμα του λεξιλογίου, θεωρήθηκε 
πιο εύληπτος για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές.  

Στο πρώτο μέρος της εργασίας παρουσιάζεται το πρόγραμμα στο πλαίσιο του 
οποίου πραγματώθηκε αυτή η διδακτική πρόταση, καθώς και η θεωρητική 
προσέγγιση που υιοθετήθηκε συνολικά κατά το σχεδιασμό του περιβάλλοντος για το 
επίπεδο Β2. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο για τη διδασκαλία 
των περιφράσεων και, τέλος, δίνονται ενδεικτικά παραδείγματα από την πρόταση μας 
για διδασκαλία περιφράσεων στο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης του 
Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. 

                                                            
1 Οι όροι ‘φρασεολογισμός, ‘περίφραση’ και ‘πολυλεκτική λεξική μονάδα’ (multi-word unit)  
αναφέρονται στο ίδιο αντικείμενο και χρησιμοποιούνται αδιακρίτως στην παρούσα εργασία.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
560-579. Rhodes: University of the Aegean.
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2. Σύντομη αναφορά στο Έργο «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά» 
 
To Έργο «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση στη Διασπορά» συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από 
εθνικούς πόρους (πρόγραμμα ΕΣΠΑ). Υλοποιείται από το Εργαστήριο 
Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Παιδαγωγικού 
Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Eπιστημονικά Υπεύθυνους τους Μιχάλη 
Δαμανάκη (2011-Μάρτιος 2012), Ομότιμο Καθηγητή του Πανεπιστημίου Κρήτης, 
και την Ασπασία Χατζηδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου 
Κρήτης (Μάρτιος 2012-Ιούνιος 2014). Στην ουσία, το Έργο αυτό έρχεται να 
συνεχίσει τις δράσεις προηγούμενου προγράμματος ΕΠΕΑΕΚ (Β΄ και Γ΄ ΚΠΣ), και 
συγκεκριμένα του Έργου «Παιδεία Ομογενών», του οποίου φορέας υλοποίησης 
υπήρξε επίσης το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. για μία δεκαετία περίπου (1997-2008). Και τα δύο 
προγράμματα αφορούν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού 
από μαθητές 4-18 ετών, ανεξαρτήτως καταγωγής, στο εξωτερικό, καθώς και την 
υποστήριξη των διδασκόντων τους, μέσω παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και 
προγραμμάτων επιμόρφωσης. Ωστόσο, το Έργο «Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Διασπορά» στοχεύει επιπλέον και 
κυρίως στην ανάπτυξη ενός δ ιαδ ικτυακού περ ιβάλλοντος  κατάλληλου γ ια  
ηλεκτρονική  μάθηση (e-learning), το οποίο θα συμβάλλει στην εξ αποστάσεως 
μάθηση/διδασκαλία και στην επικοινωνία μεταξύ των φορέων ελληνόγλωσσης 
εκπαίδευσης στη Διασπορά αλλά και μεταξύ Κέντρου και των φορέων αυτών. 

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης που βρίσκεται σε διαδικασία υλοποίησης 
οργανώνεται έτσι ώστε να μπορεί να αξιοποιηθεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους: 
 α)  μπορεί να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά προς τη συμβατική δια ζώσης 
διδασκαλία-μάθηση σε οργανωμένες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, δηλαδή 
σε σχολεία και σε Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας (ο εκπαιδευτικός αξιοποιεί το 
περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης είτε κατά την ώρα της διδασκαλίας είτε 
παροτρύνει/καθοδηγεί τους μαθητές του να κάνουν χρήση συγκεκριμένων εργαλείων 
και στοιχείων του στο σπίτι) 
 β) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από έναν εκπαιδευτικό που θα βρίσκεται σε ένα 
σημείο Α για σύγχρονη (και ασύγχρονη) διδασκαλία μαθητών που θα βρίσκονται σε 
απομακρυσμένες περιοχές (είτε συγκεντρωμένοι σε ένα σημείο Β, είτε σε 
περισσότερα Β1, Β2, Β3, κ.λπ).  
 γ) μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μεμονωμένους χρήστες/μαθητές για ατομική 
μελέτη και ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα (αυτή η δυνατότητα κρίνεται ως η 
λιγότερο αποτελεσματική όσον αφορά την εκμάθηση της Ελληνικής, ωστόσο το 
μαθησιακό περιβάλλον προσφέρει και αυτή τη δυνατότητα). 

Το εκπαιδευτικό υλικό που αναπτύσσεται για να χρησιμοποιηθεί για την 
ηλεκτρονική μάθηση αποτελεί μία τροποποιημένη, συμπληρωμένη και 
εμπλουτισμένη μορφή τμήματος του υλικού που έχει ήδη παραχθεί στο πλαίσιο του 
προγράμματος «Παιδεία Ομογενών». Συγκεκριμένα, προκειμένου για μαθητές που 
ξεκινούν την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας από την προσχολική και 
πρωτοσχολική ηλικία και κινούνται από το επίπεδο Α1 προς τα επίπεδα Β1-Β2 του 
Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες, έχει αξιοποιηθεί για την 
ηλεκτρονική μάθηση η σειρά Μαργαρίτα (τεύχη 1-7). Για τους μαθητές που ξεκινούν 
την εκμάθηση της Ελληνικής από την εφηβική ηλικία, αξιοποιήθηκε η σειρά 
Ελληνικά με την παρέα μου 1 και 2. Τέλος, για εφήβους που προσεγγίζουν τα 
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ελληνικά ως Δεύτερη γλώσσα και αποσκοπούν στην κατάκτηση του επιπέδου Β2, 
έχουν αξιοποιηθεί τα δύο πρώτα τεύχη από τη σειρά Βήματα Μπροστά. 

Για τη διδασκαλία στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού, αξιοποιήθηκαν τα βιβλία  
Στη Μυθοχώρα με τα φτερά του Πήγασου (για μαθητές ηλικίας 9-11 ετών) και 
Ιστοριοδρομίες 1 και 2 (για μαθητές των τελευταίων τάξεων του δημοτικού και των 
τάξεων του Γυμνασίου).2 
 
 
2.1 Η διδασκαλία του λεξιλογίου στο  περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης για το επίπεδο 
Β2 
 
Η ομάδα-στόχος στην οποία απευθυνόμαστε αποτελείται από μαθητές εφηβικής 
ηλικίας και ελληνικής καταγωγής που ζουν στη Διασπορά, οι οποίοι διαθέτουν μια 
βασική γνώση της Ελληνικής,  η οποία όμως σύμφωνα με την Κατσιμαλή (1999α: 
224, 1999β: 287) χρειάζεται εμπέδωση, διεύρυνση και καλλιέργεια (Χατζηδάκη 
2009). Το επίπεδο γλωσσομάθειας Β2 του ΚΕΠΑ είναι, άλλωστε, αυτό που 
χαρακτηρίζει τον αυτάρκη χρήστη μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας.  

Η μεθοδολογική προσέγγιση που έχει επιλεγεί για τη διδασκαλία των φαινομένων 
είναι μια ρητή  κα ι  εστ ιασμένη  δ ιδασκαλ ία  γραμματικών φαινομένων, 
λεξιλογικών στοιχείων και τρόπων υλοποίησης επικοινωνιακών περιστάσεων/ 
λεκτικών πράξεων μέσα σε αυθεντικά πλαίσια επικοινωνίας και μέσα (και) από 
επικοινωνιακού τύπου δραστηριότητες. Λόγω του σχετικά υψηλού επιπέδου 
γλωσσομάθειας αλλά και της ηλικίας των μαθητών, υιοθετήσαμε μία διδακτική 
προσέγγιση που αποσαφηνίζει ρητά στο μαθητή τι είναι αυτό που διδάσκεται/ 
μαθαίνει. Επιπλέον, στρέφουμε την προσοχή του μαθητή σε κάποιο γλωσσικό 
στοιχείο ή φαινόμενο και τον οδηγούμε να προβληματιστεί πάνω σε αυτό, 
βασιζόμενοι σε θεωρίες που εξάρουν την ‘προσοχή’ (noticing) ως καθοριστικό 
παράγοντα για τη μάθηση της Γ2 (λ.χ. Nation, 2001, Ellis, Basturkmen & Lowen 
2001).  Ειδικά για το λεξιλόγιο, υιοθετούμε τις επισημάνσεις της Κατσιμαλή (2001) 
και της Sökmen (1997) και προχωρούμε σε μία συστηματική και εμπρόθετη 
προσέγγιση στη διδασκαλία του λεξιλογίου (βλ. και  Θώμου, Χατζηδάκη και Στύλου, 
2009). 

Βέβαια, όπως γίνεται σαφέστερο σε άλλες δημοσιεύσεις (λχ. Σπαντιδάκης, 
Χατζηδάκη & Βαρσαμίδου, 2013), η προσέγγισή μας δεν περιορίζεται σε μια 
διδασκαλία εστιασμένη μόνο στη γνώση του γλωσσικού συστήματος αλλά και στη 
διδασκαλία των όρων χρήσης του μέσα σ’ ένα κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο 
αναφοράς και περιστάσεων. Πρόκειται, δηλαδή, για μια προσέγγιση που συνδυάζει 
την «εστίαση στον τύπο» με την «εστίαση στο νόημα» (“form-and-meaning focused 
instruction”), με την έννοια ότι η διδασκαλία των γλωσσικών δομών 
πραγματοποιείται σε ένα επικοινωνιακό περιβάλλον, στο οποίο οι μαθητές 
λαμβάνουν και αποκωδικοποιούν ή παράγουν και μεταβιβάζουν νοήματα εστιάζοντας 
ταυτόχρονα και στις δομές (Fotos & Ellis 1991, Hinkel & Fotos 2002). Με την έννοια 
αυτή, η κατάκτηση της γλωσσικής ικανότητας αποτελεί έναν ειδικό, απαραίτητο 
όμως διδακτικό στόχο, και το μέσο που θα βοηθήσει το μαθητή να δομήσει την 
επικοινωνιακή του ικανότητα.  

                                                            
2  Όλα τα εκπαιδευτικά υλικά είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. (http// 
www.ediamme.uoc.gr) σε μορφή pdf και μέχρι τον Ιούνιο 2014 θα υπάρχουν και σε μορφή e-book. 
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Η διδασκαλία του λεξιλογίου οργανώνεται σε τρία πεδία, στο θεματικό λεξιλόγιο, 
στο λεξιλόγιο που εξετάζεται με έμφαση στη μορφή των λέξεων και, τέλος, στο 
λεξιλόγιο που εστιάζει στη σημασία φράσεων και εκφράσεων. Πιο συγκεκριμένα: 
 
1. Κατά τη διδασκαλία θεματικού λεξιλογίου, παρουσιάζουμε  λεξιλόγιο που μπαίνει 

κάτω από το κέλυφος της ίδιας θεματικής, με διαβάθμιση από το απλό και βασικό 
στο πιο  εξειδικευμένο: λ.χ. περιγραφή εμφάνισης, τρόφιμα και μαγειρική,  υγεία 
και περίθαλψη, αθλητισμός, επαγγέλματα και εργασία, ιδιότητες χαρακτήρα, 
προστασία του περιβάλλοντος,  κλπ.  
 

2. Κατά τη διδασκαλία λεξιλογίου με έμφαση στη μορφή των λέξεων εστιάζουμε:  
(α) στα επιμέρους μορφικά τεμάχια από τα οποία αποτελείται μια λεξική μονάδα,  
(β) στη σημασία που αυτά φέρουν, και (γ) στη μεταβολή σημασίας που επιφέρουν 
στις παράγωγες ή σύνθετες λέξεις που προκύπτουν. 
Διδάσκονται: 
• παράγωγες λέξεις: λ.χ. στην Ενότητα 3 διδάσκονται τα επιθήματα -είο  
(ιχθυοπωλείο, κοσμηματοπωλείο,  φαρμακείο, ζαχαροπλαστείο) και -άδικο/-ίδικο 
(ψαράδικο, σουβλατζίδικο, μπακάλικο σε συνδυασμό με πολυλεκτικά σύνολα 
(κατάστημα ειδών υπολογιστή, κατάστημα καλλυντικών) και αφορούν ονομασίες 
διαφόρων καταστημάτων και τους τρόπους με τους οποίους αυτές σχηματίζονται. 
• σύνθετες λέξεις: λ.χ. στην Ενότητα 2 διδάσκονται σύνθετες λέξεις με πρώτο 
συνθετικό ένα επίθετο ή επίρρημα, π.χ. γαλαζοπράσινα, βαρυχειμωνιά, 
πολυταξιδεμένος, κλπ)  
 

3. Στο τρίτο, το σημασιολογικό πεδίο, η διδασκαλία εστιάζεται στις επιμέρους 
σημασιολογικές αποχρώσεις ενός και μόνο λεξήματος (μορφής), καθώς και στη 
λεξική συμφραστικότητα που αναπτύσσει (με ποιες λέξεις δημιουργεί 
παραδείγματα φυσικού λόγου). Η λεξική συμφραστικότητα αντανακλά τις 
επιμέρους σημασίες που αποκτά το συγκεκριμένο λέξημα (λεπτό κορμί vs λεπτοί 
τρόποι). Διδάσκονται σχέσεις:  
• πολυσημίας (τρώω, χτυπάω) 
• κυριολεξίας/μεταφοράς (βαρύ πακέτο/βαρύς χειμώνας) 
• καθώς και ποικίλες περιφράσεις, που αποτελούν και το αντικείμενο της 

παρούσας εργασίας. 
 
 
3. Θεωρητικό πλαίσιο 
 
3.1 Φρασεολογισμοί (phraseology )/ πολυλεκτικές λεξικές μονάδες(multi-word units) 
 
Οι φρασεολογισμοί (phraseology) μιας γλώσσας είναι οι περιορισμένες (στη χρήση) 
και/ή δεσμευμένες (στη σύνταξη και σημασία), σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, 
πολυλεκτικές μονάδες της γλώσσας. Η χρήση των μονάδων αυτών είναι 
τυποποιημένη, καθιερωμένη (institutionalized). Το κύριο χαρακτηριστικό τους είναι 
ότι συνήθως αποδίδεται μια ενιαία σημασία σε όλη τη λεξική μονάδα. Αποτελούν 
μοναδικές επιλογές, έστω και αν αναλύονται σε επιμέρους συστατικά (Moon 1997, 
1997, Gläser 1998, Wray 2002, Gries 2008).    
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(1) Πήρε τηλέφωνο τον Νίκο και του είπε να μη φύγει.  
(2) -Πού είναι η Βιολέτα;  -Βγήκε έξω να πάρει αέρα. 

 
Κριτήρια, για να χαρακτηρισθεί ένας πολυλεκτικός σχηματισμός ως 

φρασεολογισμός, είναι τα παρακάτω: 
 
Α. Βαθμός σημασιολογικής δέσμευσης (Mel΄čuk 1998) 
 

Κάποιες πολυλεκτικές μονάδες δεσμεύονται σε σημασιολογικό επίπεδο, δηλαδή, 
παρατηρείται εξάρτηση και διαφοροποίηση της σημασίας των συστατικών τους3:  
 
(3) την έβαψα, τη βρίσκω, μου τη δίνει, βάζω ασκήσεις για το σπίτι, βάζω τόνο, 

έχω δίκιο, κάνω τη χάρη 
 
Β. Πραγματολογική δέσμευση (pragmatic function/meaning) (Granger 1998, Wray 
2002) 
 

Κάποιες  πολυλεκτικές μονάδες χρησιμοποιούνται με συγκεκριμένη επικοινωνιακή 
λειτουργία ή σε συγκεκριμένες κοινωνικές περιστάσεις (speech formulae, routine 
formulae):  
 
(4) Να είμαστε καλά. Άντε, και του χρόνου!  
 
Γ. Βαθμός  στερεοτυπίας (fixedness) (Moon 1997, Wray 2002, Granger & Paquot 
2008, Philip 2008) 
 

Υπάρχουν μονάδες που τα συστατικά τους είναι λεξιλογικά παγιωμένα, δεν υπάρχει 
η δυνατότητα εναλλαγής κάποιου συστατικού με άλλη λέξη. Ταυτόχρονα οι μονάδες 
αυτές εμφανίζουν και συντακτική παγίωση: 
 
(5) Όπου ακούς πολλά κεράσια, κράτα και μικρό καλάθι. 
 

Στη διδακτική μας πρόταση ασχολούμαστε με πολυλεκτικές μονάδες που 
δεσμεύονται σημασιολογικά (περίπτωση Α), και μάλιστα με πολυλεκτικές μονάδες 
που σχηματίζονται με το ίδιο ρήμα και παρουσιάζουν διαβάθμιση στη σημασιολογική 
δέσμευση.  
 
 
3.2 Πολυλεκτικές λεξικές μονάδες και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
 
Η πραγμάτωση του λόγου των φυσικών ομιλητών χαρακτηρίζεται από τη χρήση, σε 
κάποια αναλογία, τυποποιημένων πολυλεκτικών μονάδων. Ο λόγος των μη φυσικών 
ομιλητών, από την άλλη, παρουσιάζει χαμηλή πυκνότητα σε τυποποιημένες 
πολυλεκτικές μονάδες (Howarth 1998, Granger 1998, Nesselhauf 2003) ή περιέχει 
λεξιλογικές αστοχίες, οι οποίες προκύπτουν από διαγλωσσικές διαφορές:  

                                                            
3  Πρόκειται για τις στερεότυπες φράσεις (idioms) και τις λεξικές συνάψεις (lexical collocations) (βλ. 
Θώμου 2005, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006, Θώμου 2006) 
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(6) βγάζω μια κραυγή- give a shout 
 

Στην ελληνική ως δεύτερη γλώσσα δημιουργούνται δυσκολίες στην εκμάθηση των 
πολυλεκτικών λεξικών μονάδων για τρεις (3) κυρίως λόγους: 
 
α) εξαιτίας της σημασίας τους, που δεν προκύπτει απαραίτητα από τις σημασίες των 
επιμέρους συστατικών: 
(7) παίρνω πόδι από κάπου =με απολύουν, με διώχνουν 
 
β) εξαιτίας ιδιαιτεροτήτων στη σύνταξή τους (η σύνταξή τους διαφοροποιείται από 
περίφραση σε περίφραση): 
 
(8) παίρνω θάρρος από κάποιον vs παίρνω εκδίκηση για κάτι 
 
γ) εξαιτίας του τυποποιημένου χαρακτήρα τους: 
 
(9) δίνουμε εξετάσεις Φυσική αύριο  (? εξεταζόμαστε στη Φυσική αύριο)  
 

Στο περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
εστιάσαμε στη διδασκαλία περιφράσεων της Νέας Ελληνικής με ρήματα 
καθημερινού λεξιλογίου: 
 
(10) βάζω τις φωνές, τα γέλια, τα κλάματα, κιλά, υπογραφή, στοίχημα, φωτιά, τάξη, 

τα βάζω με κάποιον  
(11) παίρνω κουράγιο, άδεια, παράδειγμα, μια λαχτάρα, έναν φόβο, απόφαση, 

εκδίκηση, μέρος, τηλέφωνο, με παίρνει ο ύπνος, πόδι από κάπου  
(12) ρίχνω μια ματιά, ένα βλέμμα, μια σπρωξιά, μια κλοτσιά, ύπνους, χορούς, το 

ρίχνω στο ξενύχτι  
 

Οι περιφράσεις δεν αποτελούν ένα ομοιογενές σύνολο πολυλεκτικών μονάδων, 
αλλά ανήκουν σε ένα φάσμα που ξεκινά από ημιδιαφανείς και λιγότερο παγιωμένες 
περιφράσεις (lexical collocations), 
 
(13) βάζω τις φωνές, παίρνω παράδειγμα, ρίχνω ένα βλέμμα 
 

το οποίο καταλήγει σε αδιαφανείς και απόλυτα παγιωμένες περιφράσεις (idioms) 
(βλ. παραπάνω: σημασιολογική δέσμευση):  
 
(14) τα βάζω με κάποιον, παίρνω πόδι από κάπου, το ‘ριξα έξω 
 

Το ζήτημα και ο προβληματισμός που προκύπτει είναι ο εξής: α) με ποια κριτήρια 
μπορεί κανείς να δομήσει και να ιεραρχήσει όλο αυτό το φάσμα περιφράσεων που 
σχηματίζει κάθε ρήμα και, β) με ποια κριτήρια οργανώνει κανείς στη συνέχεια και 
διδάσκει αυτές τις περιφράσεις. Στη δική μας περίπτωση, προς αυτή την κατεύθυνση 
αξιοποιήθηκε ο γλωσσολογικός κλάδος της Γραμματικής των Δομικών Σχημάτων 
(Construction Grammar).  
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3.3 Περιφράσεις και Γραμματική των Δομικών Σχημάτων (Construction Grammar) 
 
Η Γραμματική των Δομικών Σχημάτων4 είναι ένας κλάδος της Γνωσιακής 
Γλωσσολογίας (Cognitive Linguistics), ο οποίος έχει τεκμηριώσει θεωρητικά την 
έννοια του δομικού σχήματος (construction). Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, οι 
γλώσσες αποτελούνται από δομικά σχήματα (Fillmore et al 1988, Goldberg 2006, 
Croft & Cruse 2004). Ένα δομικό σχήμα αντιστοιχεί μια συγκεκριμένη μορφή (form), 
έναν συγκεκριμένο συντακτικό σχηματισμό, με μια συγκεκριμένη σημασία 
(meaning). 
 
       μορφή (form)  

Δομικό σχήμα 
(construction)    σημασία (meaning)  

   
Κάποια πτυχή της μορφής ή της σημασίας αυτών των δομικών σχημάτων δεν 

ερμηνεύεται με βάση τα συστατικά τους, δηλαδή, η σημασία τους  δεν είναι 
συνάρτηση της σημασίας των επιμέρους συστατικών. Κατά συνέπεια, παρατηρείται 
μια σημασία ή μια πραγματολογική ερμηνεία ιδιοσυγκρασιακή (Goldberg 1995, Croft 
& Cruse 2004,  Goldberg 2006).  
 
(15) Πήρε πόδι από την εταιρεία, μόλις κατάλαβαν ότι έκλεβε τις εισπράξεις. 
(16) Του έβαλε τις φωνές, επειδή δεν είχε ετοιμαστεί.  
 

Στη μορφή του δομικού σχήματος περιλαμβάνονται οι συντακτικές, μορφολογικές 
και φωνολογικές ιδιότητές του, ενώ στη σημασία του περιλαμβάνονται οι 
σημασιολογικές και/ή πραγματολογικές ιδιότητές του Τα δύο αυτά μέρη συνδέονται 
μεταξύ τους με έναν συμβολικό δεσμό (Croft & Cruse (2004:257-8). Κάθε περίφραση 
από αυτές που διδάσκουμε αποτελεί από μόνη της ένα δομικό σχήμα, από τη στιγμή 
που μια συγκεκριμένη μορφή, ένας συγκεκριμένος συντακτικός σχηματισμός 
αντιστοιχεί σε μια ιδιαίτερη σημασία.  

Οι συστηματικές διαφορές που παρατηρούνται στη σημασία του ίδιου ρήματος σε 
διαφορετικά παραδείγματα οδήγησαν την Goldberg (1995) στην ανάλυση αυτών που 
ονομάζει δομικά σχήματα ορισματικής δομής (argument structure constructions): 
 
(17) Pat sliced the carrot into the salad.  (caused motion construction) 
 Pat sliced Chris a piece of pie.  (ditransitive construction) 
 Pat sliced the box open.  (resultative construction) 
 

Τα δομικά σχήματα ορισματικής δομής υφίστανται ανεξάρτητα από συγκεκριμένα 
ρήματα, δηλαδή φέρουν τη δική τους σημασία. Η σημασία του δομικού σχήματος 
ορισματικής δομής αλληλεπιδρά με τη σημασία του ρήματος για τον σχηματισμό της 
τελικής σημασίας της περίφρασης:   

Δομικό σχήμα του αποτελέσματος (resultative construction) 
(18) X CAUSES  Y   TO    BECOME   Z 
 She  kissed   him  unconscious  

Sub  V   Obj  Xcomp 
 

                                                            
4 Παρουσιάζουμε όσα σημεία από τη θεωρία αξιοποιήσαμε στη διδακτική μας προσέγγιση. 
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Οι περιφράσεις που διδάσκουμε σχηματίζονται με το ίδιο ρήμα (ρίχνω, παίρνω, 
βάζω), αλλά η σημασία του ρήματος δε διατηρείται αναλλοίωτη από περίφραση σε 
περίφραση. Αυτό εξαρτάται από το δομικό σχήμα ορισματικής δομής, στο οποίο 
εντάσσεται η κάθε περίφραση, και το οποίο θα περιγράψουμε.  
 
(19) Ο Στέφανος έριξε την μπάλα στο γρασίδι 

 [δράστης,  θέμα,    τόπος] 
 (20) Ο Στέφανος έριξε μια κλοτσιά στο κορίτσι 

[δράστης,   θέμα] 
 

Κάθε ρήμα συμμετέχει σε διαφορετικά δομικά σχήματα ορισματικής δομής με 
διαφορετικές σημασιολογικές αποχρώσεις.  

Στο θεωρητικό πλαίσιο της Γραμματικής των Δομικών Σχημάτων, η έννοια του 
δομικού σχήματος συνδέεται με την έννοια του αφαιρετικού  σχήματος (pattern). Η 
γλωσσική παραγωγή, σύμφωνα με τη θεωρία, υπάγεται  σε δομές όπου μια 
αφαιρετική δομή, ένα αφαιρετικό σχήμα, πραγματώνεται σε διάφορα παραδείγματα, 
και, αντίστροφα, παραδείγματα που παρουσιάζουν ομοιότητες, κοινά στοιχεία, 
οδηγούν στο ίδιο αφαιρετικό σχήμα (Goldberg 2006). Μια δομή αποτελεί ένα 
αφαιρετικό σχήμα, όταν κάποιες άλλες δομές μπορούν να αποτελέσουν πραγματώσεις 
της αφαιρετικής αυτής δομής. 

Οι περιφράσεις,  στην περίπτωσή μας, φαίνεται να ταιριάζουν σε κάποιο 
αφαιρετικό σχήμα (pattern).  Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν μικρές ομάδες 
ανάλογα με το σχήμα στο οποίο ταιριάζουν, το οποίο πραγματώνουν. Άρα, όλο αυτό 
το φάσμα των περιφράσεων μπορούμε να το περιγράψουμε και να δομήσουμε τη 
διδασκαλία του, αναγνωρίζοντας αφαιρετικά σχήματα (patterns) και συγκεκριμένες 
πραγματώσεις (instantiations) των αφαιρετικών αυτών σχημάτων. Πραγμάτωση 
αποτελεί η κάθε περίφραση ξεχωριστά.  

 
αφαιρετικό σχήμα (pattern)  

  
 
 

περίφραση περίφραση  περίφραση  
 

Στην ανάλυση που ακολουθούμε, το δομικό σχήμα ορισματικής δομής (argument 
structure construction) και το αφαιρετικό σχήμα (pattern) είναι η ίδια οντότητα, 
καθώς κάθε αφαιρετικό σχήμα και οι ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει σχετίζονται με 
την ορισματική δομή που έχει.  
 
 
4. Διδασκαλία περιφράσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης  
 
Το γενικότερο θεωρητικό πλαίσιο μέσα στο οποίο έχει σχεδιαστεί η διδασκαλία 
περιφράσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον είναι αυτό της γνωσιακής (cognitive) 
προσέγγισης στην εκμάθηση της γλώσσας. Σύμφωνα με αυτό, η γλωσσική εκμάθηση 
στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα γλωσσικά εισερχόμενα (input).  

Σε ό,τι αφορά τις παγιωμένες φράσεις και εκφράσεις, γίνεται χρήση τους σε 
μεγάλο μέρος της επικοινωνίας (Ellis & Robinson 2008). Ο μαθητής αναπτύσσει δύο 
τύπους γνώσης  για τη γλώσσα: γενικεύσεις και αφαιρετικά σχήματα (generalizations, 
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patterns), από τη μία πλευρά, και πραγματώσεις, παραδείγματα αυτών των 
γενικεύσεων από την άλλη (item specific knowledge). Οι δύο αυτοί τύποι γνώσης 
συνδέονται με διαδικασία από κάτω προς τα πάνω (bottom-up), δηλαδή, ξεκινώντας 
από τα παραδείγματα, τις πραγματώσεις, γίνεται η αναγωγή στις κανονικότητες των 
αφαιρετικών σχημάτων μέσω της αφαίρεσης (Ellis & Robinson 2008, Lieven & 
Tomasello 2008, Goldberg & Casenhiser 2008).  

Στο συγκεκριμένο περιβάλλον μάθησης η διδασκαλία των περιφράσεων δομήθηκε 
με βάση τα αφαιρετικά σχήματα (patterns), τα οποία πραγματώνουν τα συγκεκριμένα 
παραδείγματα. Αρχικά, για κάθε ρήμα και τις περιφράσεις του αναγνωρίστηκαν τα 
αφαιρετικά σχήματα  που πραγματώνονται. Έπειτα, για κάθε αφαιρετικό σχήμα 
σχεδιάστηκε μια διδασκαλία που παρουσιάζει την παρακάτω ακολουθία:   

 
παραδείγματα → οικοδόμηση περίφρασης + αφαιρετικό σχήμα  
 

Από τα παραδείγματα σε επικοινωνιακά συμφραζόμενα  οδηγούμαστε  στην 
οικοδόμηση των περιφράσεων και στο αφαιρετικό σχήμα που πραγματώνεται (bottom 
up διαδικασία). Μέσα από την οικοδόμηση των περιφράσεων εξοικειώνονται οι 
μαθητές με τον πολυλεκτικό χαρακτήρα των παραδειγμάτων και αναδύεται το 
αφαιρετικό σχήμα,  ώστε  να παρατηρήσουν τις ιδιαιτερότητες του αφαιρετικoύ 
σχήματος  και να το εσωτερικεύσουν. 

Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί ένα παράδειγμα διδασκαλίας των περιφράσεων που 
σχηματίζονται με το ίδιο ρήμα, με έμφαση στην οργάνωση της παρουσίασης των 
τεσσάρων αφαιρετικών σχημάτων που πραγματώνονται. 
 
 
4.1 Διδασκαλία περιφράσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον: αφαιρετικό σχήμα 1 
 
Η διδασκαλία αφορά περιφράσεις που σχηματίζονται με το ρήμα ρίχνω. Στην πρώτη 
οθόνη της Παρουσίασης εμφανίζεται ο γλάρος-πλοηγός που ανακοινώνει στον 
μαθητή τι περιλαμβάνει το συγκεκριμένο τμήμα της ενότητας και τον παρακινεί να 
μελετήσει τους σχετικούς διαλόγους και τα άλλα παραδείγματα, σε μια προσπάθεια 
να οδηγηθεί από μόνος του σε μια αρχική κατανόηση του φαινομένου. 
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Η διδασκαλία του πρώτου αφαιρετικού σχήματος ξεκινά με τις οθόνες με τα 

παραδείγματα, στις οποίες υπάρχει η περίφραση με χρωματιστά γράμματα και μέσα 
σε συμφραζόμενα. Το συγκεκριμένο παράδειγμα της πρώτης οθόνης είναι από 
κείμενο της ενότητας, το οποίο το έχουν ήδη διαβάσει οι μαθητές.  
 
 

 
 

Ακολουθεί μία δεύτερη οθόνη με παραδείγματα, αυτή τη φορά σε μορφή 
διαλόγου. 
 

 
 

Στην τέταρτη οθόνη παρουσιάζεται η οικοδόμηση λέξη προς λέξη των 
περιφράσεων του πρώτου αφαιρετικού σχήματος. Μελετώντας την οικοδόμηση αυτή 
εξοικειώνεται ο μαθητής με τον πολυλεκτικό χαρακτήρα των περιφράσεων, αποδίδει 
σημασία σε κάθε περίφραση ξεχωριστά, παρατηρεί τις ιδιαιτερότητες του 
συγκεκριμένου αφαιρετικού σχήματος, συντακτικές και σημασιολογικές, οι οποίες 
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είναι κοινές για όλα τα παραδείγματα, και εσωτερικεύει το σχήμα που πραγματώνουν 
τα επιμέρους παραδείγματα.  
 

 
 
 
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 1  
 

• Παραδείγματα (πραγματώσεις) 
Ρίχνω μια ματιά σε  [ΚΑΠΟΥ/ΚΑΠΟΙΟΝ]  
Ρίχνω ένα βλέμμα σε  [ΚΑΠΟΥ/ΚΑΠΟΙΟΝ]  
Ρίχνω μια ιδέα σε  [ΚΑΠΟΥ/ΚΑΠΟΙΟΝ]  
 

• Αφαιρετικό σχήμα (pattern)  
Μορφή : [Ρ  ΟΦ   ΠΡΟΘΦ 
    Ρ   θέμα  τόπος     ] 
 

Πιο συγκεκριμένα, το συγκεκριμένο αφαιρετικό σχήμα παρουσιάζει τη μορφή [Ρ 
ΟΦ ΠΡΟΘΦ].  Η ΟΦ μια ματιά, ένα βλέμμα, μια ιδέα φέρει το θεματικό ρόλο «θέμα»,  
ενώ η ΠΡΘΦ φέρει το θεματικό ρόλο του «τόπου». Οι σημασιολογικές ιδιαιτερότητες 
που παρουσιάζει το σχήμα είναι, αφενός ότι υπάρχει μεταφορική και όχι 
κυριολεκτική χρήση, διότι το «θέμα», η ΟΦ (ματιά, βλέμμα, ιδέα), είναι μια 
αφηρημένη οντότητα, και αφετέρου ότι είναι περιφράσεις με καθημερινό ύφος 
χρήσης.  
 
 
4.2 Διδασκαλία περιφράσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον: αφαιρετικό σχήμα 2 
 
Στη συνέχεια, ο πλοηγός κατευθύνει τον μαθητή/χρήστη να εξακολουθήσει τη μελέτη 
του φαινομένου. 
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Η διδασκαλία του δεύτερου σχήματος ξεκινά με το παράδειγμα με την περίφραση 
σε χρωματιστά γράμματα για εύκολο εντοπισμό, όπως πάντα. 
 
 

 
 

Ακολουθεί η οθόνη με την οικοδόμηση των περιφράσεων του δεύτερου 
αφαιρετικού σχήματος. Εδώ πάλι ο μαθητής εξοικειώνεται με τον πολυλεκτικό 
χαρακτήρα των περιφράσεων, αποδίδει σημασία σε κάθε περίφραση ξεχωριστά, 
παρατηρεί τις ιδιαιτερότητες του συγκεκριμένου αφαιρετικού σχήματος, συντακτικές 
και σημασιολογικές, και εσωτερικεύει το σχήμα που πραγματώνουν τα επιμέρους 
παραδείγματα.  
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ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 2 

• Παραδείγματα (πραγματώσεις) 
Ρίχνω μια σπρωξιά σε [ΚΑΠΟΙΟΝ]  
Ρίχνω μια κλοτσιά σε [ΚΑΠΟΙΟΝ/ΚΑΠΟΥ]  
Ρίχνω ένα χαστούκι σε [ΚΑΠΟΙΟΝ]  
 

• Αφαιρετικό σχήμα (pattern)  
Μορφή: [Ρ  ΟΦ   ΠΡΟΘΦ 

 Ρ   ___  θέμα   ] 
 

Πιο συγκεκριμένα, το δεύτερο αφαιρετικό σχήμα έχει τη συντακτική μορφή [Ρ ΟΦ 
ΠΡΟΘΦ]. Στο σχήμα αυτό παρατηρούμε την ιδιομορφία η ΠΡΟΘΦ (σε κάποιον) να 
φέρει τον θεματικό ρόλο του «θέματος». Αντίθετα,  η ΟΦ δε φέρει θεματικό ρόλο, 
διότι ολόκληρος ο σχηματισμός ρίχνω μια κλοτσιά αντιστοιχεί με το μονολεκτικό 
ρήμα κλοτσάω5. Το σχήμα πάλι περιέχει περιφράσεις καθημερινού ύφους.  
 
 
4.3 Διδασκαλία περιφράσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον: αφαιρετικό σχήμα 3 
 
Συνεχίζεται η παρουσίαση των περιφράσεων με τη βοήθεια του πλοηγού. 
 

                                                            
5 Για λεπτομερέστερη ανάλυση αυτών των περιπτώσεων, βλ. Θώμου (2006). 
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Η διδασκαλία του τρίτου σχήματος γίνεται με την παρουσίαση παραδειγμάτων σε 
δύο οθόνες.   
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Στην επόμενη οθόνη παρουσιάζεται η οικοδόμηση των περιφράσεων, αποδίδεται η 
σημασία σε κάθε περίφραση ξεχωριστά, παρατηρείται και εσωτερικεύεται το σχήμα.  
 

 
 
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 3 
 

• Παραδείγματα (instantiations) 
Ρίχνω κάτι χορούς 
Ρίχνω κάτι γέλια 
Ρίχνω κάτι ύπνους 
 

• Αφαιρετικό σχήμα (pattern)  
Μορφή: [Ρ (κάτι)    ΟΦ 
   Ρ  ____ ] 
 

Το τρίτο σχήμα έχει τη συντακτική μορφή [Ρ κάτι ΟΦ]. Παρουσιάζει την 
ιδιαιτερότητα ότι η ΟΦ (χορούς, γέλια, ύπνους) δε φέρει θεματικό ρόλο από το ρήμα 
και παράλληλα βρίσκεται στον πληθυντικό αριθμό. Επιπλέον, όλος ο συντακτικός 
σχηματισμός κάνει αναφορά στη συναισθηματική κατάσταση του δράστη, ο οποίος 
είναι και βιώνων ταυτόχρονα: ο δράστης δρα και παίρνει ευχαρίστηση από τη δράση 
του (Θώμου 2013). Το σχήμα και οι περιφράσεις είναι και εδώ καθημερινού ύφους.  
 
 
4.4 Διδασκαλία περιφράσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον: αφαιρετικό σχήμα 4 
 
Ο πλοηγός, όπως πάντα, εξασφαλίζει τη μετάβαση από την παρουσίαση του ενός 
σχήματος στην παρουσίαση του άλλου. 
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Ακολουθούν τρεις οθόνες με παραδείγματα περιφράσεων μέσα σε επικοινωνιακά 
συμφραζόμενα.  
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Στη συνέχεια ακολουθεί η οθόνη με την οικοδόμηση των περιφράσεων. Ο μαθητής 
παρακολουθεί για καθεμία περίφραση την οικοδόμηση της μορφής της (του 
συντακτικού σχηματισμού της) και την απόδοση της σημασίας. Στόχος και πάλι είναι 
να παρατηρήσει το αφαιρετικό σχήμα και να εσωτερικεύσει τις ιδιαιτερότητες και τις 
κανονικότητές του.  
 

 
 
ΑΦΑΙΡΕΤΙΚΟ ΣΧΗΜΑ 4 
 

• Παραδείγματα (instantiations) 
Το ρίχνω έξω 
Το ρίχνω στο διάβασμα 
Το ρίχνω στο ξενύχτι 
Το ρίχνω στην κουβέντα 
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• Αφαιρετικό σχήμα (pattern)  
Μορφή: [ το Ρ  ΠΡΟΘΦ 
       __     Ρ          ______  ] 
 

Το τέταρτο αφαιρετικό σχήμα έχει τη συντακτική μορφή [το  Ρ  ΠΡΟΘΦ]. Κανένα 
συστατικό δε φέρει θεματικό ρόλο από το ρήμα. Το σχήμα  είναι στερεότυπο, η 
σημασία του είναι ημιδιαφανής, και η σύνταξή του παγιωμένη (Θώμου 2005, 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006). Η σημασιολογική ιδιαιτερότητα που 
χαρακτηρίζει το σχήμα είναι ότι ‘’κάνω κάτι με υπερβολή’’.  Και αυτές οι 
περιφράσεις που πραγματώνουν το σχήμα  είναι καθημερινού ύφους.  

Κλείνοντας την παρουσίαση του πώς οργανώνονται η διδασκαλία των 
περιφράσεων πρέπει να τονίσουμε ότι η εμπέδωση της νέας γνώσης γίνεται μέσα από 
μια σειρά δραστηριοτήτων, διαβαθμισμένης δυσκολίας.  
 
 
5. Σύνοψη 
 
Στην εργασία αυτή παρουσιάστηκε η θεωρητική και διδακτική προσέγγιση που 
υιοθετήθηκε αναφορικά με τη διδασκαλία περιφράσεων στο ηλεκτρονικό περιβάλλον 
μάθησης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας στο εξωτερικό. Η 
διδασκαλία εντάσσεται στη γνωσιακή   θεώρηση για την κατάκτηση της γλώσσας και 
στηρίζεται στο θεωρητικό πλαίσιο της Γραμματικής των Δομικών Σχημάτων 
(Construction Grammar), με αποτέλεσμα  η  διδασκαλία να ομαδοποιεί τις 
περιφράσεις με βάση αφαιρετικά σχήματα (patterns). 

Η επιτυχία της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης θα κριθεί, βέβαια, από την 
παιδαγωγική αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης του 
Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. και την ανταπόκριση των χρηστών. Σε μεταγενέστερη εργασία θα 
επιχειρήσουμε να καταγράψουμε και αποτελέσματα αυτής ακριβώς της χρήσης.  
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Abstract 
 
This study examined the acoustic manifestation of low and mid levels of prosodic 
structure, in particular whether F0 scaling and alignment at the vicinity of prosodic 
boundaries indicate variable differences in degree of disjuncture. Five native speakers 
of Standard Modern Greek were recorded producing utterances with variable 
boundary strength and length (in terms of syllables). A qualitative distinction is 
shown between low and mid levels in terms of alignment and scaling, while gradient 
variability is found across intermediate phrase boundaries. These findings are 
discussed in view of allowing recursion within the prosodic structure. 
 
Keywords: intonation, prosodic constituency, F0 alignment and scaling  
 
 
1. Introduction 
 
This study investigates the nature of prosodic structure in Standard Modern Greek 
(SMG) focusing on the acoustic signaling of higher order constituents. The main 
questions addressed are how low level prosodic constituents (prosodic word or clitic 
group) and intonational phrase (ip) boundaries are signaled via F0 alignment and 
scaling, whether there is some type of identifiable qualitative difference between the 
two types of domains and, importantly, whether within ip there can be gradient 
variations in F0 alignment and scaling that would indicate some type of recursive 
structure and support a grammar of prosody that takes variation into account (e.g. 
Féry 2003). 

Speech is believed to be organized into a hierarchy of prosodic constituents (e.g. 
Gee & Grosjean 1983, Halliday 1967, Selkirk 1981, Nespor & Vogel 1986, 
Pierrehumbert & Beckman 1988). By prosodic structure we refer to the underlying 
phonological/prosodic organization of utterances that groups chunks of speech into 
prosodic units. For example, the way units are prosodically structured can 
disambiguate between syntactically ambiguous sentences, as in (1). 

 
(1) - I’ll take the eggs, Benedict. 

- I’ll take the eggs Benedict. 
(Example taken from Shattuck-Hufnagel & Turk, 1996) 

 
Another well-known example on the reality of the prosodic structure concerns 

possible mismatches between syntax and prosody whereby prosodic boundaries are 
placed at completely different positions than syntactic ones (2): 

 
(2) [This is [the dog that chased [the cat that killed [the rat . . . 

|This is the dog| that chased the cat | that killed the rat. . . 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
580-590. Rhodes: University of the Aegean.
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(Example taken from Chomsky & Halle 1968:371 and 
Ladd 2008:290) 

Many theories have been proposed to account for the prosodic organisation of 
speech such as Intonational Approach (Beckman & Pierrehumbert 1986), Prosodic 
Phonology (Nespor & Vogel 1986), and Performance Structures (Gee & Grosjean 
1983) (for a detailed review of theories, see Shattuck-Hufnagel & Turk 1996). What 
many of these theories have in common is that they aspire to provide a set of 
hierarchical constituents of which the prosodic structure is made up. They also agree, 
in general, that the structure is hierarchical, flat, and its domains can be identified on 
the basis of either phonological phenomena and/or acoustic cues such as intonation 
(Beckman & Pierrehumbert 1986), sandhi (Nespor & Vogel 1986), duration 
(Wightman et al. 1992) and pauses (Gee & Grosjean 1983). 
 One characteristic of the prosodic structure that has been subject of debate the last 
years is that it is strictly layered. According to the Strict Layering Hypothesis (Selkirk 
1984, henceforth SLH), “[…] a prosodic category of one level is exhaustively parsed 
into constituents of the next-lower level, and those next-lower-level constituents are 
all of the same type” (Shattuck-Hufnagel & Turk 1996:207). Otherwise stated, 
“[s]peech is organised into a set of prosodic domains that form a hierarchy of 
containment, with each non-terminal constituent made up of a sequence of 
constituents at the next level down” (Ito & Mester 2010). 
 However, a combination of the gradient nature of acoustic findings and the SLH 
has proven to be difficult; if acoustics are considered as a possible means of 
separating prosodic boundaries, gradient acoustic differences would either indicate the 
postulation of a new domain or support a weakening of the SLH in allowing some 
type of recursion. Postulating a new domain each time acoustics (or phonology) 
favour it, has led to a proliferation of possible prosodic domains across languages, e.g. 
utterance, phonological phrase, intonational phrase, intermediate phrase, clitic group, 
prosodic word, minor phrase, major phrase, accentual phrase, tone group and minor 
word (Ito & Mester 2012). Aside from the fact that all the above domains have never 
been attested in a single language and that they go against an intuition of a flat 
hierarchy, they also are in odds with an economical view of language which requires a 
universal set of constituents, possibly amended in some way within each language. 
The problem is particularly prominent in the mid levels of the structure (e.g. 
phonological phrase, intermediate phrase) whereby often two (or more) levels are 
postulated.  
 In particular, acoustic research offers support for a hierarchical structure in the 
sense that there is more or less of an acoustic property higher or lower in the structure 
(e.g. Cooper & Sorensen 1981, Hofhuis, Gussenhoven & Rietveld 1995, Kainada 
2010). On the other hand, however, the same line of research goes against a view of 
non-recursivity. Very early on in research on prosodic constituency Wightman et al 
(1992) offered empirical evidence for at least a four-way distinction of boundary 
strength in American English on the basis of final lengthening. The issue of strict 
layering had already been the matter of acoustic investigation in Ladd (1988), who 
showed that in constructions like “A and B but C” vs “A but B and C” the initial 
peaks of clauses B and C where higher after a but boundary than after an and 
boundary, and the pauses preceding the but where longer. This indicates that the ‘but’ 
boundary is ‘stronger’. Using similar constructions, such findings have also been 
reported in Fery & Truckenbrodt (2005), Ito & Mester 2012 and more recently 
Krivokapíc & Byrd (2012), among others. These papers clearly discuss the notion of 
allowing recursivity within the prosodic domain on the basis of the following 
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argument; if boundary strength is believed to be linked to the prosodic structure, then 
a conflict arises between the very limited number of domains allowed by the SLH and 
the much larger variability expressed on the acoustic signal.  
 The present study adds to existing evidence for a more relaxed view of the SLH by 
testing the acoustic manifestation of the SMG prosodic structure, in particular the 
alignment and scaling of F0 at the vicinity of gradually stronger prosodic boundaries. 
For this purpose, the intermediate phrase level is probed since it constitutes the most 
intriguing constituent of the SMG prosodic structure; this is the level analysed by 
Arvaniti & Baltazani (2005) as being between the Prosodic Word and Intonational 
Phrase, and has been suggested by Nespor & Vogel (1986, henceforth N&V) to 
actually be split into more than one domains. The acoustic manifestation of ip 
boundaries is examined and hypotheses on the basis of N&V’s analysis are 
formulated and tested. 
 
 
2. Method 

2.1 Participants
 
Five native speakers of Standard Modern Greek (two male and three female) in their 
twenties were recorded. They had not spent more than 6 months in the UK at the time 
of testing. They were all naive as to the purpose of the experiment and none had a 
linguistics background. They were paid for their participation. 
 
 
2.2 Material construction, boundary strength manipulation
 
Four boundary conditions (BC1-BC4) were created with gradually stronger strength 
(BC1 the weakest and BC4 the strongest) by manipulating the syntax (BC1-BC3) and 
the length of sentences (BC4). The length of the sentences was kept relatively 
constant (ranging from 16-19 syllables) with the exception of BC4 which was longer 
(ranging from 34 to 36 syllables). 
 In order to test N&V’s constituent predictions, all conditions were based on their 
analysis; BC1 corresponds to N&V’s Clitic Group, which is formed by combining all 
independent words and any clitics on the left hand side. In BC1, the boundary was 
therefore located between two clitic groups. In BC2, the adjective and the noun 
belonged to different syntactic phrases within the same clause; the pre-boundary word 
was the part of a prepositional phrase and the post-boundary word a noun operating as 
the object of the verb of the main clause. This corresponds to N&V’s phonological 
phrase. In BC3, the pre and post-boundary words belonged to different clauses; the 
Adjective was the last word of a subordinate Clause, while the Noun was the first 
word of a main clause, starting with a Noun Phrase. This corresponds to a prosodic 
boundary of Intonational Phrases in N&V’s analysis. Finally, BC4 used the same 
syntactic construction as in BC3, but both the main and the subordinate clauses were 
longer. This was done by adding prepositional phrases in the subordinate and main 
clauses; the length of the main clause varied between 15 and 18 syllables, and the 
subordinate from 16 to 18 syllables, for a total length of the utterance ranging 
between 34 and 36 syllables.  
 The set of materials is exemplified in (3). A total of 640 sentences were recorded 
(5 speakers * 16 items * 2 repetitions * 4BCs). All items carried at least two 
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unstressed syllables between stresses, in order to avoid potential stress clashes, which 
affect the realization of the intonational contour (Arvaniti, Ladd & Mennen 1998, 
Prieto, d’ Imperio & Gili Fivela 2005). The pre-boundary word was therefore always 
stressed on the penultimate and the post-boundary word was always stressed on the 
second syllable. Tri-syllabic words comprised the dataset in pre- and post-boundary 
positions. 
 
 (3) Example of materials 

Template for construction: Adjective # Noun, where # is the prosodic 
boundary 

  BC1:  [PP…ci'notopi   # ko'pela] [VP…] 
  BC2:  [PP…ci'notopi]         # [VP ko'pela…] 
  BC3: [SC…ci'notopi]  # [MC ko'pela…] 
  BC4:  [longSC…ci'notopi] # [longMC ko'pela…] 

where PP is a prepositional phrase, VP a verb phrase, SC is a subordinate 
clause, MC is a Main Clause 

 
 
2.3 Recordings 

Recordings took place at the recording booth of the Linguistics and English Language 
Department of the University of Edinburgh using an AKG CK 98 Hypercardoid 
condenser Microphone with a MOTU 828 Mk2 interface. The software used for the 
recording was the Sonar 4 Studio Edition; 48KHz 16bit WAV files were saved 
straight to the hard drive. The sentences were recorded using a question-answer 
protocol, as seen in (4). The author would ask a question and the participant would 
read the answer from a script. Participants were familiarized with the sentences before 
the recording. They were asked to read in a casual manner, as they would do if they 
were speaking to someone. They were also asked to maintain the same distance from 
the microphone throughout the recording by not moving as much as possible, and not 
to turn pages while speaking to avoid overlapping noise with speech. In case of 
disfluencies or wrong placement of focus (not the final word as asked), participants 
were prompted with the same question again and repeated the sentence. For each 
participant, sentences were randomized. 
 
 (4) Question-answer example from recordings 
  Q: [a'po a'ftin tin ci'notopi ko'pela to pe'ɾimenes]? 

     from this ordinary girl, did you expect it? 
A: [a'po a'ftin tin ci'notopi ko'pela to pe'ɾimena] 
     from this ordinary girl, I expected it 

 
 
2.4 Expectations and Measurements 
 
The intonational contour before and after the boundary is expected to be sequences of 
LH and LH targets. Based on Arvaniti & Baltazani’s (2005) intonational analysis, 
BC1 is expected to carry a pitch accent and be categorically distinct from the other 
domains at least in terms of alignment. BC2 will is expected to carry a phrase accent 
while the difference between BC2 and BC3 acoustically is not clear; according to 
N&V’s analysis, however, the two should be distinct. The crucial point, therefore, lies 
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between BC2 and BC3 whereby an extra phonological domain is postulated and 
should be represented in the acoustic data as a categorically distinct domain. If 
recursion is found, BC1 is again expected to be categorically distinct to others 
(prosodic word level carrying pitch accent), while gradient variability is anticipated 
across BC2-BC4 mirroring a hierarchical structure, like pre-boundary or articulatory 
strengthening in other studies (Price, Ostendorf, Shattuck-Hufnagel & Fong 1991, 
Wightman et al 1992, Cambier-Langeveld 1997, Fougeron & Keating 1997, Onaka 
2003, Cho 2005, Hayashi, Hsu & Keating 1999, Keating, Cho, Fougeron & Hsu 2003 
among many). 
 

The following measurements were taken (Figure 1): 
 F0 of L and H before boundary (L1 and H1) 
 F0 of L and H after boundary (L2 and H2) 
 Alignment of H1 and L2 turning points with respect to segmental end of pre-

boundary word 
 
Figure 1: Example of segmentation and identification of turning points before and after the boundary. 

The MOMEL-INTSINT algorithm was used, see text for details. 

 
 

Two issues were taken into consideration when performing F0 measurements 
across speakers. First, how to automate the identification of turning points so that all 
measurements are consistent, especially in cases where the F0 contour has 
perturbations from stop consonants. To address this issue, smoothing of F0 and 
extraction of turning points using a combination of PRAAT (Boersma 2001) and the 
MOMEL-INTSINT algorithm (Hirst 2007, Auran 2008) with in-line manual inspection 
and correction. Second, how to pool data across speakers whose raw F0 values carry 
unwanted and linguistically irrelevant variation. To address this issue, a normalisation 
technique on the raw F0 values of all speakers was used as described in Calhoun 
(2006: 158-159). The range of each speaker was transformed into a scale from 0-
100%, where 0% is the lowest point of the speaker’s range, and 100% the highest (see 
Figure 2 for a schematic representation of the algorithm). A log transformation was 
used (log Hz), which is meant to correspond to ratios in Hz (Traunmueller 1990). F0 
measurements were taken at 10ms intervals from all productions of each speaker (app. 
6 minutes of speech per speaker), these were sorted, log-transformed and had 2.5SD 
outliers removed. The remaining values were placed in 1000 bins, each corresponding 
the 0.1% of the speaker’s range H1, L1, H2 and L2 are then “looked-up” as to where 
they correspond in that range for each speaker. 
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Figure 2: Schematic representation of normalisation algorithm. In the algorithm the raw F0 values are 

first computed to logarithmic, as shown in the left hand side on the y axis, and then transformed to 
percent scale. 

 
 
 
2. Results 
 
2.1 Effect of boundary strength on F0 alignment 
 
The alignment of the H1 tone with the segmental string was submitted to a repeated-
measures ANOVA with boundary strength as an independent variable with four levels 
(BC1-BC4). The ANOVA showed a significant effect of boundary strength on the 
alignment of H1 [F(3, 249) = 34.1, p<0.001]. As can be seen in Table 1, Bonferroni 
post-hoc tests showed that BC1 was significantly different from the other domains 
with no differences between conditions BC2-BC4. Table 1 also shows the distance 
(ms) of the H peak to the boundary (i.e. the end of the pre-boundary word). 
Importantly, H1 peak in BC1 associates with a different linguistic variable, giving rise 
to a qualitative difference between the two groups; H1 peak falls on the penultimate 
stressed syllable for BC1, as would be expected in the case of pitch accents whereby 
the H target of a L*+H pitch accent is found at the onset of the first post-accentual 
vowel. In BC2-BC4 on the other hand, the H falls within the ultimate syllable, close 
to the boundary, as would be expected for a phrase accent or boundary tone (Arvaniti 
& Baltazani 2005). Figure 3 shows the qualitative distinction in terms of the linguistic 
variable in which the H peak falls. BC1 is markedly different to others, as expected, 
since it’s alignment is outside the scope of the ultimate pre-boundary syllable and 
carries an affiliation to the stressed syllable, while the other conditions are attached to 
the final pre-boundary syllable. 
 

Table 1: Alignment of H2 and L2 (distance from boundary in ms) as a function of prosodic boundary 
strength in each condition and results of Bonferroni adjusted t-tests. 

 
  Boundary strength effect on alignment 

  BC1 BC2 BC3 BC4 Post-hoc t tests (Bonf.) 
Alignment H2 97 43 41 33 BC1>BC2, BC3, BC4 

(ms) L2 141 138 126 133 - 

 
 

Figure 3: Schematic representation of H alignment within the pre-boundary word. All durations are 
presented proportionally; i.e. the distance from L to H is the 100%, and the duration of the pre-
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boundary syllable and alignment of H1 are expressed proportionally to that. The proportional duration 
of the pre-boundary syllable is shown with the green line. 

 
 

 
2.2 Effect of boundary strength on F0 scaling 
 
Four repeated-measures ANOVAs were run on L1, H1, L2 and H2 with boundary 
strength as an independent variable with four levels (BC1-BC4). The ANOVA 
yielded a significant effect of boundary strength on scaling for L1 [F(3, 360) = 180.9, 
p<0.001], H1 [F(3, 318) = 13.9, p<0.001] and L2 [F(3, 315) = 26.5, p<0.001] and no 
effect for H2 (F<1). Figure 4 displays the shape of the intonational contour for each 
boundary condition (duration not shown). Table 2 shows the mean values for BC1-
BC4 for all dependent variables (F0 values transformed as described in section 2.4). 
The last column shows the results of the Bonferroni post-hoc tests, indicating the 
differences that were found to be significant between conditions. 
 

Figure 4: Mean range values for L1, H1, L2 and H2 in each boundary condition.  
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Table 2: Effect of prosodic boundary strength on F0 scaling in each condition and results of Bonferroni 
adjusted t-tests. 

 
  Boundary strength effect on F0 range values 

  BC1 BC2 BC3 BC4 Post-hoc t tests (Bonf.) 
Scaling L1 54 38 27 19 BC1>BC2> BC3>BC4 

(% range) H1 85 87 83 77 BC4<BC1-2-3,BC2<BC3 
 L2 32 45 41 38 BC1<BC2>BC3-4 
 H2 85 84 83 85 - 

 
 A categorical/qualitative difference is unveiled between BC1 and all the other 
conditions, if we take into consideration the overall shape of the intonational contour. 
This finding is, once more, in accordance with viewing pitch accents as a separate, 
qualitatively distinct phenomenon, marking a qualitatively different prosodic domain. 
Looking at BC2-BC4, gradient differences are unveiled, indicating a difference in 
terms of boundary strength; the stronger the boundary, the lower the pre-boundary 
High, and the higher the post-boundary reset. This suggests a gradual boundary 
strength effect, whereby the same phonological entity is enclosed in gradually 
stronger boundaries. Focusing on the distinction between BC2 and BC3, whereby 
according to N&V’s predictions we would expect a phonological divide, no such 
qualitative difference arises. Should we have, on the other hand, a difference between 
an intermediate and intonational phrase, as one might predict on the basis of the 
GrToBI analysis (Arvaniti & Baltazani 2005), then the difference would be between 
an H- and H%, with the expectation being that the H% should be scaled higher, which 
is not the case here. The exact same pattern of scaling and overall shape of contour 
and alignment was found across all speakers. 
 
 
3. Discussion 
 
This study investigated the alignment and scaling of F0 targets at the vicinity of 
prosodic boundaries of variable strength with the goal of testing whether speakers’ 
productions support a qualitative distinction across boundary types or whether they 
point to a gradient variability within the same prosodic domain. Greek speakers were 
recorded reading sentences that included four types of boundaries, generally 
acknowledged as either a prosodic word (in the first type) or intermediate phrase (in 
the remaining types). More specifically, conditions BC1 to BC3 corresponded to 
N&V’s Clitic Group, Phonological Phrase and Intonational Phrase respectively while 
BC4 was the same as BC3 but longer in terms of number of syllables. It was found 
that both categorical and gradient differences can be unveiled on the basis of the 
behavior of F0. Specifically, BC1 was categorically distinct from the other conditions 
both in terms of F0 alignment and scaling; the pre-boundary peak was aligned before 
the final syllable, on the first post-accentual vowel, and the scaling of the overall 
slope before and after the boundary was in contrast to the other conditions. On the 
other hand, an examination of the conditions BC2-BC4 revealed gradient variability 
in F0 scaling and no difference in F0 alignment. These findings seem to support an 
analysis whereby prosodic boundaries for conditions BC2-BC4 are of the same type
but of different strength. This supports a structured hierarchical variability that goes 
against the postulation of three different domains, which should be the case should we 
postulate a new domain each time acoustic differences are found to be statistically 
distinct. Especially the fact that the F0 behaviour across BC2 and BC3 was the same 
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as across BC3 and BC4 indicates that length differences can create the same effects as 
syntactic differences. 
 The question that remains open is how we can formalize the gradient variability 
found in acoustics taking into consideration the SLH. It seems that the most 
prominent solution is to accept a more relaxed SLH allowing for recursion within the 
prosodic structure. In the case of the results of this study, this would suggest that 
conditions BC2-BC4 can be considered as constituting the same domain with 
recursion, adding to a gradually larger body of research using F0 and duration to 
support recursion on the basis of boundary strength and its acoustic manifestation 
(Ladd 1988, Férry & Truckenbrodt 2005, Ito and Mester 2012, Inkelas 1989, 
Gussenhoven 2005, Krivokapíc & Byrd 2012 among many). Following Ito & Mester 
(2012), if one decides that levels sound not be equated with categories, the conflict is 
resolved. This way, we can then maintain the SLH accepting at the same time the 
view that the prosodic structure should consist of a small number of universal 
domains. Ito & Mester (2012) have proposed a three-way distinction from top to 
bottom, namely intonational phrase, phonological phrase and prosodic word, in a 
structure that allows recursion, which seems to be in line with the findings of this 
study on SMG. 
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Abstract 
 
The vocalic system of Ipiros Greek is examined, using a semi-directed speech 
elicitation task, in an effort to enhance our knowledge of the phonetic/ phonological 
characteristics of Modern Greek dialects. Ipiros Greek exhibits unstressed mid-vowel 
raising, unstressed high-vowel deletion and rarely stressed mid-vowel 
diphthongization. The dialect’s vowel space is more compressed than that reported for 
Standard Modern Greek. All non-high vowels show a substantial amount of raising in 
unstressed positions, leading to mid vowels approximating high vowels in terms of 
height.  
 
Keywords: phonetics, phonology, vowel space, formants, vocalic deletion 
 
 
1. Introduction 
 
The last few decades have seen increasing attention to the quantitative study of 
dialects, an enterprise that has led to detailed description and great understanding of 
inter-dialectal differences (e.g. Hughes et al. 2005, Trudgill & Hannah 2002, 
O’Rourke 2010, Jacewicz et al. 2007). Contrary to this trend, our knowledge of the 
phonetic and phonological characteristics of Modern Greek dialects is still rather 
limited and informed by older, mostly impressionistic analyses (e.g. Chatzidakis 
1905, Papadopoulos 1927, Newton 1972, Browning 1991, Kontosopoulos 2000). The 
present paper investigates the acoustics of the vocalic system of a Northern Greek 
dialect, that of Ipiros Greek (henceforth IG) and provides insights into the frequency 
of phonological vocalic phenomena present in the dialect. 

Past impressionistic phonological descriptions of Northern Greek dialects agree 
that they share three very common vocalic phenomena (Newton 1972, Kontosopoulos 
1994), i.e., (a) unstressed high-vowel deletion, e.g. /ma'vrizi/ → [ma'vriz], (b) 
unstressed mid-vowel raising, e.g. /θesalo'nici/ → [θisalu'nic] and (c) stressed mid-
vowel diphthongisation /mo'ro/ → [mu'rwo]. Despite the repeated acknowledgement 
of these phonological characteristics in the literature, no systematic, quantitative 
verification exists yet of the phonological landscape as it appears today. Studies such 
as Newton (1972), though quite detailed, give us a snapshot of dialects which is now 
more than forty years old and bound to be obsolete. More recent articles, such as 
Trudgill 2003, offer analyses which are valuable and systematic, but which are 
nonetheless based on data from older studies. It has been known for sometime now 
that the dialects in question are undergoing contraction (Malikouti-Drachman 2000), 
so the matter of documenting them and analyzing them quantitatively is quite urgent. 
Studies similar to the present one (see e.g. Loukina 2008 for a comparison across 
Athenian, Thessalian and Cypriot Greek; Christou & Baltazani 2010 for Ipiros Greek; 
Topintzi & Baltazani 2012 for Kozani Greek) will create good bases for a much 
needed dialectal atlas of Greek (Trudgill 2003).  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
591-602. Rhodes: University of the Aegean.
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Northern Greek dialects have been classified into three categories, mainly on the 
basis of the application of vowel deletion and vowel raising (Kontosopoulos 1994, 
Trudgill 2003): Extreme Northern dialects, which delete all unstressed high vowels 
and raise unstressed mid vowels; Northern dialects, which delete all unstressed high 
vowels in word final position and raise unstressed mid vowels; and Semi-northern 
dialects, which delete all unstressed high vowels in word final position, but do not 
raise unstressed mid vowels. The exact location of IG on this tripartite division is not 
clear and will form part of the present paper’s investigation. 

According to previous acoustic analyses, one difference between the vocalic 
systems of SMG and IG is that in the latter, vowels do not occur in equidistant 
positions: the distance between mid and high vowels is smaller than that between mid 
and low vowels (Christou & Baltazani 2010). Another finding is that vocalic deletion 
is optional and gradient in its phonetic output and is asymmetric in terms of its 
frequency of application across vowels, since /u/ deletes more often than /i/ (Topintzi 
& Baltazani 2012). Finally, vocalic deletion has also been found to correlate with 
increased duration of the immediately preceding consonant (Topintzi & Baltazani 
2012; also reported in Kainada & Baltazani 2013 for IG and Meneses & Albano 2013 
for Brazilian Portuguese), or with increased duration and raising of the immediately 
preceding vowel, a finding that has been tentatively analysed as compensatory 
lengthening (Christou & Baltazani 2010). Note however that the aforementioned 
studies relied on a small number of speakers and studied either only stressed or only 
unstressed vowels (stressed vowels from two females in Christou & Baltazani 2010; 
unstressed vowels from one male in Topintzi & Baltazani 2012). 

Our aim in this paper is to undertake a more systematic study of the acoustic 
characteristics of the vowels of IG, where we examine more speakers of both genders 
and compare both stressed and unstressed vowels to their SMG counterparts. To 
address the issue of this dialect’s classification within the broader class of Northern 
dialects we investigate the frequency of phenomena like vowel deletion, raising and 
diphthongization. Finally we try to determine whether the finding on vocalic 
lengthening in positions preceding deleted vowels reported in previous literature can 
be confirmed. 

From a theoretical viewpoint, our findings on inter-dialectal research and 
variation can help shed light on issues relating to the typology of vowel spaces and 
theories of vowel dispersion (e.g. Liljencrants & Lindblom 1972, Trudgill 2009), 
theories of vowel reduction due to hypo-articulation (e.g. Lindblom 1983) and 
questions regarding the interface of phonetics and phonology, especially the nature of 
phonological phenomena and their acoustic manifestation. 

In the remainder of this paper, we present the method of elicitation of our dataset 
(section 2), section 3 presents the frequency of occurrence of each of the three 
phonological phenomena in our speakers’ productions, the quality/vocalic space of 
female and make speakers of the dialect, and finally a preliminary investigation into 
the matter of what has been termed as compensatory lengthening, and section 4 
summarises the main research findings and discusses them in view of their theoretical 
implications.  
 
 
 
 
 
 



[  593  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

2. Procedure 
 
2.1 Method 
 
In order for the experiment to accomplish ‘ecological validity’ (term from Post & 
Nolan 2012), i.e. speech approximating natural communication in register with 
dialectal authenticity, and to avoid influences from SMG, the experimental design for 
collecting the present dataset formed a study on its own, and is presented more 
thoroughly in Kainada & Baltazani (2013). In particular, a major consideration has 
been to avoid an experimental setting that favored a convergence of the participants’ 
speech to the dominant culture (Speech Accommodation Theory, e.g. Bebee & Giles 
1984, Giles et al. 1977, Giles & Philip 1979, Giles et al. 1991) and/or placed the 
fieldworker in a powerful position (observer’s paradox, Labov 1972: 209).  

The fact that IG speakers are exposed everyday to SMG, the dominant variety 
which is high in prestige, makes it essential and also challenging to design a proper 
experimental setting that will elicit dialectal productions from the participants. No 
written version of IG exists, therefore asking the participants to read a set of written 
sentences was bound to trigger their convergence to the dominant SMG and therefore 
not an option for the present experiment. We compared different experimental 
protocols to determine the best way of obtaining ecologically valid and linguistically 
meaningful results (for details see Kainada & Baltazani 2013).  The subjects heard a 
question about a picture (Figure 1) e.g. “What is Yannis using to cut the onion with?” 
(Με τι κόβει ο Γιάννης το κρεμμύδι;) and were asked to answer in a full sentence 
using information from the depicted picture, e.g. “Yannis is cutting the onion with the 
knife”, (Ο Γιάννης κόβει το κρεμμύδι με το μαχαίρι). The questions, which were 
recorded using a speaker of the IG dialect, were presented aurally to the subjects to 
avoid influences from SMG.  

 
Figure 1: Photographs like the one depicted here were shown to subjects to elicit the target 

experimental material. See text for details. 
 

 
 
 
2.2 Participants and recordings 
 
Eight native NG speakers were recorded (4 females, 4 males, 45-70 years old). 
Recordings took place at the participant’s homes, or at a café the locals frequent (in a 
separate as much as possible quiet room). Recordings were made directly on a laptop 
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using Audacity, v.2.0.4, as the recording software, set at 44100 sampling rate, and a 
Blue Yeti USB microphone set at cardioid direction. 
 
 
2.3 Materials 
 
We created 20 sentences, each with 2 words inducing deletion of the post-accentual 
vowel (deletion condition), matched with 20 sentences not involving deletion (non-
deletion condition), resulting in a corpus of 640 words (20 sentences * 2 words * 2 
conditions * 8 speakers). 

The test words formed near-minimal pairs across the two conditions, e.g. ɾu'bini – 
ɾu'biɲa (‘ruby-rubies’), the former containing a potential deletion at the post-accentual 
vowel site (final [i]), which the latter lacked to facilitate comparison between minimal 
pairs. An example of the sentences is shown in Table 1. As word final syllables have 
been reported to be the most likely sites for unstressed high vowel deletion (Topintzi 
& Baltazani 2012), all target words carried penultimate stress words, and ended in –i 
for the deletion condition to maximize the possibility of [i] deletion.  

The corpus was specifically designed to facilitate /i/ deletion as part of a bigger 
study on intonation (Baltazani & Kainada submitted). However, as this corpus also 
afforded a large number of vocalic tokens on which to assess the application of mid 
vowel raising and diphthongization, we decided to also include these in our 
measurements. Across all phenomena, we measured 3,272 vocalic tokens. 

 
Table 1: Example of sentences designed to induce vocalic deletion (top) and not to (bottom). Final 

syllables of target words are shown in bold. 
 

Stimulus and expected response 

Q: me pçon ðʝa'leʝi to 'ɾubini i e'leni?  
‘Who is Eleni choosing the ruby with?’ 

R: i e'leni ðʝa'leʝi to 'ɾubini me to 'ʝani  
‘Eleni is choosing the ruby with John’ 

Q: me pçon ðʝalèɣun ta ɾu'bìɲa ta ko'ɾitsça? 
‘Who are the girls choosing the rubies with?’ 

R: ta ko'ɾitsça ðʝa'leɣun ta ɾub'iɲa me to ma'noli 
‘The girls are choosing the rubies with Manolis’ 

 
 

2.4 Measurements 
 
All measurable vowels from the resulting corpus were manually segmented using 
Praat; highly coarticulated vowels, that we were not able to identify with certainty 
were not analysed, as were vowels that had substantial final lengthening or were part 
of hesitation or final devoicing. The location and boundaries of each vowel were 
marked, as well as the application of one of the three well-known phenomena 
expected to appear in the dialect, i.e. deletion, raising or diphthongization. The types 
of analyses we performed on the above dataset are the following: 

 Frequency of occurrence of vocalic phenomena. We measured how often a 
specific potential phonological phenomenon actually applied, for example 
what percentage of unstressed /e/ tokens actually underwent raising. The 
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purpose of this measurement was to determine the classification of this dialect 
among the proposed categories of Northern Greek (see section 1). 

 F1 and F2 frequencies of stressed and unstressed vowels to facilitate the 
description of vowel spaces for this dialect and the comparison to SMG. 

 Duration of vowels preceding target vowels, to test whether deletion of target 
vowels lengthens the vowel preceding them. 

 
 
3. Results 
 
A corpus of 3,272 vocalic tokens were marked-up and analysed. Figure 2 shows the 
distribution of stressed and unstressed vowels. Unsurprisingly, unstressed vowels are 
more frequent, especially /i/ and /a/, and as has been repeatedly reported in the 
literature (Protopapas et al. 2012) very few instances of the vowel /u/ were found. 
 

Figure 2: Stressed and unstressed vowel frequency. 
 

           
All predicted phonological phenomena are attested in the dataset (Figure 3), 

however none of the phenomena applies as systematically as reported in past 
impressionistic studies. The most frequent phonological phenomenon in our dataset, 
/o/ raising, occurred only for 39% of the unstressed /o/ tokens while /e/ 
diphthongization occurred a mere 7%. All in all, high vowel deletion and mid vowel 
raising were attested for between 30% and 40% of the unstressed vowels, while 
diphthongization was uncommon.  
 
Figure 3: Percent application of each vocalic phenomenon in the dataset. Three phenomena are shown, 
deletions, raisings and diphthongisations (del, rais, and dip respectively). Blue portions show how often 

the phenomenon applied in the dataset, e.g. /i/ deletion occurred 34% of the times. 
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The vowel space of IG is shown in Figure 4, left and right panel for females and 
males respectively. The green triangles represent values taken from Baltazani et al. (to 
appear) for stressed vowels of Standard Modern Greek. Mean values for all vowels in 
stressed and unstressed position for both genders are shown in Table 2. Stressed IG 
vowels show typical distribution of the five-system vocalic space. However, a 
somewhat asymmetrical relation of mid vowels to high vs. low vowels is revealed, as 
in previous studies of Northern Greek dialects (Christou & Baltazani 2010). 
Unstressed vowels show non-high vowel raising, but there is no systematic 
centralization compared to stressed vowels. For male speakers, both round vowels 
have more central positions in the unstressed condition but no other vowel does. A 
difference is identified across males and females in /i-e/ in that females do not raise as 
much as males (Trudgill 1983, Cameron & Coates 1989, Chambers 1992). Finally, the 
whole vowel space seems raised in comparison to SMG, but this comparison needs to 
be treated with caution given the inconsistencies in formant values among Greek 
studies (Arvaniti 2008). 
 

Figure 4: Vowel spaces for male and female speakers of IG. Green triangles are reference points for 
SMG taken from Baltazani et al. (to appear). 

 

  
Table 2: Mean values of F1 and F2 for IG’s five vowels broken down by stress and gender. 

 
 Male Female 
 Stressed Unstressed Stressed Unstressed 
 F1 F2 F1 F2 F1 F2 F1 F2 

a 658 1542 538 1553 747 1742 597 1720 
e 475 1742 383 1802 582 2021 495 1972 
i 357 1961 372 1936 444 2156 426 2163 
o 510 1336 402 1473 604 1375 477 1471 
u 401 1260 413 1527 434 1310 461 1369 

 
The distribution of all vowels plotted in the vocalic space is shown, separately for 

males and females as well as stressed and unstressed vowels in Figure 5. It is clear 
that in the stressed productions there is less overlap across vowels, especially for 
female speakers. The unstressed productions overlap substantially, again with males 
showing substantially more overlap than females, especially those of mid and high 
vowels. For the female speakers, the unstressed low /a/ vowel, although raised, 
remains partially distinct from /e/ and totally distinct from /o/.  
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Figure 5: Scatterplot of all vowels produced by all speakers in stressed and unstressed positions. 
 

 
 

The same picture, as for Figure 5, stands when the data are broken down by 
speakers (Figure 6). Non-high vowel raising is the norm for all our speakers.  

 
Figure 6: Scatterplot of each speaker’s vocalic distribution in stressed and unstressed positions. 

 

 
 

Previous literature has reported that vowels preceding syllables with vocalic 
deletion tend to be longer than if no deletion had occurred. For example, the vowel /a/ 
in σπιτάκι /spi'taci/ ‘small home’ might be longer when the final /i/ is deleted [spi'tac]. 
While our dataset was specifically designed to elicit minimal pairs with /i/ deletion, as 
we showed earlier, deletion is not the norm in unstressed high vowels. This means 
that we did not manage to elicit a minimal pair, such as [spi'taci – spi'tac] for all our 
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designed materials. We identified as many such minimal pairs as possible from the 
whole dataset of recordings, i.e. words that only differed in deletion of the final /i/, 
but with similar prosodic position and associated tonal configuration, since these are 
factors known to influence the duration of associated vowels (Beckman & Edwards 
1990, 1994, Byrd & Saltzman 2003, Turk & Dimitrova 2007, Kainada 2010 among 
many). Only 96 such instances were identified across speakers. From this dataset, the 
hypothesis that vowels preceding deletion tend to be longer does not seem to be 
confirmed (Figure 7). Still, the finding needs to be directly tested in a corpus designed 
to elicit such minimal pairs. 
 

Figure 7: Duration of each vowel in positions preceding deletion (_C) or not (_CV) by speaker. 
Missing columns and vowels indicate that no minimal pairs were found. 

 

 
 
 
4. Discussion 
 
Our investigation of the acoustic characteristics of the IG vocalic system revealed that 
although the system comprises the same five phonological vowel categories as SMG, 
the distribution of these vowels in the vocalic space is quite different in the two 
dialects. For both stressed and unstressed vowels the vocalic space of IG is more 
centralized in the F2 dimension compared to that reported for SMG in Lengeris 
(2012), Sfakianaki (2002) and Baltazani et al. (to appear). Moreover the non-high 
vowels occupy higher positions in the F1 dimension compared to their SMG 
counterparts. The positions of unstressed vowels in IG, moreover, are not equidistant: 
mid vowels are much closer to high vowels than to low ones.  

The previously reported phenomenon of vocalic lengthening in syllables preceding 
deletion was not replicated in this dataset. A lengthening effect on the preceding 
consonant was identified instead, verifying Topintzi & Baltazani 2012. This finding 
indicates that some durational adjustments must be taking place in the face of 
upcoming vocalic deletion, but these questions should form the basis for further 
investigation, since our dataset was not specifically designed to test them. 
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One intriguing finding that emerged from our data is the variability of application 
of the three well-known vocalic phenomena occurring in IG, i.e. unstressed high 
vowel deletion, unstressed mid vowel raising, and stressed mid vowel 
diphthongization. Contrary to previous assumptions in the impressionistic, 
phonological descriptions of Greek dialects, these phenomena do not apply every time 
the conditions favoring them appear. The least common phenomenon was 
diphthongization, while deletions and raisings occurred approximately 30%-40% of 
the times. Asymmetries across vowels were identified for vowel raising; /o/ seemed to 
raise somewhat more often than /e/, while such an asymmetry was not found between 
/i/ and /u/ deletion. Loukina (2008:323), in an acoustic comparison across Athenian, 
Thessalian and Cypriot Greek also reports that “the difference between the dialects 
often lies not in the presence or absence of a certain feature, but rather in the extent or 
frequency of use of this feature, especially in quick casual speech”. 

One possible reason for the infrequent appearance of these phenomena in our 
data could be the reported contraction of Greek dialects and their convergence to 
SMG in general (Malikouti-Drachman 2000). Nonetheless, the dearth of quantitative 
studies on the frequency of application of vocalic phenomena renders the reliability of 
past impressionistic reports uncertain. It may well be that the classification of 
Northern Greek dialects on the basis of the vocalic phenomena (as mentioned in 
section 1) can lead to proliferation of categorisations when those are not needed. Our 
data repudiate all possible classifications of IG: as an extreme or a northern dialect, 
since not all vowels are deleted or raised and as a semi-northern dialect since it 
exhibits a substantial amount of raising. It appears more reasonable to assume a 
continuum of dialects more or less prone to exhibit these phenomena, within which IG 
would occur somewhere in the middle. We leave this question open for future 
research. 
 Two further issues ensue on the basis of the current findings. The first relates 
to the target undershoot hypothesis (Lindblom 1983), a hypothesis often visited in 
studies similar to our own. According to the hypothesis, vowels do not reach their 
articulatory targets when they are shorter, leading to a centralization hypothesis 
whereby unstressed (shorter) vowels appear more centralized in the vowel space. This 
is not the case in IG, since in unstressed conditions the vocalic space was not 
centralized in comparison to stressed vowels, but raised; mid and low unstressed 
vowels moved to higher positions compared to stressed ones. In contrast, high vowels 
were not lowered and unstressed vowels had similar positions to stressed ones in the 
F1 axis. Second, the maximal dispersion hypothesis (Liljencrants & Lindblom 1972) 
suggests that the number of vowels in a vocalic system will affect their distribution in 
the vowel space, since vowels tend to be equidistant for perceptual clarity and 
therefore tend to be maximally dispersed. IG does not meet this expectation, since its 
mid vowels are realized very near the high ones. The differences found between the 
vocalic spaces of SMG and IG are in agreement with Trudgill’s (2009) revised 
hypothesis, that allows for non standard varieties to show asymmetrical distributions, 
contrary to standard varieties such as SMG, which are more prone to follow the 
maximal dispersion hypothesis. 

One alternative explanation for the distribution of vowels in IG is language 
contact, which has been offered as one way to explain the acoustic characteristics of 
Thessalian Greek. A comparison between Thessalian Greek on one hand and 
languages that have been in extensive contact with it like Aromanian and Bulgarian 
on the other, has shown that all three share vowel reduction to the same extent 
(Loukina 2008). A comparison between IG and languages it has been historically in 
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contact with, in search for an explanation of its vocalic system distribution is beyond 
the scope of our study but it is a plausible hypothesis worth exploring. 

The acoustic data from the present paper contribute to our understanding of 
the vocalic system of Northern Greek dialects, while adding to the description of their 
phonology. A variety of questions remain for future research, one very prominent 
among them being a perceptual analysis of IG’s vocalic system. It is clear from the 
present paper that, especially in unstressed positions, the acoustic differences across 
mid and high vowels are very small. It should form a matter of future research to 
show how and whether these differences are employed by speakers of the dialect. 
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Abstract  
 
In this paper we examine exceptional cases of internal and external gender agreement 
in classical Attic Greek. It is argued that both marked and unmarked structures of 
gender agreement are the combined result of the syntax – morphology interface. 
Syntax defines the agreement domain in the phrase structure level, while morphology 
interprets the syntactic information through an agreement mechanism based on the 
noun – adjective interaction and realizes agreement via inflection in the terminal 
nodes. In contrast to traditional approaches, a crucial point of the analysis is that 
semantics play no role in the derivation of agreement structures.   
 
Keywords: adjective, animacy, gender, gender agreement, morphology, noun, 
grammatical features, semantics, syntax. 
 
 
1. Introduction 
 
Agreement is generally considered as one of the most important phenomena in 
modern linguistic theory. This is mainly because it forms the domain of the interfaces 
between the grammatical components of syntax and morphology and also because it 
reveals, especially in languages with rich morphology, the potential and the limits of 
inflection to realize well-formed syntactic structures. 

In this paper we investigate the mechanisms underlying the realization of gender 
agreement in classical Attic Greek with emphasis: (i) to structures of internal 
agreement, consisting of a noun and an attributive adjective or participle, like (1) and 
(1a), and (ii) to structures of external agreement, consisting of a noun or nouns 
functioning as a subject or object and a predicate adjective or participle, like (2) and 
(2a).   

 
(1)    πόλις ἔρημη, μεγάλη                           (: adjective)  

       the cityN-fem desertedAdj-fem largeAdj-fem 
“a large deserted city”        (Xen.Anab.1.5.4.) 

 
(1a) οἶδα            τούς θυμουμένους      ἵππους          καταρτυθέντας         (: participle) 
 i know that the   untamedPart-masc  horsesN-masc  are domesticated 

“I know that the untamed horses are domesticated”                (Soph.Ant.478) 
 
(2)    ἡ δέ χάρις     ἄδηλος        γεγένηται          (: subject – predicate) 
  the graceN-fem unclearAdj-fem has became      
        “the grace has became unclear”         (Aes.Suppl.233) 
 
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
603-615. Rhodes: University of the Aegean.
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(2a) δηλοῖ           ψευδή          τήν διαθήκην                      (: object – predicate) 
  he declares   forgedAdj-fem   the  willN-fem 
  “he declares the will forged”                   (Dem.45.34) 

 
Both types of agreement are derived on the basis of the syntax – morphology 

interface which is carried out in accord to a standard pattern: syntax defines the 
domain of the agreement relations in the phrase structure level while morphology 
realizes them via inflection in the terminal nodes. In such a context, the interface of 
syntax to morphology is generally symmetric. However there are also cases in which 
morphology violates the syntactic principles by interpreting and expressing agreement 
relations in a quite different way. This leads to structures like (3) and (4) in which the 
violation of gender agreement was described as semantically driven by traditional 
syntax (Schwyzer 1958, [2002], Humbert 1960, Smyth 197610). 

 
(3)   Ὁ σίγλος  δύναται ἑπτά  ὀβολούς    καί   ἡμιωβέλιον   Ἀττικούς  
         the siglus is worth  seven obolsN-masc and    half-obolsN-neut AtticAdj-masc 
        “the siglus is worth seven and a half Attic obols”      (Xen.Anab.1.5.6) 
 
(4)  ἄπιστον                  ταῖς πολιτείαις ἡ τυραννίς       
        mistrustAdj-neut  [is]     states                 despotismN-fem 
        “despotism is an object of mistrust to free states”      (Dem.1.5)       
 

In this paper we claim that in such structures, the violation of gender agreement 
may be described as a case of morphological agreement without an involvement of 
semantics. Our approach is based on data from the Attic Greek of the classical period, 
analyzed on the theoretical model of the Feature Theory (Halle & Marantz 1993 and 
Ralli 1998, 1999, 2000, 2005 for Modern Greek). 

The paper is organized as follows: section 2 and its sub-sections 2.1 and 2.2 
provide theoretical definitions on agreement and particularly gender agreement by 
focusing on the problems concerning the gender agreement structures of the Attic 
Greek. Section 3 examines the features of the Attic Greek nominal inflection, while its 
sub-section 3.1 focuses on the features of gender and animacy. Section 4 is devoted to 
the relation of gender and inflection; sub-section 4.1 discusses the structural changes 
in the Attic Greek noun and adjective inflection. Finally, section 5 describes the 
morphological agreement mechanism and argues against the role of semantics in the 
derivation of the divergent gender agreement structures, while sub-section 5.1 
proposes a tentative model for a pure morphological analysis of all gender agreement 
structures under discussion.  
 
 
2. Theoretical definitions 

2.1 Nominal agreement and gender agreement  
 
In standard linguistic theory (Steele 1978, cited by Corbett 2003) agreement is defined 
as the systematic covariance between a semantic or formal property of one element 
and a formal property of another. This covariance may concern structures with 
nominals, that is an agreement of an adjective and a noun (nominal agreement) and 
structures with verbs like the agreement of a verb and its noun-subject (verbal 
agreement). In both types of agreement, the first element which determines the 
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agreement is the controller, whereas the second element, whose form is defined by 
agreement, is the target. The context in which agreement takes place is defined in 
terms of grammatical features, whereas the environment which accommodates the 
relationship of a controller to its target is the agreement domain.  

Focusing on nominal agreement, the controller is the noun and the target is the 
adjective. The context of their relation is expressed through the nominal features of 
gender, number and case, while, the agreement domain is the noun phrase for the 
internal agreement and the predicate for the external agreement. In this paper we 
examine cases of internal and external agreement, with a special focus on the factors 
determining the role and behavior of the feature of gender. 

2.2 Gender agreement: defining the problem 
 
According to the linguistic data available in the literature, Attic Greek exhibits at least 
four divergent construction types of gender agreement (Schwyzer 1958 [2002], 
Humbert 1960, Smyth 197610). The first concerns structures like (5) in which the 
agreement is built in accord with the natural rather than with the grammatical gender 
of the controller. 
 
(5)     χαῖρε,  ὦ κολλικοφάγε        Βοιωτίδιον,                τί       φέρεις;        

 hello,  O pie-eaterAdj-masc  little BoeotianAdj-neut  what   you bring 
“hello, O pie-eater little Boeotian, what are you bringing to us?”  

    (Arist.Ach.872) 
 

The second includes structures with two controllers and one target adjective, like 
(6), in which the target conforms to the gender of one of the two controllers, and not 
necessarily of the adjacent one. 
 
(6)    ἰδών      τόν Στρομβιχίδην     καί    τάς ναῦς         ἀπεληλυθότα         
               he saw   StrombichidesN-masc  and   the shipsN-fem   having gonePart-masc 
         “he saw Strombichides and the ships having gone”                          (Thuc.8.63) 

 
The third type concerns structures like (7) in which the target is always in the 

neuter gender, despite the gender of the controller.  
 
(7)     Ἡ Λάκαινα μέν  πόλις      μέγ’         ἐστί             

     Lakaina              cityN-fem  bigAdj-neut is 
“Lakaina is a big city”           (Eur.Andr.209) 

 
Finally, the forth type concerns structures showing controller gender conflicts 

which are always resolved through the dominance of the neuter gender quite 
independently of the gender of the controllers, like (8)  
 
(8) ἡ τε φάρυγξ        καί   γλῶσσα             αἰματώδη                ἦν        

     the throatN-fem  and   the tongueN-fem  blood stainedAdj-neut were 
“the throat and the tongue were blood stained”              (Thuc.2.49) 
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The main element which comes out from the examination of the cases presented is 
the lack of correspondence between syntax and morphology. In particular, whereas 
syntax defines the domain of the agreement relation, morphology realizes it via the 
nominal inflection in a way violating the typical syntactic conditions, namely the 
absolute correspondence of the noun and the adjective with regard to gender. A 
possible way to understand this is by considering that agreement is subject to the 
idiosyncrasies and the structural limitations of the inflectional system itself. Such a 
remark turns our study to the examination of the nominal features underlying the 
derivation of the inflectional forms of ancient Greek and especially the features of (the 
natural and grammatical) gender, as well as of the status that these features have in the 
organization and development of the Attic Greek inflection. 
 
 
3. The features of the Attic Greek inflection  
 
According to the Feature Theory (Halle & Marantz 1993, Ralli 1998, 1999, 2000, 
2005 for modern Greek) nominal features are considered to be grammatical primitive 
elements organized on an attribute-value pair basis which trigger the morphological 
spelling rules responsible for the derivation of any morphological form of a language. 
For classical Attic Greek, the nominal features are case, number, gender and 
inflectional class and are all realized morphologically either in the lexical base (i.e. 
gender, inflectional class) and/or the ending (i.e. number, case, inflectional class) 
(Ralli 2005). With the exception of the inflectional class which controls the mapping 
of the inflectional endings to their lexical bases and therefore, plays no role in 
nominal agreement, the other three features of number, case and –particularly– gender 
are crucial for the agreement relation between a noun and an adjective. In what 
follows we focus on the role and function of gender in structures of nominal 
agreement.    
 
 
3.1 Gender and Animacy   
 
Gender is a complex category of grammar whose role is to classify and organize 
nouns into groups. This classification may be arbitrary and conventional, when it 
refers to abstract distinctions which have no reference to the real world (cf. πέλεκυς 
“axe”, masc. – τράπεζα “table”, fem. – βέλος “arrow”, neut.), or specific and concrete, 
when it refers to natural distinctions like those expressed by sex and distinguish 
between male and female entities, or by life and distinguish between living and non-
living entities (cf. ἀνήρ “man” <male>, masc. – γυνή <female> “woman”, fem.). 
Despite the presence of a referent in the real world or not, both types of gender 
classifications have a grammatical codification expressed in terms of linguistic 
features. Thus the first type of distinctions is described by what is known as 
grammatical gender (henceforth gender) and it is codified by the feature values: 
masculine, feminine and neuter. The second concerns the natural gender (henceforth 
animacy) and it is codified by the values +animate and -animate.   

From a morphological viewpoint, both gender and animacy features are formal 
elements of the internal constitution of nouns. The evidence supporting such a view is 
found for gender: (i) to its definition as an inherent lexical feature, which remains 
unchanged and cannot be modified by syntax, (ii) to its definition as a fully specified 
element of the lexical basis rather than of the nominal ending, since lexical bases of 
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different genders may share the same nominal endings as we see in table 1 (Ralli 
2003, 2005 ), and finally (iii) to its fixed relation with certain derivational affixes as it 
is shown in table (2) (Schwyzer 1958 [2002], Anastasiadi-Simeonidi & Chila-
Markopoulou 2003, Ralli 2003). 
  

Table 1: The distribution of the same endings to different genders 
Masculine bases Feminine bases Endings 

ἄνθρωπ- “man” ὁδο- “street” ‐ς 
φύλακ- “guard” φάλαγγ- “phalags” ‐ς 

Σωκράτησ- “Socrates” τριήρησ- “trireme” - 
Table 2: The relation of gender to derivational affixes 

Derivational 
affixes 

Affix 
meaning 

Gender Examples 

-σι- “action” feminine λύσις “solution”, τίσις “payment” 
-ευ- “agent” masculine ἱππεύς “horseman”, γραφεύς “scribe”, βασιλεύς “king”  
-ιο- “diminutive” neuter παιδίον “little child”, ἀνθρώπιον “little man”, γύναιον  

“little woman”  
-ίδιο- “diminutive” neuter Σωκρατίδιον  “little Socrates”
-άριο- “diminutive” neuter ἱππάριον “little horse”, κηπάριον  “little garden”  
 
The evidence speaking for the morphological character of animacy is: (i) its role in 

defining the sense of nominal roots  (cf. πατήρ “father”, masc., ἀνήρ “man”, masc., 
μήτηρ  “mother”, fem.,  θυγάτηρ  “daughter”, fem., etc.), (Kuryłowicz 1964), (ii) its 
relation to the sense of certain word classes like those in table 3 (Kuryłowicz 1964, 
Schwyzer 1958 [2002]) and finally, (iii) its relation to the distribution of the 
inflectional endings into the various inflections (Morpurgo 1968).  

This last piece of evidence is quite important because it reveals the relation of 
animacy to gender and its influence to the internal organization and the historical 
development of the nominal inflection, as we will see in the next section. On the other 
hand, it dissociates animacy from the natural distinctions it originally expressed and 
turns it into means of grammatical distinctions expressed by sets of nominal endings. 
What follows from this is that animacy becomes an abstract feature of nominal 
inflection just like gender with the exception it reflects a different philosophy in the 
distribution of the nominal endings. 
 

Table 3: The relation of gender to certain word classes 
Word class Gender Examples 

names of rivers masculine Σπερχειός, Κηφισσός, Πηνειός, Ἀσωπός 
names of trees feminine πρῖνος “oak”, μύρτος “mirtle”, ῥόα “pomegranate tree”, μηλέα “apple 

tree”, συκῆ “fig tree”, δρῦς “oak” 
names of fruits neuter μῆλον “apple”, μύρτον “myrtles blossom”, πίσον “pea”, πράσον “leek”, 

σῦκον  “fig” 
 
 
4. Gender and nominal inflection 
 
Given that the role of morphology in gender agreement depends syntactically on the 
interaction between a noun and an adjective and morphologically on the structural 
organization of the nominal inflection realizing it in terms of gender and animacy, our 
aim is to find out the nature of this interaction and also the role of the nominal 
inflection in it. Starting with the first aim, the necessary condition for the existence of 
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a gender agreement construction is that the target should conform to the features of 
the controller. Practically, this is possible with the transmission of the noun features to 
the adjective via the definition of the special feature values of the latter in accord to 
the special feature values of the former (Corbett 2003, Ralli 2001, 2003, 2005). From 
a morphological viewpoint, this means that adjectives have nominal features but with 
their special values underspecified (Ralli 2005). Thus the role of morphology is 
exactly the specification of these values and also their realization via particular 
endings as the noun. However, as we will show in the next section, this feature 
specification depends crucially on the noun and the adjective inflection and 
particularly on the internal organization of the inflectional endings with reference to 
the gender and the animacy features. 
 
 
4.1 Structural changes of the Attic Greek inflection 
 
The study of the nominal inflection reveals that the distribution of the nominal 
endings in the inflectional paradigm relates closely to both gender and animacy 
features. More specifically, as we see in table 4, the nominal endings of the 2nd and 
the 3rd inflections show a bipartite classification of the endings in two sets, one for 
the masculine and the feminine (Set A) and one for the neuter (Set B) (Chantraine 
19612 [1990], Morpurgo 1968) 
 

Table 4: The distribution of the 2nd and 3rd inflection endings with regard to gender 
number  Inflection 2nd inflection 3rd inflection 

Case 
     Gender 

Set A  Set B Set A  Set B 
masc./fem. neut. masc./fem. neut. 

 
 

Singular 

nom. -os -on -s - 
gen. -oː -oː  -os -os 
dat. -ɔːi  - ɔːi -i -i 
acc. -on -on -a - 
voc. -e -on -s - 

 
 

Plural 

nom./voc. -oi -a -es -a 
gen. - ɔːn - ɔːn - ɔːn - ɔːn 
dat. -ois -ois -si -si 
acc. -oːs -a -as -a 

Dual nom./acc./voc. - ɔː - ɔː -e -e 
gen./dat. -oin -oin -oin -oin 

 
This classification however does not hold for the 1st inflection which has no neuter 

gender and for that reason it is able to distinguish the masculine from the feminine 
gender in the nominative and the genitive case of the singular through the presence 
and the absence of the final -s ending, as it is shown in table 5 (Seiler 1958, Morpurgo 
1968).  
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Table 5: The distribution of the 1st inflection endings with regard to gender 
1st inflection 

Number Singular Plural Dual 
Gender 

Case 
masc. fem. masc./fem. masc./fem. 

nom. -aː-s -aː-/-a-  -aːi -aː 
gen. -oː- -aː-s/-εː-s - ɔːn -ain 
dat.  -aːi -ais -ain 
acc. -an -aːs -aː 
voc. -a -ai -aː 

 
In terms of the nominal features, the logic underlying the ending distribution in the 

nouns of the 2nd and the 3rd inflections is the distinction based on the animacy 
feature. On the contrary, the ending distribution in the 1st inflection follows an 
innovative pattern which, apart from the distinctions expressed by animacy, 
accommodates also the gender distinctions. This development renovates the 
classification of the 2nd and the 3rd inflections by introducing the gender feature to 
them as well. The advantage of this change is that morphology is now able to realize 
the distinctions inside the set A by discerning the masculine from the feminine 
genders via different endings (Morpurgo 1968).  

In a next step, this new pattern of gender distinctions introduced in the 1st 
inflection, was expanded to the adjective inflection, which also adopted the tripartite 
classification of the endings into masculine, feminine and neuter in the majority of 
cases. As a result, the adjectives acquired a system of inflectional endings necessary 
for marking gender distinctions their own way (Morpurgo 1968).  

The association of gender agreement with the structural changes in the system of 
the nominal inflection opens the way for a morphological approach to it with 
reference to the peculiarities of the Attic Greek noun and adjective inflections. On the 
other hand, it changes radically our current view about the role of semantics in gender 
agreement constructions. Both issues will be discussed in the next section. 

 
 
5. Gender agreement in Attic Greek reconsidered 
 
As it has been pointed out already, the key feature for the analysis of gender 
agreement structures in Attic Greek is the co-operation of syntax and morphology. 
Both components make reference to their own system of features; thus the 
interpretation and the derivation of a certain structure arise through the interface of the 
different feature sets. 

Focusing on morphology, the derivation of gender agreement comes from the 
interaction of the noun and the adjective involved in a structure. In practical terms this 
is possible via the interplay of the features forming the internal constitution of the 
noun (i.e. the animacy and gender) with the features of the adjective (i.e. the gender). 
The agreement process is complete when the underspecified features of the adjective 
acquire a certain value by the relevant features of the noun.  

This sort of interaction is built on two formal assumptions. The first is the different 
organization of the animacy and the gender features underlying the noun and the 
adjective inflections, which has been pointed out already, as well as the way they 
relate to each other. The second is the set of rules defining the hierarchical ranking of 
both animacy and gender features in structures with more than one controllers. 
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Specifically, the different organization of the noun and the adjective features 
shown in table 6, raises problems of internal conflict due to the lack of compatibility 
between them. 

  
Table 6: Feature organization of noun and adjective inflection 

Features Noun inflection Adjective inflection 
animacy +animate -animate - - - 
gender masculine feminine neuter masculine feminine neuter 
 
A possible way out of this problem is through a systematic formalization which 

ensures the correspondence of the two feature sets. This formalization takes the form 
of mapping rules, such as those in (11) and (12), which control the combinations of 
the animacy and gender features of the nouns and interpret them in terms of the 
gender features. As a result the underspecified gender features of the adjective acquire 
a certain value by the corresponding features of the noun.  
 
(11)  i. +animate, masculine    masculine (: ἀνήρ) 
  ii. +animate, feminine    feminine                           (: γυνή) 
  iii. +animate, neuter    masculine or feminine     (: μειράκιον, κοράσιον) 
 
(12) i. -animate, masculine    neuter         (: ὀβολός) 
  ii. -animate, feminine    neuter         (: ναῦς) 
  iii. -animate, neuter     neuter         (: ἡμιωβέλιον) 
 

Coming to the second assumption, the special values of the animacy and gender 
features are organized on a strict hierarchical ordering which resolves all possible 
conflicts in constructions with more than one controllers. Again the hierarchical 
ranking is expressed through a set of rules like those given in (13) – (15), which have 
strong typological and historical grounding (Kuryłowicz 1964, Morpurgo 1968, Sihler 
1995, Chila-Markopoulou 2003) and define the controller whose features prevail. 
Since the aim of the conflict resolution is the definition of the adjective feature, the 
hierarchy rules concern chiefly the ranking of the gender feature values. 

  
A.  [animate] vs. [inanimate]:  
 
(13) i.  +animate > -animate 
 
B.  [animate, masculine/feminine] vs. [animate, neuter]:  
 
(14) i.  masculine > feminine 

ii.  masculine > neuter  
iii.  neuter > feminine 

 
C.  [inanimate, masculine/feminine] vs. [inanimate, neuter]: 
 
(15) i.  neuter > masculine 

ii.  neuter > feminine 
 

Both assumptions are based on the interplay of the animacy and gender features, 
which reflect the way that both agreement and inflection may formally capture the 
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speaker’s attitude toward the controller. More specifically, if the speaker wants to 
stress an idiosyncratic feature of the noun (no matter if it refers to a natural gender 
distinction or to a special pragmatic situation), which should be marked by agreement, 
morphology realizes this by specifying the animacy feature and also by administrating 
its interaction with the gender feature via the mapping and the feature ranking rules 
described.  

Such an approach to gender agreement changes radically the view about the role of 
semantics in defining gender agreement relations. In particular, since all exceptional 
cases discussed in section 2.2 above, can be analyzed as system formalizations based 
simply on the codification of the real world by morphology through the gender and 
the animacy features, and also it is true, as it has been pointed out, that this 
codification depends mainly on the speaker’s attitude and its intention to stress a 
particular feature of the controller, then their possible connection to an exceptional 
semantic meaning (an interpretation proposed by the traditional analyzes), (Schwyzer 
1958, [2002], Humbert 1960) can be simply envisaged as an interpretation of the 
morpho-syntactic information in the logical form. This typically happens only after 
the completion of the syntactic and the morphological derivation processes and not 
before (Ralli 2005)1. 

 
 

5.1 The interpretation of the data  
 
In accord to the discussion in section 5, we proceed to a tentative interpretation of our 
data. We start by examining two structures of internal agreement illustrated by (16) 
and (17) and then two structures of external agreement represented by (18) and (19). 
All four cases concern marked structures in the sense they violate the rules of typical 
syntax and are analyzed in contrast to the default – unmarked structures illustrated by 
the examples (16a – 19a)2. 
 
(16)  Τά   μειράκια      πρός  ἀλλήλοις       διαλεγόμενοι         
        the youthAdj-neut with   one another  conversingPart-masc 
        “the youth conversing with one another”         (Pl.Lach.180e) 

 
(16a)  Τά   μειράκια     πρός     ἀλλήλοις     διαλεγόμενα          
        the youthAdj-neut with   one another  conversingPart-neut 
          “the youth conversing with one another”         (Pl.Lach.180e) 
 
(17)  ὁ     σίγλος  δύναται  ἑπτά   ὀβολούς    καί   ἡμιωβέλιον      Ἀττικούς     

    the siglus  is worth  seven obolsN-masc  and  half obolN-neut  AtticAdj-masc 
    “the siglus is worth of seven and a half Attic obols”        

    (Xen.Mem.1.26) 
 
 
 

                                                            
1 The details of the semantic interpretation of these constructions in the logical form will not be further 
discussed here. 
2 The definition of these structures as unmarked is made chiefly on hypothetical grounds since there are 
no clear indications for all cases that they were actually in use in classical Attic as alternative 
constructions next to the marked ones. 
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(17a)  ὁ     σίγλος  δύναται  ἑπτά   ὀβολούς    καί   ἡμιωβέλιον      Ἀττικόν     
the siglus  is worth  seven obolsN-masc  and  half obolN-neut  AtticAdj-neut 
“the siglus is worth of seven and a half Attic obols”       (Xen.Mem.1.26) 

 
(18)   ἔστι δέ  ἡ Χαιρώνεια            ἔσχατον       τῆς   Βοιωτίας              
 is         the  ChaeroneaN-fem  lastAdj-neut    of    Boeotia 
         “Chaeronia is on the frontier of Boeotia”              (Thuc. 4.76) 
 
(18a)   ἔστι  δέ ἡ Χαιρώνεια            ἐσχάτη        τῆς  Βοιωτίας              
           is         the  ChaeroneaN-fem  lastAdj-fem    of    Boeotia 
           “Chaeronia is the last city of Boeotia”               (Thuc.4.76) 
 
(19)  ἡ     τε    φάρυγξ        καί      γλῶσσα          αἰματώδη                 ἦν  
         the  and  throatN-fem   and  the tongueN-fem  blood stainedAdj-neut  were 
       “the throat and the tongue were blood stained”              (Thuc.2.49) 
 
(19a)   ἡ     τε    φάρυγξ        καί      γλῶσσα          αἰματώδεις              ἦν 
           the  and  throatN-fem   and  the tongueN-fem  blood stainedAdj-fem  were 
          “the throat and the tongue were blood stained”              (Thuc.2.49) 

 
Starting with the internal agreement, the marked structure in (16) concerns a noun 

controller (μειράκια) and a target participle (διαλεγόμενοι). The speaker stresses the 
animacy feature of the noun which points to a male referent. This attitude modifies the 
animacy feature value of the controller from [-animate] to [+animate]. In a next stage, 
the mapping rule (11)iii interprets the whole constitution of the noun, namely 
[+animate, neuter], as [masculine] and transmits it to the participle. In contrast to (16), 
the unmarked structure (16a) has no male referent to be stressed. Thus, the animacy 
feature is considered redundant by the speaker and the controller is defined as [neuter] 
on the basis of the gender feature only. This is also the gender specification of the 
agreeing participle (i.e. διαλεγόμενα).  

In the case of the structure (17) there are two noun controllers (ὀβολούς and 
ἡμιωβέλιον) and one target adjective (Ἀττικούς). In the marked structure the speaker 
stresses the superiority of the obol as opposed to its subdivision, the half-obol. This 
attitude is codified by morphology through the marking of the animacy feature of the 
noun ὀβολούς as [+animate] and the final definition of its internal feature constitution 
as [+animate, neuter]. On the other hand, the constitution of the noun ἡμιωβέλιον 
remains unchanged, pointing at its insignificant monetary value. The mapping rules 
(12)i and (12)iii interpret the feature combinations of both controllers as [masculine] 
and [neuter] respectively, while the feature hierarchy rule (13) ranks the masculine 
ὀβολούς in a higher position than the neuter ἡμιωβέλιον. This ranking defines the 
gender of the agreeing adjective as masculine (i.e. Ἀττικούς) after the feature of the 
noun ὀβολούς. 

In the unmarked structure (17a), the speaker pays no attention to the difference of 
the two monetary units. Therefore the two nouns are defined as [-animate, masculine] 
and [-animate, neuter], respectively. Since the animacy feature is considered 
redundant, there is no involvement of the mapping rules. On the contrary there is an 
involvement of the hierarchy rule (15)i according to which the inanimate neuters are 
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ranked higher than the inanimate masculines. As a result, the gender of the agreeing 
adjective is specified as [neuter] after the gender of the noun ἡμιωβέλιον.   

Coming to the external agreement, structure (18) involves a noun controller 
(Χαιρώνεια) and a predicate adjective (ἔσχατον). In the marked structure, the speaker 
proposes to stress the position of the city at the remotest part of Boeotia. This is 
codified by the emphasis to the -animate feature of the noun, which is generally 
defined as [-animate, feminine], possibly by reference to an abstract geographical 
point (i.e. σημεῖον) rather than to a political and social organization (i.e. πόλις). The 
mapping rule (12)ii interprets this feature combination as [neuter] and specifies the 
gender of the agreeing predicate adjective in the same way, namely ἔσχατον. In the 
unmarked structure (18a) the animacy feature is indifferent and the controller is 
defined exclusively by the gender feature as feminine. This is also the gender 
specification of the adjective (i.e. ἐσχάτη).    

The last example, structure (19), concerns again two noun controllers (i.e. φάρυγξ 
and γλῶσσα) and a predicate target adjective (i.e. αἰματώδη). In the marked structure, 
the speaker considers both nouns as things, thus stressing the [-animate] value of the 
animacy feature. As a result, the two controllers are defined as [-animate, neuter]. The 
mapping rule (12)iii interprets both combinations as [neuter] and specifies the gender 
of the adjective on this basis. An interesting point here is also that there is no ranking 
of the two controllers since they both bear the same feature values (i.e. neuter).  

In the unmarked structure (19a) the indifference of the speaker as to the animacy 
feature defines the two controllers only on the basis of their gender, namely as 
feminines and specifies the predicate adjective in the same way (i.e. αἰματώδεις). 
Again there is no ranking of the features of the controllers. 
 
 
6. Conclusions 
 
In this paper we examined the exceptional gender agreement constructions of classical 
Attic Greek. The derivation of gender agreement structures is a complex phenomenon 
which calls for the co-operation of syntax for the definition of the agreement domain 
and morphology for the realization of agreement via inflection. In the majority of 
gender agreement structures the correspondence of syntax and morphology is 
symmetric. However, there are often cases in which morphology violates the rules of 
typical syntax producing exceptional agreement constructions. Their derivation relates 
closely to the different organization of the noun and adjective gender features. In 
particular, whereas nouns are marked for the natural (animacy) and grammatical 
gender (gender), adjectives are marked only for the grammatical gender. This 
different organization reflexes the internal distribution of the nominal endings in the 
noun and the adjective inflections. On this basis, the exceptional gender agreement 
constructions are described as the result of a process which maps the noun to the 
adjective features, via mapping rules, and also ranks the noun features, through 
hierarchy rules, in cases of feature conflict arising when more than one controllers are 
involved. In any case the motive for the derivation of these constructions is the 
speaker’s attitude toward the controller. This morphological approach to gender 
agreement has the advantage of capturing both the exceptional and the default gender 
agreement structures. 
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Abstract 
 

In this paper we would like to suggest a way in which one fragment of Modern Greek 
could be turned into a computational grammar. The grammar is constructed according 
to the Lexical Functional Grammar (LFG) of the Parallel Grammar (ParGram) 
Project. This fragment of the Greek Language focuses on the syntax of those 
subordinate clauses which are complements of the main clauses. The aim of this 
project is to contribute to an effort, started by Chatsiou (2009), of composing a large-
scale computational Grammar of Modern Greek, being at the same time parallel to 
other projects being done for other languages.  

 
Keywords: XLE, LFG, Complement clauses, Modern Greek 
 
 
1. Introduction 

 
In this paper we would like to suggest a way in which one fragment of the Modern 
Greek language could be turned into a computational grammar. The grammar is 
constructed according to the Lexical Functional Grammar (LFG) of the Parallel 
Grammar (ParGram) Project, which is undertaken by various linguists and 
researchers around the world whose aim is to create parsing grammars for academic 
and industrial purposes.  The Greek Grammar has been built with the Xerox 
Linguistics Environment (XLE) parser and the paper analyzes the main as well as 
some types of the subordinate clauses; these which are complements of the main 
clauses and used as subject or object complements or as nominal attributes of the 
main clause phrases. These have been called “nominal”, within traditional 
descriptions, because they are equivalent to NPs in matters of the above mentioned 
syntactical positions. The widely known phenomena which take place in the Greek 
language, such as the free word-order phenomenon and the pro-drop phenomenon are 
also being handled with and implemented in the project. As the current paper is only a 
small fragment of the Greek Language and has the purpose of introducing the 
subordinate clauses to XLE, the lexicon used is not very wide as the emphasis is given 
on the syntactic structures.  

In our project we will firstly refer to some introductory comments about XLE. 
After that, we will go into some basic principles of the Greek syntax in order to make 
clear the fragment of Modern Greek which is being analyzed. Then, we will move on 
with the presentation of the computational fragment of the Greek Language and 
finally, we will conclude with a reference to the points still needed to be improved in 
future projects and we will introduce new areas of future research. 

 
 
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
616-631. Rhodes: University of the Aegean.
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2. About the Xerox Linguistic Environment (XLE) 
 

XLE is a computational environment that assists in writing and debugging Lexical 
Functional Grammars (LFGs) (Kaplan & Bresnan 1982). LFG is a theory of grammar 
first introduced by Bresnan and Kaplan (1982). This theory sets two syntactic levels 
of representation: the c- (constituent) structure, which shows the dominance and 
precedence relations and is represented as a phrase structure tree, and the f- 
(functional) structure, which shows the syntactic predicate argument structure and is 
represented as an attribute-value matrix. The c-structure results from a context free 
grammar, while the f-structure presents the constraints imposed on this context-free 
grammar (Butt, King, Nino, Segond 1999). An example of these two levels of the 
sentence John ate a cake is shown in (1): 

(1)  c- structure      f- structure 
 

           
   PRED  ‘eat <(↑SUBJ),(↑OBJ)>’ 
 

            S                                                     SUBJ  PRED John 
    NP           VP                   CASE Nom 

 (↑SUBJ)=↓       ↑ = ↓       NUM sg 
        
    N       V         NP  
↑ = ↓     ↑ = ↓   (↑ OBJ)= ↓       

   OBJ   PRED‘cake’                               
  CASE Acc 

John        ate      D             N    NUM sg 
     INDEF +   ↑=↓ 

                        ↑ =↓       
 
a           cake                 

   TENSE      past 
   
 
The c-structure is linked to the f-structure through the φ-projection, represented as 

a set of f-structure annotations on the c-structure nodes. (Chatsiou 2009) The arrows 
are variables; ‘↑’ represents the node immediately dominating the constituent under 
which the arrow is placed, and ‘↓’ that node itself. This would mean, for example, that 
the (↑SUBJ)=↓ notation under the NP node shows that the f-structure of its mother 
node, here S, will also be its own f-structure. For a more detailed presentation of LFG, 
the reader may refer to Bresnan and Kaplan (1982). 

XLE is a platform, originally written in the 1990’s for the development of such 
grammars. This development takes place in the Palo Alto Research Center (PARC). 
XLE is implemented in C and runs through Solaris, Linux, Windows and MacOS 
operating systems. It contains a parser, a generator and a finite-state morphological 
analyzer as well as other tools necessary for grammar development activities. It has 
been used for a range of Natural Language Applications, from Machine Translation to 
Computer Assisted Language Learning (Butt and King 2007).  It can also be used in 
search engines and improve the search results as the queries can be inserted based on 
natural language (cf. Microsoft’s Bing) (Chatsiou 2009). Let’s now have a brief look 
at the sentences of Modern Greek. 
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3. About the sentences in Modern Greek 
 

According to the traditional Syntax of Modern Greek published by OEDB, the 
sentences in Greek are distinguished in two categories; the main or independent 
clauses and the subordinate or dependent clauses.  

The subordinate clauses are separated in three further categories, the nominal, the 
adverbial and the relative clauses. This third category of the relative clauses is 
sometimes, depending on the linguist, claimed to be a part of the other two and thus 
not a separate category (OEDB). For the purposes of the present paper, we will handle 
them as a separate category and not include them in the complement clauses we will 
analyze, as the relative clauses are another “chapter” of their own, already studied in 
the framework of XLE by Chatsiou (2009).  The difference between these two main 
types of subordinate sentences is mainly syntactic, and therefore also semantic.  

The adverbial clauses, on the one hand, are adverbial attributes of the main clause 
(e.g. temporal, result attributes etc.). On the other hand, the nominal subordinate 
clauses are complements of the main clauses - either subject or object complements of 
the main clause or nominal attributes – “explanations” according to the exact 
translation from Greek – of the main clause phrase. The basic characteristic of the 
complement clauses is that they have a dual capacity, meaning that they are being 
selected by a matrix predicate and that they select a clause and a complementizer. As 
complementizers we define the words which “introduce” these complement clauses. 
There are different categories of verbs, according to their meaning, which select 
specific complementizers. However, there are also verbs which select more than one 
kind of complementizers. This is due to the fact that the meaning of the verb is 
compatible with the meaning of more than one complementizer.  

The complement clauses can be divided in four further categories, in respect to 
which meaning each of them conveys and therefore accordingly, which matrix verb 
and which kind of complementizer are involved (according to the traditional grammar 
Tzartzanos 1989: § 238, § 256, § 270): 

a) The declarative clauses. They are usually introduced with the complementizer 
oti or pos (could be matched to the English ‘that’) and can be described as sentences 
of statement. They are selected mainly by the following categories of verbs: verbs of 
knowledge (e.g. know), verbs of opinion (e.g. think), verbs of sense (e.g. hear), 
verbs of showing (e.g. prove) and verbs of saying (e.g. say). The incident to which 
these clauses refer to is presented by the speaker as something true. That is also the 
reason why the clauses use the indicative mood, as indicative is traditionally the 
mood of the “realis” (Varlokosta 1994:93). An example of a declarative clause is 
shown in (2): 

 
(2) Theorusan      oti    o              stratiotis           itan         nekros. 

Thought-3PL that the/NOM  soldier/NOM     was-3SG  dead/NOM 
    They thought that the soldier was dead. 

 
b) The volitional clauses. These are introduced with the –traditionally defined as- 

complementizer na (matching to the English ‘to’) and can be described as sentences 
of will. Here the speaker does not express something which he believes true, but 
something he/she wants or wishes. That is also why the clauses are expressed with a 
non-indicative mood - traditionally considered as the subjunctive, the mood of the 
“irrealis” or “non-factual” (Varlokosta 1994:93). The verbs which demand na are not 
so easy to categorize. We present, however, some categories; verbs of will (e.g. want), 
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verbs of command/prohibition/motivation (e.g. order, prohibit, suggest), verbs of 
start/end (e.g. begin, stop), verbs of psychological mood (e.g. it is pleasant), verbs of 
commitment (e.g. swear), verbs of doubt/probability (e.g. doubt/it it probable).  

At this point we should make reference to the intensive and still unsolved debate on 
the nature of na. In contrary to those who believe that na is a complementizer of the 
embedded CP (Agouraki 1991, Tsoulas 1993), there is the opposite view that na is a 
subjunctive mood marker (Philippaki-Walburton & Christides 1980, Philippaki-
Warburton & Veloudis 1984). In this case, embedded clauses with na have a zero-
complementizer and na is the head of special types of finite clauses- often taken to be 
subjunctives- (Anagnostopoulou 2012: 6), which in Greek replace the infinitive, as 
Greek belongs to the Balkan Sprachbund (Joseph 1983) that has no infinitives. The 
supporters of this view claim that na does not behave as a complementizer as it does 
not limit the boundaries of the embedded clause and therefore lower clause noun 
phrases can escape to the left of na, without however becoming part of the higher 
clause: 

 
(3) Thelo        na episkefto  ton          Antoni. 

    Want-1SG na visit-1SG the/ACC Antony/ACC. 
    I want to visit Antoni. 
 

(4) Thelo         ton          Antoni             na episkefto. 
   Want-1SG the/ACC  Antony/ACC  na visit-1SG.  
    I want Antoni to visit.                                                             (Joseph 1985: 399) 
 
Generally, the most often argumentation employed on this issue has to do with the 

“incompatibility of na with overt complementizers, as well as with inflectional 
elements, such as the future marker tha ‘will’ ”, as presented by Varlokosta (1994: 
97). 

The solution offered by Joseph (1985:399) in order to combine the two theories is 
to accept that na is in the COMP-position, without classifying it as a complementizer. 
Later on we will present the solution adopted in this paper in order for the XLE 
implementation to take place.  

It is important to make clear that na has many other functions in the Greek 
language, for example it is also used in main clauses as a complementizer (Ammann 
and van der Auwera 2004). In the present paper, we will handle it only as an element 
of the volitional complement clauses, as in the example shown in (5): 
 

(5)  I      mitera              ithele              na   etimasi             trapezi. 
       The mother/NOM   wanted-3SG     na   prepare-3SG    table 

   The mother wanted to make the table. 
 

c) Clauses of hesitation express hesitation or fear (e.g. be afraid that, fear that) 
(Klairis & Mpampiniotis 2005: 245). They are usually introduced by the 
complementizer mipos (in English there is not a separate complementizer for this kind 
of clauses, ‘that’ is used for these as well), which according to Joseph (1985: 398), is 
“a variant of mi in sentences with the above mentioned kind of verbs, occurring as a 
question particle, and thus presumably in COMP”. As expressions of fear they are 
more of the “irrealis” or “non-factual” type of clauses, which is traditionally 
expressed with the subjunctive mood (Varlokosta 1994: 93). An example of these 
clauses is shown in (6): 
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(6) Fovotan       mipos   o             gios            xtipisi. 
   Feared-3SG  mipos   the/NOM son/NOM   hurts-3SG 

       He / She feared that the son hurts himself. 
 

d) Indirect questions go together with verbs of question (e.g. ask) (Klairis & 
Mpampiniotis 2005: 242) and are expressed with the indicative mood. They are 
introduced either with the interrogative complementizer an, for indirect questions of 
total ignorance, (matching to the English ‘if’, where the speaker does not know the 
answer at all) or with interrogative pronouns and adverbs, for indirect questions of 
partial ignorance (matching to the English ‘when’ or ‘who’, where the speaker does 
know some part of the answer). We will see only the indirect clauses being introduced 
with an, as in (7): 

 
(7) To   pedi              rotise        an   i               kalesmeni      efigan. 

   The child/NOM    asked-3SG  if  the/NOM  guests/NOM  left-3PL 
   The child asked if the guests had left.  

  
Having had a brief overview of the sentences in Modern Greek, we can now take a 

closer look at the built XLE Grammar. 
 

 
4. XLE Implementation of the Greek Grammar 

 
In this project we have adopted only a simple “version” of the clauses (without PPs 
for example) in order to keep things simple, as the purpose of this project is mainly 
the analysis of the complement clauses. Nevertheless, adjectives as nominal attributes 
of nouns, adverbs or predicatives are also allowed in our constructed grammar. We 
should mention, as well, that the pro-drop phenomenon of the Greek language is also 
implemented in our analysis, as well as the free-word order phenomenon, with some 
restrictions however. Recursive embeddings are allowed too.  

Let’s now look at the implementation of the complement clauses. We should 
mention that within LFG, subordinate clauses have traditionally been analyzed as 
COMPs (finite subordinate clauses), XCOMPs (non-finite controlled subordinate 
clauses) or XADJUNCTS (non-finite controlled adverbial clauses) (Bresnan 1982). 

 

4.1 Complement clauses as accusative complements 

When the complement clauses have the position of the object of the main clause, then 
the CP and the VPinf (depending on the case) are characterized in the LFG Rules as 
COMPs and XCOMPs respectively. Whether they are COMP or XCOMP, depends on 
the subject of the subordinate clause. When the subject is obligatory controlled by an 
element outside the subordinate clause, then the clause is an XCOMP (Butt et al. 
1999, Dalrymple 2001). When the subject is not controlled and therefore the 
complement clause is “closed”, then it is a COMP. To be more precise, the declarative 
clauses, the clauses of fear and the indirect questions can be analyzed 
straightforwardly as COMPs, as they are finite and their subject is not controlled by 
an element outside the complement clause. As far as the volitional clauses are 
concerned, or as they are best known na-clauses, they have caused much controversy 
among researchers. These complement clauses could theoretically be analyzed as 
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XCOMPs, if we take into account the solution offered for the English -‘want’- (Butt et 
al. 1999). However, as na-clauses are finite (Roussou 2010), we would have to allow 
XCOMP to include finite clauses. Moreover, the above mentioned debate on whether 
na should be viewed as a subjunctive mood or a complementizer raises further 
questions as to the status of na-clauses. On the one hand, if we take the na of the na-
clause to be a complementizer, then the complement clause would most naturally be 
analyzed as a COMP, just like all other kinds of complement clauses, and then 
XCOMP does not exist in Greek at all. Also in this case, the implementation of the 
COMP poses problems because in this case the COMP is not exactly a ‘closed’ 
complement, as it is supposed to be, because Greek allows for its subject to be outside 
this subordinate clause, as shown in (8). This is also one of the arguments against the 
theory of na being a complementizer: 

 
(8) Ithela              o               Giorgos            [na  figi]. 

Wanted-1SG   the/NOM    George/NOM    na  leave-3SG 
 I wanted George to leave. (here, the George is the subject of the COMP  in spite 
of appearing to the left of the na) 
 

On the other hand, if we take it to be a subjunctive mood marker, then it is the head 
of a special type of finite clause, which in Greek replaces the infinitive, as Greek 
belongs to the Balkan Sprachbund (Joseph 1983) that has no infinitives 
(Anagnostopoulou 2012). Thus, the na-clauses could theoretically represent a kind of 
XCOMP complement, in matters of resembling infinitive, and na could be described 
as a PARTnon-indic (particle non-indicative, in parallel to the ParGram PARTinf 
analysis of English ‘to’ in ‘to leave’). However, as is standardly the case for 
XCOMPs, this would entail that when the object of the main clause controls the 
subject of the complement clause, the object should be in the accusative case. But this 
is not the case for Greek, since it is rarely accepted by native speakers that the object 
of such complement clauses is in the accusative (cf. Ingria 1981) and it is preferred to 
be in the nominative. Thus, the analysis of these subordinate clauses as XCOMPs 
would not seem to be supported by the data.  

Summing up, the analysis adopted here analyzes the declarative, the clauses of fear 
and the indirect questions as COMPs. The na-clauses are also analyzed as COMPs, 
building on Joseph’s (1985) compromise solution. He proposes to accept that na is in 
the C-position, without classifying it as a complementizer. Thus, in our analysis, the 
na-clause is treated like a COMP, but the na is classified as a PARTnon-indic, as 
already suggested, marking the non-indicative and leaving the clause with a zero 
complementizer. 

 
 This means that the verbs we selected for the first three complement clauses 

(theorusan ‘thought-3P’, fovate ‘fears’, rotise ‘asked-3S’) have two thematic 
arguments; a subject and a COMP.  
The lexical entry for the verb theorusan, for example, is the following: 
theorusan V * (^PRED) = 'THEORO < (^SUBJ) (^COMP) >' 

    (^COMP-FORM) = oti 
     @ (TENSE past) 
     @ (MOOD indicative) 
    @ SG-AGR3. 
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The expression (^COMP-FORM) = …(oti, an, mipos, na)… should also be made 
clear at this point.  For each verb we have selected, we have also chosen only one 
fitting complementizer. This means that it is necessary for our grammar to include this 
constraint, which will control which verb goes with which complementizer.  

It was also necessary to add the notation (^COMP-FORM) = (!COMP-FORM) in 
the definition of the rule for the CP, so that XLE recognizes that it may allow a 
specific kind of COMP only for a verb which has the same kind of COMP defined in 
its lexical entry: 

CP*: {(^COMP) = ! (^COMP-FORM) = (! COMP-FORM)| 
 (^SUBJ) = ! (^COMP-FORM) = (! COMP-FORM)}.  
Going back to the complement clauses, let us give an example. According to these 

syntactic structures, the f-structure of the declarative sentence 
 

(9)   I             anthropi          theorusan      oti   o             stratiotis        
      the/NOM people/NOM   thought-3PL that the/NOM soldier/NOM     
      itan         nekros 
      was-3SG dead/NOM 
      The people thought that the soldier was dead. 
 
 would be the following: 
 
(10) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 On the other hand, for the verb ithele ‘wanted’ we will adopt the solution 
stated above. In other words, the na-clause will be considered as a COMP, assigning 
two semantic roles to the verb of the main clause, a subject and a COMP (marked 
with red) , and its lexical entry would be the following: 

 
ithele    V * { @ (TRANS want) |  
(^PRED) = 'WANT < (^SUBJ) (^COMP) >' (^COMP-FORM) = na |  
 (^PRED)= 'WANT < (^SUBJ) (^OBJ) (^COMP) >' (^COMP-FORM) = na 

(^COMP SUBJ) = (^OBJ) @ (OT-MARK ETER)} 
        @ (TENSE past) 
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    @ (MOOD indicative) 
    @ SG-AGR3.  
 
At the same time, the na, although being in the C-position, will not be considered a 

complementizer, but a particle stating the non-indicative (PARTnon-indic, in line with 
the English PARTinf for ‘to’) and therefore its lexical entry would be: 

 
na PARTnon-indic* (^COMP-FORM) = na  
          (^COMP-TYPE) = VOL.   
The above lexical entry for the verb ‘wanted’ allows two syntactical frames that 

may appear in Greek (Katsimali, et al. 1998:59) and on this way it tends to optimize 
the solution adopted for its XLE-representation. In other words, the platform accepts 
the syntax with a subject and a COMP(marked with red), where the subject of the 
COMP is either the subject of the main verb (^PRED) = 'WANT < (^SUBJ) (^COMP) 
>' (^COMP-FORM) = na (11) or another nominative phrase of the COMP (12), as 
well as the syntax with a subject, object and a COMP(marked with blue), where the 
subject of the COMP is the object of the main verb (^PRED)= 'WANT < (^SUBJ) 
(^OBJ) (^COMP) >' (^COMP-FORM) = na (^COMP SUBJ) = (^OBJ) @(OT-MARK 
ETER)} (13) and on this way, it coincides semantically with (12):   

 
(11) E             mitera            ithele          na etimasi          trapezi. 

      The/NOM mother/NOM wanted-3SG na prepare-3SG table/ACC 
      The mother wanted to make the table. 
 

(12) E              mitera          ithele          na etimasi       trapezi  
     The/NOM mother/NOMwanted-3SG na prepare-3SG table/ACC 
     o gios.  

          the/NOM son/NOM 
     The mother wanted the son to make the table. 

(13) E            mitera           ithele           ton         gio          na etimasi        
     The/NOM mother/NOMwanted-3SG the/ACC son/ACC na prepare-3SG             
     trapezi.   
     table/ACC 
     The mother wanted the son to make the table. (same meaning as in (12),           

syntactically right, although not often used in Greek, cf. Ingria 1981)  
So, the f-structures of these sentences would look like that, respectively: 
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(14) 

(15) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



[  625  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 
 

(16) 

 
 
However, the sentence in (17), also accepted in Greek, cannot be dealt with 

because in this sentence the platform cannot recognize which of the two nominative 
phrases corresponds to which clause as the subject of the na-clause o gios is outside 
the boundaries of the clause: 

 
(17) E                mitera            ithele            o                gios          na  etimasi 
         The/NOM  mother/NOM wanted-3Sg the/NOM   son/NOM na prepare-3SG              

          trapezi. 
          table/ACC 

    The mother wanted the son to make the table. 
 

4.2 Complement clauses as nominative complements 

When the complement clauses are the subject complements of the main clause, then 
the CPs are characterized either as “subjects” or as “ACOMPs” in the LFG Rules, 
according to the case. This means that the Rule in LFG Rules should contain all three 
categories (COMP, SUBJ and ACOMP). 

Let’s examine each case separately: 
 In the declarative clause we have the verb fenotan ‘seemed’ as verb of the 
main clause. Ιn Greek, this verb is one of the so-called “ impersonal verbs”. It does 
not have a normal subject, only an expletive element, a ‘pro’ in the subject position 
(Spyropoulos, 2002) and therefore the complement clause following is just an external 
argument of the verb. According to this, the verb fenotan has only one thematic 
argument; let’s call it ACOMP (from Argument- COMP) and a non-semantic 
argument, a ‘pro’, which is therefore outside the square brackets. Here its lexical 
entry:  
    fenotan V * {(^PRED) = 'SEEM < (^SUBJ) (^PREDLINK) >' |  

(^PRED) = 'SEEM <(^ACOMP)> (^SUBJ)'(^COMP-FORM) = oti } 
  @ (TENSE past) 
  @ (MOOD indicative) 
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  @ SG-AGR3.  
 
Of course, the verb can also be a normal copular verb, which requires a subject and 

a predicative, in other words a PREDLINK, as also shown above.  
The c-structure of the sentence in (18) would be the following: 
 

(18) Fenotan        oti    o            stratiotis        itan        nekros . 
      Seemed-3SG that the/NOM soldier/NOM was-3SG dead/NOM 
      It seemed that the soldier was dead. 

(19) 

 
 
 The na-clauses are a similar case. Prepi ‘must’ as an “impersonal verb” as 
well, has only one thematic argument; let’s call it an ACOMP again and a non- 
semantic argument, a ‘pro’, which is outside the square brackets for this reason. At the 
same time, the subject of the ACOMP, meaning of the na-clause, could also occupy 
the position of this non-semantic, thematic argument. Here the lexical entry for prepi: 

prepi V * (^PRED) = 'SHOULD <(^ACOMP)> (^SUBJ)'  (^ACOMP 
SUBJ) = (^SUBJ)   (^COMP-FORM) = na 

           @ (TENSE present) 
   @ (MOOD non-indicative) 
   @ SG-AGR3.  

Thus, the f-structure of the sentence (20) is the following: 
 

(20)  Prepi    na  etimasi       trapezi       e             mitera . 
       should  na  prepare-3SG table/ACC the/NOM mother/NOM 
       The mother should make the table. 
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(21) 

 
 

 In the clauses of fear and the indirect questions the verb itan ‘was’ is the verb 
of the main clause. This verb always needs a subject and a predicative (two thematic 
arguments). Therefore, in these cases, the complement clauses are the subjects and the 
adjective, which follows, the predicative:  

       itan     V *(^PRED) = 'BE <(^SUBJ) (^PREDLINK) >' 
             @ (TENSE past) 
      @ (MOOD indicative).  
 

The f-structure of the indirect question clause in (22) is the following: 
(22) Itan        amfivolo          an   i/NOM kalesmeni     efigan 

      was-3SG doubtful/NOM if  the         guests/NOM left-3PL 
      It was doubtful whether the guests had left. 
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(23)  

 

 
 
The f-structure of the clause of hesitation in (24) is the following: 

 
(24) Itan        anisihitiko           mipos o               gios          htipisi. 

           was-3SG distressful/NOM if      the/NOM   son/NOM hurts-3SG 
           It was distressful that the son gets/might get hurt.  
 

(25)  

 

4.3 Complement clauses as nominal attributes (“explanations”) 

When the complement clauses (CPs) are complements of pronouns of the main clause, 
it means that they are actually “defining” and being controlled by this pronoun and 
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therefore are ADJUNCTS of the pronoun (similar presentation of the sentence er 
sagte das, dass er klug ist.[he said this, that he is clever.] from the XLE web interface, 
Bergen University). This means that the existence of the pronoun is crucial, in order 
for the ADJUNCT Function to take place instead of the ones mentioned above:  

PRP --> PR  
     (COMMA)  
        CP * : ! $(^ADJUNCT) @ (OT-MARK DEM).  

 
In such cases, the whole COMP is characterized as complement (“nominal 

attribute”) of the object of the main clause (in our grammar the pronoun afto), because 
its “goal” is to define more clearly this object and to “explain” it. This object is in 
most cases in Greek a declarative pronoun; afto ‘this’. This pronoun should of course 
be defined as well: 

 
afto PR * (^PRED) = 'PRO' 
      (^DEF) = + 
      (^NUM) = SG 
      (^GEND) = NEU 
      (^CASE) = ACC. 
      (^PRON-TYPE) = DEM.  

 
Crucial at this point are also OT-MARKS (Butt et al. 1999:199), so that they show, 

which kind of preference there is each time. Otherwise, all CPs would be handled 
either as COMPs or as SUBJs or as ACOMPS but never as ADJUNCTS, something 
which would be wrong in this case we just examined. 

Let us now see an example of this syntax in (26) and its corresponding f-structure: 
 

(26) Ipe          afto,          oti    o           stratiotis        itan         nekros. 
         Said-3SG this/ACC, that the/NOM soldier/NOM was-3SG dead/NOM 

     (he/she) said this, that the soldier was dead. 
 

(27)  
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5. Future Research Areas 

The aim of the current paper is to present a computational grammar fragment of 
Modern Greek. That is why the phenomena which have been covered here are quite 
simple (word order phenomena, complement clauses phenomena, etc). Our grammar 
is still at a preliminary stage and therefore other more complex phenomena have not 
been dealt with yet.  

In future projects we aim to account for those word orders, which cannot yet be 
accepted by our Rules.  

Moreover, a challenging goal would be to work out a solution for “problematic” 
sentences such the one mentioned in section 4.1 and come to a conclusion about the 
status of na. 

In addition, we would like to add a morphological analyzer in order to be able to 
account for the morphology of the lexical items and not to need to add a separate 
lexical entry for each different form of a word according to case, number, gender and 
person. This has not been done for the current project as our intention was to focus on 
the implementation of the syntactic rules and not of the morphology.  

Last but not least, we aim to develop the fragment further so that it also accounts 
for the adverbial subordinate clauses, which have not been examined here at all.  

Concluding our project, we would like to mention that the Grammar could also 
work with Greek characters (after the necessary changes), something that could be 
proven most useful for the use of this new application in schools or other language-
teaching institutes.  
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Abstract 
 
Given that cinematic discourse, as a multimodal site of sociolinguistic representation, 
largely employs linguistic stereotyping as a means of discursive authentication, the 
aim of this paper is to examine the interaction between womens’ language and 
dominant sociolinguistic ideologies in Greek popular comedy of the 2000s. Through 
analyzing conversational practices such as topic selection, use of standard/non 
standard forms, questions, hedges and intonational patterns, an attempt is made to 
explore to what extent womens’ language styles in filmic narration reflect changing 
sociocultural attitudes to gender.  
 
Λέξεις-κλειδιά: μαζική κουλτούρα, φιλμική αφήγηση, αυθεντικοποίηση, γυναικεία 
γλώσσα, έμφυλα στερεότυπα, ηγεμονικός λόγος  
 
 
1. Εισαγωγή 
  
Σύμφωνα με τον Γάλλο θεωρητικό του κινηματογράφου André Bazin1, «το 
κινηματογραφικό μέσο υποκαθιστά για το βλέμμα μας έναν κόσμο πιο 
εναρμονισμένο με τις επιθυμίες μας». Η φιλμική αφήγηση, ως πολυτροπική 
σημειωτική κατασκευή η οποία διέπεται από τους ίδιους μύθους με τα υπόλοιπα 
πολιτιστικά συστήματα μιας κοινωνίας, εγγράφει και προσανατολίζει τις ενορμήσεις 
των θεατών μέσα από τη σύναψη της φαντασίας με σημαίνουσες εικόνες. Έτσι, 
παράγονται μορφές υποκειμενικότητας, οι οποίες είναι μεν ατομικά διαμορφωμένες, 
αλλά απερίφραστα κοινωνικές (de Lauretis 1984: 8). Λόγω αυτής της εγγενούς 
κοινωνικοπολιτικής και ψυχοπολιτικής του διάστασης, σε συνδυασμό με τη μαζική 
του απεύθυνση, ο κινηματογράφος ανέκαθεν αποτελούσε προνομιακό χώρο για την 
αναπαραγωγή των διαφόρων στερεοτύπων2 της κυρίαρχης ιδεολογίας στο επίπεδο της 
μυθοπλασίας.  

Σε αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η μαζική κουλτούρα όχι μόνο 
αναπαριστά, αλλά και διαμορφώνει τη συμπεριφορά των ατόμων στην εμπειρική 
πραγματικότητα, στην παρούσα μελέτη διερευνάται η διεπίδραση ανάμεσα στη 
γλώσσα και το φύλο στον κινηματογραφικό λόγο, προκειμένου να διαπιστωθεί αν η 
γυναικεία γλώσσα (women’s language)3 ως ενεργό συστατικό των αναπαραστικών 
πολιτικών της φιλμικής αφήγησης συμβάλλει στην εδραίωση ή την ανατροπή 

                                                 
1 Εισαγωγικό motto στην ταινία του Jean-Luc Godard  Le mépris (1963).  
2 Για τα κοινωνικά στερεότυπα βλ. Lakoff 1987: 79. 
3 Η γυναικεία γλώσσα αποτελεί αφαιρετική, συμβολική κατηγορία, η οποία αντιδιαστέλλεται προς τη 
γλώσσα που χρησιμοποιούν οι εκάστοτε συγκεκριμένες γυναίκες και συνιστά εμπειρικό δεδομένο 
(Cameron 1998: 953). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
632-644. Rhodes: University of the Aegean.
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κυρίαρχων γλωσσικών ιδεολογιών και αντιλήψεων περί της προσδοκώμενης 
γυναικείας συμπεριφοράς.  

Πρόκειται για ένα πεδίο που ελάχιστα έχει απασχολήσει την 
κοινωνιογλωσσολογική έρευνα, καθώς η γλώσσα του κινηματογράφου και των 
μαζικών μέσων γενικότερα είχε θεωρηθεί ως κατασκευή διακεκριμένη από την 
«αυθεντική» καθομιλουμένη. Ωστόσο, σύγχρονες εξελίξεις, όπως η κριτική 
αμφισβήτηση της ταυτότητας (Bucholtz 2003) και η αναγνώριση της επίδρασης της 
γλώσσας των μέσων στη σύγχρονη ζωή (Coupland 2007: 28) έχουν προσφάτως 
στρέψει το ενδιαφέρον προς τη διερεύνηση των κοινωνιογλωσσικών εγγραφών, 
μεταξύ άλλων, και στον κινηματογραφικό λόγο.  

 
 
2. O κινηματογραφικός λόγος 
 
Ακολουθώντας τη διάκριση ανάμεσα στο κείμενο και τις συνομιλιακές πρακτικές 
(Fairclough 1995), με τον όρο κινηματογραφικός λόγος (cinematic discourse) 
εννοούμε το σύνολο της φιλμικής αφήγησης ως κειμένου και τις διαδικασίες 
παραγωγής και κατανάλωσής του. Με άλλα λόγια, ο όρος υποδεικνύει μια 
εγκειμενοποιημένη προσέγγιση του φιλμ ως τόπου κοινωνιογλωσσικής 
αναπαράστασης. 

Δεδομένου ότι το πλαίσιο που διαμορφώνει την κινηματογραφική μυθοπλασία 
είναι διττό, αφού ενσωματώνει την επικοινωνιακή σχέση ανάμεσα στον συγγραφέα (ή 
παραγωγό) και τον αναγνώστη (ή ακροατήριο), οι κοινωνιογλωσσικές επιλογές στο 
επίπεδο της αφήγησης περιορίζονται από τον σχεδιασμό του ακροατηρίου (audience 
design) στο επίπεδο των κοινών-στόχων (Richardson 2010). Υπό αυτή την έννοια, 
δεν έχει νόημα να αναζητάμε στη φιλμική αφήγηση την πιστότητα προς τα 
καθημερινά συνομιλιακά δεδομένα, αντίθετα, αυτό που μπορούμε περισσότερο να 
πληροφορηθούμε από αυτήν σχετίζεται με διαδεδομένες γλωσσικές ιδεολογίες, 
ιδωμένες υπό το πρίσμα μιας αντανακλαστικής σχέσης: η γλώσσα στην 
οπτικοακουστική μυθοπλασία διαμορφώνεται επί τη βάσει των (κυρίαρχων) 
γλωσσικών ιδεολογιών και, ενδεχομένως, διαμορφώνει τις γλωσσικές ιδεολογίες του 
κοινού (Androutsopoulos 2012: 148-149). Όπως σχολιάζει η Georgakopoulou (2000: 
119), ο φιλμικός διάλογος προσφέρει ένα παράθυρο «στους τρόπους με τους οποίους 
η γλώσσα επιβεβαιώνει και ενδυναμώνει στην καλύτερη περίπτωση τις κυρίαρχες 
(mainstream) και στην χειρότερη περίπτωση στερεοτυπικές πεποιθήσεις και στάσεις». 
Έτσι, από την αξίωση της αυθεντικότητας πραγματοποιείται μια θεωρητική στροφή 
προς την αυθεντικοποίηση, δηλαδή τη διαδικασία βάσει της οποίας οι χαρακτήρες 
αυθεντικοποιούνται μέσω των γλωσσικών επιλογών που κάνουν για λογαριασμό τους 
οι σεναριογράφοι και εκτελούν οι ηθοποιοί. 

Σε ό,τι αφορά την κινηματογραφική γυναικεία γλώσσα, ειδικότερα, οι ισχυρισμοί 
αυθεντικότητας δομούνται συνομιλιακά, αλληλεπιδρώντας με τους κυρίαρχους 
έμφυλους γλωσσικούς-ιδεολογικούς λόγους, εναγκαλιζόμενοι, αντιτιθέμενοι ή κατά 
κάποιο τρόπο διαπραγματευόμενοι αυτούς, με αποτέλεσμα το κινηματογραφικό μέσο 
να εμπλέκεται ουσιαστικά στη διαδικασία πλαισίωσης του φύλου.  

 
 
3. Τα δεδομένα 
 
Προκειμένου να μελετήσουμε τους τρόπους με τους οποίους η έμφυλη διαφορά 
σεναριοποιείται και πραγματώνεται συνομιλιακά εντός της φιλμικής αφήγησης, θα 



[  634  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

αναλύσουμε έξι (6) κωμωδίες του σύγχρονου εμπορικού ελληνικού κινηματογράφου 
(πίνακας 1). Ο λόγος που επιλέξαμε να ασχοληθούμε με το συγκεκριμένο κειμενικό 
είδος είναι ότι η κωμωδία παραδοσιακά προσφεύγει στη στερεοτυπία, τόσο για την 
εύκολη και κατανοητή διαμόρφωση αυτομάτως αναγνωρίσιμων από το κοινό 
χαρακτήρων, όσο και ως μηχανισμό πρόκλησης του χιούμορ (King 2002), αφού μέσα 
από μια εύθυμη και υποθετικά αθώα φιλμική αφήγηση κατασκευάζονται 
συγκεκριμένοι ερμηνευτικοί κώδικες για το κοινό, οι οποίοι συνήθως αποθαρρύνουν 
την κριτική εμπλοκή του με τον κωμικό λόγο (Park et al. 2006: 158).  
 

Πίνακας 1: Το σώμα των δεδομένων 
Τίτλος 
ταινίας 

Χρονολογία 
κυκλοφορίας 

Σκηνοθεσία Σενάριο Εισιτήρια Γυναικείοι 
χαρακτήρες 

Μια μέλισσα 
τον 
Αύγουστο 

2006 Θοδωρής 
Αθερίδης 

Θοδωρής 
Αθερίδης 

300.000 Μαρία 

Μόλις 
χώρισα 

2007 Βασίλης 
Μυριανθόπουλος 

Βαγγέλης 
Χατζηνικολάου 

432.000 Ηλέκτρα, Λου, 
μαμά Ηλέκτρας, 

Τιτίκα 
Αυστηρώς 
κατάλληλο  

2008 Μιχάλης Ρέππας, 
Θανάσης 
Παπαθανασίου 

Μιχάλης Ρέππας,  
Θανάσης 
Παπαθανασίου 

184.000 Αλέκα 
Ντούρου, 

Τζούλη Βίκου, 
Νάντια 

Γαμήλιο 
πάρτυ 

2008 Κριστίν Κρόκος Ιφιγένεια 
Κοτσώνη 

213.000 Μαρίνα, 
κουμπάρα, 

Φλώρα 
Η 
κληρονόμος  

2009 Παναγιώτης 
Φαφούτης 

Δημήτρης 
Εμμανουηλίδης 

310.000 Βέρα Σκαρίμπα 

Σούλα, έλα 
ξανά!  

2009 Βασίλης 
 Μυριανθόπουλος 

Βασίλης 
Μυριανθόπουλος, 
Όλγα 
Κωστουράκη- 
Μιχαλοπούλου 

213.000 Σούλα, 
Πολίτισσες 

θείες 

 
Πέραν του θεματικού, τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν για την επιλογή των ταινιών 

του corpus ήταν δύο: α) χρονολογικό: πρόκειται για παραγωγές που προβλήθηκαν στο 
διάστημα μεταξύ 2005-2009. Η χρονολογική συνάφεια εξασφαλίζει ένα μίνιμουμ 
γλωσσικής και πολιτιστικής ομοιογένειας. β) εμπορικό: οι συγκεκριμένες ταινίες 
σημείωσαν εισπρακτική επιτυχία, κατατασσόμενες στο Τop-10 της χρονιάς 
κυκλοφορίας τους.  
 
 
4. Το μεθοδολογικό πλαίσιο 

 
Με βάση το τρίπτυχο αναλυτικό πλαίσιο των γλωσσικών ρεπερτορίων (repertoires), 
χαρακτήρων και σκηνών, που προτείνεται από τον Androutsopoulos (2012: 144), 
σύμφωνα με το οποίο οι γλωσσικές επιλογές στον κινηματογραφικό λόγο αποκτούν 
νόημα μέσω της ανάθεσής τους σε συγκεκριμένους χαρακτήρες, οι οποίοι επέχουν 
προνομιακή θέση στην ανακατασκευή του κοινωνιογλωσσικού ρεπερτορίου μιας 
φιλμικής αφήγησης, σε κάθε ταινία μελετήθηκαν οι κεντρικοί και ορισμένοι 
δευτερεύοντες γυναικείοι χαρακτήρες.  

Η προσέγγιση της γλωσσικής ετερογένειας του κινηματογραφικού μέσου επί τη 
βάσει των μυθοπλαστικών χαρακτήρων αντλεί τη νομιμοποίησή της από μακρά 
εδραιωμένα πλαίσια στις λογοτεχνικές και τις φιλμικές σπουδές, καθώς και την 
υφολογία, ενώ παράλληλα είναι απολύτως συμβατή με μια γλωσσική-ιδεολογική 
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προσέγγιση του φιλμ, αφού οι γλωσσικές ιδεολογίες εφαρμόζονται στις αντιθέσεις 
των χαρακτήρων κατά την κινηματογραφική αναπαράσταση της κοινωνικής 
διαφοράς.  

 
 
5. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων  
 
Από τις διάφορες συνομιλιακές πρακτικές, που χαρακτηρίζουν τη γυναικεία γλώσσα 
(βλ. ενδεικτικά Lakoff 1975, Coates 1993, Tannen 1994, Cameron 1998, Talbot 1998, 
Τσοκαλίδου 2001, Παυλίδου 2002, Μακρή-Τσιλιπάκου 2003), επιλέξαμε, μέσα από 
ανάλυση περιεχομένου του λόγου των πρωταγωνιστριών, να εστιάσουμε την προσοχή 
μας σε τέσσερις από αυτές, οι οποίες «ανατίθενται» σε μία ή περισσότερες ηρωίδες 
των φιλμικών αφηγήσεων.  

Να σημειωθεί προκαταβολικά ότι, δεδομένου του περιορισμένου όγκου του 
corpus, η έρευνα που κάναμε έχει τον χαρακτήρα προκαταρκτικών παρατηρήσεων, 
χωρίς ασφαλώς να διεκδικεί τη γενικευσιμότητα των ευρημάτων της.  
 
 
5.1 Η γυναικεία «ατζέντα» 
 
Σε ό,τι αφορά τη θεματολογία της συζήτησης, σύμφωνα με τα σχετικά ερευνητικά 
δεδομένα (Eckert & McConnell-Ginet 2003: 123), οι άνδρες και οι γυναίκες έχουν τις 
ίδιες πιθανότητες να εγείρουν όλα τα είδη θεμάτων στη συνομιλία, με εξαίρεση τα 
προσωπικά ή/και οικογενειακά προβλήματα, τις στενές διαπροσωπικές σχέσεις, τις 
αμφιβολίες και τους φόβους, καθώς και τις δραστηριότητες της καθημερινότητας, 
που φαίνεται να αποτελούν προνομιακό πεδίο των γυναικών. Οι γυναίκες συζητούν 
ανοιχτά τις προσωπικές τους εμπειρίες, με σκοπό να τις μοιραστούν και να 
αποσπάσουν κάποια διαβεβαίωση ή παρηγοριά, σε αντίθεση με τους άντρες που 
συχνά θεωρούν τις «ιδιωτικές» συζητήσεις επικίνδυνες ή περιττές (Coates 1993: 138, 
πβ. Τσοκαλίδου 2001).  

Στο υπό ανάλυση σώμα δεδομένων, οι πρωταγωνίστριες αναπαρίστανται να 
εγείρουν στη συζήτηση δύο βασικές θεματολογίες. 

 
 
5.1.1 Σεξουαλικότητα-σχέσεις με το αντίθετο φύλο 
 
Παρά το γεγονός ότι η ιδωμένη από την πλευρά της γυναικείας υποκειμενικότητας 
σεξουαλικότητα αποτελεί (ή τουλάχιστον αποτελούσε) σε μεγάλο βαθμό θέμα-
ταμπού για την ελληνική κοινωνία, στις υπό εξέταση φιλμικές αφηγήσεις, οι γυναίκες 
εμφανίζονται να συζητούν απενοχοποιημένα για το σεξ στο πλαίσιο της γυναικείας 
παρέας.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι στο Σούλα, έλα ξανά!, η πρωταγωνίστρια αφηγείται 
στις φίλες της τις σεξουαλικές της εμπειρίες από την πλευρά του ενεργού, 
επιθυμούντος υποκειμένου και όχι υπό τη συνήθη πατριαρχική οπτική του 
σεξουαλικού αντικειμένου: «Ο Τάσος είναι ανατομικά σωστός. Ο Ζήσης στο να σε 
ανάβει δεν πιάνεται. Ο Μανώλης ξέρει πώς να σου συμπεριφερθεί μετά. Κι ο 
Αποστόλης, παιδιά, το κατέχει το άθλημα». Απελευθερωμένη είναι και η συμπεριφορά 
της ηρωίδας προς το αντίθετο φύλο: αγοράζοντας γαλακτομπούρεκο, δεν διστάζει να 
προσεγγίσει ερωτικά τον γοητευτικό ζαχαροπλάστη, υποβάλλοντας την διφορούμενη 
ερώτηση με σαφές σεξουαλικό υπονοούμενο «Extra-large έχετε;». 
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Εντούτοις, παρά το γεγονός ότι η αναγνώριση του δικαιώματος της γυναίκας στη 
λιβιδινική έκφραση αντανακλά αναμφίβολα μια πρόοδο σε ζητήματα σεξουαλικής 
ηθικής, οι πρωταγωνίστριες συστηματικά τοποθετούνται αφηγηματικά σε θέση 
εξάρτησης από την ανδρική παρουσία, η οποία νοηματοδοτεί την ύπαρξή τους. 

Πιο συγκεκριμένα, στο Μια μέλισσα τον Αύγουστο, η Μαρία, ερωμένη του 
πρωταγωνιστή, δέχεται, προκειμένου να μπορεί να τον βλέπει, να πάει incognito 
διακοπές μαζί με αυτόν και τη γυναίκα του, παραδεχόμενη: «Σε αγαπάω, δεν μπορώ 
να σε χωρίσω».  

Στο Μόλις χώρισα, σε μεικτή συζήτηση ανδρών-γυναικών, ενώ η παρέα της 
Ηλέκτρας εκφωνεί το «μανιφέστο» της γυναικείας ανεξαρτησίας, η μητέρα της και η 
ίδια το υπονομεύουν σαρκαστικά:  

 
- Εσύ έχεις τη δουλειά σου, την καριέρα σου. Μπορείς να διοχετεύσεις την 

αρνητική ενέργεια του χωρισμού σε δημιουργικό ταλέντο. […] 
- Γιατί είσαι ανεξάρτητη. Είσαι χειραφετημένη! 
- Ζωντο-χειραφετημένη! (μητέρα Ηλέκτρας) 
- Ναι, μωρέ! Θα έπαιρνα τη χειραφέτησή μου και την ανεξαρτησία μου και θα 

πέφταμε στην Ιπποκράτους! (Ηλέκτρα) 
 

Ενδεικτικό είναι το σχόλιο-λογοπαίγνιο της μητέρας, στο οποίο συμφύρονται τα 
λεξήματα ζωντοχήρα, όρος-κατάλοιπο μιας πατριαρχικής ηθικής για τη διαζευγμένη 
γυναίκα, και χειραφετημένη. 

Αποκορύφωση αυτής της ετερονομίας των πρωταγωνιστριών είναι η σχεδόν 
εμμονική προσκόλλησή τους στον γάμο ως αποκλειστική επιλογή για την κοινωνική 
καταξίωσή τους. Πρόκειται για τη συνήθη λειτουργία του θεσμού στην πατριαρχική 
κοινωνία ως ισχυρού μηχανισμού ρύθμισης της κοινωνικής ζωής των γυναικών 
(Κοσμά 2007: 3). 

Τυπική περίπτωση «νεαράς» σε αναζήτηση συζύγου είναι η Σούλα (Σούλα, έλα 
ξανά!), που διεξάγει «διαγωνισμό» ανάμεσα σε 4 πρώην συντρόφους της, για να 
επιλέξει με διαδικασίες εξπρές τον κατάλληλο. Οι γραφικές Πολίτισσες θείες της 
διαρκώς εκφράζουν την ανησυχία τους ότι η ανιψιά τους θα μείνει ανύπαντρη («Αχ! 
Μόνο του θα μείνει…», «Δεν μπορεί όλες οι σουρτούκες να κυκλοφορούν 
ζευγαρωμένες από’δω κι από’κει κι αυτή να διαλέγει όλους τους γιαλαντζί γαμπρούς»). 

Διάσπαρτες είναι και στις άλλες φιλμικές αφηγήσεις εκφράσεις που αποτυπώνουν 
μια «παραμυθιακή-μυθιστορηματική» αντίληψη του γάμου για τις γυναίκες: π.χ. στο 
Γαμήλιο πάρτυ η κουμπάρα λέει στη Μαρίνα, τη νύφη: «Δεν είπαμε ότι τη μέρα του 
γάμου σου είσαι η πριγκίπισσα Σίσσυ;». 

Επιπλέον, σύμφωνα και με τη γενικότερη τάση οι γυναίκες να αναπαρίστανται στα 
μαζικά μέσα πιο αρνητικά από τους άνδρες (Rouner et al. 2003), από το σώμα των 
δεδομένων δεν λείπουν και οι αρνητικές γυναικείες αναπαραστάσεις.  

Στο Μόλις χώρισα το πρότυπο της σεξουαλικά χειραφετημένης γυναίκας οδηγείται 
στις ακραίες συνέπειές του με τη νυμφομανή Λου, η οποία διαρκώς αλλάζει 
συντρόφους - εμφανίζει, δηλαδή, συμπεριφορές που παραδοσιακά θεωρούνται 
«ανδροπρεπείς»:  
 

- Τι είναι αυτό το σερνικό πάνω στο κρεβάτι σου; (μητέρα Ηλέκτρας) 
- Έχω σερνικό πάνω στο κρεβάτι μου; (Λου) 
- Πολύ πρωτότυπο… 
- Ε, δε θυμάμαι. Μήπως είναι κλέφτης;  
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Μέσα από την κωμική υπερβολή κατασκευάζεται η καρικατούρα μιας σεξουαλικά 
αποχαλινωμένης γυναίκας, η οποία αντιδιαστέλλεται προς το πρότυπο της συνειδητά 
μονογαμικής Ηλέκτρας, απηχώντας το κλασικό δίπολο παρθένας-πόρνης (Haskell 
1974). Αξιοποιώντας την αντίθεση ως πολιτιστική δομή για την αναπαράσταση δύο 
αντίθετων γυναικείων υποκειμενικοτήτων με παρεμφερή κοινωνιογλωσσική 
ταυτότητα (νεαρές, εμφανίσιμες, επιτυχημένες επαγγελματικά), το πεδίο 
σημασιοδότησης δεν παραμένει ανοικτό, αφού ο ηγεμονικός λόγος της εγκράτειας, 
όπως εκφράζεται από την Ηλέκτρα, καταλήγει να ενισχύεται: 
 

- Κάθε βράδυ και μ’ άλλον; (Ηλέκτρα) 
- Κάθε βράδυ και μ’ άλλον. Όχι, θα περιμένω να με χωρίσει ο Πετράκης. Άντρες, 

να! Όλοι για τη Λου. (Λου)  
- Καλά! Τα έχεις υπεραπλουστεύσει. 

 
Τέλος, στο Γαμήλιο Πάρτυ συναντάμε τη στερεοτυπική αναπαράσταση της απο-

σεξουαλικοποιημένης, απατημένης γυναίκας-εξιλαστήριου θύματος ενός 
αποτυχημένου γάμου: η προδομένη Φλώρα, με ροπή προς τον αλκοολισμό, 
χρησιμοποιεί τον όρο παλιοθήλυκο, για να περιγράψει τη γραμματέα με την οποία 
είχε συνάψει εξωσυζυγικές σχέσεις ο σύζυγός της, απηχώντας μια αντζέντα 
μισογυνισμού μεταξύ γυναικών, η οποία κωδικοποιεί μια πατριαρχική κατασκευή της 
θηλυκότητας και καθιερώνει μια ηθική του θύματος. 
 
 
5.1.2 Καθημερινές δραστηριότητες  
 
Οι πρωταγωνίστριες των φιλμικών αφηγήσεων στην καθημερινότητά τους 
επιδεικνύουν έναν υπερβάλλοντα ναρκισσισμό, ασχολούμενες διαρκώς με τον 
καλλωπισμό τους.  

Έτσι, η Ηλέκτρα στο Μόλις χώρισα κρατά σημειώσεις για τις υποχρεώσεις της: 
«Ρεπό, μαλλιά, νύχια, γυναικολόγος». Στο Σούλα έλα ξανά!, η πρωταγωνίστρια 
κοιτιέται στον καθρέφτη την ημέρα των γενεθλίων της. Διαπιστώνοντας την έλλεψη 
ρυτίδων, αναφωνεί με ανακούφιση: «Έχω ακόμη λόγο να γιορτάζω! Χρόνια μου 
πολλά, λοιπόν!». Η ευτυχία για τη γυναίκα είναι συνώνυμη με τη νεανικότητα. 
Άλλωστε, σε ολόκληρη την ταινία το alter ego της Σούλας είναι μια έμψυχη κούκλα, 
τύπου Barbie, με αστραφτερά, σέξι ρούχα.  

Το υποτιθέμενο έμμονο αυτό ενδιαφέρον των πρωταγωνιστριών για την εξωτερική 
τους εμφάνιση τις συγκροτεί «σαν μαριονέτες που περιμένουν τον εμψυχωτή τους» 
(Mulvey 2004:42). Ούτως ή άλλως, το γεγονός ότι τις ενσαρκώνουν πάντοτε νέες, 
όμορφες και καλλίγραμμες ηθοποιοί (Ζέτα Μακρυπούλια, Σμαράγδα Καρύδη, 
Μπέττυ Μαγγίρα κ.ο.κ.) συνιστά ορισμό της γυναίκας από την οπτική γωνία του 
άντρα, αφού τo καθορίζον ανδρικό βλέμμα προβάλλει τη φαντασίωσή του στη 
γυναικεία φιγούρα, που στυλιζάρεται αναλόγως. 

Αντιθέτως, σχεδόν ανύπαρκτη στη θεματολογία είναι η αναπαράσταση των 
επαγγελματικών ιδιοτήτων των πρωταγωνιστριών, που παραμένει στο φόντο των 
αφηγήσεων. Ακόμη και στην Κληρονόμο, όπου ολόκληρη η ταινία πραγματεύεται την  
είσοδο μιας γυναίκας στον παραδοσιακά ανδροκρατούμενο χώρο του ποδοσφαίρου, η 
φιλμική αφήγηση δεν κατασκευάζει μια δυναμική προσωπικότητα, αλλά μια 
παραπαίουσα και ανασφαλή φιγούρα (πβ. 5.3.). Χαρακτηριστική είναι η σκηνή του 
πρώτου Δ.Σ. υπό την προεδρία της Βέρας Σκαρίμπα, στην οποία παρακολουθούμε 
την αποθέωση των έμφυλων στερεοτύπων: οι άνδρες-μέλη του Συμβουλίου 
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φωνασκούν και αλληλοεπικαλύπτονται, ενώ η Βέρα τους παρακολουθεί αμήχανη με 
το μωρό της αγκαλιά, την υποδέχονται με τον όρο «Καλώς την προεδρίνα!» (θηλυκό 
επαγγελματικό με μειωτική χροιά), ενώ υπογράφει τα πρακτικά ως προεδρεύων κι όχι 
προεδρεύουσα (γενικευτική (generic) χρήση του αρσενικού έναντι του θηλυκού 
τύπου). 

Επίσης, σε τρεις από τις έξι υπό εξέταση φιλμικές αφηγήσεις οι  πρωταγωνίστριες 
εμφανίζονται επιρρεπείς σε δεισιδαιμονικές τελετουργικές πρακτικές, αναπαράγοντας 
πιθανόν την αντίληψη ότι οι γυναίκες βρίσκονται πιο κοντά στη λαϊκή παράδοση. Στο 
Σούλα έλα ξανά!, οι Πολίτισσες θείες ασχολούνται φανατικά - ίσως και λόγω 
καταγωγής (!) - με το ξεμάτιασμα, τα χαρτιά και την καφεμαντεία. Μία εξ αυτών, 
μάλιστα, εξομολογείται ότι έχει κάνει τάμα στον Άγιο Φανούριο για την ανιψιά της, 
προκειμένου να βρει γαμπρό. Και στο Αυστηρώς κατάλληλο οι ηθοποιοί 
αλληλοξεματιάζονται στα παρασκήνια, ενώ στην Κληρονόμο, η Βέρα Σκαρίμπα ως 
λύση για την αλλαγή του αρνητικού κλίματος της ομάδας επιστρατεύει το ευχέλαιο 
και τα voodoo. Τέλος, στην ερώτηση πώς θα βρεθεί προπονητής στη μέση της 
αγωνιστικής περιόδου, απαντά αποστομωτικά: «Καλά, ας μην είμαστε απαισιόδοξοι. 
Μη χαλάμε και τα τσάκρα μας». Η συνυποδήλωση είναι σαφής: η σχέση της γυναίκας 
με τον ορθό λόγο είναι μάλλον περιορισμένη.  
 
 
5.2 Χρήση πρότυπων/μη πρότυπων τύπων 
 
Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της γυναικείας γλώσσας είναι η τάση των 
γυναικών να χρησιμοποιούν περισσότερους πρότυπους (standard) όρους από τους 
άνδρες, με αποτέλεσμα ο λόγος τους να θεωρείται συχνά πιο συντηρητικός, 
παρατήρηση η οποία  παραμένει αμετάβλητη κατά μήκος των κοινωνικών τάξεων και 
συνιστά το πιο σταθερό εύρημα στην κοινωνιογλωσσολογική έρευνα για το φύλο 
(Talbot 1998: 20, Trudgill 2000: 73). 

Ως ερμηνευτικά εργαλεία για τη συγκεκριμένη προτίμηση προτείνονται από την 
Tannen (1990) οι έννοιες του κύρους (status) και της αλληλεγγύης (solidarity): οι 
γυναίκες στην προσπάθειά τους να αναβαθμίσουν τη θέση τους στην κοινωνία είναι 
περισσότερο προσεκτικές στη γλωσσική τους συμπεριφορά, ενώ η πιο 
«απελευθερωμένη» χρήση της γλώσσας από τους άντρες δηλώνει την επιθυμία τους 
για ανεξαρτησία και ταύτιση με τους ομοφύλους τους. Με άλλα λόγια, η χρήση μη 
πρότυπων (vernacular) τύπων έχει αφανές γόητρο (covert prestige) για τους άνδρες, 
γιατί σχετίζεται με τη σκληρότητα της αρρεωνοπότητας (Eckert & McConnell-Ginet 
2003: 298). Aντιθέτως, οι γυναίκες επιδικώκουν τις συνδηλώσεις έκδηλου γοήτρου 
(overt prestige), γι’ αυτό και προτιμούν τους πρότυπους τύπους (Coates 1993: 80-82). 
Η Talbot (1998: 24) προσθέτει ότι οι γυναίκες φροντίζουν σε μεγαλύτερο βαθμό να 
επιδεικνύουν μια επιμελημένη έκφραση, διότι γενικά κρίνονται από το πώς μιλούν, 
ενώ οι άνδρες είναι πιο πιθανόν να κριθούν επί τη βάσει των πράξεών τους.  

Κατά την ανάλυση των δεδομένων του corpus, ως δείκτη για τη μελέτη της 
συγκεκριμένης συνομιλιακής πρακτικής ορίσαμε τη συχνότητα χρήσης των δύο 
υφολογικών ποικιλιών, που βρίσκονται στα άκρα του συνεχούς [+/-ΠΡΟΤΥΠΟ]: α) των 
λέξεων-ταμπού, β) των λόγιων τύπων.  
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5.2.1 Λέξεις-ταμπού 
 
Δεδομένου του πολιτισμικά καθορισμένου χαρακτήρα της βωμολοχίας, στις δυτικές 
κοινωνίες, τουλάχιστον, η έκφραση θυμού εκ μέρους των ανδρών είναι παραδοσιακά 
πιο ανεκτή κοινωνικά απ’ ό,τι των γυναικών (Trudgill 2000: 69, Eckert & 
McConnell-Ginet 2003: 70). Επίσης, οι άνδρες χρησιμοποιούν πιο πλούσιο 
υβρεολόγιο και πιο προσβλητικούς όρους (Timothy 1999: 166). Αντιθέτως, οι 
γυναίκες αναμένεται να εναρμονίζονται με τα πρότυπα της προσδοκώμενης 
γυναικείας (lady-like) συμπεριφοράς και να αποφεύγουν το χυδαίο λεξιλόγιο. 

Ωστόσο, στη σχετική βιβλιογραφία υπάρχουν μελέτες, οι οποίες υποστηρίζουν ότι 
το συγκεκριμένο στερεότυπο έχει σε μεγάλο βαθμό αναθεωρηθεί: π.χ. η de Klerk 
(1992) εντόπισε ότι οι γυναίκες χρησιμοποιούν συχνά μειωτικούς (pejorative) όρους 
για τους άνδρες, ενώ και η Mills (2003) επισημαίνει ότι γυναίκες σε θέσεις ισχύος 
τείνουν να χρησιμοποιούν το άσεμνο λεξιλόγιο, για να επιβεβαιώσουν το υψηλό τους 
στάτους με το να ακουστούν πιο ανδροπρεπείς.   

Στο σώμα των δεδομένων μας επιβεβαιώνεται αυτή η τάση, καθώς οι 
πρωταγωνίστριες χρησιμοποιούν λέξεις-ταμπού, ωστόσο περιορισμένα (26 δείγματα), 
ενώ οι αθυροστομίες που εκστομίζουν είναι σχετικά ήπιες. Τα περισσότερα δείγματα 
ανήκουν κυρίως στην κατηγορία4 των προσβολών (insults), που σχετίζονται με την 
έλλειψη σεβασμού προς τους άλλους εκ μέρους του ομιλητή (π.χ. «Βλαμμένο είσαι, 
παιδάκι μου;» (Σούλα, Σούλα, έλα ξανά!), «Πρόστυχε, άνανδρε, γαϊδούρι, κάθαρμα, 
τέρας, που με χώρισες!», «Το καθίκι…», «Ηλίθιοι!» (Ηλέκτρα, Μόλις χώρισα)) και 
των επιθέτων/προσωνυμίων (epithets), που αναφέρονται στην εθνικότητα, τη φυλή, το 
φύλο, τη σεξουαλικότητα, την εξωτερική εμφάνιση ή άλλα χαρακτηριστικά, π.χ.: 
«Φοράει και small ο άκωλος», «Καθάριζα και φρούτα για τον κωλοϊσπανό!» (μαμά 
Ηλέκτρας, Μόλις χώρισα), «Μαλάκα!» (Ηλέκτρα, Μόλις χώρισα). Επίσης, 
επισημάνθηκαν δύο δείγματα βλασφημίας (blasphemy), η οποία αναφέρεται στον 
εξευτελισμό ή τη γελοιοποίηση του θείου («Βρε, δεν πας στον διάολο!», Λου, Μόλις 
χώρισα) και τέσσερα δείγματα βωμολοχίας (obscenity), η οποία χαρακτηρίζει την 
ανατομία των γεννητικών οργάνων, τη γενετήσια λειτουργία και τις απεκκριτικές 
διαδικασίες (π.χ. «Χεστήκαμε!», Ηλέκτρα,  Μόλις χώρισα). Σημειωτέον ότι στο corpus 
δεν παρατηρήθηκε αύξηση της χρήσης των λέξεων-ταμπού στις αμιγώς γυναικείες 
παρέες (βλ. Coates 1993: 97-98).  

Εμφανής είναι η συσχέτιση του άσεμνου λεξιλογίου με την κοινωνιογλωσσική 
ταυτότητα των πρωταγωνιστριών, και δη με την επαγγελματική ιδιότητα της 
πορνοστάρ, στην ταινία Αυστηρώς Kατάλληλο: «Θέλει και Panavision η κωλάρα 
της;», «Όταν σου κατεβαίνει ο Αμερικάνος στην αγορά με τις παραγωγές του και τα 
μουνιά τα ψηλοκάβαλα, πού πας εσύ με την Ταμάρα…;» (Αλέκα Ντούρου), «Τον 
πούλο» (Τζούλη Βίκου). Όπως επισημαίνουν οι Taavitsianen et al. (1999: 13), στον 
μυθοπλαστικό λόγο οι μη πρότυποι τύποι συνήθως απαντούν στους διαλόγους και 
χρησιμοποιούνται ως ισχυρό εργαλείο για την αποκάλυψη των χαρακτηριστικών των 
χαρακτήρων ή κοινωνικών και τοπικών διαφορών.  

Σημειωτέον ότι στην ίδια ταινία, η οδοντίατρος Νάντια, επιτυχημένη 
επαγγελματίας, δεν χρησιμοποιεί καθόλου χυδαίους όρους. Το ίδιο ισχύει στις άλλες 
φιλμικές αφηγήσεις για τη  Βέρα Σκαρίμπα (Κληρονόμος), πλούσια κυρία της αστικής 
τάξης, και την ακτιβίστρια Μαρίνα (Γαμήλιο Πάρτυ), γεγονός που αποδεικνύει ότι το 
φύλο δεν μπορεί να απομονωθεί από άλλες συνιστώσες της κοινωνιογλωσσικής 
ταυτότητας των πρωταγωνιστριών, όπως η κοινωνική τάξη, η ηλικία, οι πολιτισμικές 

                                                 
4 Για την κατηγοριοποίηση των λέξεων-ταμπού βλ. Timothy (1996), Battistella (2005).  
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καταβολές κ.λπ. Όπως σχολιάζει η Ochs (1992), η σχέση της γλώσσας προς το φύλο 
διαμεσολαβείται από τη σχέση της γλώσσας με στάσεις/θέσεις, κοινωνικές πράξεις, 
κοινωνικές δραστηριότητες και άλλες κοινωνικές κατασκευές.  

Συνολικά, αναθεωρώντας το στερεότυπο περί λεκτικής ευπρέπειας των γυναικών, 
η χρήση των λέξεων-ταμπού στις υπό εξέταση φιλμικές αφηγήσεις λειτουργεί ως 
μέσο πρόκλησης γέλιου, κατά τη συνήθη λειτουργία της βωμολοχίας στην κωμωδία 
ήδη από την εποχή του Αριστοφάνη.  

 
 

5.2.2 Λόγιοι τύποι  
 

Στις υπό εξέταση φιλμικές αφηγήσεις επιβεβαιώθηκε η ροπή των γυναικών προς το 
λόγιο τυπικό5, καθώς εντοπίστηκαν 39 λόγιοι γλωσσικοί τύποι στον λόγο των 
πρωταγωνιστριών, έναντι μόλις τριών (3) στον λόγο των ανδρών. Π.χ.: «Τι είναι αυτό 
το τσίτσιδο; Έκκωλο!», «Η μία μένει στο Βέλγιο, η άλλη στας Λαμίας κι η Τρίτη η 
μικρότερη μένει στη Μασσαλίας» (μαμά Ηλέκτρας, Μόλις χώρισα), «Ιδού, λοιπόν, οι 
νυμφίοι!», «Τα walkie-talkie τα έχουμε ανά χείρας. Δεν παίρνουμε πρωτοβουλία εκτός 
αν έχουμε εντολή άνωθεν» (Σούλα, Σούλα, έλα ξανά!). 

Άξια σχολιασμού είναι στο Μόλις χώρισα η περίπτωση της Τιτίκας, εμπορικού 
αντιπροσώπου της Tupperware, η οποία, απευθυνόμενη σε γυναικείο κοινό, υιοθετεί 
το κατάλληλο, κατ’ αυτήν, υπερλόγιο λεκτικό ένδυμα, για να μεγιστοποιήσει την 
αποτελεσματικότητα του προωθητικού της μηνύματος: «Επιτέλους, με το κρόμμυον!», 
«Και περνάω ευθύς αμέσως στον κολοφώνα της Tupperware, στον κολοφώνα της 
εφηρμοσμένης γλυπτικής», «Το μέγεθός του αυξομειούται ανάλογα με τις απαιτήσεις 
σας». 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει και στο Αυστηρώς κατάλληλο ο χαρακτήρας της πρώην 
πορνοστάρ Αλέκας Ντούρου, η οποία, ενώ στις κατ’ ιδίαν συνομιλίες της εκφράζεται 
εντελώς απρεπώς, όπως προαναφέρθηκε, στις δημόσιες συζητήσεις επιδεικνύει 
ιδιαίτερη λεκτική ευπρέπεια και ροπή προς την καθαρεύουσα, για να «ανασκευάσει», 
τρόπον τινά, την εικόνα της: «Τάκη, μην επεμβαίνεις στο όραμα των δημιουργών. 
Εμείς είμαστε απλοί χρηματοδόται», «Κινηματογράφος ποιότητος!». Μάλιστα, 
ενοχλείται από την αθυροστομία του πρώην συζύγου της προς τους ομοτράπεζους.  
 

- Τάκη, τι πράγματα είναι αυτά; Θα μπορούσες να το επισημάνεις με πιο κόσμιο 
τρόπο. Είναι λίγο μπρουτάλ μερικές φορές (Αλέκα). 

- Έλα, μωρέ! Μεταξύ μας! Άντρες είμαστε! (Τάκης)  
- Έχετε και μια κυρία στην παρέα!  

 
Όπως επισημαίνουν οι Eckert & McConnell-Ginet (2003: 70), οι άνδρες 

αναμένεται να χρησιμοποιούν λέξεις-ταμπού περισσότερο από τις γυναίκες αλλά όχι 
παρουσία γυναικών (εξού και η εκ μέρους τους χρήση υβριστικών όρων μειώνεται 
σημαντικά σε μεικτές συνομιλίες).  

Ακριβώς όπως και οι λέξεις-ταμπού, έτσι και οι λόγιοι τύποι χρησιμοποιούνται ως 
μηχανισμός λεκτικού χιούμορ, προσδίδοντας εύθυμο και παιγνιώδη τόνο στη φιλμική 
αφήγηση. Πρόκειται, άλλωστε, για μια από τις βασικότερες κοινωνιογλωσσικές 
λειτουργίες των λόγιων τύπων στη Ν.Ε. γενικότερα (Καμηλάκη 2009).  
                                                 
5 Ως [+ΛΟΓΙΟΙ] θεωρούνται οι γλωσσικοί τύποι που έχουν αντληθεί από παλαιότερες περιόδους της 
ελληνικής, εμφανίζουν χαμηλή συχνότητα χρήσης και υψηλό βαθμό παγίωσης, χρησιμοποιούνται 
παράλληλα με υφολογικά διαφοροποιημένα [-λόγια] συνώνυμα και σχετίζονται με την περίσταση 
επικοινωνίας και τα είδη λόγου (βλ. Καμηλάκη 2009).  
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5.3 Ερωτήσεις και επισχετικοί συνομιλιακοί δείκτες  
 

H χρήση ερωτήσεων και επισχετικών συνομιλιακών δεικτών (hedges) σηματοδοτεί 
την αβεβαιότητα των γυναικών: όταν αλληλεπιδρούν συνομιλιακά, άνδρες και 
γυναίκες επιδεικνύουν μια σχέση εξουσίας, η οποία αντανακλά τους κοινωνικούς 
ρόλους που ανατίθενται στο κάθε φύλο στο πλαίσιο της κοινωνικής διάδρασης· 
δηλαδή οι άνδρες είναι πιο κυριαρχικοί και οι γυναίκες πιο υποχωρητικές 
(Wardhaugh 2002: 323)6. 

Στο σώμα των δεδομένων μας, τυπική περίπτωση γλωσσικής διστακτικότητας και 
ανασφάλειας αποτελεί η Βέρα Σκαρίμπα στην Κληρονόμο: ευρισκόμενη αντιμέτωπη 
με την ανάληψη της ηγεσίας του ποδοσφαιρικού συλλόγου των «Πανθήρων», 
διαρκώς καταφεύγει σε παύσεις, αυτο-διορθώσεις κ.λπ.: «Εεε…η αλήθεια είναι ότι 
εγώ με το ποδόσφαιρο είμαι σαν τη φέτα με το ψάρι», «Μεταγραφή είναι, όταν 
αγοράζουμε παίχτη, εεε;», «Λοιπόν… Η ομάδα δεν πάει καθόλου καλά. Πρέπει να 
κάνουμε μεταγραφές….να πάρουμε προπονητές (κοιτώντας το σκονάκι που έχει στο 
χέρι της)…έναν προπονητή…». 

Έτσι, παρά το γεγονός ότι η εμπλοκή της με το ποδόσφαιρο στέφεται με επιτυχία, 
καθώς καταφέρνει να διατηρήσει την ομάδα στην α΄εθνική κατηγορία, η αμήχανη 
στάση της, οι γκάφες και οι παλινωδίες της, που προκαλούν συνεχώς το γέλιο, δεν 
οδηγούν σε ουσιαστική ανατροπή του στερεοτύπου περί «ανδρικών» επαγγελμάτων.  

 
 

5.4 Φωνητική χροιά 
 

Η τυπική γυναικεία φωνή είναι απαλή, εκφωνείται γενικά σε υψηλότερο τόνο κατά 
μία οκτάβα από την ανδρική, θεωρείται ότι συχνά εμφανίζει διακυμάνσεις σε 
συχνότητα και ανακαλεί τη σύνδεση ανάμεσα στο γυναικείο φύλο και το 
λεπτεπίλεπτο και εύθραυστο (Eckert & McConnell-Ginet 2003: 60-61). Αν και το 
μέγεθος και το σχήμα των φωνητικών χορδών είναι βιολογικά καθορισμένο, ωστόσο 
το άτομο έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει το ύψος και τον τόνο της φωνής, τον 
επιτονισμό και τη φωνητική πραγμάτωση των ήχων, προκειμένου  να ταιριάζουν στην 
ταυτότητα που θέλει να προβάλει. Με άλλα λόγια, η φωνολογία μπορεί εύκολα να 
θεωρηθεί σημαδεμένη με βάση το προσδοκώμενο έμφυλο πρότυπο. 

Χαρακτηριστική περίπτωση φιλμικής αξιοποίησης του συγκεκριμένου έμφυλου 
προτύπου είναι ο χαρακτήρας της νεαρής πορνοστάρ Τζούλη Βίκου (Αυστηρώς 
Κατάλληλο), αρχετυπική αναπαράσταση της γυναίκας-γατούλας, η οποία διαρκώς 
επιτηδεύει τη φωνή της και κάνει νάζια, συνοδευόμενα από την ανάλογη 
κινησιολογία. Η κωμική διόγκωση του στερεοτύπου ενδεχομένως συνδέεται και με 
την επαγγελματική της ιδιότητα, αφού ως πορνοστάρ οφείλει  να ανταποκριθεί στις 
ηγεμονικές ανδρικές αντιλήψεις για το τι συνιστά ιδανική γυναίκα7. 

 
 

6. Συζήτηση-συμπεράσματα 
 
Επιχειρώντας μια συνολική θεώρηση των υπό ανάλυση γλωσσικών δεδομένων, 
διαπιστώνουμε ότι οι γλωσσικές αναπαραστάσεις των γυναικών στις ταινίες του 
                                                 
6 Επισημαίνεται ότι τα ευρήματα των σχετικών ερευνών είναι αντικρουόμενα (Eckert & McConnell-
Ginet 2003: 168). 
7 Κάτι ανάλογο επιδιώκουν και γυναίκες που εργάζονται σε ροζ γραμμές, προκειμένου να 
επικρατήσουν σε μια ανδροκρατούμενη αγορά (Hall 1998). 



[  642  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

corpus επιβεβαιώνουν σε μεγάλο βαθμό διαδεδομένα έμφυλα στερεότυπα του 
ηγεμονικού λόγου τόσο σε επίπεδο επιλογής των θεμάτων της συζήτησης (γάμος, 
ναρκισσισμός, δεισιδαιμονία κ.λπ.), όσο και σε επίπεδο γλωσσικών επιλογών 
(προτίμηση προς το επιμελημένο ύφος, χρήση ερωτήσεων και επισχετικών δεικτών, 
φωνητική επιτήδευση κ.ά.). Όλες αυτές οι συνομιλιακές πρακτικές ανακαλούν 
εύκολα αναγνωρίσιμους κοινωνικούς τύπους για ένα κοινό που διαθέτει κοινά 
πολιτισμικά αποθέματα.  

Μέσα από αυτή τη σημειωτική ‘συμπύκνωση’ φιλοτεχνούνται αφαιρετικές 
κατασκευές γυναικών, όπως η ενζενί Ηλέκτρα, η femme fatale Λου, η ελαφρόμυαλη 
Τζένη Βίκου, η γυναίκα της πιάτσας Αλέκα Ντούρου, η ανασφαλής Βέρα κ.ο.κ., οι 
οποίες εξυπηρετούν άριστα τις κειμενικές συμβάσεις του είδους της κωμωδίας, αφού 
μια τέτοιου είδους χιουμοριστική διόγκωση και παρώδηση των έμφυλων 
στερεοτύπων είναι τυπική στο συγκεκριμένο είδος. Όπως σχολιάζει η Macdonald 
(1995: 56), συχνά η κωμωδία στηρίζεται στον λόγο των γυναικών, που κλιμακώνεται 
σπειροειδώς προς την υπερβολή, συνιστώντας νομιμοποιημένη πηγή χιούμορ σε μια 
σειρά από χιουμοριστικά κειμενικά είδη, όπως είναι τα λογοτεχνικά κείμενα, οι 
τηλεοπτικές κωμωδίες καταστάσεων, οι γελοιογραφίες κ.λπ., τόσο στη λεγόμενη 
«υψηλή», όσο και στη μαζική κουλτούρα (Talbot 1998: 471). 

Ακόμη κι όταν μέσα από τον λόγο των ηρωίδων φαινομενικά ανατρέπεται κάποιο 
γνωστό στερεότυπο, η ανατροπή αυτή είτε επαναθεωρείται σε παραδειγματικό 
επίπεδο υπό το φως συνολικότερων κοινωνιογλωσσικών δεδομένων, όπως π.χ. 
συμβαίνει με την ελεύθερη έκφραση της γυναικείας επιθυμίας, η οποία ακυρώνεται 
από τον ετεροπροσδιορισμό των γυναικών, είτε σηματοδοτείται ως «αστεία», οπότε 
αποτελεί τη βάση ενός «διασκεδαστικού» συγκειμένου, όπως λ.χ. στην περίπτωση 
της χρήσης λέξεων-ταμπού ή της ενασχόλησης της Βέρας Σκαρίμπα με το 
ποδόσφαιρο.  

Ως εκ τούτου, δυσκολεύεται κανείς να υποστηρίξει πειστικά ότι ο παιγνιώδης 
λόγος των φιλμικών αφηγήσεων, προσφεύγοντας προγραμματικά σε αυτά τα 
στοιχειώδη «κλισέ» του πατριαρχικού λόγου, στην ουσία επιδιώκει μέσα από την 
παρωδία ή την ειρωνεία να αναχθεί στην ανατρεπτικότητα της μεταμοντέρνας 
νεανικής μαζικής κουλτούρας, προτείνοντας μια παραγωγική βάση αμφισβήτησης 
του ηγεμονικού λόγου γύρω από τη φυσικότητα των έμφυλων διαφορών. Με άλλα 
λόγια, παρά το γεγονός ότι στις ταινίες που εξετάσαμε συνυπάρχουν διαφορετικές 
εκδοχές της έμφυλης ταυτότητας ή πρόσκαιρα φαίνεται να δημιουργούνται ρωγμές 
στα  πατριαρχικά στερεότυπα, τελικά η όποια αντιστροφή των διάφορων 
διαζευκτικών κατηγοριών αποδεικνύεται επιδερμική, χωρίς να αρθρώνει μια 
ουσιαστική επαναδιαπραγμάτευση της έμφυλης εμπειρίας. Έτσι, οι φιλμικές 
αφηγήσεις του corpus όχι μόνο δεν καταφέρνουν να αμφισβητήσουν τους ορισμούς 
του κανονικού και του μη κανονικού, αλλά αντίθετα καταλήγουν στη θριαμβευτική 
επιβεβαίωσή τους και την κατασκευή της πιο κοινότοπης και συντηρητικής εκδοχής 
του νοήματος των έμφυλων ταυτοτήτων.  
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Abstract 
 

One hundred and ninety five students of Greek reported their knowledge of Modern 
Greek dialectic varieties and expressed their attitudes towards their preservation. An 
alternative statistical tool, namely the bar was used for both data collecting and 
processing in order to reveal possible trends not visible in traditional Likert-type 
analyses. Furthermore, the utilization of the potential of multiple data processing 
offered by the bar, allowed a double processing which revealed interesting similarities 
as well as differences. Overall, the variety of Epiros comes first in production, 
followed by those of Thrace, Aegean, Pontos and others, with men claiming to 
understand the variety of Thrace better than women.  Similar results are identified in 
comprehension and preservation.  

 
Keywords: bar, dialectic variety, evaluation, Gauss distribution, data collection 

 
 

1. Εισαγωγή 
 

Γεωγραφικές και κοινωνικές διάλεκτοι υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες, σε ολόκληρο 
τον κόσμο από αρχαιοτάτων χρόνων. Οι διαφοροποιήσεις αυτές δεν ήταν σχεδόν ποτέ 
ανεκτές και πολύ συχνά οι ομιλητές διαφορετικών μορφών γίνονταν αντικείμενα 
χλεύης, όπως, για παράδειγμα στην αρχαία Ελλάδα οι σκωπτικά αποκαλούμενοι 
συοβοιωτοί (γουρουνοβοιωτοί), οι οποίοι δεν ακολουθούσαν την αττική φωνολογία και 
αντί τέσσερα έλεγαν τέτταρα (Allen 2000: 34). 

Από την άλλη πλευρά, η ανάγκη επικοινωνίας μεταξύ διαφορετικών ομάδων, 
τάξεων και γεωγραφικών περιοχών δημιουργεί την ανάγκη για μια κοινή γλώσσα 
συνεννόησης, αυτή που διαμορφώθηκε στο σύγχρονο εθνικό κράτος και αποτελεί 
βασικό παράγοντα ενοποίησης του. Κατ’ αυτήν την έννοια, μια από τις διαλέκτους 
γίνεται επίσημη γλώσσα του κράτους η οποία είναι και γλώσσα της διοίκησης, της 
εκπαίδευσης και της επιστήμης. Παρ’ όλα αυτά, οι διαφορές συνεχίζουν να υπάρχουν 
και μάλιστα γίνονται  μέρος της ταυτότητας των κατοίκων των συγκεκριμένων 
περιοχών που δύσκολα δέχονται να τις αλλάξουν. 

Μέσα στον προηγούμενο αιώνα των μεγάλων ανακατατάξεων και συγκεκριμένα  
στις ΗΠΑ καταδείχτηκε, με την περίφημη Ann Arbor Decision (1979), ότι η αρνητική 
συμπεριφορά προς τη διάλεκτο των φοιτητών αφρο-αμερικανικής καταγωγής 
συνιστούσε καταπάτηση των πολιτικών τους δικαιωμάτων.  

Στη συνέχεια, ο Kachru (1988) μίλησε για την ύπαρξη πολλών διαφορετικών 
μορφών της αγγλικής γλώσσας, που τις ονόμασε World Englishes, και τόνισε την 
ανάγκη διδασκαλίας των διαφορετικών αυτών μορφών.  

Αντίστοιχες καταστάσεις έχουν βιώσει και βιώνουν στην Ελλάδα ομιλητές 
διαφορετικών μορφών της ελληνικής, όπως το βόρειο ιδίωμα που πολλές φορές 
γίνεται αντικείμενος χλεύης από τους άλλους, ακόμη και σήμερα. Όμως σήμερα 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
645-657. Rhodes: University of the Aegean.
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πλέον δεν είναι δυνατόν ν’ αντιμετωπίζονται  ως πρόβλημα που πρέπει να εκλείψει 
προς χάριν μιας ιδανικής και άρτιας γλώσσας που υποτίθεται ότι είναι η γλώσσα του 
κράτους.  

 
 

2. Προηγούμενη έρευνα 
 
2.1 Διάλεκτος/ιδίωμα ως μέρος της γλωσσικής διδασκαλίας / Ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών  
 
Η σύγχρονη παιδαγωγική τονίζει ότι η ατμόσφαιρα του γλωσσικού μαθήματος 
αποτελεί σημαντικό παράγοντα επιτυχίας στη μάθηση. Πρέπει να κυριαρχεί κλίμα 
εμπιστοσύνης, να δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο και στη δυνατότητα χρήσης 
του λόγου σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. Μια τέτοια άποψη φαίνεται να 
ενισχύει και τη χρήση του γλωσσικού ιδιώματος που, πιθανόν, έχουν οι μαθητές. 
Τουλάχιστον, στις ΗΠΑ και στη Βρετανία, μετά τον Kachru (1988 και 1992), 
γίνονται προσπάθειες για την αξιοποίηση των διαλεκτικών μορφών της αγγλικής 
γλώσσας προκειμένου να οξυνθεί η γλωσσική συνειδητότητα (language awareness) 
των μαθητών/τριών και φοιτητών/τριών  (Wolframm et al. 1996 και Wolfram et al.  
1997). Έτσι έχουν δημιουργηθεί προγράμματα σπουδών με τους ακόλουθους 
στόχους:  

• Επιστημονικούς: Οι φοιτητές/τριες ανακαλύπτουν ότι και οι διάλεκτοι 
χαρακτηρίζονται από κανονικότητα εξετάζοντας φωνολογικά και συντακτικά 
δεδομένα, δημιουργώντας υποθέσεις και συγκρίνοντάς τες με περισσότερα 
δεδομένα. Ακόμη συλλέγουν και αναλύουν δεδομένα από τις δικές τους γλωσσικές 
κοινότητες.   
• Κοινωνικο-ιστορικούς: Οι φοιτητές/τριες μαθαίνουν ιστορικά και κοινωνικά 
γεγονότα που επηρέασαν την εξέλιξη των διαλέκτων με έμφαση στη δική τους 
κοινότητα. 
• Ανθρωπιστικούς: Οι φοιτητές/τριες αντιμετωπίζουν κοινωνικές συμπεριφορές 
που έχουν σχέση με τη γλωσσική ποικιλότητα μέσω βιντεοσκοπημένου ή 
ηχογραφημένου υλικού και κάνουν ασκήσεις που έχουν σχέση με τις γλωσσικές 
διαφορές  με το υλικό αυτό.  
Ανάλογες πιλοτικές έρευνες έχουν γίνει στη Βαλτιμόρη και στη Νότια Καρολίνα 

και τα αποτελέσματα των αξιολογήσεων είναι περισσότερο από ενθαρρυντικά μιας 
και οι εμπλεκόμενοι/ες φοιτητές/τριες εκφράζονται με ενθουσιασμό.  

Τώρα, όσον αφορά στην ελληνική πραγματικότητα όπου, όπως παρατηρούν 
πολλοί ερευνητές όπως η Μαλικούτη-Drachman (2000), η συρρίκνωση των 
διαλέκτων είναι πλέον γεγονός, το ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια φαίνεται να 
αναζωπυρώνεται. Η διοργάνωση συνεδρίων, όπως τα Τζαρτζάνεια 2012, με θέμα τις 
κοινωνικές και γεωγραφικές ποικιλίες της Νέας Ελληνικής και την παρουσία τους 
στην εκπαίδευση, καθώς και αρκετές ενδιαφέρουσες μελέτες όπως των Ανδρουλάκη, 
Ανθοπούλου & Παντίδου (2010), Ντίνα & Ζαρκογιάνη (2009), Κασκαμανίδη & 
Ντίνα (2004), και του Drettas (2000) αποτελούν σοβαρές προσπάθειες και θέτουν τις 
βάσεις για μια σοβαρή αντιμετώπιση του θέματος.  

Ένας ενδιαφέρων παράγοντας, που διαμορφώνει άποψη και εμμέσως συνδέεται 
και με την έρευνα, είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών. Η έρευνα όσον αφορά στους 
εκπαιδευτικούς τα τελευταία χρόνια κατέδειξε ότι δεν είναι αποκομμένοι/ες από τις 
ευρύτερες κοινωνικές τάσεις που τείνουν ν’ αντιμετωπίζουν την ομιλία των παιδιών 
των μη προνομιούχων τάξεων ως ‘ανακριβή’ και ‘φτωχή’ (Bernstein 1971). Ιδιαίτερο 
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ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι έρευνες της Φραγκουδάκη (1993, 1985) και της 
Μαγαλιού (2000) για τη γλωσσική διδασκαλία στο ελληνικό σχολείο το οποίο 
διδάσκει τη ρυθμισμένη και κωδικοποιημένη από τους γραμματικούς κοινή που 
αντιστοιχεί στην ομιλούμενη από τις κοινωνικές ομάδες των μορφωμένων στα 
μεγάλα αστικά κέντρα. Όσοι μαθητές δεν έχουν ως μητρική τους την επίσημη 
γλώσσα του κράτους, διαισθάνονται αυτή την ενδογλωσσική ανισοτιμία (Μαρωνίτης, 
2001), κι ως αποτέλεσμα έχουμε την απόρριψη της δικής  τους γλώσσας και μαζί μ’ 
αυτήν και του εαυτού τους. Στις έρευνές τους αναφορικά με τη συμπεριφορά των 
εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση γεωγραφικών και  κοινωνικών διαλέκτων, είναι 
σαφές ότι μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού σώματος τη θεωρεί εμπόδιο για την 
εκπαιδευτική και κοινωνική πρόοδο των μαθητών. Οι φιλόλογοι παρουσιάζουν τον 
μεγαλύτερο βαθμό προκατάληψης, κυρίως γιατί ξέρουν ότι η Μέση Εκπαίδευση  
είναι ένα απέραντο εξεταστικό κέντρο που ευνοεί μόνο μία ορθή λύση σε όλα τα 
προβλήματα, συμπεριλαμβανομένης και της γλώσσας.   

Παρόλα αυτά, υπάρχουν και αρκετοί εκπαιδευτικοί, όπως ο Συμεωνίδης (2012), οι 
οποίοι αντιλαμβάνονται τη σημασία της αξιοποίησης των διαλεκτικών ποικιλιών στη 
γλωσσική διδασκαλία, όμως η πλειοψηφία τους επικεντρώνεται στην ποντιακή, κι όχι 
άδικα.  

Η εξέταση των σχολικών εγχειριδίων δυστυχώς, για άλλη μια φορά αναδεικνύει 
την απουσία τω γλωσσικών ποικιλιών ακόμα και από ενότητες σχετικές με τον τοπικό 
πολιτισμό διαφόρων περιοχών. Πολύ περισσότερο απουσιάζει η ένταξή τους στη 
διδασκαλία που επιτείνεται και από την αρνητική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι 
στα βιβλία. Έτσι πιθανότατα ακυρώνεται και η επικοινωνιακή τακτική που 
προτείνεται. Ακόμη, αν και στη νέα γραμματική που αντικατέστησε την σχολική 
γραμματική Τριανταφυλλίδη παρατηρείται πιο ανεκτική στάση απέναντι στην 
πολυτυπία, η ανοχή αφορά ακόμη περισσότερο τα λόγια στοιχεία και όχι τις 
γεωγραφικές ποικιλίες. Οι προηγούμενες διαπιστώσεις γίνονται κατανοητές έχοντας 
υπόψη και τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τα αναλυτικά προγράμματα. Ο 
Συμεωνίδης (2012) τονίζει ότι τα βιβλία του Λυκείου η γλωσσική διδασκαλία δεν έχει 
κανονιστικό χαρακτήρα και μάλιστα στο πρώτο τεύχος γίνεται εκτενής λόγος για τις 
γεωγραφικές ποικιλίες. Ίσως είναι η καταλληλότερη στιγμή για να δοκιμάσουμε την 
αξιοποίηση των διαλέκτων στη διδασκαλία.  

Συμπερασματικά, θα πρέπει να γίνουν προσπάθειες για να αρθεί η διάσταση 
ανάμεσα στη θεωρία και την επίσημη πραγματικότητα της γλωσσικής διδασκαλίας 
καθώς και τα εμπόδια αξιοποίησης των γεωγραφικών ποικιλιών στη δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση. 
 
 
2.2 Εναλλακτική θεώρηση της μελέτης/διδασκαλίας των διαλέκτων/ιδιωμάτων  μέσα 

από τα μαθηματικά πρότυπα  
 
Αποτελεί βασική μας πεποίθηση ότι το κάθε επιστημονικό αντικείμενο πρέπει να 
εξετάζεται από διαφορετικές πλευρές και μέσα από διαφορετικές επιστημονικές 
προσεγγίσεις. Μέσα σ’ αυτό το πλαίσιο και λαμβάνοντας υπόψη τις πλέον πρόσφατες 
απόψεις, θα προσπαθήσουμε παρακάτω να δώσουμε μια πρώτη απόπειρα θεώρησης 
της διαλεκτολογικής μελέτης και διδασκαλίας μέσω των μαθηματικών μοντέλων-
προτύπων, που αποτελεί τομέα της υπολογιστική γλωσσολογίας. Με αυτόν τον τρόπο 
ξεκινάμε έναν έλεγχο για την ανακάλυψη τυχόν παραμέτρων που έχουν χαθεί ή 
αγνοηθεί στη διάρκεια της διαδικασίας με προηγούμενες μεθόδους έρευνας. Ακόμη κι 
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αν δεν βρεθούν παρόμοιες παράμετροι, το γεγονός είναι ότι γίνεται μια εναλλακτική, 
πιο σύγχρονη προσπάθεια μελέτης κλασικών ζητημάτων.  

Το να θεωρήσει κανείς τη διαδικασία δημιουργίας διαφορετικών μορφών μέσα σε 
μια γλώσσα ως ένα διαρκώς εξελισσόμενο μαθηματικό πρότυπο (μοντέλο) φαίνεται 
μια συναρπαστική διαδικασία. Η Καμπάκη–Βουγιουκλή (2009α) διατείνεται ότι η  
γλώσσα μπορεί να μην είναι μαθηματικά όμως ως φυσικό μέγεθος διέπεται από 
μαθηματικούς νόμους και μάλιστα ιδιαίτερα αυστηρούς. Κάποια από τα μικρά 
μαθηματικά πρότυπα που θα παρατεθούν παρακάτω αποτελούν διαδικασίες που 
μπορούν να εφαρμοστούν σε κάθε φυσική γλώσσα. 

 
 

2.2.1 Η θεωρία των ασαφών συνόλων: χρήση της ράβδου αντί των κλιμάκων  Likert  
 
Τα ασαφή σύνολα έλκουν την καταγωγή από τη γλωσσολογική σημασιολογία όμως ο 
Ιρανός φυσικός Zadeh (1965) τα ορίζει εξαρχής, με σκοπό να προσδιορίσει μια 
επαναστατική, όπως αποδείχτηκε, λειτουργία τους στους υπολογιστές. Συγκεκριμένα, 
ο Zadeh ορίζει τα ασαφή σύνολα ως τα μέλη ενός συνόλου για τα οποία η κατάταξή 
τους στην ομάδα είναι κλιμακούμενη κι όχι απόλυτη, φέρνοντας παραδείγματα από 
τη σημασιολογία όπως: οι σκύλοι, τα άλογα, τα πουλιά κ.τ.λ. ανήκουν σαφώς στην 
κατηγορία ‘ζώα’, ενώ κανείς δεν θα κατέτασσε στη κατηγορία αυτή τις πέτρες ή τα 
φυτά. Όμως οι αστερίες και τα βακτηρίδια ανήκουν στην ενδιάμεση κατηγορία ενός 
συνεχούς με δύο πόλους και ο θέμα είναι σε ποιο σημείο αυτού του συνεχούς τα 
κατατάσσει ο καθένας βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων κάθε φορά. Για παράδειγμα, 
προσωπικά θεωρώ ως πιο πιθανή την παρακάτω αναπαράσταση, πιθανόν όμως σε 
άλλη στιγμή να αποφασίσω κάτι διαφορετικό:  
 

 
 
 
2.2.1.1 Η ράβδος ως εναλλακτικό στατιστικό εργαλείο  
 
Με βάση τα παραπάνω έχει προταθεί από τους Kambaki-Vougioukli & Vougiouklis 
(2008) ένα μαθηματικό μοντέλο που θα μπορούσε να έχει ευρεία εφαρμογή στη 
γλωσσική έρευνα/διδασκαλία και που προέρχεται από τη θεωρία των ασαφών 
συνόλων (fuzzy sets theory).  

Συγκεκριμένα, προτείνεται η χρήση μιας οριζόντιας ράβδου της οποίας οι δύο 
πόλοι θα προσδιορίζονται από το μηδέν (0) αριστερά και από τη μονάδα (1) δεξιά. 
Ο/η ερωτώμενος/η καλείται να αποφασίσει σε ποιο σημείο της ράβδου αντιστοιχεί η 
επιλογή του/της, τη συγκεκριμένη στιγμή και να χαράξει μια κάθετη γραμμή, δηλαδή 
να κόψει τη ράβδο, στο αντίστοιχο σημείο. 

 

 
 
Όποιος καλείται να απαντήσει δεν χρειάζεται ιδιαίτερη εκπαίδευση και δεν μπαίνει 

στην διαδικασία να διακρίνει την, έτσι κι αλλιώς, δυσδιάκριτη διαφορά μεταξύ δυο 
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διαβαθμίσεων της κλίμακας. Αυτή η διαδικασία μπορεί να αναπαρασταθεί με την 
προσπάθεια ενός αυτοκινήτου να ανέβει μια σκάλα ή ένα κεκλιμένο επίπεδο. 

Το σημαντικότερο, όμως, ρόλο εδώ παίζει ο ψυχολογικός παράγων επειδή ο/η 
ερωτώμενος/η θέτει μια κάθετη γραμμή στη ράβδο  01,  βασιζόμενος/η κυρίως στη 
διαίσθησή του, που εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή καθορίζει το ακριβέστερο σημείο. 
Η ράβδος δίνει τη δυνατότητα της ασαφούς (fuzzy) συμπεριφοράς αφού στην ουσία 
ζητά μια απεικόνιση στη διάστημα  [0,1] αντί της σαφούς απάντησης  0  ή 1. Η τελική 
πρόταση για το μήκος της ράβδου, χρησιμοποιώντας την χρυσή τομή, είναι 6,18 cm ή 
κατά προσέγγιση 62 mm (Vougiouklis & Kambakis-Vougiouklis 2011).   

Στο στάδιο της επεξεργασίας των ερωτηματολογίων με ράβδο επαφίεται πλήρως 
στον/στην ερευνητή/τρια. Ο/Η ερευνητής/τρια έχει την ευχέρεια να ‘κλιμακώσει’ τις 
απαντήσεις χωρίς να είναι δεσμευμένος/η από τη αρχή αν έχει  4 ή 5 ή 10  
σκαλοπάτια και να αποσαφηνίσει τις διαφορές μεταξύ των διαβαθμίσεων. Το 
σπουδαιότερο είναι ότι έχει την ευχέρεια να κάνει ισομερή ή όχι κλίμακα, ανάλογα με 
τις απαιτήσεις της συγκεκριμένης έρευνας. Για παράδειγμα, σε ανισομερή κλίμακα θα 
μπορούσε να χρησιμοποιηθεί η κατανομή Gauss και συγκεκριμένα η ισοεμβαδική 
διαμέριση της κλίμακας. Κατ’ αυτόν τον τρόπο, αν θέλαμε να χωρίσουμε σε πέντε 
ισοεμβαδικά κατά Gauss διαστήματα, η μαθηματική επεξεργασία ορίζει τα σημεία, σε 
χιλιοστά,  24,  29,  33,  38.   Με άλλα λόγια, το πρώτο διάστημα της ράβδου είναι από 
το σημείο  0  έως το σημείο  24,  το δεύτερο από το  24  έως το  29,  το τρίτο από το  
29  έως το  33,  το τέταρτο από το  33  έως το  38  και το πέμπτο διάστημα από το  38  
έως το  62.  

Κατ’ αυτόν τον τρόπο, ο/η ερευνητής/τρια, έχοντας τα συμπληρωμένα 
ερωτηματολόγια, μπορεί να τα επεξεργαστεί με διαφορετικούς τρόπους και 
προσεγγίσεις χωρίς να χρειαστεί να υποβάλει τους/τις πληροφορητές/τριές του σε 
επαναλαμβανόμενη διαδικασία. Κι αυτό γιατί στη συνηθισμένη κλίμακα Likert δεν 
είναι δυνατόν να γίνει διαφορετικού είδους επεξεργασία διότι θα απαιτούνταν από τα 
υποκείμενα να υποβληθούν αλλεπάλληλα στη ίδια διαδικασία, κάτι καθόλου εύκολο 
και ευχάριστο ή, ακόμα, και εφικτό. Επιπλέον, δεν μπορεί να απαιτηθεί από το ίδιο 
σώμα των ερωτηθέντων να συμπληρώσει το ίδιο ή διαφορετικό ερωτηματολόγιο διότι 
η εμπειρία της συμπλήρωσης μπορεί να έχει επίδραση, είτε θετική είτε αρνητική, 
στην αξιοπιστία της έρευνας. Από την άλλη πλευρά, η ράβδος, θεωρούμε ότι ενισχύει 
την αντικειμενικότητα της έρευνας διότι παραχωρείται περισσότερος χώρος στη 
μαθηματική επεξεργασία. Άλλωστε, χαρακτηριστικό στοιχείο των εφαρμοσμένων 
μαθηματικών είναι η δυνατότητα διαφορετικών προσεγγίσεων και η αλλεπάλληλη 
δυνατότητα απλοποίησης της μορφής. Έτσι έχουμε την τάση να κάνουμε το μοντέλο 
μας γραμμικό. Το συνεχές να το κάνουμε διακεκριμένο ή το αντίστροφο. Επομένως η 
πρότασή μας δίνει την δυνατότητα επεξεργασίας με ακρίβεια, την οποία επιθυμεί ο/η 
ερευνητής/τρια. Από διακριτό σε συνεχές και, ακόμη περισσότερο, από μονοσήμαντο 
σε πλειονότιμο ή fuzzy (Kambakis-Vougiouklis 2013). 

Το πιο σημαντικό πλεονέκτημα της ράβδου, όμως,  είναι ότι μπορεί να 
αντιμετωπίσει  ανωμαλίες στην κατανομή των απαντήσεων και την αξιολόγησή τους. 
Συγκεκριμένα, αν οι απαντήσεις παρουσιάζουν μια κανονική κατανομή Gauss, 
δηλαδή οι απαντήσεις συνωστίζονται στο μέσον όπως συμβαίνει συνήθως, σχεδόν 
πάντα και φυσικές στις κοινωνικές επιστήμες, με τη χρήση της ράβδου  μπορούμε να 
δούμε σε μεγέθυνση το χώρο αυτό  όπου συνωστίζονται οι απαντήσεις, μικραίνοντας 
το πλάτος των διαστημάτων. Με άλλα λόγια χωρίζουμε τη ράβδο έτσι ώστε να 
έχουμε διαστήματα στα οποία η κατανομή Gauss καταλαμβάνει ισοεμβαδικές 
επιφάνειες (Vougiouklis & Kambakis-Vougiouklis 2013). 
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Θεωρούμε ότι προκειμένου να διερευνηθεί η σχέση μεταξύ ιδιώματος, διαλέκτου 
και πρότυπης γλώσσας, θα μπορούσε να καταρτιστούν ερωτηματολόγια στα οποία οι 
χρήστες θα μπορούν να προσδιορίζουν την αντίδρασή τους απέναντι στη 
συγκεκριμένη γλωσσική μορφή τη στιγμή της διεξαγωγής της έρευνας.   

 Συγκεκριμένα, ας θεωρήσουμε ένα συνεχές του οποίου οι δύο πόλοι είναι γλώσσα-
διάλεκτος.  Τότε το ιδίωμα θα βρίσκεται κάπου μεταξύ των δύο πόλων αλλά η θέση 
του είναι ασαφής (fuzzy) και τα κριτήρια υποκειμενικά και επίσης ασαφή:  

 

 
 
Τώρα ας επιχειρήσουμε να δοκιμάσουμε μια κατάταξη των νεοελληνικών 

διαλέκτων και ιδιωμάτων  πάνω σε  αυτή τη ράβδο, μία ασαφή περιοχή-fuzzy area, 
της οποίας τα δύο άκρα ή πόλοι θα αντιπροσωπεύουν τη διάλεκτο και την ΚΝΕ 
(Καμπάκη Βουγιουκλή 2009β).  Όλες οι ενδιάμεσες μορφές, δηλαδή τα ιδιώματα, 
πλησιέστερα ή μακρύτερα από τους δύο πόλους. Για παράδειγμα παραθέτω τη δική 
μου, αυθαίρετη, κατανομή επάνω στο συνεχές  [0,1], που ισχύει για μένα, προσωπικά.  

 

 
 
Είναι προφανές ότι ο/η καθένας/μια από μας θα κάνει ένα δικό του/της ξεχωριστό 

τεμαχισμό, ίσως μάλιστα και περισσότερους, αν επαναληφθεί η διαδικασία πολλές 
φορές. Αυτή η διαφοροποίηση εξαρτάται από παράγοντες όπως η εξοικείωση με 
κάποια από τις προτεινόμενες γλωσσικές μορφές αλλά και από την κούραση ή τη 
διάθεση του καθενός/μιας. Κάτι τέτοιο ουδόλως μας ενοχλεί, αντίθετα ερευνητικά 
αυτό είναι που μας ενδιαφέρει και ‘ανοίγει τις πόρτες’ σε πολύ χρήσιμες ερμηνείες.  
 
 
2.2.1.2 Ερωτηματολόγιο με χρήση της ράβδου  
 
Η χρήση της ράβδου σε ερωτηματολόγια έχει εφαρμοστεί κυρίως ως εναλλακτικό 
των κλιμάκων Likert στο ερωτηματολόγιο των Στρατηγικών Μάθησης (SILL, Oxford 
1990) σε έναν σημαντικό αριθμό ερευνών: Kambaki-Vougioukli 2013, 2012 και 
2011,  Kambaki-Vougioukli et al. 2011, Αργυροπούλου & Καμπάκη-Βουγιουκλή 
2010). Ακόμη σε ένα πρωτότυπο ερωτηματολόγιο για τη διαγλωσσική παρεμβολή 
(Καρατσιώλης & Καμπάκη-Βουγιουκλή 2013), και τέλος σε έρευνα αγοράς 
(Vougiouklis & Kambaki-Vougioukli 2011). Τα ερωτήματα τίθενται ως συνήθως 
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αλλά αντί κλιμάκων Likert, χρησιμοποιείται μία ράβδος [01]. Ένα παράδειγμα από το 
οικείο ερωτηματολόγιο SILL:  
  
I physically act out new English words   

            
 
Οι πληροφορητές/τριες καλούνται κα ‘κόψουν’ τη ράβδο στο σημείο που επιθυμούν, 
χωρίς να χρειάζεται να προσδιορίσουν τη συχνότητα μ’ ένα, ούτως ή άλλως, ασαφές 
χρονικό επίρρημα όπως, πχ. το ‘σπάνια’. 

 
2.3 Διδασκαλία  διαλέκτων/ιδιωμάτων στο Τμήμα Ελληνικής Φιλολογίας του ΔΠΘ   
 
Τα τελευταία χρόνια οι φοιτητές μας στο πλαίσιο του μαθήματος της διαλεκτολογίας 
έχουν μαζέψει εξαιρετικό υλικό από διάφορες περιοχές συμπεριλαμβανομένης και 
της Θράκης. Ιδιαίτερα όσον αφορά τη Θράκη, υπάρχει μια σειρά εργασιών φοιτητών 
από τον Έβρο, όπου διαφαίνεται μια προτίμηση των αγοριών και των νεαρών ανδρών 
στο τοπικό ιδίωμα πολύ περισσότερο από τις γυναίκες (Δούρου 2014). 

Ο κύριος σκοπός αυτής της ενασχόλησης δεν είναι μόνο η ακαδημαϊκή προσέγγιση 
αυτού του γλωσσικού πλούτου αλλά κυρίως η εξοικείωση των φοιτητών/τριών του 
τμήματός μας, οι οποίοι θα είναι οι μελλοντικοί δάσκαλοι-ελπίζουμε, με αυτόν τον 
πλούτο καταρχάς μέσω μιας γενικής εισαγωγής στην κοινωνιογλωσσολογία και στην 
διαλεκτολογία, την επιστημονική ορολογία, τους τρόπους συλλογής υλικού και 
δεδομένων, καθώς και μια βιβλιογραφική κατάρτιση. Κάποια από αυτά έχουν 
μερικώς αξιοποιηθεί σε επιστημονικές εργασίες σχετικές με τα ιδιώματα της Θράκης 
(Καμπάκη-Βουγιουκλή 2013, Καμπάκη-Βουγιουκλή 2012).  

Η προσέγγισή μας εστιάζεται στα μαθησιακά αποτελέσματα (learning outcomes, 
Bernauer 1998, ERIC-HE Digest), μ’ άλλα λόγια το τέλος των μαθημάτων οι 
φοιτητές/τριες του τμήματός μας πρέπει  (α) να μπορούν ν’ ‘αναγνωρίζουν’ σε ποιο 
διαλεκτικό τύπο ανήκουν κάποιες φράσεις που θ’ ακούσουν (β) να εντοπίσουν 
ανάλογα φαινόμενα στο οικογενειακό τους περιβάλλον, (γ) να προσδιορίσουν πώς 
αισθάνονται απέναντι στο συγκεκριμένο ιδίωμα αλλά και σε όλα τα ιδιώματα 
γενικότερα- ελπίζουμε θετικά,  (δ) να μπορούν να προτείνουν οι ίδιοι/ες τρόπους 
προσέγγισης και μελέτης/ διδασκαλίας των εναπομεινασών διαλέκτων.  

Κι αυτό, γιατί πιστεύουμε ότι τα αναλλοίωτα στοιχεία κάθε γλώσσας (Καμπάκη-
Βουγιουκλή 2000), αυτά δηλαδή που διατηρούνται μέσα στους αιώνες και αποτελούν 
τα ισχυρά στοιχεία της, πολλές φορές διασώζονται κυρίως μέσα στις διαλέκτους και η 
μελέτη και διατήρησή τους, παράλληλα πάντα με την εκάστοτε πρότυπη γλώσσα, 
μπορεί να συνεισφέρει στη μελέτη της γλώσσας μας.   
 
 
3. Η έρευνα 
 
3.1 Σκοπός και δικαιολόγηση της παρούσας έρευνας  
 
Επειδή η μέχρι τώρα έρευνα έχει περιοριστεί στους εν ενεργεία εκπαιδευτικούς και 
δεν έχει συμπεριλάβει φοιτητές της φιλολογίας ούτε και των παιδαγωγικών τμημάτων 
-τουλάχιστον από όσο είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε- προκειμένου να διαπιστωθεί η 
δική τους άποψη ως μελλοντικών δασκάλων της γλώσσας, θεωρήσαμε ενδιαφέρον να  
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διαπιστώσουμε (α) αν υπάρχουν κάποιοι/ες που έχουν έστω και την ελάχιστη γνώση  
διαλέκτων ή/και ιδιωμάτων, και (β) πώς αισθάνονται απέναντι σ’ αυτές τις 
διαφορετικές μορφές.  Επειδή το δεύτερο ερώτημα είναι πολύ ευαίσθητο και δύσκολα 
μετρήσιμο, ελέγχθηκε εμμέσως. Συγκεκριμένα, αντί να ερωτηθούν πώς αισθάνονται, 
ερωτήθηκαν αν σκέφτονται να το μεταδώσουν στα παιδιά τους με κάποιο τρόπο. 
Κατ’ αυτόν τον τρόπο ίσως δημιουργήσουμε κάποιες πρώτες υποθέσεις για τη 
διάθεσή τους απέναντι στην/τις διάλεκτο/διαλέκτους ή στο/α ιδίωμα/ιδιώματα. 
Ακόμη, (α) για τη συλλογή και επεξεργασία των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε η 
ράβδος [01] και (β)  έγινε διπλή επεξεργασία των αποτελεσμάτων προκειμένου να 
διαπιστωθεί αν υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στη χρήση της ισομερούς κλίμακας 
τύπου Likert και της ισοεμβαδικής διαμέρισης της κλίμακας με βάση την κατανομή 
Gauss. 
 
 
3.2 Μέθοδος 
 
3.2.1 Συμμετέχοντες/ουσες  
 
Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά 195 πληροφορητές/τριες από το Γ’ εξάμηνο - 144 
(73,8%) κορίτσια και 51 (26,2%) αγόρια. Το δείγμα  διατηρήθηκε ολόκληρο, μιας και 
συμμετείχε σχεδόν ολόκληρο το εξάμηνο (αναλογία  1:3 ) 

3.2.2 Εργαλεία 
 
Το ερωτηματολόγιο: Χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο με τη χρήση ράβδου, 
όπως περιγράφεται στο 2.2.1(α) παραπάνω και το στατιστικό εργαλείο όπως έχει 
προταθεί από τους Vougiouklis & Vougiouklis  (2008) και  περιγραφεί στο 2.2.1(β) 
παραπάνω.  

Το ερωτηματολόγιο είχε την εξής μορφή:  
«Γνωρίζετε κάποιες διαλέκτους ή/και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής; Αν ναι, 
πείτε μας ποιες/α ακριβώς, έχοντας στο μυαλό σας ότι και το ιδίωμα του πιο 
μικρού χωριού μας ενδιαφέρει. Ακόμη, έστω κι αν μιλάτε ή καταλαβαίνετε 
ελάχιστα κάποια, παρακαλώ πολύ δηλώστε το. Είναι πολύ σημαντικό». 
Παράδειγμα: Έστω ότι  κατανοείτε (Κατανόηση) την ποντιακή  πολύ καλά αλλά 

τη μιλάτε (Παραγωγή) λίγο ή ελάχιστα.  Όμως  θέλετε οπωσδήποτε να τη μεταδώσετε 
(Διατήρηση)  στα παιδιά σας.  
 

 
Κάντε το ίδιο για οποιαδήποτε άλλη γλωσσική μορφή καταλαβαίνετε ή/και μιλάτε: 
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3.2.3 Μέθοδοι ανάλυσης των δεδομένων 
 
Για την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας εφαρμόστηκαν ο t-έλεγχος για 
ανεξάρτητα δείγματα και η ανάλυση συσχέτισης, κατά περίπτωση. Όλες οι αναλύσεις 
πραγματοποιήθηκαν με το στατιστικό πακέτο IBM Statistics SPSS v19. Ως επίπεδο 
σημαντικότητας των ελέγχων θεωρήθηκε το 5%.  
 
 
4. Αποτελέσματα - Συζήτηση  
 
Σε ότι αφορά τη γνώση διαλέκτων ή/και ιδιωμάτων, ένα σημαντικό ποσοστό των 
συμμετεχόντων (43%) δήλωσαν ότι γνωρίζουν την Ποντιακή. Το 29% διαλέκτους του 
Αιγαίου, το 19% τα Θρακιώτικα, το 15% την Ηπειρωτική και το 21% λοιπές 
διαλέκτους. 
 
 
4.1 Κατανόηση, Παραγωγή και Διατήρηση των διαλέκτων (διπλή επεξεργασία) 

 
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 1, πρώτη διάλεκτος ως προς την κατανόηση είναι η 

Ηπειρωτική, κάτι που προκύπτει και με τις δύο μεθόδους επεξεργασίας (ισομερής 
πενταβάθμια Likert και ισοεμβδική πενταβάθμια Gauss). Ακολουθούν τα Θρακιώτικα 
και οι διάλεκτοι του Αιγαίου, με μικρή διαφορά μεταξύ τους. Η κατεύθυνση της 
διαφοράς αυτής αντιστρέφεται όταν αλλάζει η μέθοδος επεξεργασίας. Στην τελευταία 
θέση ως προς την κατανόηση βρίσκεται η Ποντιακή.  

Ο βαθμός κατανόησης των διαλέκτων δε διαφέρει ως προς το φύλο, με εξαίρεση 
τα Θρακιώτικα, για τα οποία οι άντρες δήλωσαν στατιστικά σημαντικά μεγαλύτερο 
βαθμό κατανόησης από τις γυναίκες (t(35) = -2,91, p = 0,006 για την ισομερή και 
t(35) = -3,35, p < 0,001 για την ισοεμβαδική μέθοδο, αντίστοιχα). Ωστόσο, το μικρό 
μέγεθος του δείγματος δεν επιτρέπει τη γενίκευση της διαφοράς αυτής 9παρά το 
γεγονός ότι και σε εργασίες φοιτητών μας βλέπουμε μια σταθερά θετική στάση των 
αντρών προς τα θρακιώτικα, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω στο 2.3). 

 
Πίνακας 1: Βαθμός κατανόησης διαλέκτων (διπλή επεξεργασία) 

   Ισομερής 5- Likert Ισοεμβαδική 5-Gauss 
Διάλεκτοι n % Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 
Ποντιακή 84 43 1,96 1,56 2,31 1,72 
Θρακιώτικα 37 19 2,76 1,47 3,08 1,80 
Ηπειρωτική 30 15 3,13 1,64 3,67 1,78 
Αιγαίο 56 29 2,74 1,70 3,14 1,84 
Λοιπές 42 21 2,29 1,58 2,71 1,77 
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Ο Πίνακας 2 συνοψίζει τις διαφορές στο βαθμό παραγωγής των διαλέκτων, όπως 
προκύπτουν με τις δύο μεθόδους επεξεργασίας. Οι μέσοι όροι στην παραγωγή, 
δηλαδή στη χρήση της γλωσσικής μορφής, είναι σημαντικά μικρότεροι από αυτούς 
στην κατανόηση. Σε αντιστοιχία με τα αποτελέσματα στην κατανόηση και 
ανεξάρτητα από τη μέθοδο επεξεργασίας που χρησιμοποιείται, η πρώτη διάλεκτος 
στην παραγωγή είναι η Ηπειρωτική και ακολουθούν τα Θρακιώτικα και οι διάλεκτοι 
του Αιγαίου, ενώ τελευταία έρχεται η Ποντιακή.  

Σημαντικές διαφορές στην παραγωγή ως προς το φύλο εντοπίστηκαν στις 
περιπτώσεις της Ηπειρωτικής και του Αιγαίου. Συγκεκριμένα, στην Ηπειρωτική οι 
άντρες βρίσκονται σημαντικά υψηλότερα από τις γυναίκες (t(35) = -3.2, p = 0.003 για 
την ισομερή και t(35) = -3,35, p < 0,001 για την ισοεμβαδική μέθοδο, αντίστοιχα), 
ενώ στις διαλέκτους του Αιγαίου, οι γυναίκες βρίσκονται σημαντικά υψηλότερα από 
τους άντρες (t(35) = -2.94, p = 0.015 για την ισομερή και t(54) = -2,39, p = 0,02) για 
την ισοεμβαδική μέθοδο, αντίστοιχα). 

 
Πίνακας 2: Βαθμός παραγωγής διαλέκτων (διπλή επεξεργασία) 

   Ισομερής 5- Likert Ισοεμβαδική 5-Gauss 
Διάλεκτοι n % Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 
Ποντιακή 84 43 0,88 1.15 1,49 1,22 
Θρακιώτικα 37 19 1,74 1.66 2,19 1,73 
Ηπειρωτική 30 15 1,81 1.82 2,27 1,84 
Αιγαίο 56 29 1,51 1.74 2,09 1,75 
Λοιπές 42 21 1,36 1.26 1,64 1,23 

 
Τα αποτελέσματα σχετικά με τη διατήρηση των διαλέκτων παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 3. Και στην περίπτωση αυτή, πρώτη είναι η Ηπειρωτική και ακολουθούν τα 
Θρακιώτικα, του Αιγαίου και η Ποντιακή. Η μοναδική στατιστικά σημαντική 
διαφορά ως προς το φύλο αφορά στη διατήρηση της Ποντιακής, όπου οι γυναίκες 
έχουν στατιστικά σημαντικά υψηλότερο μέσο όρο από τους άντρες (t(82) = 2.06, p = 
0.043). Ωστόσο, η διαφορά είναι οριακά σημαντική και προέκυψε μόνο στην 
περίπτωση χρήσης της ισομερούς μεθόδου επεξεργασίας. 
 

Πίνακας 3: Βαθμός διατήρησης διαλέκτων (διπλή επεξεργασία) 
   Ισομερής 5- Likert Ισοεμβαδική 5-Gauss 
Διάλεκτοι n % Μ.Ο. Τ.Α. Μ.Ο. Τ.Α. 
Ποντιακή 84 43 2,33 2,05 2,86 1,93 
Θρακιώτικα 37 19 2,74 2,00 3,19 1,93 
Ηπειρωτική 30 15 3,23 1,86 3,80 1,77 
Αιγαίο 56 29 3,06 1,97 3,48 1,83 
Λοιπές 42 21 1,98 1,96 2,52 1,89 

 
Μια γενική παρατήρηση είναι ότι οι δύο μέθοδοι επεξεργασίας συμφωνούν μεταξύ 

τους, τόσο ως προς την ιεράρχηση των διαλέκτων όσο και ως προς τις έμφυλες 
διαφορές που εντοπίζονται. Το γεγονός αυτό, δεν υποβαθμίζει τη χρησιμότητα της 
μεθόδου της ράβδου, αντίθετα την αναδεικνύει περισσότερο· διότι στην περίπτωση 
που η διπλή ή η πολλαπλή επεξεργασία δίνουν τα ίδια περίπου αποτελέσματα σε όλες 
τις περιπτώσεις, αυτό σημαίνει ότι οι τάσεις, οι ομοιότητες και οι διαφορές που 
παρατηρούνται είναι έντονες και όχι αμελητέες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην 
περίπτωση της ισοεμβαδικής επεξεργασίας κατά Gauss, όλοι οι μέσοι όροι βρέθηκαν 
σημαντικά μεγαλύτεροι από αυτούς που προέκυψαν με βάση την ισομερή 
επεξεργασία κατά Likert. Δηλαδή, υπό το πρίσμα της Κανονικής Κατανομής, ο 
βαθμός κατανόησης, παραγωγής και διατήρησης των διαλέκτων που δήλωσαν οι 
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συμμετέχοντες είναι υψηλότερος από αυτόν που διαφαίνεται με τη χρήση της 
ισομερούς κλίμακας τύπου Likert. 

 
 

4.2 Συσχετισμοί μεταξύ γνώσης διαλέκτων και διατήρησής τους 
 

Η διατήρηση δεν συσχετίζεται με την κατανόηση, για όλες τις διαλέκτους. Δηλαδή, η 
επιθυμία διατήρησης ή μη μιας διαλέκτου δεν συνδέεται με το βαθμό κατανόησης 
αυτής. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στην ύπαρξη δύο ομάδων συμμετεχόντων: μια 
ομάδα που, ανεξάρτητα από την κατανόηση, δηλώνει σταθερά την επιθυμία 
διατήρησης της κάθε διαλέκτου και μια ομάδα που, ανεξάρτητα από την κατανόηση, 
δεν ενδιαφέρεται για τη διατήρηση της διαλέκτου. Δεν παρατηρήθηκαν διαφορές ως 
προς το φύλο. 

Η σχέση μεταξύ διατήρησης και παραγωγής είναι ως ένα βαθμό γραμμική,  
ιδιαίτερα για τις μεσαίες και υψηλές τιμές της παραγωγής, για όλες τις διαλέκτους. 
Δηλαδή, αυτοί που ομιλούν μια διάλεκτο σε καλό επίπεδο επιθυμούν σε υψηλό βαθμό 
και να την μεταδώσουν. Υπάρχει, όμως, και μια μικρή ομάδα που, ανεξάρτητα από 
την παραγωγή που έχει δηλώσει, δηλώνει σταθερά υψηλή διατήρηση της διαλέκτου. 

Ως γενική παρατήρηση, οι δύο μέθοδοι επεξεργασίας συμφωνούν μεταξύ τους, 
τόσο ως προς την ιεράρχηση των διαλέκτων όσο και ως προς τις έμφυλες διαφορές. 
Το εύρημα αυτό, δεν υποβαθμίζει τη χρησιμότητα της μεθόδου της ράβδου, αντίθετα 
την αναδεικνύει· διότι όταν η διπλή επεξεργασία δίνει τα ίδια περίπου αποτελέσματα 
σημαίνει ότι οι τάσεις, οι ομοιότητες και οι διαφορές που παρατηρούνται οι έντονες 
και όχι αμελητέες. Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση της ισοεμβαδικής 
επεξεργασίας κατά Gauss, όλοι οι μέσοι όροι είναι σημαντικά μεγαλύτεροι από 
αυτούς που προκύπτουν με βάση την ισομερή επεξεργασία κατά Likert. Δηλαδή υπό 
το πρίσμα της Κανονικής Κατανομής, ο βαθμός κατανόησης, παραγωγής και 
διατήρησης των διαλέκτων που δήλωσαν οι συμμετέχοντες είναι υψηλότερος από 
αυτόν που διαφαίνεται με τη χρήση της ισομερούς κλίμακας τύπου Likert. 

Η συγκεκριμένη έρευνα είναι πιλοτική και τα ευρήματα είναι απλώς ενδεικτικά. 
Το πείραμα επαναλαμβάνεται κάθε χρόνο, ενώ υπάρχει σκέψη να επεκταθεί και σε 
φοιτητές άλλων τμημάτων φιλολογίας καθώς και παιδαγωγικών τμημάτων για μια πιο 
ολοκληρωμένη εικόνα των απόψεων της νεότερης γενιάς.   
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Abstract 
 
The confusion between ‘homonymy’ and ‘homophony’, which is observed in the 
relevant Greek bibliography, was the subject of discussion during a recent study2, in 
which, it was only adopted the term ‘homophony’. As ‘homophony’ we define the 
phonetic similarity of words that differ to their meaning and they share the same 
(bear/bear) or the different (by/bye/buy) writing. Based on the findings of this study 
we examine the way of introducing ‘homophony’ in the handbooks of Grammar in the 
secondary education. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ομόηχα, ομώνυμα, ομοηχία-ορθογραφία-πολυσημία, εγχειρίδια 
γραμματικής γυμνασίου 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η ομοηχία –δηλαδή η φωνητική σύμπτωση λεξικών μονάδων (π.χ. λίπη-λύπη-λείπει) 
οι οποίες διαφέρουν ως προς τη σημασία– είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα των 
φυσικών γλωσσών1. Στην ξένη βιβλιογραφία, χρησιμοποιούνται συνήθως οι όροι 
‘homonyms’, ‘homophones’ και ‘homographs’ για διαφορετικές υποπεριπτώσεις του 
φαινομένου. 

Η σύγχυση μεταξύ ‘ομωνυμίας’ και ‘ομοηχίας’ που παρατηρείται στη σχετική 
ελληνόγλωσση βιβλιογραφία αποτέλεσε αντικείμενο συζήτησης πρόσφατης μελέτης2, 
στην οποία υιοθετείται αποκλειστικά ο όρος ‘ομοηχία’.  

Με βάση τα πορίσματα αυτής της μελέτης, εξετάζουμε τον τρόπο παρουσίασης 
του φαινομένου της ομοηχίας στα εγχειρίδια Γραμματικής που αφορούν το γυμνάσιο, 
2η βαθμίδα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης. 
 
 
2. Μεθοδολογία 
 
Η γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση του 1976 είναι αφετηρία μιας σειράς πολλών 
και σημαντικών εκπαιδευτικών αλλαγών που επηρέασαν και το πλαίσιο διδασκαλίας 
του γλωσσικού μαθήματος και στο γυμνάσιο. 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα αποτελεί την επίσημη έκφραση της εκπαιδευτικής 
φιλοσοφίας μιας κοινωνίας και τη βάση σύμφωνα με την οποία παράγονται και 
χρησιμοποιούνται τα διάφορα μέσα διδασκαλίας3. Στην ουσία, όμως, τα εγχειρίδια 
στοιχειοθετούν τη διδακτέα –αλλά, τις περισσότερες φορές, και τη διδαχθείσα– ύλη 
                                                            
1 Bλ. Χριστίδη (2005: 59-62). 
2 Βλ. Νάκα, Μαγουλά & Καποθανάση (2010). 
3 Βλ. Καψάλη & Χαραλάμπους (1995: 171). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
658-673. Rhodes: University of the Aegean.
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των μαθημάτων. Άρα το σχολικό βιβλίο εξακολουθεί να είναι ένα από τα 
σημαντικότερα μέσα διδασκαλίας. Κατά συνέπεια και η γραμματική4 –που 
χρησιμοποιείται ως διδακτικό εγχειρίδιο ή ως βιβλίο για τον εκπαιδευτικό– αποτελεί 
βασικό πεδίο έρευνας για τον τρόπο διδασκαλίας γλωσσικών φαινομένων. 

Χρησιμοποιώντας την ποιοτική ανάλυση περιεχομένου και ειδικότερα, τη δόμηση 
περιεχομένου5, μελετήσαμε το υλικό (ορισμός, σχόλια, κείμενα-παραδείγματα, 
ασκήσεις) που παρουσιάζεται στα εγχειρίδια Γραμματικής (1941-2011) και σχετίζεται 
με το φαινόμενο της ομοηχίας. Πιο συγκεκριμένα, ελέγξαμε ποιοι όροι 
συμπεριλαμβάνονται στους ορισμούς, με ποιο πρωτεύον κριτήριο ορίζεται το 
φαινόμενο, αν υπάρχουν συμπληρωματικά σχόλια και πόσο αυτά οριοθετούν το 
φαινόμενο και τις υποπεριπτώσεις του ή τον συσχετισμό του με παρεμφερή 
φαινόμενα, αν σταχυολογούνται ποικίλα, αντιπροσωπευτικά και χρηστικά 
παραδείγματα –εντός κειμένου ή εντός προτάσεων– και τέλος, αν προσφέρονται 
ασκήσεις για την εμπέδωση του φαινομένου. 
 
 
3. Μελέτη - σχολιασμός υλικού 
 
Ξεκινάμε τη μελέτη μας με τη Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής)6 (εφεξής, 
ΝΓΔ), η οποία απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς της δημοτικής και μέσης εκπαίδευσης, 
σε συγγραφείς σχολικών βιβλίων, σε φοιτητές αλλά και σε μαθητές των τελευταίων 
γυμνασιακών τάξεων, όπως και σε συγγραφείς7 . Η ΝΓΔ –γνωστή και ως «μεγάλη» ή 
«κρατική»– αποτέλεσε το πρότυπο8 για τα –σχολικά ή μη– βιβλία Γραμματικής που 
συντάχθηκαν μεταγενέστερα.  

Η ΝΓΔ δίνει για τα ομόηχα τον εξής ορισμό9:  
 

 
 

Όπως βλέπουμε, χρησιμοποιεί ως ισοδύναμο τον όρο “ομόηχα” –παράλληλα με 
τον όρο “ομώνυμα”–, προτάσσει το κριτήριο της προφοράς –ενώ το κριτήριο της 
σημασίας έπεται– και δίνει ως χρηστικό παράδειγμα δύο ζεύγη λέξεων εκ των οποίων 
μόνο το πρώτο ανήκει στην κατηγορία των ομόηχων10. 

                                                            
4 Σύμφωνα με έναν γενικά αποδεκτό ορισμό η γραμματική αποτελεί το σύνολο των κανόνων της 

γλώσσας, βλ. Πετρούνια (1984:154). 
5 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Μπονίδη (2004: 81-83, 99, 128-9). 
6 Πρόκειται για τη Γραμματική που συνέταξε –σύμφωνα με υπουργική απόφαση (14.12.1938)– Επι-

τροπή με επικεφαλής τον Μ. Τριανταφυλλίδη.  
7 Βλ. στα Προλεγόμενα, Τριανταφυλλίδη κ.ά. (1941: κ΄-κα΄). 
8 Βλ. Μήτση (1995: 139). 
9 Το φαινόμενο της ομοηχίας παρουσιάζεται στις σελίδες 186-7, στο Β’ κεφάλαιο με τίτλο: ομώνυμα-

παρώνυμα-συνώνυμα-ταυτόσημα-ιδιωματισμοί, που ανήκει στην 3η ενότητα με τίτλο: η σημασία 
των λέξεων, η οποία εντάσσεται στο 2ο μέρος του βιβλίου με τίτλο: οι λέξεις. 

10 Τα ομόηχα είναι διαφορετικές λέξεις και στα λεξικά (βλ., πρόχειρα, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, 
σε ηλεκτρονική μορφή) εμφανίζονται ως δύο διαφορετικά λήμματα που συμπτωματικά προφέρονται 
το ίδιο. Στην περίπτωση των συγκεκριμένων παραδειγμάτων είναι και ομόγραφα. Ωστόσο, το 
παραπάνω κριτήριο εφαρμόζεται μόνο στο πρώτο παράδειγμα, δηλ. ρόκα1 η [róka] Ο25α: ειδική 
ράβδος πάνω στην οποία στερεώνουν το μαλλί ή το μπαμπάκι για να το γνέσουν με το χέρι: H γιαγιά, 
καθισμένη στο τζάκι και με τη ~ στο χέρι, έλεγε παραμύθια. [μσν.ρόκα < ιταλ.rocca]. ρόκα2 η: είδος 
χόρτου που τρώγεται ωμό για σαλάτα. [μσν.ρόκα < ιταλ.ruca ([u>o] από επίδρ. του [r])]. Το δεύτερο 
παράδειγμα είναι λέξη πολύσημη, αφού στο ίδιο λήμμα αντιστοιχούν περισσότερες σημασίες, δηλ. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
658-673. Rhodes: University of the Aegean.
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Στις επόμενες παραγράφους χρησιμοποιεί μόνο τον όρο “ομόηχες” λέξεις: 
 

 
 

Στη συγκεκριμένη παράγραφο αναφέρει ομόηχες, αλλά ετερόγραφες, λέξεις 
δίνοντας παραδείγματα μέσα σε διαφορετικές προτάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός 
από την ορθογραφία (δηλ. την οπτική εικόνα11 των λέξεων), και τα συμφραζόμενα 
αποτελούν κριτήριο διασάφησης της σημασίας των ομόηχων λέξεων. Στη συνέχεια 
αναζητά την πηγή του φαινομένου και καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η σύγκριση 
λόγιων και λαϊκών λέξεων ή λέξεων που ανήκουν σε διαφορετικό μέρος λόγου 
δημιουργεί αυξημένο αριθμό ομόηχων στη νέα ελληνική. Επίσης, σημειώνει –
υποσελίδια– τη σημασία του φαινομένου της ομοηχίας από άποψη ορθογραφίας.  

Στην επόμενη παράγραφο δίνει και άλλες ομόηχες λέξεις και σε υποσελίδια 
σημείωση προσφέρει και ερμηνεία για κάποιες από αυτές:  

 

 
 

Στην παραπάνω λίστα αναφέρει λέξεις που είναι ετερόγραφες ή και ανήκουν σε 
διαφορετικό γραμματικό γένος (τοίχος-τείχος). Επαναλαμβάνει τη σημασία της ορθο-
γραφίας και τη συσχετίζει με τη σημασία των ομόηχων λέξεων.  

Στην τελευταία παράγραφο αναφέρει λέξεις που δεν είναι ομόηχες: 
 

 

                                                                                                                                                                          
δόξα η [δóksa] Ο25α: 1α. πολύ μεγάλη υπόληψη, φήμη και θαυμασμός […] 3. (λαϊκότρ.) το ουράνιο 
τόξο. 

11 Βλ. Μπαμπινιώτη (21998a: 89 κ.ε. & 107-8).  
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Προτάσσοντας το σημασιολογικό κριτήριο αναφέρει δύο περιπτώσεις πολύσημων 
λέξεων. Με συντομία διαχωρίζει την πολυσημία από την ομοηχία, φαινόμενα των 
οποίων τα όρια –ακόμη και σήμερα– απασχολούν, κυρίως τη λεξικογραφία. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν (βλ. πίνακα 1) ότι η Επιτροπή σύνταξης12 της Νεοελληνικής 
Γραμματικής (της Δημοτικής) –με επικεφαλής τον Μ. Τριανταφυλλίδη– 
χρησιμοποιώντας κυρίως τον όρο “ομόηχα” ορίζει με σαφήνεια το φαινόμενο της 
ομοηχίας. Προσφέροντας διαφορετικής υφής παραδείγματα –χρηστικά, αλλά και 
χωρίς συμφραζόμενα– παρουσιάζει –σε γενικές γραμμές– το εύρος του φαινομένου. 
Συσχετίζοντας την ομοηχία με την ορθογραφία και την πολυσημία οριοθετεί τις 
επιδράσεις και τις –τυχόν– συγχύσεις που δυνητικά προκαλεί. 

Η Μικρή Νεοελληνική Γραμματική (εφεξής, ΜΝΓ) –ως επιτομή της Νεοελληνικής 
Γραμματικής (της Δημοτικής)– θεωρήθηκε αναγκαία13 από τον Μ. Τριανταφυλλίδη, 
γι’ αυτό και ανέλαβε τη σύνταξή της14. Η ΜΝΓ απευθύνεται –επιπλέον από τη ΝΓΔ– 
σε μαθητές των πρώτων τάξεων του γυμνασίου. 

Η περιγραφή του φαινομένου της ομοηχίας περιορίστηκε δραστικά από 1 σελίδα –
στη ΝΓΔ– σε 8 σειρές, μόνο. Η ΜΝΓ δίνει τον εξής ορισμό15:  

 

«289. Ομώνυμα λέγονται οι λέξεις που προφέρονται το ίδιο, έχουν όμως 
διαφορετική σημασία. Λένε λ.χ. ρόκα ένα σαλατικό και πάλι ρόκα το ξύλινο ραβδί 
που τυλίγουν το μαλλί άμα γνέθουν· δόξα είναι η καλή φήμη αλλά δόξα λέγεται και 
το ουράνιο τόξο». 

 

Όπως βλέπουμε, ο ορισμός του φαινομένου παραμένει ο ίδιος, εκτός από το ότι 
δεν υπάρχει ο ισοδύναμος όρος “ομόηχα”.  

Στη συνέχεια χρησιμοποιεί, μόνο, τον όρο “ομόηχες” λέξεις, χωρίς ωστόσο να 
είναι σαφές, εξαρχής, η ισοδυναμία του με τον όρο “ομώνυμα”:  

 

«290. Συχνά έχουν οι ομόηχες λέξεις διαφορετική ορθογραφία: μια ψηλή λεύκα – 
πέφτει ψιλή βροχή, κλείνω την πόρτα – κλίνω το ρήμα. 
291. Οι ομόηχες λέξεις γίνονται περισσότερες άμα λογαριάσωμε και όσες δεν 
ανήκουν στο ίδιο μέρος λόγου: τρώγω ένα σύκο και σήκω και φεύγα». 

 

Αν και επαναλαμβάνει τα 2 ίδια ζεύγη ομόηχων, αλλά ετερόγραφων, λέξεων, 
παραλείπει την υποσημείωση όπου επισημαίνεται η σημασία της ομοηχίας από 
άποψη ορθογραφίας. Επίσης, η ερμηνεία για τον αυξημένο αριθμό λέξεων που 
ομοηχούν στη νέα ελληνική περιορίζεται μόνο στις περιπτώσεις λέξεων διαφορετικού 
μέρους λόγου (σύκο-σήκω). Τέλος, από τα 23 ζεύγη ομόηχων –που προσφέρει ως 
παραδείγματα η ΝΓΔ–, η ΜΝΓ διατηρεί μόνο τα 5 (βλ. πίνακα 1).  

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στη Μικρή Νεοελληνική Γραμματική η περιγραφή του 
φαινομένου της ομοηχίας περιορίζεται σημαντικά σε έκταση και περιεχόμενο. Ο Μ. 
Τριανταφυλλίδης στην προσπάθειά του να κάνει πιο σύντομη τη Νεοελληνική 
Γραμματική (της Δημοτικής) αποφεύγει να δώσει πολλά παραδείγματα. Αφαιρεί τον 
                                                            
12 Η Επιτροπή Σύνταξης της ΝΓΔ είχε ως μέλη τους εξής: Κ. Λάκωνα (λογοτέχνη), Θ. Σταύρου 

(γυμνασιάρχη), Α. Τζάρτζανο (τ. Εκπ. Σύμβουλο), Β. Φάβη (συντάκτη Λεξικού της Ακαδημίας), Ν. 
Ανδριώτη (συντάκτη Λεξικού της Ακαδημίας)-ως γραμματέα και Μ. Τριανταφυλλίδη (τ. καθ. Παν. 
Θεσ-νίκης)-ως πρόεδρο και εισηγητή. 

13 Βλ. στο Προλογικό Σημείωμα, Τριανταφυλλίδη (1949). 
14 Η ΜΝΓ λειτούργησε, ακόμη, και ως κατευθυντικό πλαίσιο για τη συγγραφή Γραμματικής 

νεοελληνικής γλώσσας (για σχολική χρήση) στο γυμνάσιο. Στις “Προδιαγραφές βιβλίων και λοιπού 
διδακτικού υλικού” στο ΑΠΣ της Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο διαβάζουμε: «Η 
προτεινόμενη σχολική γραμματική θα είναι βιβλίο αναφοράς και για τις τρεις τάξεις και θα αποτελεί 
αναμορφωμένη έκδοση της Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη». ΥΠΕΠΘ-ΠΙ 
(2002: 81). 

15 Το φαινόμενο της ομοηχίας παρουσιάζεται στη σελίδα 74, στο Ζ’ κεφάλαιο με τίτλο: ομώνυμα-
παρώνυμα-συνώνυμα-ταυτόσημα-ιδιωματισμοί-παροιμιακές εκφράσεις, που ανήκει στην 4η ενότητα 
με τίτλο: η σημασία των λέξεων, η οποία εντάσσεται στο 2ο μέρος του βιβλίου με τίτλο: οι λέξεις.  
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όρο “ομόηχα” από τον ορισμό, αν και εξακολουθεί να αναφέρει τον όρο “ομόηχες” 
λέξεις. Επίσης, καταργεί τα σχόλια που συσχετίζουν την ομοηχία με την ορθογραφία 
και την πολυσημία. 

Ως αντιστάθμισμα στον περιορισμό έκτασης της ύλης ο Μ. Τριανταφυλλίδης 
δημιουργεί τη Νεοελληνική Βιβλιοθήκη16 στην οποία εντοπίζουμε βιβλία –δικά του ή 
σε συνεργασία– τα οποία συστήνονται και εγκρίνονται από το Υπ. Παιδείας με σκοπό 
«να γίνει όσο μπορεί πιο άρτιο το μάθημα των νέων ελληνικών στην ελληνική 
παιδεία –προπάντων στη μέση». Τα βιβλία της σειράς απευθύνονται σε μαθητές ή και 
δασκάλους των τελευταίων τάξεων του δημοτικού ή και των πρώτων τάξεων του 
γυμνασίου και περιλαμβάνουν κείμενα, γραμματική (σχόλια-κανόνες-παραδείγματα) 
και ασκήσεις. Σ’ ένα από αυτά Η Γλώσσα μου: κείμενα-γραμματική-ασκήσεις, 
(εφεξής, Γλ-κ/γ/α)17 εντοπίσαμε ξεχωριστό μάθημα για την ομοηχία. Το 
συγκεκριμένο δισέλιδο είναι αφιερωμένο στα ‘ομώνυμα και παρώνυμα’. Στην 
αριστερή σελίδα συναντάμε ένα κείμενο του Θρ. Σταύρου: 

 

 
 

Ο συγγραφέας του κειμένου παρουσιάζει έναν παππού (συνταξιούχο δάσκαλο) που 
κάνει αστεία με τη σύζυγο και τα εγγόνια του χρησιμοποιώντας λέξεις που 
ακούγονται το ίδιο. Προς το τέλος της ιστορίας ο παππούς –θέλοντας να λήξει την 
παρεξήγηση– αναφέρει τον ορισμό των ομώνυμων λέξεων που δεν είναι άλλος από 
τον αντίστοιχο ορισμό της ΜΝΓ (βλ. σ. 4 στην παρούσα εργασία). Ο παππούς 
                                                            
16 Τον Αρ.1 της Α΄ Σειράς της Νεοελληνικής Βιβλιοθήκης κατέχει η ΜΝΓ του Μ. Τριανταφυλλίδη.   
17 Βλ. Η Γλώσσα μου: κείμενα-γραμματική-ασκήσεις (5η-6η δημοτικού & πρώτες τάξεις μέσης παιδείας) 

των Μ. Οικονόμου-Θρ. Σταύρου-Μ. Τριανταφυλλίδη (1955: 48-49&263). 



[  663  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

αναφέρεται στη διαφορετική ορθογραφία που έχουν μερικές από αυτές τις λέξεις και 
κάποια στιγμή ζητά από την εγγονή του την ορθή γραφή του ζεύγους: ντύνω-Ντίνο. Ο 
συγγραφέας της ιστορίας μέσα από τον διάλογο των ηρώων προσφέρει και άλλα 
ζεύγη ομόηχων: μίλα-(τα) μήλα και σήκω-σύκο (σε διαφορετικό μέρος λόγου), ρόκα-
ρόκα, λίρα-λύρα, ψηλή (λεύκα)-ψιλή (βροχή), κλείνης (το παράθυρο)-κλίνης (το ρήμα). 
Με σκοπό τη διασάφηση της σημασίας των ομόηχων άλλοτε προσφέρεται η σημασία 
των λέξεων και άλλοτε η χρήση συμφραζόμενων. Έτσι, οι μαθητές αντιλαμβάνονται 
τη λειτουργία των ομόηχων μέσα σε κείμενο ζωντανού –έστω και 
‘κατασκευασμένου’– διαλόγου.  

Στη δεξιά σελίδα συναντάμε: 
α) παρατηρήσεις στο κείμενο 
 

 
 

Οι συγγραφείς του βιβλίου δίνουν πληροφορίες σχετικά με τη σημασία κάποιων 
λέξεων του κειμένου –οι δύο από αυτές αποτελούν το ομόηχο ζεύγος: ρόκα-ρόκα. Στη 
συνέχεια θέτουν δύο ερωτήσεις κατανόησης του κειμένου. Οι αναμενόμενες 
απαντήσεις των μαθητών αναδεικνύουν το γραμματικό φαινόμενο που θα 
παρουσιαστεί παρακάτω. 

β) γραμματική 
 

 
 

Στο σημείο αυτό του βιβλίου μάς περίμεναν δύο εκπλήξεις. Η πρώτη έχει να κάνει 
με την επανεμφάνιση –εντός παρένθεσης– του ισοδύναμου όρου “ομόηχα”. Η 
δεύτερη –και πιο μεγάλη έκπληξη– έχει να κάνει με την παράθεση ζευγών που 
ομοηχούν, αλλά τα μέλη τους είναι μονάδες18 μεγαλύτερες από τη λέξη.  

γ) εφαρμογή 
 

 
 

Η πρώτη άσκηση ζητά από τον μαθητή να εντοπίσει τα ομώνυμα (βλ. στη σ. 5 της 
παρούσας εργασίας, η υπογράμμιση δική μου) και να εξηγήσει τη σημασία τους. 
                                                            
18 Πρόκειται για φωνολογικές λέξεις και φωνολογικές φράσεις. Βλ., για περισσότερες λεπτομέρειες, 

Νάκα, Μαγουλά & Καποθανάση (2010: 438-9, υποσημ. 8&9). 



[  664  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Βέβαια σε κάποια από αυτά η σημασία έχει ειπωθεί από τον παππού. Σαφώς και δεν 
χρειάζεται η ένταξη των συγκεκριμένων λέξεων σε προτάσεις, αφού αυτό συμβαίνει, 
ήδη, εντός του κειμένου. 

 

 
 

Οι συγγραφείς με την παραπάνω άσκηση –η οποία αναφέρεται ως γύμνασμα δηλ. 
γραπτή άσκηση– ζητούν –σε 2ο ενικό πρόσωπο (υποτακτικής και προστακτικής)– από 
τον μαθητή τον σχηματισμό φράσεων που η καθεμιά να περιέχει μία ομώνυμη λέξη 
από αυτές που προσφέρονται. Δίπλα στις λέξεις –όπου χρειάζεται– παραθέτουν –σε 
παρένθεση– τη σημασία της λέξης. Έτσι οι μαθητές γνωρίζουν 7 ακόμη ζεύγη 
ομόηχων λέξεων και καλούνται να τα εντάξουν σε ανάλογα συμφραζόμενα.  

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν κάποιες συμπληρωματικές σημειώσεις για τον 
δάσκαλο.  

 
 

Οι συγγραφείς προσφέρουν μερικά ακόμη ζεύγη ομόηχων λέξεων. Κάποια από 
αυτά έχουν –ήδη– εντοπιστεί στο κείμενο ή στις ασκήσεις και σε ορισμένα από αυτά 
δίνουν –εντός παρένθεσης– τη σημασία τους. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η συγγραφική ομάδα του βιβλίου Η Γλώσσα μου: 
κείμενα-γραμματική-ασκήσεις επαναφέρει –παρενθετικά– τον όρο “ομόηχα”, ενώ 
διατηρεί και τον όρο “ομώνυμα”. Επισημαίνει ως πρωτεύον το κριτήριο της 
προφοράς και συσχετίζει (όπως και η ΝΓΔ) την ομοηχία με την ορθογραφία (βλ. 
πίνακα 1). Προσφέρει ζεύγη που δεν έχουν εμφανιστεί σε προηγούμενες 
γραμματικές: (ο) όρος-(το) όρος και (το) νοίκι-(η) νίκη (με διαφορετικό γραμματικό 
γένος), μίλα-(τα) μήλα (με διαφορετικό μέρος λόγου),  ντύνω-Ντίνο (με διαφορετικό 
μέρος λόγου, αλλά μεταξύ ρήματος και κύριου ονόματος), γάλος-Γάλλος και (τα) έλη-
(η) Έλλη (με διαφορετικό μέρος λόγου, αλλά μεταξύ προσηγορικού ουσιαστικού και 
κύριου ονόματος). Βέβαια 7 ζεύγη εμφανίζονται διπλή φορά. Το πρωτοποριακό, –
ιδίως, για εκείνη την εποχή– στοιχείο είναι ότι οι συγγραφείς παρουσιάζουν το 
φαινόμενο εντός κειμενικής πραγματικότητας και δεν δίνουν μόνο έναν ορισμό, 
μερικά παραδείγματα, ίσως και κάποιες φράσεις με ομόηχα. Επίσης, οι εργασίες και 
το συμπληρωματικό υλικό επιτρέπουν στον δάσκαλο να δώσει στον μαθητή ευκαιρίες 
για να γνωρίσει –ορθογραφικά και σημασιολογικά– περισσότερα ομόηχα, αλλά και 
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να εντοπίσει την ομοηχία μεταξύ μονάδων μεγαλύτερων της λέξης. Κάτι τέτοιο 
βοηθά τον μαθητή να αντιληφθεί ότι το φαινόμενο της ομοηχίας εμφανίζεται συχνά 
στον γραπτό ή προφορικό λόγο (π.χ λόγω γρήγορης εκφοράς), άλλοτε τυχαία και 
άλλοτε συνειδητά (ποίηση, διαφήμιση, δημοσιογραφία, ανέκδοτα κ.λπ.).  

Από το 1931 –που εισάγεται η διδασκαλία της νεοελληνικής γραμματικής στη 
μέση εκπαίδευση– μέχρι και το 1976, όπου καθιερώνεται η δημοτική ως γλώσσα, 
αλλά και ως αντικείμενο διδασκαλίας, δεν υπάρχουν διδακτικά εγχειρίδια 
γραμματικής που να συντάχθηκαν και να προορίζονταν για τη συγκεκριμένη βαθμίδα. 
Έτσι οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούσαν άλλοτε τη ΜΝΓ για τη διδασκαλία της 
δημοτικής και άλλοτε τα βιβλία του Αχ. Τζάρτζανου και των Βαμπούλη-Ζούκη για τη 
διδασκαλία της απλής καθαρεύουσας19. Με αφορμή τη γλωσσοεκπαιδευτική 
μεταρρύθμιση προέκυψε –εκ νέου– το θέμα σύνταξης μιας γραμματικής που να 
ανταποκρίνεται στη γλωσσική πραγματικότητα της εποχής. Όμως, η χρονική πίεση 
οδήγησε σε μια αναπροσαρμογή της ΜΝΓ του Μ. Τριανταφυλλίδη από ομάδα 
εργασίας20.  

Η Νεοελληνική Γραμματική -Αναπροσαρμογή της Μικρής Νεοελληνικής 
Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη21 (εφεξής, ΝΓ-ΑΜΝΓ) δίνει τον παρακάτω 
ορισμό22: 

 

 
 

Βλέπουμε ότι η ΝΓ-ΑΜΝΓ –όπως και η ΜΝΓ– δίνει σχεδόν την ίδια, σύντομη, 
έκταση στην περιγραφή του φαινομένου της ομοηχίας. Η ΝΓ-ΑΜΝΓ αναδιατάσσει 
τον ορισμό, αφαιρεί εντελώς τους όρους “ομόηχα” και “ομόηχες” λέξεις. Όπως και οι 
προγενέστερες Γραμματικές, προτάσσει το κριτήριο της προφοράς. Όσον αφορά τα 
παραδείγματα, καταργεί τα: ρόκα και δόξα, προτάσσει ως βασικό παράδειγμα το 
ζεύγος: ψηλή-ψιλή και πάνω σε αυτό στηρίζει και τον ορισμό. Προσφέρει άλλα 5 
ζεύγη ομόηχων, εκ των οποίων αντλεί τα 3 από τη ΝΓΔ, ενώ τα 2 από τη ΜΝΓ (βλ. 
πίνακα 1). Τα συγκεκριμένα παραδείγματα είναι ομόηχες λέξεις που ανήκουν σε 
διαφορετικό γραμματικό γένος (τοίχος-τείχος), αλλά και σε διαφορετικό μέρος λόγου 
(σήκω-σύκο). 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι η Συντακτική Ομάδα της αναπροσαρμοσμένης 
Νεοελληνικής Γραμματικής του Μ. Τριανταφυλλίδη ουσιαστικά αντιγράφει τη Μικρή 
                                                            
19 Βλ. Μήτση (1995: 166-178). 
20 Το Υπ. Παιδείας ανέθεσε στο ΚΕΜΕ τη συγκρότηση ομάδας εργασίας (Αλ. Καρανικόλας-πρόεδρος, 

Αν. Κατσούρος, Κ. Μουστάκα, Κ. Παπανικολάου, Ιγ. Σακαλής, Αν. Σεφεριάδου, Ηλ. Σπυρόπουλος, 
Δ. Τομπαΐδης, Χ. Τσολάκης) η οποία παρουσίασε σε ειδική επιτροπή (Μ. Στασινόπουλος-πρόεδρος, 
Αλ. Καρανικόλας, Εμ. Κριαράς, Λ. Πολίτης, Αγ. Τσοποανάκης, Π. Χάρης) τις προτάσεις της. Μόλις 
στον ίδιο χρόνο κυκλοφόρησε από τον ΟΕΔΒ η Γραμματική (Μήτση 1995: 178-9).  

21 Βλ. στο Επίμετρο, Τριανταφυλλίδη κ.ά. (1941: 444). 
22 Το φαινόμενο της ομοηχίας παρουσιάζεται στη σελίδα 68, στο 5ο κεφάλαιο με τίτλο: ομώνυμα-

παρώνυμα-συνώνυμα-ταυτόσημα, που ανήκει στην 3η ενότητα με τίτλο: η σημασία των λέξεων, η 
οποία εντάσσεται στο 2ο μέρος του βιβλίου με τίτλο: οι λέξεις. 

106. 
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Νεοελληνική Γραμματική-Δημοτικού Σχολείου (εφεξής, ΜΝΓ-ΔΣ) σχετικά με το 
φαινόμενο της ομοηχίας. Η μόνη αλλαγή που παρατηρούμε στη ΝΓ-ΑΜΝΓ είναι στη 
μορφοποίηση της παραγράφου, ώστε να δείχνει πιο παραστατική και εποπτική. Ο 
συντάκτης23 της ΜΝΓ-ΔΣ –προσπαθώντας να συνοψίσει ή και να απλοποιήσει τον 
ορισμό του φαινομένου που εξετάζουμε– διατηρεί έναν από τους δύο όρους. Μια 
συνετή –θα λέγαμε– απόφαση, εφόσον το εγχειρίδιο προορίζεται για σχολική χρήση. 
Ωστόσο, ο όρος “ομώνυμα” που διατηρεί είναι ο πλέον αδιαφανής24 έναντι του όρου 
“ομόηχα” και αυτή η επιλογή καθόλου δεν βοηθά τους μαθητές στην κατανόηση του 
σχετικού φαινομένου. Στη ΝΓ-ΑΜΝΓ παγιώνεται ο όρος “ομώνυμα” και 
προσφέρονται τα ίδια ακριβώς παραδείγματα με τη ΜΝΓ-ΔΣ. 

Η ΝΓ-ΑΜΝΓ, όταν χρησιμοποιήθηκε στο γυμνάσιο ως Βιβλίο αναφοράς για τον 
μαθητή, συνοδεύτηκε από μια συμπληρωματική έκδοση με τον τίτλο Νεοελληνική 
Γραμματική -κείμενα και ασκήσεις (εφεξής, ΝΓ-κ/α). Το 29ο (μονοσέλιδο) μάθημα 
είναι αφιερωμένο στο φαινόμενο που εξετάζουμε.  

Το κείμενο που παρουσιάζει είναι απόσπασμα –ελάχιστα διασκευασμένο– του 
κειμένου που συναντήσαμε στη Γλ-κ/γ/α (πβ. σ. 5 στην παρούσα εργασία).  

 

 
 

Βλέπουμε ότι στο απόσπασμα δεν περιλαμβάνεται η ανάπτυξη και ο ορισμός του 
φαινομένου από τον παππού και κατά συνέπεια έχουν αφαιρεθεί 5 ζεύγη ομόηχων 
λέξεων.  

Στη συνέχεια η ΝΓ-κ/α προσφέρει ασκήσεις: 
 

                                                            
23 Η ΜΝΓ-ΔΣ, όπως διαβάζουμε σε σχετικό της σημείωμα, «αποτελεί σύνοψη της ΜΝΓ του Μ. Τρια-

νταφυλλίδη» και συντάχθηκε από τον Κ. Μπότσογλου (δ-ντή του ΙΝΣ Θεσ-νίκης) με εντολή του 
συμβουλίου του. 

24 Βλ. πιο συγκεκριμένα, Νάκα, Μαγουλά & Καποθανάση (2010: 438). 
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Αρχικά, δίνει, σε παρένθεση, παραγράφους της ΝΓ-ΑΜΝΓ στις οποίες ορίζεται το 
φαινόμενο. Στη συνέχεια παρατηρούμε ότι οι εκφωνήσεις της 1ης και 2ης άσκησης 
είναι, σχεδόν, ίδιες με τις εκφωνήσεις της 1ης άσκησης και του 1ου γυμνάσματος της 
Γλ-κ/γ/α. Ο μαθητής εντοπίζει και εξηγεί λιγότερα ζεύγη στην 1η άσκηση. Επίσης, 
στη 2η άσκηση, ο μαθητής σχηματίζει λιγότερες φράσεις, αφού έχουν μειωθεί (από 7 
σε 4) τα ζεύγη  που προσφέρει η άσκηση. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι στη Νεοελληνική Γραμματική -κείμενα και ασκήσεις 
συνυπάρχουν σε μία σελίδα κείμενο και ασκήσεις. Έτσι, έχει παραληφθεί ένα τμήμα 
του κειμένου που περιλαμβάνει τον ορισμό, αφού αυτός έχει αναφερθεί στη ΝΓ-
ΑΜΝΓ. Τα παραπάνω έχουν ως συνέπεια τη μικρότερη εξάσκηση του μαθητή –
συγκριτικά με τη Γλ-κ/γ/α–, αφού και λιγότερα ζεύγη εντοπίζει/ερμηνεύει και με 
λιγότερα ομόηχα σχηματίζει φράσεις (βλ. πίνακα 1). Ωστόσο, επειδή οι μαθητές θα 
επεξεργαστούν και θα προσεγγίσουν συνδυαστικά και παράλληλα τη ΝΓ-ΑΜΝΓ και 
τη ΝΓ-κ/α θα έρθουν, τελικά, σε επαφή με 13 ζεύγη ομοήχων λέξεων (εκ των οποίων 
μόνο 2 κοινά). Σημαντική συνέπεια, επίσης, είναι ότι, αφού μένουν μόνο κάποιες 
ασκήσεις και έχουν αφαιρεθεί οι παρατηρήσεις και οι κανόνες που συνόδευαν το 
κείμενο (στη Γλ-κ/γ/α), καταργείται ο ισοδύναμος όρος “ομόηχα” και παγιώνονται οι 
όροι “ομώνυμα” και “ομώνυμες” λέξεις. Επιπλέον, δε γίνεται καμία νύξη για τον 
συσχετισμό μεταξύ ομοηχίας και ορθογραφίας. 

Θα ολοκληρώσουμε τη μελέτη μας με τη Γραμματική Νέας Ελληνικής Γλώσσας 
(εφεξής, ΓΝΕΓ) που εισάγεται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση το σχολικό έτος 2011-
12, αν και είχε αναρτηθεί από το 2009. Ως «σχολική Γραμματική» απευθύνεται στους 
μαθητές των τριών τάξεων του γυμνασίου με σκοπό την «περιγραφή της γλώσσας» 
και «ως βιβλίο αναφοράς […] αποσκοπεί στην καλύτερη χρήση της νέας ελληνικής 
γλώσσας από τους ομιλητές της»25. Μετά από 35 χρόνια εφαρμογής της ΝΓ-ΑΜΝΓ –
με συμπλήρωμα τη ΝΓ-κ/α–, αλλά και 70 χρόνια από τη συγγραφή της ΝΓΔ έχουμε 
στα χέρια μας ένα σχολικό εγχειρίδιο γραμματικής που δημιουργήθηκε για να 
καλύψει, πρωτίστως, τις ανάγκες των μαθητών του γυμνασίου. Η ΓΝΕΓ, αν και 
ακολουθεί ως πρότυπο τη ΜΝΓ26, συμπεριλαμβάνει τα νέα πορίσματα της 
Γλωσσολογίας27. 

Η ΓΝΕΓ δίνει έναν ορισμό που διαφέρει –ως προς τη δομή– από τους ορισμούς 
που αναλύσαμε παραπάνω28:     

 

 

                                                            
25 Βλ. στον Πρόλογο-Οδηγίες,  Χατζησαββίδη & Χατζησαββίδη (2011: 11-13). 
26 Βλ. υποσημ. 14 στην παρούσα εργασία. 
27 Βλ. Χατζησαββίδη (2012: 15-16). 
28 Το φαινόμενο της ομοηχίας αναπτύσσεται στη σελίδα 163, υποενότητα: 2.3 οι σημασίες των λέξεων, 

ενότητα: 2. το λεξιλόγιο και οι σημασίες της νέας ελληνικής, 4ο κεφ: σημασιολογία-λεξιλόγιο.  
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Παρατηρούμε ότι η ΓΝΕΓ αναπτύσσει το φαινόμενο σε 3 σειρές, μόνο, και 
προτείνει, ως βασικό, τον όρο “ομώνυμες”. Προτάσσει το κριτήριο της σημασίας –
ενώ το κριτήριο του ήχου (το πώς ακούγονται οι λέξεις, δηλ. το κριτήριο της 
προφοράς) ακολουθεί– και προσθέτει το κριτήριο της γραφής. Στις λέξεις με τον ίδιο 
ήχο αποδίδει δύο όρους “ομόηχες ή ομόφωνες”, ενώ στις λέξεις με την ίδια γραφή 
αναφέρει τον όρο “ομόγραφες”. Προσφέρει, μόνο, 4 ζεύγη λέξεων που ανήκουν ή δεν 
ανήκουν στο ίδιο μέρος λόγου (έξι-έξη), που έχουν ή δεν έχουν το ίδιο γραμματικό 
γένος (όρος-όρος), αν και αυτό δεν δηλώνεται ρητά. Επίσης, τα 2 ζεύγη είναι 
ετερόγραφα και τα άλλα 2 ομόγραφα. Τέλος, δίνει ερμηνεία όλων των λέξεων. 

Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι οι συγγραφείς του βιβλίου Γραμματική Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας δίνουν έναν πολύ σύντομο ορισμό για το φαινόμενο της ομοηχίας. Σε μια 
προσπάθεια εκσυγχρονισμού29 του ορισμού, αλλά και σύνδεσής του με τους 
αντίστοιχους αγγλικούς όρους (homonyms, homophones, homographs) αναφέρουν 4 
αντί για τους 2 όρους που συναντούσαμε, συνήθως, σε παλαιότερα βιβλία 
Γραμματικής. Ωστόσο, θεωρούμε ότι αυτή η παράθεση όρων –χωρίς περαιτέρω 
ανάλυση– προκαλεί επιπλέον σύγχυση ως προς τον ορισμό του φαινομένου, αφού 
άλλοτε οι όροι παρουσιάζονται ως ισοδύναμοι (ομόηχες ή ομόφωνες) και άλλοτε ως 
υποπεριπτώσεις των ‘ομώνυμων’ λέξεων (ομόηχες ή ομόφωνες ή και ομόγραφες). 
Ένα ακόμη στοιχείο –που διαφοροποιεί τον συγκεκριμένο ορισμό από τους 
προγενέστερους– είναι ότι οι συγγραφείς προτάσσουν το σημασιολογικό κριτήριο, 
προσπαθώντας –πιθανόν– με αυτόν τον τρόπο να αιτιολογήσουν την ένταξη των 
ομώνυμων στην ενότητα με τις σημασίες των λέξεων30. Όμως, μια τέτοια επιλογή δεν 
υποστηρίζεται από τον αντίστοιχο ορισμό, αφού ο ήχος (/προφορά) ή και ο τρόπος 
γραφής είναι τα κριτήρια που ομαδοποιούν τις λέξεις που εμπίπτουν στη 
συγκεκριμένη κατηγορία. Τέλος, ο πολύ μικρός αριθμός παραδειγμάτων –και αυτά 
εκτός συμφραζομένων, αλλά μόνο με τις ερμηνείες των λέξεων– αποδυναμώνει τον, 
ήδη, «αναιμικό» ορισμό. 
 

Πίνακας 1 

ΣΗΜΕΙΑ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

Ν
εοελληνική Γραμματική 

(της Δημοτικής) 
[Ν

ΓΔ]    (1941) 

Μ
ικρή Ν

εοελληνική Γραμματική
[Μ

Ν
Γ]     (1949) 

Η
 Γλώ

σσα μου:  
κείμενα-γραμματική-ασκήσεις 

 [Γλ-κ/γ/α]     (1955) 

Ν
εοελληνική Γραμματική - 
Α

ναπροσαρμογή Μ
ικρής 

Ν
εοελληνικής Γραμματικής  

Μ
. Τριανταφυλλίδη  

[Ν
Γ-Α

Μ
Ν

Γ]
(1976)/(1983)

Ν
εοελληνική Γραμματική  
- κείμενα και ασκήσεις 

[Ν
Γ-κ/α]    (1976) 

Γραμματική  
Ν

έας Ελληνικής Γλώ
σσας 

[ΓΝ
ΕΓ]    (2011) 

ομώνυμα 1 φορά 1 φορά 5 φορές 2 φορές 1 φορά – 
ομόηχα 2 φορές – 1 φορά – – – 
ομώνυμες λέξεις – – 1 φορά – 1 φορά 1 φορά 
ομόηχες λέξεις 5 φορές 2 φορές – – – 1 φορά 

                                                            
29 Τα 3 από τα 4 ζεύγη ομόηχων λέξεων δεν τα έχουμε συναντήσει ξανά σε προγενέστερους ορισμούς. 
30 Διαβάζουμε σχετικά: «Οι σημασίες των λέξεων σχετίζονται τις περισσότερες φορές με τα κοινωνικά 

δεδομένα […]. Γι’ αυτό δεν αντιστοιχεί πάντα μία και μόνη σημασία σε μία λέξη, ενώ συχνά δύο ή 
και περισσότερες λέξεις έχουν παρόμοια σημασία ή και προφορά. Τις λέξεις αυτές τις ονομάζουμε 
πολύσημες. Οι λέξεις, λοιπόν, ανάλογα με τις σημασίες που εκφράζουν διακρίνονται στις εξής 
κατηγορίες: μεταφορικές […], ομώνυμες […], παρώνυμες […],  συνώνυμες […],  αντίθετες (ή 
αντώνυμες) […], ταυτόσημες […], και   υπώνυμες […]». Χατζησαββίδη & Χατζησαββίδη (2011: 
163). 
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ΣΗΜΕΙΑ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

Ν
εοελληνική Γραμματική 

(της Δημοτικής) 
[Ν

ΓΔ]    (1941) 

Μ
ικρή Ν

εοελληνική Γραμματική 
[Μ

Ν
Γ]     (1949) 

Η
 Γλώ

σσα μου:  
κείμενα-γραμματική-ασκήσεις  

 [Γλ-κ/γ/α]     (1955) 

Ν
εοελληνική Γραμματική - 
Α

ναπροσαρμογή Μ
ικρής 

Ν
εοελληνικής Γραμματικής  

Μ
. Τριανταφυλλίδη  

[Ν
Γ-Α

Μ
Ν

Γ]
(1976)/(1983)

Ν
εοελληνική Γραμματική  
- κείμενα και ασκήσεις 

[Ν
Γ-κ/α]    (1976) 

Γραμματική  
Ν

έας Ελληνικής Γλώ
σσας 

[ΓΝ
ΕΓ]    (2011) 

ομόφωνες λέξεις – – – – – 1 φορά 
κριτήριο προφοράς 1ο 1ο 1ο 1ο – 2ο 
κριτήριο σημασίας 2ο 2ο 2ο 2ο – 1ο 
ομοηχία/ορθογραφία ν – ν – – ν 

[ομοηχία/πολυσημία] ν – – – – – 
κείμενο – – ν – (απόσπασμα) – 
αριθμός  
παραδειγμάτων 23 5 25/(+8)31 6 7 4 

παραδείγματα  
με ερμηνεία 8 2 12 1 1 4 

παραδείγματα με 
συμφραζόμενα 3 3 7 4 3 – 

παραδείγματα  
χωρίς ερμηνεία ή  
συμφραζόμενα 

12 – 6  1 3 – 

άσκηση – – 1προφ/1γραπ – 1προφ/1γραπ – 
ρόκα-ρόκα ν ν 2 φορές – ν – 
δόξα-δόξα ν ν – – – – 
ψηλή-ψιλή ν ν ν ν – – 
κλείνω-κλίνω ν ν κλείνης/κλίνης ν – – 
πείρα-πύρα ν – ν – – – 
λιμός-λοιμός ν – – – – – 
σύκο-σήκω ν ν ν ν ν – 
γλείφω-γλύφω ν – ν – – – 
δανεικός-δανικός ν – 2 φορές – ν – 
εξάρτηση-εξάρτυση ν – – –  – 
κλίμα-κλήμα ν – ν ν ν – 
κρητικός-κριτικός ν – ν – – – 
λύρα-λίρα ν – 2 φορές ν – – 
λυτός-λιτός ν – – – – – 
προκλητικός-
προκλιτικός ν – – – – – 

σατιρικός-σατυρικός ν – – – – – 
σκίνος-σκοίνος ν – ν – – – 
στίχος-στοίχος ν – ν – – – 
τοίχος (ο)-τείχος (το) ν – 2 φορές ν – – 
υπερορία-υπερωρία ν – – – – – 
φύλλο-φύλο ν – – – – – 
χωρικός-χορικός ν – – – – – 
ψηλός-ψιλός ν – ν – ν – 
μίλα-(τα) μήλα – – ν – ν – 
ντύνω-Ντίνο – – ν – – – 
(το) νοίκι-(η) νίκη – – 2 φορές – ν – 
ύλη-ίλη – – 2 φορές – – – 
                                                            
31 Είναι ζεύγη λέξεων με Φωνολογική Λέξη ή Φωνολογική Φράση. 
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ΣΗΜΕΙΑ 
ΣΥΓΚΡΙΣΗΣ 

Ν
εοελληνική Γραμματική 

(της Δημοτικής) 
[Ν

ΓΔ]    (1941) 

Μ
ικρή Ν

εοελληνική Γραμματική 
[Μ

Ν
Γ]     (1949) 

Η
 Γλώ

σσα μου:  
κείμενα-γραμματική-ασκήσεις  

 [Γλ-κ/γ/α]     (1955) 

Ν
εοελληνική Γραμματική - 
Α

ναπροσαρμογή Μ
ικρής 

Ν
εοελληνικής Γραμματικής  

Μ
. Τριανταφυλλίδη  

[Ν
Γ-Α

Μ
Ν

Γ]
(1976)/(1983)

Ν
εοελληνική Γραμματική  
- κείμενα και ασκήσεις 

[Ν
Γ-κ/α]    (1976) 

Γραμματική  
Ν

έας Ελληνικής Γλώ
σσας 

[ΓΝ
ΕΓ]    (2011) 

άρματα-άρματα – – 2 φορές – – – 
(ο) όρος-(το) όρος – – ν – – ν 
γάλος-Γάλλος – – ν – – – 
διάλειμμα-διάλυμα – – ν – – – 
(τα) έλη-(η) Έλλη – – ν – – – 
θύρα-θήρα – – ν – – – 
κόμη-κώμη – – ν – – – 
έξι-έξη – – – – – ν 
καινός-κενός – – – – – ν 
τόνος-τόνος – – – – – ν 
σαν είδα-σανίδα – – ν – – – 
θα μένω-θαμμένο – – ν – – – 
σ’ άλλα-σάλα – – ν – – – 
σ’ όλα-σόλα – – ν – – – 
τα χύνει-ταχίνι – – ν – – – 
τα βάνει-ταβάνι – – ν – – – 
ασ’ τα κει-αστακοί – – ν – – – 
θες άλλο νοίκι-
Θεσσαλονίκη – – ν – – – 
       

μοναχός 
(μόνος/καλόγερος) ν – – – – – 

αετός 
(πουλί/χαρτένιος) ν – – – – – 

 
 
4. Συμπεράσματα 
 
Ανακεφαλαιώνοντας θα θέλαμε να επισημάνουμε τα εξής: 

i) Προσπάθειες σύνοψης, συντόμευσης ή απλοποίησης των εγχειριδίων 
γραμματικής επιδρούν και στον ορισμό του φαινομένου της ομοηχίας. Ο όρος 
‘ομόηχα’ τείνει να καταργηθεί, και διατηρείται ο αμφίσημος και αδιαφανής όρος 
‘ομώνυμα’. Μάλλον θα ήταν προσφορότερο να συμβεί το αντίθετο.  

ii) Επανεμφανίζεται ο όρος ‘ομόηχες’ λέξεις και πλάι του ο όρος ‘ομόφωνες’ σε 
μια προσπάθεια ανανέωσης του ορισμού ή σύνδεσης του φαινομένου με την ξένη 
ορολογία. Ωστόσο, μάλλον σύγχυση προκαλείται λόγω ελλιπούς ανάλυσης των όρων. 

iii)  Οι συντάκτες των 4 εγχειριδίων (από τα 6 που εξετάσαμε) συμφωνούν ότι το 
κυρίαρχο κριτήριο οριοθέτησης του φαινομένου είναι η όμοια προφορά, ενώ η 
σύγχρονη προσέγγιση στο 6ο εγχειρίδιο προτάσσει το σημασιολογικό κριτήριο. 
Διαφωνούμε με αυτή την επιλογή, αφού είναι σαφές –ακόμη και στον ορισμό του 
σύγχρονου εγχειριδίου– ότι η προφορά είναι το κριτήριο που ομαδοποιεί σε κοινή 
κατηγορία τις ομόηχες λέξεις. 
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iv)  Μόνο σε 2 εγχειρίδια το φαινόμενο παρουσιάζεται εντός κειμενικής 
πραγματικότητας, ενώ στα υπόλοιπα προσφέρονται ομόηχα –κάποιες φορές– με 
ερμηνεία, –άλλοτε– εντός φράσεων ή μεμονωμένα.  

v)  Ενδιαφέρον προκαλεί η παρουσίαση (8) μονάδων (φωνολογική λέξη ή 
φωνολογική φράση) μεγαλύτερων από τη λέξη να ομοηχούν με άλλες λέξεις, αλλά τις 
συναντήσαμε μόνο σε 1 εγχειρίδιο. 

vi)  Σε 2 εγχειρίδια προσφέρονται ασκήσεις (προφορικές ή γραπτές). 
vii)  Οι προσπάθειες για σύνοψη, συντόμευση ή απλοποίηση περιορίζουν 

δραστικά τον αριθμό των παραδειγμάτων, αλλά και την ποικιλία τους. Ωστόσο, τα 
παραδείγματα ανανεώνονται με την πάροδο των χρόνων και προστίθενται νέα. 

viii) Αν και η ομοηχία είναι αρκετά εκτεταμένο φαινόμενο, ορισμένα ζεύγη 
ομόηχων λέξεων επαναλαμβάνονται: σύκο-σήκω (στα 5 από τα 6), κλίμα-κλήμα,  και 
ψηλή-ψιλή (στα 4 από τα 6).  
 
 
5. Πρόταση: ορισμός φαινομένου 
 
Ως φαινόμενο, η ‘ομοηχία’ “ανακαλύφθηκε” κατά τη διαδικασία μετάβασης από τα 
σημασιογραφικά στα φωνογραφικά συστήματα γραφής, και “με τη βοήθειά της” μας 
αποκαλύφθηκε η φύση της γλώσσας32. Ειδικότερα στη νέα ελληνική γλώσσα, που 
είναι προϊόν σημαντικών φωνολογικών εξελίξεων, ο αριθμός των ομόηχων είναι 
ιδιαίτερα αυξημένος33.  

Στην ελληνική βιβλιογραφία, οι όροι ‘ομοηχία’ και ‘ομωνυμία’ είτε εκλαμβάνο-
νται ως ισοδύναμοι34 είτε, σε άλλες περιπτώσεις, χρησιμοποιούνται για την περι-
γραφή εντελώς διαφορετικών φαινομένων35. 

Υιοθετούμε αποκλειστικά τον όρο ‘ομοηχία’, αποφεύγοντας τους όρους σε           
‘-ωνυμία’ και ‘-ώνυμο’, δεδομένου ότι προκαλούν σύγχυση. Οι παραπάνω όροι 
αναφέρονται άλλοτε σε σχέσεις που αφορούν το όνομα / τη λέξη ως προς το σημαίνον 
π.χ. ‘ομώνυμα’36 ή ‘παρώνυμα’37 και άλλοτε σε σχέσεις που αφορούν τη σημασία / τη 
λέξη ως προς το σημαινόμενο π.χ. ‘συνώνυμα’38.  

Στη δική μας προσέγγιση (βλ. πίνακα 2), το βασικό κριτήριο είναι η ομοιότητα 
(ολική ή μερική) ως προς τον ήχο των λέξεων (δηλαδή την ακουστική εικόνα του 
σημαίνοντος μιας λέξης)39. Κατά συνέπεια, ο όρος ‘ομοηχία’ –που χαρακτηρίζεται 
από εννοιολογική διαφάνεια– θεωρούμε πως είναι καταλληλότερος για την 
περιγραφή του φαινομένου.  

Ένα, επιπλέον, κριτήριο που εισάγουμε στην κατηγοριοποίηση του φαινομένου 
της ομοηχίας είναι η ετυμολογική προέλευση (κοινή ή μη) των ομόηχων λέξεων. 
Παρά τον «κίνδυνο της παρετυμολογίας» και παρά το γεγονός ότι ως «μεταγλωσσικό 
και διαχρονικής υφής» παρουσιάζει προβλήματα40, το κριτήριο της ετυμολογικής 
συγγένειας φαίνεται ότι συμβάλλει ουσιαστικά στη συστηματική κατηγοριοποίηση 

                                                            
32 Βλ. Χριστίδη (2005: 59-63). 
33 Βλ. Μπαμπινιώτη (21998a: 93). 
34 Βλ. Τριανταφυλλίδη κ.ά. (1941: 66)· επίσης, βλ. πρόχειρα, Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής (σε 

ηλεκτρονική μορφή), λήμματα: <ομόηχος> και <ομώνυμος>. 
35 Βλ. Μπαμπινιώτη (1985: 33). 
36 Στους ορισμούς που εξετάσαμε στην παρούσα εργασία. 
37 Βλ. ενδεικτικά, Μπαμπινιώτη (1998b: 1362). 
38 Βλ. ενδεικτικά, Κρύσταλ (2003: 412). 
39 Για περισσότερες λεπτομέρειες, βλ. Saussure (1979: 99-113)· επίσης, Μπαμπινιώτη (21998a: 105-

109). 
40 Βλ. Μπαμπινιώτη (1985: 31-32).  
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του φαινομένου, δεδομένου ότι προκαθορίζει τουλάχιστον την αιτιώδη και 
προβλέψιμη ομοηχία σε σχέση με τη μη ετυμολογική και συμπτωματική.  

Η ομοηχία, συγχρονικά, απασχολεί τους γλωσσολόγους στο επίπεδο της 
σημασιολογίας (λόγω των σχέσεων ‘ομοηχίας’ και ‘πολυσημίας’), στη διδακτική των 
γλωσσών (λόγω της σύγχυσης που προκαλείται στην ορθογραφία41), καθώς, επίσης, 
και σε ό,τι αφορά ζητήματα ρητορικής και ύφους (εξαιτίας της ύπαρξης πολλών 
σχετικών σχημάτων λόγου42).  
 

Πίνακας 2 
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Abstract  
 
This paper discusses the epenthetic consonants which function as ‘hiatus-breakers’ in 
the dialect of Western Crete, specifically the Dorsal fricative /γ/ and the glide [j]. We 
argue that the epenthetic consonant is only specified for the feature [+continuant] and 
it is realized as a voiced DORSAL due to Place and Voicing feature sharing with the 
vowel (V2) in hiatus. /γ/-epenthesis interacts with glide insertion by applying in 
different phonological contexts: Epenthesis only occurs within a PW, in a [+back] 
vowel context.  Glide insertion applies in a /(C)riV/ sequence within both the PW and 
the extended PW.  
 
Keywords: hiatus resolution, consonant epenthesis, glides, dialect, Western Crete 
 
 
1. Introduction    
 
In many languages specific consonants and/or glides function as ‘hiatus-breakers’, i.e. 
they are inserted in a vowel-vowel (V-V) hiatus context and create an optimal CV-
syllable, thus epenthesis is syllabification driven (see in §2 a brief overview of 
epenthetic consonants and the insertion types in various languages). 
Crosslinguistically, besides consonant epenthesis and glide-formation, are also 
attested other repair strategies for hiatus resolution such as vowel elision, coalescence, 
diphthong-formation, secondary articulation and a language may resolve hiatus by 
employing more than one of the above repair strategies (Casali 1996, 2011). 

This paper is part of a project investigating the dialect of western Cretan and aims 
to explore (internal) hiatus resolution by means of consonant epenthesis and 
homorganic glide insertion. We will also discuss the type of consonantal epenthesis, if 
it is context-(in)dependent and if it requires any specific domain(s) of application. The 
relevant dialectal data were selected during our fieldwork in western Crete (for 
details, see section §3). In section §3.1 we will discuss the dorsal epenthetic 
consonant for hiatus resolution, in §3.2 the homorganic glide insertion, in §3.3 the 
blocking of epenthesis  and/or glide insertion and we will conclude in §4. 
 
 
2. Epenthetics consonants and types of insertion. A brief overview  
 
Epenthetic consonants and glides as hiatus breakers are attested in many, 
typologically different, languages1. In Żygis (2010) are examined the insertion 
                                                 
* This work is part of a project supported by the University of Crete Research Committee [Grant No. 

3493 awarded to the author]. 
1  e.g. GLIDES in Ainu (Sato 2003), Berber (Guersell 1986), Bulgarian, Polish and Slovak (Rubach 

1984, 2000), Japanese (Kawahara 2003), Sinhala (Smith 2001), Shona (Mudzingwa 2010), among 
many other languages; GLOTTAL STOP in German (Hall 1992 a.o.), Hawaian (Pukui & Elbert 1986) 
and in many other languages; GLIDES and GLOTTAL STOP in Farsi (Naderi & van Oostendorp 2011), 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
674-688. Rhodes: University of the Aegean.
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processes of the epenthetic consonants as hiatus-breakers in ca. 70 languages 
belonging to typologically different families, e.g. Austronesian, Germanic, Romance, 
Semitic, Slavic among others, and they are classified into three main types, namely 
grammatical, phonetic and prosodic insertions or epentheses. Żygis (2010: 111) 
points out that these three insertion types “essentially differ from each other in terms 
of preferred sounds, domains of application, the role of segmental context, their 
occurrence cross-linguistically and the extend of variation and phonetic explication”. 
In Table 1 are shown the main characteristics of each insertion type, as summarized 
and presented by Żygis (2010).   
 
Table 1:  Consonantal insertions  (adopted from Żygis 2010: 135) 

 INSERTION TYPES 

GRAMMATICAL PHONETIC PROSODIC 

Preferred 
segments 

CORONALS: Stops, Glides, 
Rhotics 

(LABIALS, DORSALS and 
GLOTTALS also attested). 

Glides: j, w 
Stops:  CORONAL,  

LABIAL, 
DORSAL 

Glottal Stops, 
Fricatives 

Domains of 
application 

morphological, 
syntactic 

no reference to domains prosodic domains 

Role of 
segmental 
context 

Context-independent Context-dependent Context-independent 
(to some extent) 

Appearance idiosyncratic cross-linguistically cross-linguistically 
Phonetically 
explicable 

no yes Partly (?) 

Variation no no great 
 
The preferred epenthetic segments resolve the V-V hiatus and provide an Onset, i.e. 
they create a CV-syllable, by means of the following strategies:  
  
 a) by a language-specific, not phonetically grounded, default rule which inserts a 
segment not sharing any features with the adjacent vowels,  
  
 b) by a feature(s)-spreading rule which creates a homorganic glide as a new 
segment which is inserted as an Onset; this rule is phonetically grounded, because the 
derived glide shares features with the respective spreading vowel (see Staroverov, 
2014 for an argumentation against insertion). 
For each of the above insertion types are given in subsections §2.1-§2.3 certain 
standard and often referred examples (for a detailed discussion about each insertion 
type, see  Żygis 2010). 
 

                                                                                                                                            
Ilokano (Hayes & Abad 1989), Indonesian (Cohn & McCarthy 1998); GLOTTAL STOP and LABIAL 
FRICATIVE [v] in Czech (Rubach 2000); Voiceless CORONAL STOP [t] in Maori (de Lacy 2003),  
Odawa (Pigott 1980); Voiced DORSAL STOP [g] in Mongolian (Rialland & Djamouri 1984, Voiceless 
DORSAL STOP [k] in Dakota, Waropen (Morley 2015: 18); Intrusive [r] in English (Wells 1982, 
Uffmann 2007 a.o.), Middle-Frankish German (Kabak & Schiering 2006); LABIAL STOP [b] in 
Ancient Greek (Wetzels 1985: 287). For more languages with epenthetic consonants, see the cross-
linguistic survey in Staroverov (2014: 410ff, Appendix B). 
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2.1 Grammatically conditioned insertions 
 
i) Consonantal insertion by default:  
In Mongolian the underlying medial V-V sequences occuring e.g. at a morpheme 
boundary, are repaired by a default [Dorsal]-epenthesis (e.g. Rialland & Djamouri 
1984), namely [g] is inserted if the word is non-pharyngeal (1a) and [G] if it is a 
pharyngeal one (1b)  (Staroverov 2014: 279 and references therein).  
 
(1) Base   + Suffix  (examples drawn from Staroverov, 2014:280) 
(a)  /sana/  /-iŋ/  [sanagiŋ]  ‘thought -GEN’ 
(b)  /sana/  /-E/   [sanaɢar]  ‘thought -INST2’ 
  
Another classical example of grammatical insertion is the insertion of  [r] (“intrusive–
r”), e.g. in Middle-Frankish German, [r]-insertion applies in the domain [Fnc Fnc], 
namely in  a sequence of two function words, e.g. between a complementizer (ending 
in vowel) and a pronoun (starting with vowel) as in (2). [r]-insertion is not attested 
within words (3), compounds or across words (Kabak & Schiering 2006: 69-71). 
 
(2) [voU (-R-)I  bin]      (Kabak & Schiering 2006: 69) 
  wo      ich  bin   ‘where I am’ 
  
(3) *[ka-R- Os]   ‘chaos’    (Kabak & Schiering 2006: 70) 
 
ii) Glide-insertion by feature spreading 
Smith (2001: 63 and references cited therein) reports that in Sinhala the glides are 
inserted in order to resolve underlying vowel hiatus at root-suffix boundary, namely at 
a defined morphological domain. The feature spreading is rightwards, i.e. the first 
vowel (V1) in hiatus spreads its place features to the right and the inserted glide is 
realized as palatal [j] if  V1 is a front vowel or as a labial [w] if V1 is a round vowel, 
thus the glide insertion is phonologically driven. The lexical category of the root plays 
a crucial role for the strategy that is chosen by the language for hiatus resolution. If 
the root is a  noun (4a, b), then glide-insertion is employed. If the root is a 
polysyllabic verb, then hiatus is resolved by the deletion of  the root-final vowel (V1 
in hiatus) (5); glide-insertion is only employed if both verbal root and suffix are 
monosyllabic (6). 
 
(4)  Sinhala Glide-insertion  (examples drawn from Smith 2001: 63)  
(a)  ROOTNoun  : /toppi-/ V1+V2 
  Suffix :   /-a/  /toppi1+a2/   >  [toppij´] ‘hat -SG. DEF.’ 
 
(b) ROOTNoun  : /aʈu-/  /aʈu1+a2/      >  [aʈuw´] ‘attic -SG. DEF.’ 
 Suffix :     /-a/ 
 
(5)  Verbal roots: Hiatus resolution via deletion 
 ROOTVerb  : /bala-/  /bala1+i2li/  >  [bælili]3 ‘look -PL. NOMINAL.’ 
 Suffix :   /-ili/ 

                                                 
2 INST= Instrumental 
3 Smith (2001: 70 Fn. 2) points out that the umlaut in the root vowels is caused by some verbal suffixes.  
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(6)  Verbal roots: Hiatus resolution via glide-insertion 
 ROOTVerb  : /ka-/  /ka+e+…/  >  [kæwe..] ‘eat -PASSIVE.’ 
 Suffix :   /-e/ 
     
2.2 Phonetically conditioned insertions 
 
In the following examples of Polish in (7) and Japanese in (8) the glide insertion 
applies due to interaction of phonetic factors on the surface structure of words, with 
no reference to any syntactic or morphological domain. In both Polish and Japanese 
examples the glide insertion is phonetically grounded, namely the front or back  
vowel (V1) spreads its place features rightwards, thus creating a palatal [j] or a labial 
[w] glide, respectively. 
 
(7)  Polish: Glide insertion  (Rubach 1984, quoted in Żygis 2010: 121) 
 sytuacja  sytuwacja ‘situation’ 
 trio  trijo  ‘trio’    
 
(8) Japanese: Glide insertion (Kawahara 2003: 11) 
 huan  huwan  ‘worry’ 
 doa  dowa  ‘door’ 
 siawase  sijawase ‘happiness’  
 eakon  ejakon  ‘air conditioner’ 
 
In Ancient Greek in (9), [b] is inserted in a specific environment, namely between a 
nasal /m/ and a following liquid /r, l/. This insertion has also a phonological 
explanation, because it  results in a better syllable contact [m.b] in comparison with 
the /m.r/4 contact, because [b] is a stronger Onset than [r]-Onset (Żygis 2010: 125).  
 
(9) Ancient Greek: Labial stop [b]-insertion  (Wetzels 1985: 287)  
 /gam-ros/  >   [gam . [b]ros]     
        
2.3 Prosodically conditioned insertions  
 
In German  a glottal stop is only inserted at the beginning of a vowel-initial stressed 
syllable and creates an onset (10), namely the insertion is predictable. The glottal stop 
insertion has as domain of application a prosodic constituent and specifically the left 
edge of the foot; this insertion is optionally in German and applies post-lexically 
(Hall, 1992:58-59, following examples included). 
 
(10) German: Glottal Stop insertion (Hall 1992: 58-59) 
(a) Arm  [/áRm]   [áRm]  ‘poor’ 
(b) Theater [te./á:. tå]   [te.á:.tå] ‘theater’ 
                                                 
4 The consonantal sequence /mr/ is not allowed in Onset position *[mr], because it violates the minimal 

sonority distance ≥4 for tautosyllabic onsets in Ancient Greek (Steriade 1982). The only possible 
syllabification is [m.r], i.e. [m] in coda position and [r] in the onset position of the following syllable. 
This syllabification violates the ‘syllable contact law’ (Venneman, 1988) which states that a syllable- 
Onset must be consonantally stronger that the preceding coda. In the case of [m.r] contact, [m] in 
coda position is stronger than the [r] in onset ([m] > [r]). Given that stops are stronger than nasals 
([b] > [m]) the [b] insertion creates an optimal syllable contact. 
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3. Epenthesis as a strategy for Hiatus resolution in the dialect of Western Crete 
 
In this study we present the preliminary findings for (internal) hiatus resolution via 
consonant epenthesis/insertion in the dialect spoken in the western part of Crete 
(prefectures of Rethymnon and Chania).  For the purposes of the study we examine 
dialectal data that were collected during our fieldwork in western Crete, specifically in 
the villages Ajios Georgios, Anogeia, Asi Gonia, Episkopi, Kouroutes. The data are 
drawn from conversational speech (semi-directed interviews) between each informant 
and a native speaker of the Cretan dialect. The informants were recorded directly onto 
a laptop hard disk via a Blue Yeti microphone at a sampling rate of 44.1 kHz. We also 
include dialectal data from the village of Kissamos, drawn from  Stylianoudaki 
(2009). The internal, underlying V-V hiatus is generaly avoided on the surface outputs 
in the dialect of western Crete, therefore the V-V sequences are repaired via the 
insertion of the DORSAL voiced fricative /γ/ (§3.1) or via a homorganic glide (§3.2) 
(see Pagalos 1955, Newton 1972, Kontosopoulos 1981, Kafkalas 1992, Stylianoudaki 
2009, among others).  
 
 
3.1 / γ / Epenthesis 
 
According to the traditional generative approach, the phonetic realization of the 
epenthetic /γ/ is context-dependent, namely in the context of a following [+back] 
vowel it sufaces as a DORSAL fricative [γ] e.g. the Standard Modern Greek (SMG) 
word [léo] is realized as [[lé-γο] ‘say-1SG. PR’; if the following vowel is a [-back] one, 
then /γ/ surfaces with its PALATAL allophone as [J], e.g. [lé-Ji] ‘say-3SG. PR’, thus 
regressive assimilation occurs which is the default palatalization pattern for Greek). 
/γ/ as hiatus-breaker is also attested in the other Greek dialects and in SMG, therefore 
it is considered as the default epenthetic consonant (e.g. Newton 1972 and references 
cited therein, Malikouti 2009, among others). In the Western Cretan dialect, the 
epenthetic fricative voiced dorsal consonant /γ/ or its palatalized counterpart [J] is 
attested within V-V sequences in the following contexts:  
(i) Within a stem (=root)  as in (11a). 
(ii) Optionally within a stem corresponding to a word5 (Prosodic Word, PWd) as in 

the data in (11b, c). 
 
SMG   W. Cretan Dialect     Gloss    

(11)   within the STEM 
(a)  [aér-as] [aJér-as]    ‘air -NOM. SG. MASC’.  
(b)  [tsái] [tsáJi]  [tsái]   ‘tee -NOM. SG. NEU’. 
(c)  [faí] [faJí]    [faí]    ‘food -NOM. SG. NEU’. 
 
(iii) At the boundary of a (vowel-final) stem and a (vowel-initial) derivational suffix, 

if both vowels are identical (12).  
 
 
 

                                                 
5 According to Ralli (2005: 241, Fn. 261) in the case of neutral nouns ending in /i/, the shape of the 

stem coincides with the shape of word, e.g.  spíti (house), δákri (tear), alétri (plough), tsai (tee) etc. 
because they have zero inflectional morpheme/suffix in Nom. Sg.  i.e. [STEM+]. 
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(12)  STEM- γ/J- DER.SUFF +(INFL. SUFF.) 
(a) /tsái/+/áki/DER.SUF  tsa-áci   
 [tsaγáci]  [tsaγáci]     ‘tee -NOM. SG. DIM’. 
   
(b) /faí/+/áki/DER.SUF  fa-áci  

 [faγáci] [faγáci]     ‘food -NOM. SG. DIM’. 
 
The deletion of the stem final vowel /i/ results in two identical vowels in hiatus, i.e. 
/a-a/, thus epenthesis is obligatory.  
 
(iv) Epenthesis at the boundary of a (vowel-final) verbal stem and an (vowel-initial) 

inflectional suffix (13). The epenthesis in this context is very productive. 
 
(13)  STEM- γ/J- INFL.SUFF. 
(a)  [tró -o] [tró -γο]  /  [tró-Ji]  ‘eat -1SG. PR’ / 3SG. PR’.  
(b)  [pá-o] [pá-γο] /  [pá-Ji]  ‘go -1SG. PR’ / 3SG. PR’.  
(c)  [akú-o] [akú -γο] /  [akú-Ji]  ‘hear -1SG. PR’ / 3SG. PR’.  
(d) [lé-ο]  [lé-γο] /  [lé-Ji]  ‘say -1SG. PR’ / 3SG. PR’. 
    
We argue that epenthesis applies in cases of primary hiatus within the prosodic word, 
mainly at a morphological boundary, i.e. between the stem and an inflectional or 
derivational suffix. The epenthetic DORSAL, voiced fricative /γ/ serves to repair the 
hiatus and to create an optimal syllable onset, hence epenthesis is  phonologically-
driven. The /γ/-epenthesis occurs post-lexically and it may be subject to inter- or intra-
speaker variation.  

DORSALS as epenthetic consonants are not common crosslinguistically, they occur 
only in a few languages e.g. /g/ in Buriat and  Halh Mongolian (Staroverov, 
2014:411ff, Appendix B. and references therein) and in certain morphophonological 
environments in Farsi (Naderi & van Oostendorp 2011: 159 and references therein). 
/k/ in Kodava, Trukese and Uradhi (Staroverov 2014: 411ff, Appendix B) as well as  
in Dakota and Waropen (Morley 2015: 18). De Lacy (2006: 80) claims that default 
epenthetic consonants -in onset position- may only be approximants, voiceless coronal 
stops and glottal stops; in de Lacy’s typology are not considered as defaults the 
allophones of the epenthetic consonants. An epenthetic consonant lacks an input 
correspondent and, consequently it is not subject to input-output constraints. In this 
case the featural content of epenthetic consonants is often determined by markedness 
reduction (de Lacy 2006: 79). According to markedness hierarchy for major place of 
articulation (PoA) |DORSAL>LABIAL>CORONAL>GLOTTAL| (e.g. de Lacy 2006:2, 
among others) a glottal stop is the least marked segment and is expected to appear as 
an epenthetic one, as it occurs in many languages. If a language does not allow highly 
sonorous onsets like the glottal stops, then the voiceless coronal /t/ is “promoted to the 
least marked status’ and it is epenthesized (de Lacy 2006: 79, based on Lombardi 
2002).  

In Greek we don’t expect a glottal stop as an epenthetic consonant, because glottal 
stops do not belong to the phoneme inventory of the language. According to the above  
markedness hierarchy for PoA features, the more marked DORSAL /γ/ should not 
surface as an epenthetic one in Greek, a voiceless coronal [t] should appear instead, 
but this is not the case. Rice (1996: 98) argues for “default variability” in the 
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relationship of Coronals and Velars, i.e. Velars6, like Coronals, have an unspecified 
underlying representation without Place dependent; if a bare node fails to be filled-in 
with the default (unmarked) feature Coronal, then a Velar surfaces.  
We argue that in Greek the epenthetic consonant is only specified for the feature 
[+continuant] and, following Staroverov (2014), we assume that the epenthetic 
consonant is realized as a DORSAL one (Velar) due to Place feature sharing with the 
vowel (V2) in hiatus. Epenthesis does not occur  in the context of a preceding /(C)ri/ 
(for discussion of /(C)riV/, see §3.2). For the purposes of analysis we follow the 
assumptions of the ‘Revised Articulator Theory’ (RAT), (Halle 1995, 2005, Halle et 
al. 2000) that (i) underlying segments are featural fully specified, (ii) all vowels are 
specified for the Designated Articulator (DA) DORSAL (i.e. Place) because the dorsum 
(tongue body) is involved in their production, (iii) the [-back] vowels /i/ and /e/ have 
two Designated Articulators, namely [DADorsal] and [DACoronal] (Halle 2005: 35). 
We claim that an epenthetic consonant, specified as [+continuant], may surface only 
as a DORSAL one in Greek, because it shares the [DADorsal] (Place) and Voicing with 
the (underlying) [+back] vowel (V2 in hiatus) satisfying input-output faithfulness, i.e. 
it is faithful to the underlying V2 along the latter dimensions and it is featurally the 
closest to the input (V2) vowel (Staroverov 2014: 82). If  V2 is specified  as [-back] 
then the epenthesized continuant also shares the vowel’s [DACoronal] and it is 
realized as a palatal [J], e.g. as in (13c) /akú1o2/-/aku1i2/ [akúγο]-[akúJi] ‘hear -1SG. 
PR’/ 3SG. PR’. 

Dorsal epenthesis does not occur in cases as in (14), namely in nouns ending in /i/, 
which have the structure with null inflectional suffix (STEM+) in NOM.SG, e.g. 
/tsái+/ ‘tee’. When an inflectional suffix with a [+back] vowel is attached to stem-
final /i/, as for instance the suffix /-u/ for GEN. SG, /-on/ for GEN.PL and /-a/ for 
NOM.PL, e.g. /tsái+a/, the hiatus is resolved via glide formation of the stem final 
vowel /i/ resulting in the output form [tsáJa] (14a). An output *[tsáγa] with deletion of 
the stem vowel /i/ and  subsequent Dorsal epenthesis is not allowed. Epenthesis is the 
last resort strategy for hiatus resolution, if glide-formation is not possible as for 
instance for the verb in (13b) /páo/[páγο] ‘go-1SG. PR’. In the example in (14b), due 
to glide-formation, the stressed underlying vowel /i/ looses its moraicity, therefore the 
stress shifts to the final (tautosyllabic) vowel (for a detailed discussion on the status of 
glides and analysis of /i/-glide alternation in Greek, see Topintzi & Baltazani 2012, 
2014, Soultatis 2013).  

 
(14) SMG   W. Cretan Dialect     Gloss    
(a) /tsái/+/a/INFL  
 [tsáJa] [tsáJa] * [tsáγa]  ‘tee –NOM. PL. NEU’. 
    
(b) /faí/+/a/ INFL   
 [faJá] [faJá] * [faγá]  ‘food -NOM. PL. NEU’. 
    
 
3.2 Hiatus resolution via a homorganic glide 
 
Another strategy for the repair of the (internal) V1V2 sequences is the so-called 

                                                 
6  According to Rice (1996: 98) the PoA labelled DORSAL must be represented in two ways, i.e. with a 

(specified) DORSAL node as a dependent of the PLACE node and with a VELAR which, like the 
CORONALS, has a simpler representation with no structure (bare representation). 
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homorganic glide insertion, which is attested if V1 is a high, front vowel /i/ preceded 
by /(C)r/, as in the following data (16-19); in all data V2 is a [+back] vowel, but /γ/-
epenthesis fails to apply. In a /(C)ri1V2/ sequence a hiatus resolution via glide-
formation of V1 would result in the sequence [(C)rj] which is crosslinguistically illicit, 
therefor the languages employ various strategies in order to avoid it or to repair it 
(Hall & Hamann 2010: 1821, who also argue that the avoidance of [rj] is articulatorily 
grounded). In Greek, stops, fricatives, nasals and the lateral may co-occur with /j/, but 
/rj/ is not a permissible sequence. Following Davis & Hammond (1995) we assume 
that [rj] is illicit because it violates the markedness constraint 
*onset([+sonorant][+sonorant]) which bans two sonorant segments from the syllable 
onset. The [Nasal+j] and [Lateral+j] in the context of a following vowel may merge to 
a single [¥] and [≠] respectively, e.g. /iljos/[i¥os] ‘sun’ and avoid the effects of the 
latter markedness constraint.  

In the case of Western Cretan dialect the language employs the strategy of  
splitting the high vowel (V1) and insertion of the homorganic glide next to the high 
vowel, i.e. /riV//rijV/. We follow the splitting approach proposed by Staroverov 
(STR 2014) who claims that “there is no phonological insertion operation, at least for 
consonants. Apparent addition of a consonant in the output results from a mapping 
where the input segment corresponds to two output segments” (STR, p. 1). Splitting is 
less costly than insertion, because an inserted segment lacks an input correspondent. 
The insertion of a homorganic glide –via splitting- is regarded as a minimal epenthesis 
because it violates minimally the faithfulness constraints, specifically it violates only 
the constraint INTEGRITY (STR, p. 60) which prohibits an underlying (input) segment 
to have multiple correspondents in the surface (output). The resulting homorganic 
glide [j], a non-syllabic variant of /i/, is featurally identical to the (input) high, front 
vowel (see Staroverov, 2014:63 and references cited therein); the feature [vocalic] 
distinguishes vowels from derived glides7, thus vowels are [+voc] and glides become 
[-voc] automatically due to their parsing in a syllable margin (Nevins & Chitoran 
2008: 1982). The mapping /i/ [ij] is depicted in (15) where the indices show the 
correspondence input-output. 

 
(15)  Splitting (from Staroverov, 2014:6) 

    /i1/ 
   

 i1          j1 
 
e.g. /i-ós/   ‘son –NOM.SG’ . 
(a) [ijós]  Splitting    W. Cretan dialect (from Ksanthinakis 2001: 537) 
(b) [jós] Glide-formation SMG    
 
The output (15a) [ijós] is the only attested form with splitting, drawn from the lexicon 
of the Western Cretan dialect (Ksanthinakis 2001). According to our fieldwork data 
the word initial /iV/ sequences are mostly repaired via glide formation, as in SMG, 
e.g. /iatros/  [Jatrós] ‘doctor/physician’ (not as *[iJatrós]). 

                                                 
7 Levi (2004, 2008) claims that vowels and derived glides have the feature [-consonatal] and their 

realization as a vowel or glide depends on the phonological context, i.e. at syllable margin (as glide) 
or in nucleus position (as vowel) (for an argumetation against the feature [-cons], see Nevins & 
Chitoran 2008: 1982 and references therein). 
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Splitting within a /(C)ri1V2/ sequence is attested in the following dialectal contexts: 
Within the stem (16), at morphological boundaries, namely between the stem and an 
inflectional  suffix (17), between the stem and a derivational suffix (18) and within the 
{-ia} derivational suffix if /Cr/ precedes (19).  
   
(16)  within the STEM  
 SMG W. Cretan Dialect  
(a) [riáci]8 [riJáci]    ‘creek -NOM. SG. NEU’. 
(b) [kriári] [kriJári]    ‘ram -NOM. SG. MASC’. 
 
(17)  STEM.-j-(+Infl.Suf.)  
(a) [xrí-a] [xrijá]9    ‘need/necessity -NOM. SG. FEM’. 
(b) [δákri-a] [δákrija]   ‘tear -NOM. PL. NEU’.  
(c) [áγri-os] [áγri-Jos]   ‘wild, ADJ. NOM. SG. MASC’.  
(d) [áγri-u] [áγri-Ju] *[áγri-wu] ………….. GEN. SG …….. 
(e) [krí-os] [kri-Jós]   ‘cold, ADJ. NOM. SG. MASC’. 
(f) [krí-u] [krí-Jú]  *[kri-wú] ………….. GEN. SG ……… 
(g) [kri-ós] [krí-Jós]   ‘ram, NOUN, NOM. SG. MASC’. 
(h) [kri-ú] [krí-Jú]  *[kri-wú] ……….….... GEN. SG ……… 
 
(18)  STEM- j- DERIV.SUFFIX (+Infl.Suf.) 

/aγri- STEM+áðDER. SUF (a)/  
(a) [aγri.áða] [aγri.Jáða]  *[aγriγáða]  ‘hardness -NOM. SG. FE  
 /kri- STEM / 
(b) [kri.áða] [kri.Jáða]  *[kriγáða] ‘coldness -NOM. SG. FEM’. 
(c) [kri.óno] [kri.Jóno]  *[kriγóno] ‘feel cold- 1SG. PR’ 
(d)  [kri.jóti]   ‘cold -NOUN, NOM. SG. FEM’ 
 
(19)   within a DERIVATIONAL SUFFIX [-ia / -iá] 
 /adr-/STEM  
(a) [adri.á] [adri.já]   ‘bravery -NOM. SG. FEM’. 
 /padr-/STEM  
(b) [padri.á] [padri.já]   ‘marriage -NOM. SG. FEM’. 
 /iatr-/STEM 
(c) [Jatri.á] [Jatri.Já] 
 
In the above data (17-19), if the high vowel (V1) is stressed, then the splitting causes 
loss of its moraicity, therefor stress shift to the following vowel, e.g. (17 a, e, f). In 
(17 d, f, h) the high, round V2 does not split a homorganic labial glide [w], therefor it 
is always realized the homorganic glide of V1 e.g.  [kri1ú2] > [krí1. J1ú2] not 
*[kri1.w2ú2] ‘ram, GEN. SG. MASC’. It has been shown that in various languages always 
splits V1,  i.e. there is a rightwards directionality. Our dialectal data pattern with the 
rightward directionality too, therefor we assume that the dialect has highly ranked the 
positional faithfulness constraint T-INTEGRITY10 (Staroverov 2014: 160) which 
prohibits the splitting if both vowel and glide will belong to the same syllable, e.g. 
                                                 
8 The word [riaci] derives from < /riak-ion/ (medieval) < /riaks/ (ancient Greek) (Andriotis 1988). 
9 From the word [xrijá] derives the verb [xrijázome] ‘need -1SG. PR.’ 
10 Due to space limitations we confine the constraints to the most necessary for the analysis and we do 

not present tables with hierarchical constraint rankings and evaluation of candidates. 
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*[w2ú2] in *[kri1.w2ú2]. The ouput [krí1. J1ú2] does not violate the mapping and 
satisfies T-INTEGRITY. In the following example in (20) occurs glide-formation 
instead of splitting. /r/ is an acceptable coda in Greek and the heterosyllabic sequence 
[r.j] is allowed. The hiatus is repaired with the less cost, via by glide formation of 
input /i/ and subsequent stress-shift to following vowel.  
 
(20)  /ponir-ía/ W. Cretan dialect    
  [ponir. já] [ponir. Já]    ‘ploy-NOM. SG. FEM’. 
 

Another instance of splitting is attested between the definite article [i] (for NOM. 
SG. FEM and for  NOM. PL. MASC) and a prosodic word (data in 21, 22).  According to 
Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton (1997: 25) a definite article and a noun 
constitute a single phonological word (alias prosodic word, PW). Nespor & Vogel 
(N&V 1986: 153) argue that definite articles are only proclitics in Greek and they are 
phonological words belonging to the same clitic group with the noun/adjective11. 
Revithiadou & Spyropoulos (R&S 2008: 47) claim that proclitics in Greek are not part 
of the innermost PW but they belong to the extended PW, namely [cl [X

0
]PW]PW. R&S 

support their claim with many examples including following cases from hiatus (V-V) 
resolution (p. 48):  
a)  if V-V occurs within a PW, then it is repaired via vowel deletion which applies 

obligatorily, e.g. /ipo-ánθropos/  [ipánθropos] ‘sub-human’.  
b) The rule of vowel deletion applies optionally if V-V occurs between a proclitic 

(e.g. a def. article) and a PW, e.g. /to aγóri/ [to aγóri]  [taγóri] ‘the boy’. 
The data in (21) and (22) show the following: 
i) /γ/-epenthesis as hiatus repair strategy does not apply in the domain of the 

extended PW (i.e. between the def. Article and the innermost PW), therefor the 
output *[iγuraní] < /i uraní/ ‘the skies’ in (21a) is illicit.  

21a) /i1 u2 raní] > * [i γ[uraní] PWD]PWD  (illicit) 
Note that /γ/-epenthesis applies within the PW (examples 11-13) and a specified 
[+continuant] epenthesizes and then shares the features [DADorsal] and Voicing 
with the (underlying) [+back] vowel (V2 in hiatus) . If the def. article and a noun 
would constitute a single phonological word (cf. Holton et al. 1997), then γ/-
epenthesis should apply, but this is not the case. This is one more supporting 
evidence in favour of the extended PW. 

ii) The highly ranked positional faithfulness constraint T-INTEGRITY prohibits the 
splitting if both vowel and glide will belong to the same syllable; in this case the 
syllable is at the left edge of the innermost PW, e.g. 

(21a) /i uraní] > * [i [w2u2raní] PWD]PWD  (illicit) 
iii) Splitting occurs in the domain of the extended PW, between the proclitic (def. 

Article) and the innermost PW and specifically the homorganic glide will appear 
at the left edge of the PW. The direction of splitting is righrwards. 

 
(21a) /i uraní] > * [i1 [ J1ú2aní] PWD]PWD  (surfaces) 

 
In the following examples in (21), (22) /γ/-epenthesis and  labial glide-insertion are 
prohibited. 

                                                 
11 Nespor & Vogel (1986: 157-158) give as an example the rule of nasal deletion across two 

phonological words that belong to the same clitic group, i.e across a def. article and a noun, e.g. 
(theAcc view): [/tin/ω /θéa/ω]C is realized as [tiω θéaω]C   
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(21)   [Proclitic [Word]PW] PW 
 SMG  W. Cretan dialect   Gloss 
(a) [i [uraní]PWD]PWD   [iJuraní]12   ‘the sky -NOM.PL. MASC.’ 
    * [iγuraní]   
    * [iwuraní]   
(b) [i ómorfi]   [iJómorfi]12   ‘the beautiful -NOM. SG. FEM’/ 
    * [iγómorfi]   or  -NOM.PL.MASC.’
    * [iwómorfi] 
(c) [i órniθes]  [iJórniθes]  ‘the chicken -NOM. PL. FEM’. 
(d) [i ánθropi]  [iJanθrópi]12  ‘the people -NOM. PL’.  
    * [iγanθrópi] 
    * [iwanθrópi] 
(e) [i eléni]  [iJeléni]  ‘the Helen’ 
(f) [i íji]  [iJíji]   ‘the same -ADJ. NOM. PL.’ 
 
(22)  [PROCL.-j -[STEM- j- DERIV. Suff.+INFL.Suff.)] PRW]PRW 
 [i aγri+áð+a]  [iJaγriJáða]  ‘the hardness -NOM. SG’ 
 
 
3.3 Blocking of splitting / epenthesis 
 
We claim that in the dialect of Western Crete, only an underlying [+high] vowel /i/ 
may split and create a homorganic glide. A derived vowel [i] (from an underlying /e/) 
does not split and the following data in (23) and (24) provide evidence.  
 
 SMG  W. Cretan Dialect Gloss    
(23) [kréas]  [krjás]13  ‘meat - NOM. SG. NEU’   
 
The underlying stressed /e/ changes to [i] due to height dissimilation. The derived [i] 
does not split, but due to hiatus pressure it arises as an onglide in diphthong and 
stress-shift occurs. It seems that the onglide arises under stress, but Pagalos (1955: 
170) reports an example where an unstressed, derived [i] arises as an onglide, e.g. 
/θeós/  [θiós] → [θjós] ‘God’ in (24). During our fieldwork in Western Crete we 
have attested both outputs, i.e. [θçós]  [θeós], realized by the same informant but the 
output [θjós] is not attested. 
 
(24) [θeós]  [θeós]  [θçós]  [θjós]? ‘God -NOM. SG. MASC’.  
  *[θeγós], *[θiJós] 
 
For the SMG word [θeós] (24) consonant epenthesis or homorganic-glide formation 
are not attested in the data collected during our fieldwork. Epenthesis occurs e.g. in 
the dialect of Vourbiani (Epirus) resulting in the output [θeγós] and glide-formation is 
attested in the island of Astipalea resulting in [θijós] (Newton 1972: 56). In the dialect 
of Western Crete this word is realized either with hiatus (like SMG) or the hiatus is 
resolved in the following way: the underlying vowel /e/ changes to [i] due to the 
application of height dissimilation rule and then glide formation occurs. The derived 
glide is preceded by a consonant therefor it is realized as a palatal fricative [ç], i.e. 
                                                 
12 Also attested in Kissamos (Stylianoudaki 2009) 
13 The output [krijás] is attested in the village Amyrida of the Eastern Crete (Pagalos 1955: 174) 
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/θeós/ → [θiós] → [θjós] → [θçós]. The output [θçós] is usually attested in the fast 
speech rate and in the cretan folk songs. We argue the output *[θiJós] may not 
surface, because splitting is not possible due to the derived [i]. Epenthesis, i.e. 
*[θeγós], is also avoided, if hiatus can be resolved by means glide-formation (and 
subsequent frication).  
Splitting is also avoided in the word /θíos/ which realized as  [θçós] with stress shift 
(25). A glide [j] is derived from an underlying /i/ and strengthens to a fricative [ç] if a 
consonant precedes, thus forming an acceptable CC-cluster.  

SMG   W. Cretan Dialect     Gloss    
(25) [θíos] [θçós]    ‘uncle -NOM. SG. MASC’. 

*[θíγos], *[θiJós] 
 
The above data (23)-(25) show that glide formation, from an underlying high vowel 
/i/,  is the favoured strategy for hiatus resolution, under the condition that the derived 
glide forms an acceptable cluster with the preceding consonant.  
/γ/-epenthesis interacts with Splitting by applying in different phonological contexts, 
namely epenthesis only occurs within a PW in a [+back] vowel context if no any high 
vowel /i/ precedes (data 11-13) and splitting occurs in the case of hiatus in /(C)riV/ 
sequence (data 16-19) (see Malikouti-Drachman 2009: 114 for analogous findings  in 
her study for other greek dialects). 
 
(26)  Splitting interacts with vowel deletion 

SMG   W. Cretan Dialect     Gloss    
(a)   [kopri.á] [kopri. Já] ?   ‘manure -NOM. SG. FEM’. 
(b) [γriá]   [γriJá] ?   ‘old woman - NOM. SG’.  
 
(27)   Older Underlying Structure (W. Cretan Dialect) 
(a) /kopré-a/  [kopré]    ‘manure -NOM. SG. FEM’. 
(b) /γré-a/  [γré]    ‘old woman - NOM. SG’.  
 
The word kopriJá (26a) is attested sporadically, specially in villages neighboring with 
the eastern part of the island, alternates with kopré (27b). The output kopré is mostly 
used in the villages of Western Crete and it is an older form, derived from medieval 
/kopré-a/. In Crete, the medieval ending [–éa(s)] is realized as [–é(s)] in the western 
part of the island, e.g miléa > milé (apple tree), γréa > γré  (old woman) and as  [-(i)á] 
in the eastern part, e.g. γréa > γrá (Pagalos 1955: 144, among others). In the above 
cases the hiatus is resolved via vowel deletion, where either the stem-final stressed –é 
survives, although of lower sonority than –a (western Crete) or the most sonorous –a 
survives (eastern Crete). During our fieldwork in the villages of western Crete we also 
have attested sporadically the form  γrijá alternating with γré, but the older people use 
systematically such forms as kopré, γré. 
 
 
4. Conclusions 

 
To summarize, our results provide evidence that internal hiatus is generally not 
tolerated in the Western Cretan and it is resolved via  /γ/-epenthesis or by homorganic 
glide insertion which arises through splitting of vowel V1 in hiatus. Note that only an 
underlying [+high] vowel /i/ may split and create a homorganic glide. /γ/-epenthesis 
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interacts with Splitting by applying in different phonological contexts, namely 
epenthesis only occurs within a PW in a [+back] vowel context if no any high vowel 
/i/ precedes (data 11-13) and splitting occurs in the case of hiatus in /(C)riV/ sequence 
within a PW as well as within the extended PW. 
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Abstract 
 
This paper focuses on Early Cretan dialect of 16th century, by conducting a 
comparative study between an extended narrative text and three almost contemporary 
notary books. The narrative text is the translation in demotic Greek of Flavios’ Iosipos 
Ιουδαϊκή Αρχαιολογία and Iουδαϊκός πόλεμος by Manouil Chartofylax. The notaries 
under discussion are Ioannis Olokalos (Ierapetra, 1496-1543), Michail Maras (Candia, 
1549) and Petros Patsidiotis (province of Mirambelo, 1546-1554). The presence of 
core elements that Modern Greek dialectology attributes to Cretan dialect, at least in 
the beginning of the 20th c. and in more recent dates, are investigated through the 
digitalized corpus of texts. Furthemore, the distinction between Eastern and Western 
Cretan dialects is examined and evidence is provided for their non-uniform or 
generalized appearance. The study of the language used in contemporary Cretan 
narrative works and non-literary texts shows the emergence and spread of particular 
features in relation to different registers and authors. 
 
Λέξεις-κλειδιά: πρώιμη νεοελληνική, πρώιμη κρητική, ανατολικό και δυτικό κρητικό 
ιδίωμα, αφηγηματικά κείμενα, νοταριακά έγγραφα 
 
 
1. Εισαγωγικά 
 
Η παρούσα μελέτη εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο αποκατάστασης της πρώιμης 
νεοελληνικής (16ος αι.). H περίοδος 1450-1580 χαρακτηρίζεται από την ανάδυση των 
καθομιλούμενων γλωσσών στην Ευρώπη ως γλωσσών γραμματισμού (Baggioni 
1997: 95-120). Εκτός δηλ. από την ήδη εδραιωμένη θέση τους ως οργάνων 
προφορικής επικοινωνίας, αναπτύσσουν εφεξής ανταγωνιστική σχέση με τις έως τότε 
κυρίαρχες στον γραπτό λόγο «ιερές» γλώσσες (αρχαία ελληνικά, λατινικά, εβραϊκά). 

Σε ό,τι αφορά την ελληνική, κατά τη συγκεκριμένη περίοδο και δεδομένης της 
απουσίας συγκρότησης εθνικού κράτους, δεν μπορεί να στοιχειοθετηθεί η 
διαμόρφωση προφορικής κοινής, όπως σε άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Αντίθετα, η 
διαλεκτική ποικιλότητα ήταν η κυρίαρχη γλωσσική κατάσταση, χωρίς βέβαια όλες οι 
διάλεκτοι να βρίσκονται στο ίδιο σημείο εξέλιξης σε σχέση με την εικόνα που 
καταγράφει η νεοελληνική διαλεκτολογία, στις αρχές του 20ού αι. (Κοντοσόπουλος  
2001).  

Βασικό ζητούμενο της έρευνας παραμένει ο βαθμός αποτύπωσης της όποιας 
διαλεκτικής διαφοροποίησης στον γραπτό δημώδη λόγο1, ο οποίος χρησιμοποιείται 
ολοένα και ευρύτερα στο γύρισμα του 16ου αι., και έχει περιγραφεί ως «υπερτοπική, 
Πανελλαδική, Κοινή των αφηγητών» (Eideneier 1998: 337).  

                                                      
1 Για μια πρώτη διερεύνηση της παρουσίας κρητικών διαλεκτικών χαρακτηριστικών σε πεζά κείμενα 
του 16ου-17ου αι., βλ. Καραντζόλα 2005, όπου εξετάζονται τα νοταριακά έγγραφα του Ιωάννη 
Ολόκαλου (1496-1543) και του Μανόλη Βαρούχα (1597-1613). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
689-702. Rhodes: University of the Aegean.
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Για την κρητική διάλεκτο ειδικότερα, διαθέτουμε σημαντικό αριθμό γραπτών 
πηγών από τον 14ο και εξής. Από τον 16ο αι. αυξάνει το διαλεκτικό χρώμα των 
κρητικών κειμένων, για να φτάσει με τη λογοτεχνία της ακμής στη συστηματική 
αξιοποίηση της τοπικής διαλέκτου, με την περαιτέρω διάκριση μεταξύ ανατολικού vs 
δυτικού κρητικού ιδιώματος. 
 
 
2. Τα προς μελέτη κείμενα 
 
Στις σελίδες που ακολουθούν επιχειρείται η συγκριτική διερεύνηση της συχνότητας 
εμφάνισης χαρακτηριστικων κρητικών διαλεκτικών στοιχείων, αφενός σε ένα εκτενές 
αφηγηματικό έργο του δεύτερου μισού του 16ου και αφετέρου σε νοταριακά έγγραφα 
τριών Κρητών νοταρίων που συντάχθηκαν από τις αρχές του αιώνα έως τα μέσα του 
16ου αι., και άρα είναι περίπου σύγχρονα μεταξύ τους. Το αφηγηματικό κείμενο είναι 
η μεταγλώτισση σε δημώδη της Ιουδαϊκής αρχαιολογίας και του Ιουδαϊκού πολέμου 
του εθνικού Φλάβιου Ιώσηπου από τον Μανουήλ Χαρτοφύλακα2. Τα νοταριακά 
κατάστιχα ανήκουν στον Ιωάννη Ολόκαλο (1496-1543), τον Μιχαήλ Μαρά (1549) 
και τον Πέτρο Πατσιδιώτη (1546-1554).  

Όλα τα κείμενα βρίσκονται σε ψηφιοποιημένη μορφή και το βασικό λογισμικό που 
θα χρησιμοποιηθεί κατά την επεξεργασία τους για την εξαγωγή ποσοτικών στοιχείων 
είναι το MonoConc Pro. 
 
 
2.1 Ο Χαρτοφύλαξ και η γλώσσα της μεταγλώττισης 

Ο Μανουήλ Χαρτοφύλαξ ήταν λόγιος ιερωμένος που έζησε και δραστηριοποιήθηκε 
κατά το β΄ μισό του 16ου αι. Ελάχιστες είναι οι πληροφορίες που διαθέτουμε για τη 
ζωή του. Γνωρίζουμε ότι καταγόταν από την Κυδωνία της Κρήτης (τα σημερινά 
Χανιά) και ότι κατείχε το αξίωμα του Χαρτοφύλακα (όπως δηλώνει άλλωστε και η 
επωνυμία του) πιθανότατα στη μητρόπολη της Νικομήδειας. Όπως μπορούμε να 
διαπιστώσουμε από το έργο του, διέθετε λόγια εκκλησιαστική παιδεία και είχε 
εντρυφήσει στα κείμενα των Πατέρων της Εκκλησίας και στις ερμηνευτικές τους 
αναλύσεις στα βιβλία της Αγίας Γραφής. Επίσης, ήταν γνώστης της ιταλικής γλώσσας 
και επιπλέον είχε στοιχειώδεις τουλάχιστον γνώσεις των λατινικών και των εβραϊκών. 
Το όνομά του στην ιστορία της νεοελληνικής πεζογραφίας συνδέεται με τη 
φιλοτέχνηση της δημώδους ελληνικής απόδοσης της Ιουδαϊκής Αρχαιολογίας και του 
Ιουδαϊκού Πολέμου του Φλάβιου Ιώσηπου (ιστορικού του 1ου αι. μ.Χ.), που 
συντάχθηκε κατά το χρονικό διάστημα 1570-1580.  

Η πρωτοτυπία της εργασίας του συνίσταται στο γεγονός ότι δεν περιορίστηκε στη 
μετάφραση των δύο έργων, αλλά την εμπλούτισε με πρόσθετο υλικό (Χαλβατζιδάκη 
2013: 143-218). Συγκεκριμένα, στο τέλος της απόδοσης του Ιουδαϊκού Πολέμου 
προσάρτησε ανθολόγιο μεταφρασμένων αποσπασμάτων από την Παλαιά Διαθήκη και 
από το χρονογραφικό έργο του Ζωναρά, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται η 
ιστορία του Ιώβ, του Ιωνά, του Μεγάλου Αλεξάνδρου και του Μεγάλου 
Κωνσταντίνου. Επιπλέον διακόπτει και διανθίζει τη διήγηση του Ιώσηπου είτε με 
πρόσθετα αποσπάσματα από τα ίδια έργα είτε με σύντομες σε έκταση πρωτότυπες 
δημιουργίες του, που τις απευθύνει υπό μορφή κηρύγματος στους χριστιανούς με 

                                                      
2 Για την έκδοση του εκτενούς κειμένου, τις πηγές της δημώδους απόδοσης και την περιγραφή της 
γλώσσας του κειμένου, βλ. Χαλβατζιδάκη (2013). 
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πρόθεση να τους κατηχήσει και να ανατρέψει τις κακοδοξίες των Ιουδαίων, είτε με 
εμβόλιμες φράσεις-σχόλια που στόχο έχουν να κατατοπίσουν τον αναγνώστη ως προς 
τα δεδομένα της αφήγησης. Μια τελευταία ομάδα προσθηκών σχετίζεται με το 
εκδοτικού χαρακτήρα υλικό με το οποίο συμπλήρωσε την εργασία του. Εδώ ανήκουν 
οι συνόψεις περιεχομένων ή τα θεματικά ευρετήρια που προτάσσονται ή 
επιτάσσονται αντίστοιχα στον κάθε τόμο. 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η γλώσσα της μετάφρασης, η οποία διακρίνεται 
για την ομοιογένειά της, στην πιθανότατη προοπτική έκδοσης του κειμένου όπως 
υποδεικνύει η επιμελημένη γραφή του χειρογράφου. Μεταξύ των κριτηρίων που 
καθορίζουν τη διαμόρφωση του γλωσσικού του οργάνου συγκαταλέγονται η λόγια 
εκκλησιαστική παιδεία του συγγραφέα και η κρητική του καταγωγή. Ωστόσο 
επικρατέστερη αυτών αναδεικνύεται η επιθυμία του να θηρεύσει αναγνώστες και 
πέρα από τα όρια της ιδιαίτερης πατρίδας του, γεγονός που τον οδηγεί να προκρίνει 
ως βάση την «υπερτοπική, πανελλαδική, Κοινή των αφηγητών» (Eideneier 1998: 
337), γλωσσικό επίπεδο ύφους στο οποίο η συχνότητα εμφάνισης κρητικών 
ιδιωματισμών ποικίλλει.  
 Σε λίγες μόνο περιπτώσεις (βλ. Πίν. 1) υπερισχύουν καθαρά ή εμφανίζονται 
γενικευμένα κρητικοί τύποι έναντι των αντίστοιχων κοινών, όπως π.χ. ο τύπος της 
κατάληξης 3ου πληθ. του μεσοπαθητικού παρατατικού -ντα (1.189 εμφανίσεις, έναντι 
του -νταν που δεν απαντά καθόλου) ή 2ου πληθ. ενεργητικού παρατατικού και 
αορίστου -ετε (199 εμφανίσεις) έναντι -ατε (20 εμφανίσεις), την οποία καταγράφει και 
ο Σοφιανός στη Γραμματική του (βλ. Vernant 1990). 
 
Πίνακας 1 

 
 

Αντίθετα, συχνά επικρατούν οι κοινοί τύποι έναντι των διαλεκτικών κρητικών, 
όπως φαίνεται στον Πίν. 2:  τι αντί είντα (391 : 33 εμφανίσεις), -ούσαν αντί -ούσα 
(1.490 : 3 εμφανίσεις), -εύω αντί -εύγω (1.991 : 1 εμφάνιση). 

Αν και ο τόπος καταγωγής του συγγραφέα είναι οι Κυδωνίες (Χανιά), από τα 
χαρακτηριστικά της δυτικής κρητικής συστηματικά εμφανίζεται μόνο ο τύπος έ- της 
τονισμένης αύξησης (έναντι του ανατολικού ή-), ενώ σπανίζουν άλλα 
χαρακτηριστικά, όπως λ.χ. ο τύπος της αντωνυμίας τωνε3. 
  

                                                      
3  Όπως θα δούμε αναλυτικότερα παρακάτω, ο τύπος τωνε εμφανίζεται μία φορά ως προσωπική και μία 
ως κτητική αντωνυμία. 
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Πίνακας 2 

 
 
 
 
2.2 Τα νοταριακά κατάστιχα και η γλώσσα τους 

Στον Πίνακα 3 που ακολουθεί παρουσιάζονται οι Κρήτες νοτάριοι 16ου και αρχών 
17ου αι. των οποίων τα κατάστιχα σε ελληνική γλώσσα έχουν εκδοθεί συνολικά. 
Σημειώνεται ο αριθμός εγγραφών και η χρονική περίοδος δραστηριοποίησής τους, η 
οποία και αποτελεί το κριτήριο επιλογής των νοταρίων που είναι χρονικά 
πλησιέστεροι με το κείμενο του Χαρτοφύλακα, και πάντως δεν ξεπερνούν τα όρια της 
δικής του συγγραφής. 
 
Πίνακας 3 

ΝΟΤΑΡΙΟΙ ΣΥΝΟΛΟ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΗΣΗ 

Ολόκαλος [251] 1496-1543 

Γρηγορόπουλος [171] 1506-1532 

Γιαλέας [11] 1529-1532 

Μαράς [περ. 1200] 1538-9, 1549 

Πατσιδιώτης [221] 1546-1554 

Βαρούχας [853] 1597-1613 

Κατζαράς [725] 1607-1635 

 
Με αυτά τα δεδομένα, η συγκριτική μελέτη μας θα συμπεριλάβει τους ακόλουθους 

νοταρίους: (α) τον Ιωάννη Ολόκαλο, που δραστηριοποιήθηκε στον ανατολικό νομό 
της Ιεράπετρας, και τα έγγραφα του οποίου ξεκινούν μεν από τα τέλη του 15ου αλλά 
φτάνουν έως τα μέσα του 16ου αιώνα (10 Ιανουαρίου 1496 − 16 Δεκεμβρίου 1543), 
(β) τον παραγωγικότατο νοτάριο Χάνδακα Μιχαήλ Μαρά, και πιο συγκεκριμένα το 
κατάστιχό του του 1549 που καλύπτει δραστηριότητα 2 ½ μηνών, και (γ) τον Πέτρο 
Πατσιδιώτη, από την περιοχή του Μεραμπέλλου, πάνω από τον Άγιο Νικόλαο, τα 
έγγραφα του οποίου καλύπτουν περίπου μια δεκαετία στα μέσα του αιώνα. 

Με έδρα τις Δρυές και το χωριό Ανατολή, ο Ιωάννης Ολόκαλος κινείται σε όλη 
την αγροτική και ημιαστική περιοχή της Ιεράπετρας. Είναι γιος ιερωμένου, με 
μόρφωση ανάλογη της οικογενειακής του παράδοσης, σχετικά ευκατάστατος και με 
αξιόλογη κοινωνική θέση. Το αρχείο του, που συνιστά ένα από τα παλιότερα 
σωζόμενα αρχεία εξολοκλήρου σε ελληνική γλώσσα, περιλαμβάνει 251 πράξεις, 

0,00

20,00

40,00

60,00

80,00

100,00

τι είντα ‐ούσαν ‐ούσα ‐εύω ‐εύγω



[  693  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

ανάμεσα στις οποίες απαντά και η διαθήκη του (αρ. 173). Σε γλωσσικό επίπεδο, από 
τα χαρακτηριστικά της ανατολικής κρητικής4: η τονισμένη χρονική αύξηση έχει τη 
μορφή ή-, κατά κανόνα αποβάλλεται το /i/, όταν είναι άτονο, μετά το /r/, π.χ. μεράν, 
εμφανίζονται μόνο οι νεωτερικοί τύποι του 3ου πληθ. του ενεστώτα σε -ουν. 
Αντιθέτως, δεν σημειώνεται απουράνωση των συριστικών, η παρουσία του 
ρηματικού χαρακτήρα -ξ- είναι πολύ περιορισμένη, ενώ ρευστή είναι και η εικόνα 
των κλιτικών τύπων της προσωπικής αντωνυμίας (τως, αλλά και των(ε)), και ο 
κρητικός αδύνατος τύπος του γ’ προσώπου της προσωπικής αντωνυμίας τζη 
εμφανίζεται άπαξ (Καραντζόλα 2005: 258-260) . 

Τα εκτενή κατάστιχα του νοταρίου Χάνδακα Μιχαήλ Μαρά προσφέρουν πλήθος 
πληροφοριών σχετικά με την καθημερινή ζωή, τις σχέσεις και τις συναλλαγές των 
κατοίκων του Κάστρου στα μέσα του 16ου αι. Οι πληροφορίες για τον ίδιο τον 
νοτάριο είναι ελάχιστες, ενώ η γλώσσα των εγγράφων του δεν έχει αποτελέσει μέχρι 
στιγμής αντικείμενο διεξοδικότερης μελέτης.5 

Και για τον νοτάριο Πέτρο Πατσιδιώτη, δεν γνωρίζουμε παρά ελάχιστα πράγματα. 
Δραστηριοποιείται σε μια αγροτική περιοχή, όπου οι δοσοληψίες στρέφονται κυρίως 
γύρω από τη γη και την καλλιέργειά της. Είναι νοτάριος tabellio grecus και όχι 
«βασιλικής εξουσίας» (όπως ο Ολόκαλος, ο Γρηγορόπουλος και ο Βαρούχας) αλλά 
συγχρόνως είναι κυρίως πρωτοψάλτης στο Καινούριο Χωριό των Καρών. Με βάση 
τα στοιχεία που προκύπτουν από τη μελέτη του καταστίχου, η μόρφωσή του πρέπει 
να ήταν η συνηθισμένη «εκκλησιαστική της εποχής του», καθαρά ελληνική. 
Σύμφωνα με τους εκδότες, η γλώσσα των εγγράφων «μας δίδει πλούσιο υλικό για τη 
μελέτη του κρητικού ιδιώματος, ιδιαίτερα της ανατολικής Κρήτης» (Ηλιάκης & 
Χρονάκη 2002: 33). Πιο συγκεκριμένα, από τα ανατολικοκρητικά χαρακτηριστικά, 
απαντούν η τονισμένη αύξηση ή- και η κτητική αντωνυμία τως. Από την άλλη 
πλευρά, οι ιδιωματικοί τύποι του άρθρου τζη - τζι είναι λιγοστοί, συχνές είναι οι 
παλαιές ρηματικές καταλήξεις -ουσι(ν) και -ασι(ν), ενώ διατηρείται η ασυνίζητη 
μεσαιωνική κατάληξη -έα (ό.π.: 34-36). 

 
 
3. Συγκριτική εξέταση της γλώσσας των κειμένων 
 
Θα ξεκινήσουμε τη συγκριτική μελέτη της γλώσσας του σώματος των κειμένων από 
τα χαρακτηριστικά που θεωρείται ότι έχουν παγκρήτια διάδοση, θα προχωρήσουμε 
στη συνέχεια σε χαρακτηριστικά που διακρίνουν μεταξύ ανατολικού και δυτικού 
ιδιώματος, με ιδιαίτερη μνεία στα άρθρα και στους αδύνατους τύπους της 
προσωπικής/κτητικής αντωνυμίας, για να ολοκληρώσουμε με ορισμένα 
χαρακτηριστικά που προσιδιάζουν σε λαϊκότερο επίπεδο ύφους. 
 
 
 
 
                                                      
4  Για μια συγκεντρωτική παρουσίαση των φωνητικών/φωνολογικών, μορφολογικών, συντακτικών και 
λεξιλογικών στοιχείων που χαρακτηρίζουν την κρητική διάλεκτο, καθώς και των επιπλέον στοιχείων 
που διαφοροποιούν με αρκετά συστηματικό τρόπο του δύο ανατολικούς νομούς σε σχέση με τους δύο 
δυτικούς (αν και για ορισμένα φαινόμενα η ισόγλωσσος βρίσκεται εντός του νομού Ρεθύμνης), βλ. 
Καραντζόλα (2005: 251-255). 
5 Ο εκδότης του καταστίχου, θεωρώντας ότι «λίγα νέα στοιχεία θα πρόσθεταν οι παρακάτω 
εκδιδόμενες πράξεις […] στους μελετητές του κρητικού ιδιώματος» παραπέμπει στις εργασίες του Ν. 
Κοντοσόπουλου και του Χρ. Χαραλαμπάκη, καθώς και στα σύντομα γλωσσικά σημειώματα άλλων 
εκδοτών Κρητών νοταρίων όπως  λ.χ. του Μαυρομάτη για τον Ολόκαλο (Δρακάκης 2004: ιστ’). 
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3.1 Παγκρήτια χαρακτηριστικά 

Όπως έχει ήδη υποδειχθεί από την έρευνα, «πυρηνικό» διαλεκτικό χαρακτηριστικό 
των κρητικών κειμένων του 16ου αι. αποτελεί το γ’ πληθ. του μεσοπαθητικού 
ενεστώτα σε -ουνται (αντί -ονται) (Καραντζόλα 2005: 265).  

Το στοιχείο αυτό επιβεβαιώνεται και στα υπό εξέταση κείμενα: 100% στον 
Ολόκαλο (79 εμφανίσεις), 97,78% στον Μαρά (44 εμφανίσεις), 85,11% στον 
Πατσιδιώτη (40 εμφανίσεις) και 90,67% (593 εμφανίσεις) στον Χαρτοφύλακα.

 
Πίνακας 4 

 

 
Ο μεταπλασμός της γενικής των γ’κλιτων ουδέτερων ουσιαστικών (από -τος σε -

του), τον οποίο η νεοελληνική διαλεκτολογία θεωρεί παγκρήτιο φαινόμενο απαντά 
στους Κρήτες νοταρίους. Είναι καθολική στον Πατσιδιώτη (10 εμφανίσεις, των 
τύπων πληρωμάτου, πραγμάτου), μικρότερη στον Μαρά (9 εμφανίσεις, γιαγερμάτου, 
εννοικιασμάτου, κοντζεδερισμάτου, λαβομάτου, παπλομάτου, στομάτου) όπου 
απαντούν και 6 εμφανίσεις της ονοματικής φράσης Αγίου Πνεύματος, όπως 
αντίστοιχα και 2 στον Ολόκαλο. Ο Χαρτοφύλαξ προτιμά τους παραδεδεγμένους 
τύπους σε -τος, σε ποσοστό 95,99% – μόνο 11 τύποι έχουν κατάληξη -του (γιομάτου, 
θελημάτου, καμωμάτου, μηχανημάτου, παντρεμάτου, πραγμάτου). 
 
Πίνακας 5 

 
 
 
3.2 Ανατολική vs. δυτική κρητική 
 
Είναι γνωστή από τη βιβλιογραφία των νεοελληνικών διαλεκτικών σπουδών αλλά και 
της κρητικής αναγεννησιακής γραμματείας του 16ου-17ου αι. η διάκριση ανάμεσα σε 
ανατολικό και δυτικό κρητικό ιδίωμα. Σύμφωνα με αυτή, ορισμένα χαρακτηριστικά 
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εμφανίζονται διαφοροποιημένα κατά μήκος μιας νοητής γραμμής που διατρέχει το 
νομό Ρεθύμνου, και χωρίζει γλωσσικά το νησί σε ανατολικούς και δυτικούς νομούς 
(Κοντοσόπουλος 2001: 36). 

Απουράνωση των συριστικών6 εμφανίζουν γενικευμένα, όπως είναι αναμενόμενο, 
τα κείμενα των νοταρίων Μαρά και Πατσιδιώτη (68 και 12 εμφανίσεις αντίστοιχα, 
χωρίς αντιπαραδείγματα), και όχι του Χαρτοφύλακα (μόνο 9 με απουράνωση7 έναντι 
445 χωρίς). Η μη παρουσία τους στα κείμενα του Ολόκαλου υποδεικνύει ότι στις 
αρχές του αιώνα το νεωτερικό αυτό ανατολικό χαρακτηριστικό, όπως και οι 
συνιζημένες καταλήξεις των ονομάτων, δεν είχε ακόμα επιδώσει (Καραντζόλα 2005: 
263).  

 
Πίνακας 6 

 
 

Σε ό,τι αφορά τη χρονική αύξηση ή-, αντί του ιστορικά μαρτυρούμενου έ-, 
εμφανίζεται να υπερισχύει μόνο στον Ολόκαλο (22 vs. 5)8. Εάν δεν εκπλήσσει η 
πλήρης απουσία του από τον (δυτικής καταγωγής) Χαρτοφύλακα, δημιουργεί ωστόσο 
ερωτηματικά ως προς την πολύ περιοσμένη εμφάνισή του στους νοταρίους της 
ανατολικής Κρήτης Μαρά (6 vs. 351) και Πατσιδιώτη (36 vs.133). 

 
Πίνακας 7 

 
 

                                                      
6 Ως προς το συγκεκριμένο φαινόμενο έχουν μετρηθεί αποκλειστικά οι τύποι αριθμητικών που 
δηλώνουν εκατοντάδες, όπως διακόσ(ι)α, εξακόσ(ι)α κ.λπ. Ανάλογη είναι η εικόνα και του 
προσηγορικού τορνέσ(ι)α: με απουράνωση απαντά στον Μαρά (16 εμφανίσεις) και στον Πατσιδιώτη 
(54 εμφανίσεις), ενώ στον Ολόκαλο απαντούν μη απουρανωμένοι τύποι (24 εμφανίσεις), και ένας μόνο 
με απουράνωση. 
7 Συγκεκριμένα τα πεντακόσα/-σοι/-σους, εξακόσοι/-ους. 
8 Δεν περιλαμβάνονται στη μέτρηση τα ρήματα που στους μη συνοπτικούς χρόνους ξεκινούν άλλοτε 
από φωνήεν κι άλλοτε από σύμφωνο, π.χ. θέλω και εθέλω, καθώς και ανώμαλοι αόριστοι, όπως λ.χ. 
είπα. 
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Ήδη από τον Ολόκαλο, οι παλαιοί τύποι του 3ου πληθ. του ενεστώτα εμφανίζονται 
πολύ περιορισμένα, καθώς έχουν γενικευτεί οι νεότεροι σε -ου(ν) και -ού(ν)9: 129 vs. 
8. Αντίστοιχη είναι η εικόνα και στους άλλους δύο ανατολικοκρητικούς νοταρίους 
Μαρά και Πατσιδιώτη, με ποσοστά 96,43% (216 -ουν vs. 8 -ουσι) και 82,35%  (56 vs. 
12) αντίστοιχα. Η νεωτερική κατάληξη υπερτερεί ακόμη και στον Χαρτοφύλακα, με 
ποσοστό 60,33 % (6.165 τύποι), καταγράφεται ωστόσο υψηλό ποσοστό εμφάνισης 
της παλαιάς κατάληξης σε -ουσι(ν) και -ούσι(ν) που προτιμά η δυτική κρητική 
(39,67%, 4.053 τύποι). 

 
Πίνακας 8 

 
 

Αναφορικά με τις καταλήξεις 3ου πληθ. παρατατικού και αορίστου, οι καταλήξεις -
αν και -ασι(ν) δείχνουν να είναι σε ανταγωνιστική σχέση10. Και στα τέσσερα κείμενα 
υπερισχύουν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, οι τύποι σε -αν: σε ποσοστό 69,70% 
στον Ολόκαλο, 77,78% στον Μαρά, 58,14% στον Πατσιδιώτη και 50,87% στον 
Χαρτοφύλακα. 

 
Πίνακας 9 

 
  

                                                      
9 Στις μετρήσεις έχουν συμπεριληφτεί οι τύποι οριστικής και υποτακτικής ενεστώτα, καθώς και 
υποτακτικής αορίστου. 
10 Στη Γραμματική του ο Σοφιανός στον αόριστο δίνει μόνο τον τύπο σε -αν, έγραψαν, ενώ στον 
παρατατικό αμφότερους, έγραφαν και εγράφασιν – αντίστοιχα, στην ευκτική αορίστου άμποτε να 
γράφασι και νάγραφαν. 

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Ο Μ Π Χ

ουν

ουσι(ν)

0,00%

20,00%

40,00%

60,00%

80,00%

100,00%

Ο Μ Π Χ

αν

ασι(ν)



[  697  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

3.3 Τύποι άρθρων και κλιτικών 

Ξεχωριστή μνεία αξίζει να γίνει για τους τύπους άρθρων και κλιτικών που 
εμφανίζονται στα κείμενα, καθώς είναι ενδεικτικοί τόσο για τη διαχρονική εξέλιξη 
της ελληνικής γλώσσσας όσο και για τη διαλεκτική διαφοροποίηση. 

Ο κρητικός διαλεκτικός τύπος τζη για τη γενική ενικού του θηλυκού άρθρου (της), 
και ο αντίστοιχος αδύνατος τύπος της προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας 
απουσιάζουν από τα κείμενα. Μόνο στον Χαρτοφύλακα έχουμε 349 εμφανίσεις του 
τζη σε θέση άρθρου (έναντι 5.085 της), σε πολύ συγκεκριμένο φωνητικό περιβάλλον, 
δηλ. όταν έπεται λέξη που αρχίζει με συριστικό, π.χ. τζη ζωής, τζη ζημίας, τζη σαρκός 
κ.ο.κ. Μία εμφάνιση (τζει) απαντά και στον Ολόκαλο (Μαυρομάτης 1994: 50). 

 
Πίνακας 10 

 
 
Ανάλογη εικόνα γενικευμένης χρήσης του κοινού τύπου έναντι του κρητικού 

παρουσιάζεται και στην περίπτωση της αιτ. πληθ. του αρσενικού άρθρου και του 
κλιτικού (τους έναντι τζι). 261 εμφανίσεις του τύπου τζι σε θέση άρθρου υπάρχουν 
στον Χαρτοφύλακα, σε συριστικά περιβάλλοντα και πάλι, έναντι 7.695 τους, καθώς 
και 21 εμφανίσεις σε θέση προσωπικής αντωνυμίας (έναντι 4.746 τύπων τους και 
τούσε). Στα νοταριακά έγγραφα του Πατσιδιώτη υπάρχουν 2 εμφανίσεις του 
αρσενικού άρθρου τζι, έναντι 31 τύπων τους. 

Η εικόνα της αιτ. πληθ. του θηλυκού άρθρου και του αδύνατου τύπου της 
αντωνυμίας είναι αρκετά σύνθετη. Στο επίπεδο της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας, 
γνωρίζουμε ότι κατά τον 16ο αι. ο ΑΕ τύπος τας επιβιώνει, σε ανταγωνιστική σχέση 
με τον τύπο τες, που είναι αρκετά διαδεδομένος, ενώ καταγράφεται και η εμφάνιση 
του πλέον νεωτερικού τύπου τις, ο οποίος θα επικρατήσει αργότερα στη νέα 
ελληνική. Από την άλλη πλευρά, η κρητική διάλεκτος αναπτύσσει τον τύπο τζι. Στον 
Πίν. 11, αποτυπώνονται οι προτιμήσεις του κάθε κειμένου ως προς τους 
ανταγωνιστικούς τύπους του θηλυκού άρθρου στην αιτ. πληθ. 
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Πίνακας 11 

  
 

Έκπληξη προκαλεί η σαφής επικράτηση του νεωτερικού τύπου τις στα έγγραφα 
του Ολόκαλου. Πρόκειται, όπως είπαμε και στην αρχή, για τα πρωιμότερα κείμενα 
του παρόντος σώματος κειμένων, τα οποία επιπλέον προέρχονται από τη περιοχή της 
Ιεράπετρας, από μια δηλ. σχετικά απομακρυσμένη γεωγραφική περιοχή σε σχέση με 
τον Χάνδακα που έχει υποδειχτεί ως κέντρο αρκετών νεωτερισμών της κρητικής 
διαλέκτου και ειδικότερα της ανατολικής κρητικής. Φαίνεται ωστόσο ότι δεν κέρδισε 
έδαφος στον γραπτό τουλάχιστον λόγο, ούτε σε νοταριακά έγγραφα όπως των Μαρά 
και Πατσιδιώτη ούτε στον αφηγηματικό πεζό λόγο που αντιπροσωπεύεται εδώ από το 
κείμενο του Μανουήλ. Τα έγγραφα Μαρά και Πατσιδιώτη αναδεικνύουν την τάση για 
επικράτηση του ενδιάμεσου τύπου τες, η οποία διαπιστώνεται και σε άλλα πεζά 
κείμενα του 16ου αι., τύπος που κατισχύει στο εκτενές κείμενο του Χαρτοφύλακα. Σε 
ό,τι αφορά τον κρητικό διαλεκτικό τύπο τζι, απαντά σε περιορισμένη κλίμακα στον 
Πατσιδιώτη και σε ακόμα μικρότερη στον Χαρτοφύλακα. 

Ως προς τον κλιτικό τύπο της προσωπικής αντωνυμίας, η επικράτηση του τες είναι 
σχεδόν καθολική. Μόνο στον Ολόκαλο εμφανίζεται ένα σημαντικό ποσοστό τύπων 
τις, όπως ακριβώς και στο άρθρο. Στον Πατσιδώτη υπάρχει μία εμφάνιση του τζι 
(έναντι 7 τύπων τες), και άλλες 2 στον Χαρτοφύλακα (έναντι 297 τες). 
 
Πίνακας 12 

 
 
Για να ολοκληρώσουμε τη σχετική συζήτηση, απομένει να εξετάσουμε την αιτ. 

πληθ. του αδύνατου τύπου της προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας στο αρσενικό 
γένος. Εδώ, ο τύπος τους, ανταγωνίζεται με τον κρητικό τζι, αλλά και τους 
διαλεκτικούς τύπους τως και των(ε) που προσιδιάζουν περισσότερο σε ανατολικό και 
δυτικό κρητικό ιδίωμα αντίστοιχα. 
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Πίνακας 13: Ολόκαλος    Πίνακας 14: Μαράς 

 
 
Πίνακας 15: Πατσιδιώτης    Πίνακας 16: Χαρτοφύλαξ 

 
 

Παρατηρούνται αξιοσημείωτες διαφορές στους συγγραφείς ως προς τη χρήση των 
διαθέσιμων εναλλακτικών τύπων: ο Ολόκαλος χρησιμοποιεί περίπου ισοδύναμα τους 
τύπους τους, τως και των(ε) ως προσωπική αντωνυμία, ενώ ως κτητική αποκλειστικά 
τον των(ε). Ο Μαράς και ο Πατσιδώτης επιδεικνύουν παρόμοια μοτίβα χρήσης, με 
προτίμηση προς τον τύπο τως, κυρίως ως κτητική αντωνυμία. Ο Χαρτοφύλαξ 
προκρίνει ως προσωπική αντωνυμία τον τύπο τους, χρησιμοποιεί ωστόσο και τον τως, 
ο οποίος υπερτερεί στη δήλωση του κτητικού. 
 
 
3.3 «Λαϊκά» στοιχεία 
 
Μια τελευταία κατηγορία στοιχείων των οποίων την παρουσία θα διερευνήσουμε στο 
σώμα κειμένων μας είναι τύποι αντωνυμιών με καταβιβασμό του τόνου, που 
προσιδιάζουν σε λαϊκότερα επίπεδα ύφους. Πιο συγκεκριμένα, πρόκειται για τα ζεύγη 
άλλου – αλλού / άλλων – αλλών και εκείνου – εκεινού / εκείνων – εκεινών. 
 
Πίνακας 17    Πίνακας 18 
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Ο τύπος αλλού (Πίν. 17) εμφανίζεται άπαξ στον Ολόκαλο (χωρίς καμία εμφανίση 
του τύπου άλλου), και κατ’ αποκλειστικότητα στον Πατσιδιώτη με 50 εμφανίσεις. 
Υπερισχύει και στα έγγραφα του Μαρά (105 έναντι 9 μόλις εμφανίσεων του 
παροξύτονου τύπου άλλου). Στον Χαρτοφύλακα το φαινόμενο εμφανίζεται 
μοιρασμένο (60 vs. 60). 

Στον πληθυντικό αριθμό (Πίν. 18), ο οξύτονος τύπος αλλών υπερισχύει στον Μαρά 
(5 : 1) και στον Πατσιδιώτη (10 : 2). Αντίθετα στον Χαρτοφύλακα εμφανίζεται απο-
κλειστικά ο παροξύτονος τύπος άλλων11 (148 εμφανίσεις). Στον Ολόκαλο δεν απαντά 
κανένας από τους δύο τύπους. 

Αντίστοιχα, σε ό,τι αφορά τη γενική ενικού και πληθυντικού της δεικτικής 
αντωνυμίας εκείνος, η κατάσταση παρουσιάζεται ως εξής: Ο Μαράς και ο 
Πατσιδιώτης εμφανίζουν μόνο τους οξύτονους τύπους εκεινού (2 και 5 φορές 
αντίστοιχα) και εκεινών (από 2 φορές). Στον Χαρτοφύλακα στον μεν πληθυντικό 
υπερτερεί ο οξύτονος τύπος (290 : 61), ενώ στον ενικό η εικόνα αντιστρέφεται, με 
υπερισχύοντα τον παροξύτονο τύπο εκείνου (120 : 36). 

 
 Πίνακας 19             Πίνακας 20 

 
 
 
4. Συμπερασματικά 
 
Η παρούσα μελέτη εξέτασε συγκριτικά ένα εκτενές αφηγηματικό πεζό κείμενο και 
τρία νοταριακά κατάστιχα που συγγράφηκαν από Κρήτες. Το ψηφιοποιημένο σώμα 
κειμένων επέτρεψε την επιβεβαίωση βασικών χαρακτηριστικών που προσγράφονται 
από τη νεότερη διαλεκτολογική έρευνα στην κρητική διάλεκτο, ενώ βοήθησε στον 
εντοπισμό αντιπαραδειγμάτων. Αυτού του είδους η επεξεργασία καθίσταται ακόμη 
πιο σημαντική δεδομένης της απουσίας έστω και σύντομων γλωσσικών σημειωμάτων 
από τους περισσότερους εκδότες νοταριακών πράξεων, γεγονός που δεν επιτρέπει την 
άμεση αξιοποίησή τους για την αποκατάσταση της ιστορίας της δημώδους ελληνικής 
παρά την παραδεδεγμένη αξία τους ως πηγών (Καραντζόλα, Τικτοπούλου & Φραντζή 
2012). 

Μια πρώτη διαπίστωση που προκύπτει από τη μελέτη των συγκεκριμένων 
νοταριακών εγγράφων είναι ότι κατά τον 16ο αιώνα εμφανίζεται σημαντικός αριθμός 
γραμματικών χαρακτηριστικών της κρητικής, με διαφορετικούς βαθμούς γενίκευσης. 

Από την άλλη πλευρά, ορισμένα «πυρηνικά», σύμφωνα με τη νεοελληνική 
διαλεκτολογία, χαρακτηριστικά, όπως οι κρητικοί τύποι άρθρου και κλιτικού τζη – 
τζι, δεν εμφανίζοναι στον αναμενόμενο βαθμό, χωρίς να είναι εύκολο να 
προσδιορίσουμε εάν το φαινόμενο βρίσκεται σε αρχικά στάδια διαμόρφωσής του, ή 
εάν αντίθετα η χρήση του σχετίζεται με τον προφορικό μόνο λόγο (ενδεχομένως 

                                                      
11 Να σημειωθεί ότι εμφανίζεται παράλληλα στο κείμενο ο εκτεταμένος τύπος αλλωνών (70 
εμφανίσεις). 
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ορισμένων ομιλητών της κρητικής, που απηχείται στα νοταριακά έγγραφα), ενώ 
γενικότερα αποφεύγεται στον γραπτό λόγο ως έντονα μαρκαρισμένο διαλεκτικά. 

Τα παραπάνω διαλεκτικά χαρακτηριστικά δεν απαλείφονται στην αφηγηματική 
κοινή, αν και περιορίζεται ο βαθμός εμφάνισής τους, πιθανόν σε μια προσπάθεια 
αποδιαλεκτοποίησης12, προκειμένου το έργο να απευθυνθεί σε ευρύτερο κοινό. 
Αντίστοιχα, μικρότερη είναι στα κείμενα αυτά η παρουσία πιο «λαϊκών τύπων», που 
απαντούν στις νοταριακές πράξεις ως αποτέλεσμα του πνευματικού/μορφωτικού 
υποβάθρου του συγγραφέα σε συνδυασμό με το επίπεδο ύφους που επιβάλλει το κάθε 
είδος κειμένου. Κατά συνέπεια, το κειμενικό είδος συνιστά σημαίνουσα μεταβλητή 
για τη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής. 

Τέλος, αναφορικά με τη διάκριση ανατολικής – δυτικής κρητικής, επιβεβαιώνεται 
ότι δεν έχει σταθεροποιηθεί στα κείμενα του 16ου αι. και άρα ότι είναι θεμιτό να 
ισχυριστούμε πως η γλώσσα της κρητικής λογοτεχνίας της ακμής «δεν αποκλείεται 
να συνέβαλε στη σταθεροποίηση αυτή, σίγουρα όμως δεν την προϋποθέτει σε 
απόλυτο βαθμό» (Καραντζόλα 2005: 264). 
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Abstract 
 
The aim of the present study is to shed light on the way the identity of the “mother” is 
depicted in the speech of eleven women in ten Modern Greek plays, under the scope 
of corpus stylistics. More specifically, we are going to study lexical and grammatical 
bundles, considering that organizing them in categories as ideational, interpersonal 
and textual will not only reveal the general language tendencies, but also the 
individual characteristics of this identity. It ranges from the selfishness and 
authoritativeness to the modesty and friendly attitude towards the other members of 
the family. 
 
Keywords: θεατρικός λόγος, σώματα κειμένων, συμπλέγματα, ταυτότητες 
 
 
1. Εισαγωγή 

 
Η ανάλυση των σωμάτων κειμένων αποτελεί μια εμπειρική προσέγγιση, πολύ 
αποτελεσματική στη μελέτη της λογοτεχνικής γλώσσας. Ερευνητές όπως οι Semino 
& Short (2004), o Stubbs (2005), και η Mahlberg (2007) έχουν εφαρμόσει στην 
υφολογική ανάλυση τη μεθοδολογία των σωμάτων κειμένων, η οποία επιτρέπει να 
εντοπιστούν γλωσσικοί τύποι ή σχήματα που θα ήταν δύσκολο ή αδύνατο να 
εντοπιστούν με απλή ανάγνωση. 

Συγκεκριμένα, όπως υποστηρίζουν οι Semino & Short (2004: 7-9) η μεθοδολογία 
των σωμάτων κειμένων συμπληρώνει άλλες περισσότερο ποιοτικές μεθόδους της 
υφολογίας, με αποτέλεσμα ο ερευνητής να έχει τη δυνατότητα, με τον συνδυασμό 
των δύο προσεγγίσεων, να πετύχει το καλύτερο αποτέλεσμα. Η υφολογική ανάλυση 
των σωμάτων κειμένων δίνει έμφαση στη σχέση μεταξύ της συχνότητας των λεξικών 
τύπων και της σημασίας του κειμένου. Είναι φανερό από υπάρχουσες μελέτες 
σωμάτων κειμένων που αφορούν την ανάλυση των έργων του Σαίξπηρ (Culpeper 
2009, Busse 2006, Scott & Tribble 2006) ότι τύποι που προκύπτουν από ποσοτικά 
δεδομένα μπορούν να προσφέρουν χρήσιμη βοήθεια στον χαρακτηρισμό των ηρώων.  

Επιπλέον, η μεθοδολογία των σωμάτων κειμένων έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη 
ενός θεωρητικού μοντέλου στο οποίο προτείνεται ότι οι σημασίες βρίσκονται σε 
αλληλουχίες λέξεων (word sequences) και όχι σε μεμονωμένες λέξεις (Sinclair 1991, 
2004, Francis, Hunston & Manning 1998, Hunston 2002). Όπως χαρακτηριστικά 
αναφέρει ο Sinclair (1991: 108) «οι περισσότερες καθημερινές λέξεις δεν έχουν μια 
ανεξάρτητη σημασία ή σημασίες, αλλά αποτελούν τα συστατικά μέρη ενός πλούσιου 
ρεπερτορίου σχημάτων πολλών λέξεων που συγκροτούν ένα κείμενο». Κάθε 
σημασία, λοιπόν, είναι ιδιότητα μιας εκτεταμένης λεξιλογικής ενότητας που 
αποτελείται τόσο από λέξεις ανοιχτού τύπου όσο και από λέξεις κλειστού τύπου 
(γραμματικές λέξεις). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
703-714. Rhodes: University of the Aegean.
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Η ανάλυση των αλληλουχιών λέξεων/λεξικών συμπλεγμάτων (clusters /lexical 
bundles/ recurrent word combinations, chains, n grams) πηγάζει από το επιχείρημα 
ότι η επεξεργασία και η διαχείριση της γλώσσας γίνονται σε ενότητες ή 
προκατασκευασμένα «κομμάτια» λόγου, που αποθηκεύονται στο λεξιλογικό επίπεδο. 
Τα λεξικά συμπλέγματα αποτελούν εκτεταμένες συνάψεις λέξεων, αλληλουχίες 
δηλαδή τριών ή περισσοτέρων λέξεων που εμφανίζονται πολύ συχνά σε ένα κείμενο.  
 Ο Stubbs (2005: 13-18) συμπεριλαμβάνει τόσο τις λέξεις – κλειδιά όσο και τα 
συμπλέγματα λέξεων στην ανάλυσή του, υποστηρίζοντας ότι «η μελέτη 
μεμονωμένων λέξεων είναι ανεπαρκής», καθώς οι συνδυασμοί των λέξεων 
δημιουργούν συνυποδηλώσεις, δηλαδή οι σημασίες καθορίζονται εν μέρει από τα 
συμφραζόμενα και οι λέξεις εμφανίζονται σε επαναλαμβανόμενα διμερή, τριμερή 
τετραμερή και πενταμερή λεξικο-γραμματικά σχήματα, δηλαδή η σημασία των 
λέξεων εξαρτάται από την εμφάνισή τους ως μέρος μιας συγκεκριμένης αλληλουχίας 
λέξεων. 

Οι συνδυασμοί των λέξεων και οι συνάψεις τους έχουν διερευνηθεί ευρέως σε 
σώματα κειμένων (μ.ά. Hoey 1991, Biber et al. 1999, Stubbs 2001, Scott & 
Thompson 2001, Biber, Conrad & Cortes 2004, Partington & Morley 2004, Hyland 
2007 και για τα Ελληνικά Γούτσος 2009, Φέρλας 2011).  

Ειδικότερα στη λογοτεχνία, οι Stubbs 2005, Starcke 2006, Hota et al. 2006, 
Mahlberg 2007, Culpeper & Kytö 2010 εξετάζουν λεξικά συμπλέγματα με στόχο να 
διερευνήσουν την αξία της ποσοτικής ανάλυσης στα δεδομένα των σωμάτων 
κειμένων και να δείξουν ότι αυτά παρέχουν μια ουσιαστική βάση για την λογοτεχνική 
ερμηνεία των κειμένων αλλά και για την αναγνώριση γλωσσικών χαρακτηριστικών, 
τα οποία οι κριτικοί μοιάζουν να μην έχουν παρατηρήσει. Γενικά, η μελέτη των 
συχνοτήτων μιας αλληλουχίας λέξεων στη λογοτεχνία θεωρείται ότι αποτελεί τη 
βάση για την αποκωδικοποίηση της σημασίας, της δομής και του νοήματος ενός 
κειμένου  καθώς και για τον χαρακτηρισμό των ηρώων και των πράξεών τους.  
 
 
1.1 Μοντέλα ανάλυσης των λεξικών συμπλεγμάτων 
 
Αναφορικά με τη μελέτη των λεξικών συμπλεγμάτων σε μη λογοτεχνικά κείμενα, οι 
Biber et al. (1999) αναγνώρισαν τα πιο συχνά λεξικά συμπλέγματα στον ακαδημαϊκό 
λόγο και τη συνομιλία, προχωρώντας ταυτόχρονα σε μια δομική και γραμματική 
κατηγοριοποίησή τους. Πιο συγκεκριμένα, διακρίνουν τρεις μεγάλες κατηγορίες 
λεξικών συμπλεγμάτων: αυτά που δηλώνουν στάση και περιλαμβάνουν λεξικά 
συμπλέγματα με επιστημική ή δεοντική τροπικότητα, τους δείκτες κειμενικής 
οργάνωσης, που ορίζουν την εισαγωγή, επεξεργασία ή διευκρίνιση ενός θέματος, 
αλλά και τη δήλωση αντίθεσης ή συμπεράσματος, και, τέλος, τις αναφορικές 
εκφράσεις, μέσω των οποίων επιτυγχάνεται ο προσδιορισμός μιας οντότητας που έχει 
ήδη αναφερθεί. 

Το πλαίσιο αυτό χρησιμοποιήθηκε σε αρκετές μελέτες, όπως αυτές των Biber, 
Conrad & Cortes (2004), Biber & Barbieri (2007), Cortes (2004), οι οποίοι 
περιέγραψαν τη χρήση των λεξικών συμπλεγμάτων σε ακαδημαϊκά κειμενικά 
περιβάλλοντα και των Partington & Morley (2004) που εξετάζουν λεξικά 
συμπλέγματα του προφορικού λόγου.  

Ο Φέρλας (2011) κατηγοριοποιεί τα λεξικά συμπλέγματα που απαντούν σε 
σώματα κειμένων του ελληνικού δημοσιογραφικού λόγου σε στάσης, κειμενικής 
οργάνωσης, αναφορικά, θεματικά, προσωπικά και γραμματικά. 
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Η Demmen (2009), υιοθετώντας τις κατηγορίες που προτείνουν οι Culpeper & 
Kytö (2010), κατηγοριοποιεί τα λεξικά συμπλέγματα ανάλογα με τις διαπροσωπικές, 
κειμενικές ή αναπαραστατικές λειτουργίες που επιτελούν. Στην πρώτη κατηγορία 
εντάσσει τα λεξικά συμπλέγματα που δείχνουν στάση. Στη δεύτερη κατηγορία 
εντάσσει τα συμπλέγματα που περιλαμβάνουν ερωτήσεις και στην τρίτη αυτά που 
σχετίζονται με το θέμα του κειμένου και παρέχουν πληροφορίες για ανθρώπους ή τον 
τόπο και τον χρόνο.  
  Το δικό μας πλαίσιο ανάλυσης, το οποίο συμπεριλαμβάνει λεξικά αλλά και 
γραμματικά συμπλέγματα τριών ή σπανιότερα δύο λέξεων, ακολουθεί τη διάκριση σε 
αναπαραστατικά, διαπροσωπικά και κειμενικά στοιχεία. Μέσω της κατηγοριοποίησης 
αυτής, στόχος μας είναι να εξετάσουμε και να ανιχνεύσουμε τη συχνότητα και τη 
λειτουργία των λεξικών συμπλεγμάτων σε δέκα θεατρικά κείμενα, ώστε να 
αποκαλύψουμε τα προτιμώμενα στον λόγο της ηρωίδας του έργου που έχει τον ρόλο 
της «μάνας». Ειδικότερα, καλούμαστε να εντοπίσουμε κοινές επιλογές της 
συγκεκριμένης ταυτότητας, αλλά και διαφοροποιήσεις που ομαδοποιούν τις «μάνες» 
προσδίδοντάς τους ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Υπό ένα τέτοιο πρίσμα, επομένως, 
εξετάζουμε το πώς οι θεατρικοί συγγραφείς χρησιμοποιούν τον λόγο μέσα στα έργα 
τους, ώστε να οικοδομήσουν την ταυτότητα ή και τις πολλαπλές ταυτότητες που 
μπορεί να έχει «η μάνα» μέσα στο κείμενό τους. 
 
 
1.2 Υλικό - Μέθοδος 
 
Aντλήσαμε το υλικό μας από δέκα θεατρικά κείμενα διαφόρων συγγραφέων και 
χρονικών περιόδων, στα οποία συναντάμε μια ηρωίδα που φέρει την ταυτότητα της 
«μάνας», όπως φαίνεται από τον παρακάτω πίνακα:  
 

Πίνακας 1: Θεατρικά έργα που χρησιμοποιήσαμε 
Θεατρικό έργο Συγγραφέας ΄Ετος Χαρακτήρας με 

τον ρόλο της  
«Μάνας»  

Κοινή λογική  Π. Μανιώτης 1978 Μητέρα 
Άννα είπα  Π. Μέντης 1996 Σοφία 
Μάνα μητέρα μαμά Γ. Διαλεγμένος 1979 Γριά 
Ο γάμος της Αντιγόνης Κ. Βέργου 1981 Ελένη 
Οικογενειακό δίκαιο Λ. Διβάνη 2005 Μαμά 
Διαμάντια και μπλουζ Λ. Αναγνωστάκη 1990 Άννα 
Ο ήχος του όπλου Λ. Αναγνωστάκη 1986 Κάτια 
Η ηλικία της νύχτας Ι. Καμπανέλλης 1956 κα Καρρά 
Ο μουγγός Σ. Καρράς 1976 Ναυσικά 
Με δύναμη από την 
Κηφισιά 

Δ. Κεχαίδης και  
Ε. Χαβιαρά  

1994 Αλέκα 

Ο  απεργοσπάστης Γ. Σκούρτης 1976 Μάνα 
 
 
Για την εύρεση των συμπλεγμάτων στο υλικό μας χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα 
Antconc 3 το οποίο μας προμήθευσε με τα συχνότερα συμπλέγματα (n-grams) στον 
λόγο κάθε «μάνας». Στη συνέχεια, λαμβάνοντας υπόψη τις προαναφερθείσες 
κατηγοριοποιήσεις, ακολουθούμε τη λειτουργική διάκριση σε αναπαραστατικά, 
διαπροσωπικά και κειμενικά συμπλέγματα. Στα διαπροσωπικά εντάξαμε και την 
τροπικότητα αλλά και τις ερωτήσεις καθώς δείχνουν στάση και βασίζονται στις 
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διαπροσωπικές σχέσεις των συμμετεχόντων. Τα γραμματικά και τα αναφορικά 
συμπλέγματα των άλλων κατηγοριοποιήσεων τα εντάξαμε στα  κειμενικά. 

             Για να μελετήσουμε καλύτερα τις διάφορες ταυτότητες της «μάνας» στο μοντέλο 
μας κατηγοριοποιήσαμε τα συμπλέγματα σε κατηγορίες, οι οποίες θεωρούμε ότι 
μπορούν να περιγράψουν την ταυτότητα της «μάνας», διότι συνδέονται με τα θέματα 
που την αφορούν, εκφράζουν τα στοιχεία διεπίδρασης με τα πρόσωπα που την 
περιβάλλουν και δηλώνουν βεβαιότητες, επιθυμίες, εντολές ή και ακόμα απειλές και 
αρθρώνουν τον λόγο της με έναν συγκεκριμένο τρόπο. Συγκεκριμένα τα 
αναπαραστατικά συμπλέγματα τα υποκατηγοριοποιήσαμε σε πρόσωπα, προσωπικά 
και άλλα θεματικά στοιχεία. Τα πρόσωπα διακρίνονται στη μητέρα, το παιδί και 
στους άλλους. Στη μητέρα αντιστοιχούν τα εξής προσωπικά: σώμα, σπίτι, συγγένεια 
και προσωπική ζωή. Στο παιδί αντιστοιχούν το σώμα, η συγγένεια και η προσωπική 
ζωή, ενώ στους άλλους, το σώμα και το σπίτι. Στα αναπαραστατικά έχουμε δηλαδή 
το πλαίσιο των περιγραφών που αφορούν ένα συγκεκριμένο πρόσωπο του έργου. Εδώ 
μπορούμε να προσθέσουμε και άλλα θεματικά στοιχεία που σχετίζονται με τον τόπο, 
τον χρόνο, τον τρόπο κ.λπ.  

              Στα διαπροσωπικά συμπλέγματα που χαρακτηρίζουν κατεξοχήν την άμεση 
επικοινωνία μεταξύ των προσώπων και εξασφαλίζουν τη συμμετοχή και την 
αλληλεπίδραση εντάξαμε τις προσφωνήσεις, επιφωνηματικές εκφράσεις, ερωτήσεις 
υβριστικές εκφράσεις, ευχαριστίες και την άρνηση. Η τροπικότητα αποτελεί τη 
βασικότερη λειτουργία στο διαπροσωπικό επίπεδο της γλώσσας. Για τον λόγο αυτό 
δημιουργήσαμε ιδιαίτερη κατηγορία των τροπικών συμπλεγμάτων, τα οποία 
διακρίναμε σε επιστημικά που εκφράζουν βεβαιότητα και δεοντικά, που εκφράζουν 
επιθυμία, πρόθεση, απειλή, εντολή ή αναγκαιότητα.. Ο ρόλος της δεοντικής 
τροπικότητας στο πλαίσιο της ανάδειξης της ταυτότητας της «μάνας» εμφανίζεται ως 
πιο σημαντικός και αυξημένος. 
 Τέλος, τα κειμενικά στοιχεία έχουν σχέση με τα μεταγλωσσικά στοιχεία, τους 
δείκτες λόγου, τις συνδετικές λέξεις, ή αντίστοιχα με αναφορικά λεκτικά σχήματα 
που έχουν συνοχική λειτουργία. Στη συνέχεια, κατατάξαμε τα συμπλέγματα που 
εντοπίσαμε στον λόγο κάθε ηρωίδας στις αντίστοιχες κατηγορίες. Οι συχνότητες των 
επιλογών αυτών μας κατεύθυναν στη διάκριση των επιμέρους ταυτοτήτων της 
γενικής ταυτότητας «μάνα» στα δέκα θεατρικά έργα που εξετάζουμε. Ακολουθούν οι 
πίνακες των συχνοτήτων των συμπλεγμάτων ανά κατηγορία και ηρωίδα. Με έντονα 
στοιχεία  αποτυπώνονται οι συχνότερες επιλογές ανά κατηγορία, ενώ με διαφορετικό 
χρώμα τα συμπλέγματα τα οποία, λόγω της γενικότερης συχνότητάς τους, 
αποτυπώνουν την γενική ταυτότητα της «μάνας».  
 
 

Πίνακας 2: Αναπαραστατικά συμπλέγματα 
χα 
ρα 
κτή 
ρες 

Αναπαραστατικά 

             Πρόσωπα  άλλα 

μητέρα παιδί άλλοι 

             προσωπικά 

σώμα σπίτι συγ- 
γένεια 

ζωή σώμα συγ- 
γένεια 

ζωή σώμα σπίτι 

Μητέρα       4(0,04)8 (0,08) 3 (0,032) 23(0,25)     17(0,18)

Σοφία 7(0,12) 7 
(0,12) 

4 (0,06)   9 (0,15) 14 (0,24)       4 (0,06) 
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Γριά 4(0,10)   3 (0,07)   2 (0,04) 4 (0,10)       3 (0,07) 
Ελένη   5(0,13) 3 (0.08)   1 (0,02)     2 (0,04)     
Μαμά           6 (0,24) 11 

(0,45)
      

Αλέκα       3 
(0,05) 

      8 (0,15)   17 
(0,31) 

Άννα   3(0,04) 4 (0,05) 14 
(0,20)

        1 (0,01) 15 
(0,21) 

Κάτια     26 (0,6)   1 (0,02)     2 (0,04)     

κ. 
Καρά 

          7 (0,45)       7 (0,45) 

Ναυσι- 
κά 

    7(0,6) 3 (0,2)           6 (0,5) 

Μάνα                     
 
 

Πίνακας 3: Διαπροσωπικά 
  Διαπροσωπικά 

Χαρακτήρες Προσφω- 
νήσεις 

Επιφωνημα-
τικές 
εκφάσεις 

Υβριστι- 
κές 
εκφράσεις. 

Ευχαρι- 
στίες 

Άρνηση Ερώτηση 
 

Μητέρα 92 (1,00) 4 (0.04)     56 (0,60) 22(0,24) 

Σοφία 9 (0,15)    2 (0,03)   9  (0,15) 6 (0,10) 

Γριά 4 (0,10)     3 (0,07) 18 (0,45) 7 (0,17) 

Ελένη             

Μαμά 8 (0,33) 1 (0,04)     7 (0,3) 2 (0,08) 

Αλέκα 6  (0,11)       8 (0,15) 20 (0,37) 

Άννα 4 (0,05) 9 (0,13)     19  (0,27)   

Κάτια   3 (0,07)     35 (0,9) 6 (0,14) 

κ. Καρά 13 (0,8) 4 (0,25)     3 (0,22)   

Ναυσικά             

Μάνα           7 (1,78) 

 
 
 
 
 

Πίνακας 4: Τροπικά 
Χαρακτήρες Τροπικότητα 

Επιστ.  Δεοντική  
Βεβαιότητα. Επιθυ-

μία 
 

Πρόθεση Αναγκαι-
ότητα 

Απειλή Εντολή 

Μητέρα     31(0,33)   2(0,02) 3(0,03) 
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Σοφία 6 
(0,10) 

8 (0,13 20 (0,34) 8 
 (0,13) 

12 
 (0,20) 

  

Γριά         6(0,14) 9 (0,22) 

Ελένη             
Μαμά             
Αλέκα       14 (0,26)     

Άννα   11 
0,15) 

15 
(0,21) 

  7 
(0,10) 

  

Κάτια   6 (0,14         

κ. Καρά   3 
(0,19 

        

Ναυσικά             

Μάνα             

 
 
 

Πίνακας 5: Κειμενικά 
Χαρακτήρες          Κειμενικά 

Μητέρα 47 (0,5) 

Σοφία 49 (0,8) 

Γριά 33 (0,8) 

Ελένη - 

Μαμά 13 (0,5) 

Αλέκα 17 (0,3) 

Άννα 20 (0,3) 

Κάτια 3  (0,07) 

κ. Καρά - 

Ναυσικά 5 (0,4) 

Μάνα - 

 
 
2. Ανάλυση των λεξικών συμπλεγμάτων 

 
            Στα αναπαραστατικά στοιχεία,  παρατηρούμε ότι μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζουν 

τα συμπλέγματα «τα παιδιά μου», που εκφράζει συγγένεια ως προς τη μητέρα, «τη 
ζωή σου», που εκφράζει την ζωή ως προς το παιδί, «τον πατέρα σου», που 
καταδεικνύει συγγένεια ως προς το παιδί και «τη ζωή μου» που εκφράζει τη ζωή ως 
προς τη μητέρα. 

             Αναφορικά με τα διαπροσωπικά στοιχεία, μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζουν τα 
συμπλέγματα «Δε μου λες» για τις ερωτήσεις και «Δεν ξέρω τι», «δε θέλω να», «δεν 
μπορώ να» για τις αρνήσεις. Αντίστοιχα, ως προς την περίπτωση των προσφωνήσεων, 
μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζει το σύμπλεγμα «παιδί μου». Τέλος, ως προς τη 
δήλωση της τροπικότητας, την έκφραση δηλαδή της πρόθεσης, αναγκαιότητας, 
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απειλής, εντολής και της επιθυμίας παρατηρούμε ότι με μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφανίζονται τα συμπλέγματα «Για να», «για να μη», «πρέπει να», «θα σου», «θέλω 
να» αντίστοιχα. Από τα κειμενικά μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζουν οι δείκτες 
λόγου «Και», «Γι’ αυτό» και τα συμπλέγματα που δηλώνουν την προσθετική ή την 
αντιθετική σύνδεση «και να», «Μα τι λες».  

Οι επιλογές αυτές επιβεβαιώνουν τη σχετική βιβλιογραφία για την εμφάνισή τους 
στον λόγο των γυναικών (π.χ. επιλογή ερωτήσεων και άρνησης) αλλά και καθορίζουν 
τις συντεταγμένες μέσα στις οποίες κινείται η ταυτότητα της «μάνας» (π.χ. βαθμός 
και είδος δεοντικής τροπικότητας, τα αναπαραστατικά προσωπικά: συγγένεια και ζωή 
ως προς τη μητέρα και το παιδί αντίστοιχα καθώς και οι κειμενικές επιλογές που 
λειτουργούν εμφατικά αλλά και αντιθετικά). Η γενική ταυτότητα της «μάνας» μέσα 
από τη συχνότητα των συμπλεγμάτων διαγράφεται από τους θεατρικούς συγγραφείς 
ως μια συγκροτημένη ταυτότητα που στρέφεται γύρω από τη ζωή του παιδιού της 
περισσότερο από του άνδρα/συντρόφου της, επιθυμεί ή και αναγκάζει το παιδί της σε 
επιλογές τις οποίες αυτή ρυθμίζει, αντανακλώντας τον ρυθμιστικό ρόλο της 
ελληνίδας μάνας στην οικογένεια και τους πολλαπλούς της στόχους.  

 Στη συνέχεια μελετώντας όλες τις επιλογές των συμπλεγμάτων ανά ηρωίδα 
προσπαθήσαμε να διαχωρίσουμε επιμέρους ταυτότητες, γνωρίζοντας φυσικά και τον 
τύπο κάθε ηρωίδας στο αντίστοιχο θεατρικό έργο. Έτσι, οι γλωσσικές επιλογές όχι 
μόνο επιβεβαίωσαν τους χαρακτήρες των έργων αλλά και φώτισαν πλευρές τους που 
δεν είχαμε επισημάνει. Οι κεντρικές ταυτότητες που αναδείχθηκαν είναι: η 
«αυταρχική», η «φιλική» και η «ανασφαλής» «μάνα». Η σχέση τους δε με τις 
«μάνες» των έργων που εξετάσαμε παρουσιάζεται στη συνέχεια: 

 
    Μητέρα 

•  Αυταρχική1   Άννα 
    Ελένη 
    Γριά  
 
    Μαμά  

•  Φιλική   Αλέκα  
    Άννα 
    Κάτια  
 
    κ. Καρά  

•  Ανασφαλής            Ναυσικά 
    Μάνα  

 
 

Περνώντας στην επιλογή των συμπλεγμάτων ανά επιμέρους ταυτότητα 
παρατηρούμε τα εξής:   
 Η «αυταρχική μάνα» επιλέγει συμπλέγματα αναπαραστατικά που εμφανίζουν τη 
μεγαλύτερη συχνότητα ως προς το παιδί και ειδικότερα αυτά που αφορούν τη ζωή, τη 
συγγένειά του με τον πατέρα ή το σώμα του. Είναι δε τα «την ζωή σου», «το καλό 
σου», «τις σπουδές σου» που εκφράζουν επιβολή, «τον πατέρα σου» που εκφράζει 
υποτιμητική αναφορά στον άνδρα και «τα μάτια σου», «το μυαλό σου» που 
εκφράζουν συμβουλευτική ή επικριτική στάση προς το παιδί. Άλλα αναπαραστατικά 

                                                            
1 Φυσικά οι ηρωίδες των έργων διαφέρουν ως προς τον βαθμό φιλικότητας, αυταρχικότητας ή και 
ανασφάλειας  και δημιουργούν διαφορετικές επιμέρους ταυτότητες. 
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συμπλέγματα  ως προς τη μητέρα και ειδικότερα αυτά που αφορούν στο σπίτι  είναι 
τα «στο σπίτι μας», όπου εκφράζεται ο χώρος ελέγχου και εξουσίας της ή τα 
συμπλέγματα που αφορούν το ίδιο της το σώμα, όπως «το κεφάλι μου», «η καρδιά 
μου», που εκφράζουν τον σωματικό πόνο ή χρησιμοποιούνται ως μέσο ελέγχου του 
παιδιού. Υπάρχουν εδώ επίσης και συμπλέγματα που δηλώνουν τη  συγγένεια, όπως 
«το παιδί μου» ή «η Αντιγόνη μου» που δηλώνουν διάσταση απόψεων ή υπερηφάνεια 
για το παιδί. Άλλα αναπαραστατικά στοιχεία, που απευθύνονται σε άλλα πεδία, είναι 
τα «απ' το πρωί», «στην πολιτική», «σε κάποια τάξη», τα οποία εκφράζουν 
υποδείξεις. 

             Περνώντας στα διαπροσωπικά στοιχεία, η «αυταρχική μάνα» έχει την τάση να 
χρησιμοποιεί προσφωνήσεις, όπως «εσύ παιδί μου», σύμπλεγμα που δείχνει 
επιτιμητική στάση και απογοήτευση, αρνήσεις όπως «δεν μπορώ να», «δεν έπρεπε 
να» και «δεν θα σε», που δείχνουν αδυναμία κατανόησης της συμπεριφοράς τού 
παιδιού της. Τα συμπλέγματα δεοντικής τροπικότητας εκφράζουν επιθυμία «Να  
μου», «θέλω να», φανερώνουν πρόθεση «να μου», «για να σε», «θα σε» τονίζοντας 
τις προσωπικές της ικανότητες και κλιμακώνονται μέχρι την απειλή «για να», «θα 
σε». Με τις ερωτήσεις «θέλεις να», «τι θα γίνει», «τι είναι αυτά» και «δεν μου λες», 
διαφαίνονται στοιχεία ψυχολογικού εκβιασμού. 

Ως προς τα κειμενικά στοιχεία, τα συμπλέγματα που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη 
συχνότητα στην «αυταρχική μάνα» είναι τα προσθετικά συνδετικά με τις συνάψεις 
τους «και να», «και θα», «και το», «και σε», «και δεν» που εκφράζουν έμφαση, 
καθώς και οι δείκτες λόγου «Γι' αυτό σου» ή «Ευτυχώς δηλαδή που», οι οποίοι 
εκφράζουν έλεγχο των άλλων ή επιβεβαίωση των λόγων της. Γενικά στις «αυταρχικές 
μάνες» τα συμπλέγματα δείχνουν έλεγχο του παιδιού, αδιαφορία για τον σύζυγο και 
έμφαση στις προσωπικές τους ικανότητες.  
 Η «φιλική μάνα» χρησιμοποιεί από τα αναπαραστατικά περισσότερο εκείνα που 
αφορούν τη ζωή και τη συγγένεια ως προς το παιδί, όπως «τα δικά σου», «το καλό 
σου» που φανερώνουν την επιθυμία της για τη βελτίωση της ζωής του παιδιού της και 
«ο πατέρας σου» που αναφέρεται στις απόψεις του πατέρα. Σχετικά με την ίδια τη 
μάνα, μεγαλύτερη συχνότητα εμφανίζουν τα συμπλέγματα τα οποία δηλώνουν 
αφενός τη συγγένεια, όπως «η κόρη μου», «τα παιδιά μου» και εκφράζουν 
αυτοκριτική, αφετέρου τη ζωή, όπως το σύμπλεγμα «της ζωής μου» που φανερώνει 
την επιθυμία αλλαγής της ζωής τους ή συμπλέγματα τα οποία αφορούν άλλα θέματα, 
όπως «το τηλέφωνο», «το τραγούδι» που παραπέμπουν σε προσωπικές αναμνήσεις. 
Επίσης, ως προς τους άλλους εμφανίζονται συμπλέγματα αναφερόμενα σε όνομα ή 
σώμα, όπως «με το Στέφανο», «με το Δημήτρη», «η φωνή του» και συνδέονται με 
πρόσωπα της προσωπικής της ζωής. 

               Τα διαπροσωπικά στοιχεία που εμφανίζουν τη μεγαλύτερη συχνότητα στις 
«φιλικές μάνες» περιλαμβάνουν τις αρνήσεις, όπως «δε θέλω», «Δε με νοιάζει», «Δε 
θ’ αντέξω», «Δε θα», που εκφράζουν αδιαφορία ή απαγορεύσεις, τις ερωτήσεις, όπως 
«Τι θα γίνει», «Τι να κάνω» «Δε μου λες», «Τι λες τώρα» με τις οποίες δηλώνεται ένα 
αίτημα για εξεύρεση λύσης ή διαφωνία με το παιδί, τις προσφωνήσεις, όπως «Παιδί 
μου», «Μωρό μου» που φανερώνουν τρυφερότητα ή διαφωνία ή απορία. Ως προς τη 
δεοντική τροπικότητα, υπάρχει έκφραση επιθυμίας, πρόθεσης και αναγκαιότητας με 
τα «θέλω να», «για να» και «πρέπει να» αντίστοιχα, τα οποία δηλώνουν ενέργειες 
γύρω από τον εαυτό της ίδιας της μάνας καθώς και τη μετριασμένη αναγκαιότητα ως 
προς το παιδί. 

Τα κειμενικά συμπλέγματα που εμφανίζονται στον λόγο της «φιλικής μάνας» 
περιλαμβάνουν φράσεις προσθετικής σύνδεσης, όπως τα «κι εσύ», «και το», για 
έμφαση, τον δείκτη λόγου «Και τι», με τον οποίο εκφράζονται η ανησυχία, η 
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παράκληση, η επίθεση ή οι θετικές προτροπές αλλά και μεταγλωσσικούς δείκτες 
όπως «Σας τα 'λεγα», «Να σου πω», «Δε μου λες», με τα οποία δηλώνεται η έμφαση 
και η προβολή άποψης. Στην περίπτωση της φιλικής μάνας, ο έλεγχος του παιδιού 
συμβαδίζει σε έντονο βαθμό με μια δόση μεγάλου ενδιαφέροντος γι' αυτό, κάτι που 
συχνά υποδηλώνεται μέσα από λεξικά συμπλέγματα που φανερώνουν τρυφερότητα. 

Γενικά, τα συμπλέγματα στον λόγο της «φιλικής μάνας» δηλώνουν ενδιαφέρον για 
το παιδί και όχι έλεγχο, ενδιαφέρον για την προσωπική τους ζωή και τον σύντροφό 
τους και όχι για τον άντρα τους. 

              Τέλος, στον λόγο της «ανασφαλούς μάνας» από τα αναπαραστατικά, μεγαλύτερη 
συχνότητα εμφανίζουν τα συμπλέγματα που σχετίζονται με τη συγγένεια και τη ζωή 
ως προς την ίδια, όπως π.χ. «ο Γιώτης μου», «το δικό μου» τα οποία εκφράζουν 
αγάπη για τον άνδρα και υποτίμηση του εαυτού της αντίστοιχα. Ως προς το παιδί, πιο 
συχνά εμφανίζονται τα συμπλέγματα που σχετίζονται με τη ζωή και τη συγγένεια, 
π.χ. «τον καφέ σου», «ο μπαμπάς σου» και εκφράζουν ενδιαφέρον προς το παιδί και 
παραπέμπουν στους δεσμούς της οικογένειας». Με τα συμπλέγματα που αφορούν 
άλλα ζητήματα, όπως «τα παιδιά», «στην αγορά», εκφράζονται παράπονα για τα 
παιδιά ή γίνονται αναφορές στις δραστηριότητες της μάνας. 

Στα διαπροσωπικά στοιχεία, παρατηρούμε ότι με μεγαλύτερη συχνότητα 
εμφανίζονται ερωτήσεις («Τι να», «Εσύ γιατί πας») για μετριασμένη διαφωνία, 
προσφωνήσεις, («Αγοράκι μου»), για τη δήλωση τρυφερότητας, αρνήσεις («δεν 
έπρεπε να») που εκφράζουν αυτοκριτική και επιφωνηματικές εκφράσεις («Ω Θεέ 
μου») σε μια προσπάθεια αποτροπής του παιδιού από κάτι που θα λυπήσει τον 
πατέρα. Επιπλέον, παρατηρείται η χρήση της δεοντικής τροπικότητας («θέλω να») η 
οποία εκφράζει την επιθυμία βελτίωσης της σχέσης με τον άνδρα. Είναι ενδιαφέρον 
για τη συγκρότηση της συγκεκριμένης ταυτότητας η έλλειψη κειμενικών 
συμπλεγμάτων που παραπέμπει στην έλλειψη ενδιαφέροντος για έλεγχο στον λόγο. 
Γενικά τα συμπλέγματα στον λόγο της «ανασφαλούς μάνας» εκφράζουν ενδιαφέρον 
για τον σύζυγο, ενδιαφέρον για τα παιδιά, αδιαφορία για την προσωπική τους ζωή και 
έλλειψη αυτοεκτίμησης. 
 Ο επόμενος πίνακας παρουσιάζει τα γλωσσικά συμπλέγματα κατά σειρά 
συχνότητας  και τις λειτουργίες τους στην οικοδόμηση των επιμέρους ταυτοτήτων της 
«μάνας», δηλ. της «αυταρχικής», της «φιλικής» και  της «ανασφαλούς».  
 
 

Πίνακας 6: Λειτουργίες των συχνότερων συμπλεγμάτων ανά ταυτότητα 
αυταρχικές Αναπαραστατικά 

Προσωπικά: έλεγχος, διαφωνία, επιβολή, κριτική και υποδείξεις 
 
Διαπροσωπικά  
Προσφωνήσεις; απογοήτευση, επίκριση  
Άρνηση: αδυναμία κατανόησης  
Ερώτηση: ψυχολογικός  εκβιασμός 
Πρόθεση/ απειλή: επίδειξη προσωπικής ικανότητας  
 
Κειμενικά 
Προσθετική σύνδεση: έμφαση    
δείκτες λόγου: έλεγχος 
 

φιλικές Αναπαραστατικά 
Προσωπικά: επιθυμία βελτίωσης της ζωής του παιδιού τους, αναφορά  
στον ρόλο του πατέρα, αυτοκριτική, επιθυμία αλλαγής της προσωπικής 
τους ζωής, προσωπικές αναμνήσεις 
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Διαπροσωπικά 
άρνηση: αδιαφορία, απαγορεύσεις 
ερώτηση: εξεύρεση λύσης, διαφωνία 
προσφωνήσεις: διαφωνία, απορία, τρυφερότητα 
επιθυμία: προβολή των προσωπικών τους επιθυμιών  
πρόθεση: προσωπικές επιδιώξεις 
αναγκαιότητα μετριασμένη αναγκαιότητα  προς το παιδί 
 
Κειμενικά 
προσθετική σύνδεση/δείκτες λόγου και μεταγλωσσικοί δείκτες: έμφαση, 
ανησυχία, παράκληση, θετικές προτροπές και επιβεβαίωση αντίστοιχα 
 

ανασφαλείς Αναπαραστατικά 
Προσωπικά: αγάπη προς το σύντροφό τους, ενδιαφέρον προς τα παιδιά 
τους, σύνδεσμος της οικογένειάς τους, υποτίμηση του εαυτού τους 
 
Διαπροσωπικά 
Ερώτηση: μετριασμένη διαφωνία 
Προσφωνήσεις:  τρυφερότητα 
Άρνηση: αυτοκριτική 
επιφωνηματικές. εκφράσεις: απόπειρα αποτροπής του παιδιού από 
ενέργειες  που έχουν ως στόχο τον πατέρα  
επιθυμία: βελτίωση της σχέσης με τον άνδρα 
 
Κειμενικά 
---------- 
 

 
 
3. Συμπεράσματα 

 
Η μελέτη των συμπλεγμάτων σε σώματα θεατρικού λόγου για την αποκάλυψη της 
ταυτότητας της «μάνας» έδειξε ότι τα συμπλέγματα αποτελούν ενδιαφέροντα 
στοιχεία με συχνότητα αλλά κυρίως με λειτουργικότητα στα σώματα κειμένων. 
Συμβάλλουν στην καλύτερη ερμηνεία και κατανόηση του θεατρικού λόγου και είναι 
αποτελεσματικό μέσο ανάλυσής του. 

Συγκεκριμένα, επιβεβαίωσαν τις προτιμήσεις στον λόγο των γυναικών, όπως 
ερώτηση, άρνηση, ενδιαφέρον για τον χώρο του σπιτιού. Καθόρισαν επίσης τα 
κεντρικά σημεία πάνω στα οποία οικοδομήθηκε από τους θεατρικούς συγγραφείς του 
δείγματος η γενική ταυτότητα της «μάνας» αντανακλώντας τις κοινωνικές και 
ιδεολογικές δομές και τα στερεότυπα της ελληνικής κοινωνίας. Συνέβαλαν -και με τις 
συνάψεις τους- στην αποκάλυψη της ποικιλίας των λεξικογραμματικών μέσων για τη 
συγκεκριμένη ταυτότητα. Επιβεβαίωσαν επίσης τον  αρχικό διαισθητικό χωρισμό των 
ηρωίδων /μανάδων σε επιμέρους ταυτότητες και αποκάλυψαν τον συγκεκριμένο 
τρόπο οικοδόμησης των ταυτοτήτων αυτών, τον οποίο δεν θα μπορούσαμε με 
αντικειμενικότητα και σε τέτοια έκταση να προσδιορίσουμε. 

Τα διαπροσωπικά συμπλέγματα, τα οποία είναι και τα συχνότερα στο σώμα των 
κειμένων μας αποτέλεσαν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομήθηκε η γενικότερη 
αλλά και οι ειδικότερες ταυτότητες της «μάνας». Η συχνότητα και η λειτουργικότητά 
τους στην οικοδόμηση των επιμέρους ταυτοτήτων τους έδειξε  ότι οι διαπροσωπικές 
γλωσσικές επιλογές, οι οποίες ως γνωστόν εκφράζουν στάση, αναδεικνύουν 
ευκολότερα τους χαρακτήρες και τις ταυτότητες των προσώπων. Επίσης η μελέτη της 
σημασίας τους ανέδειξε τις πολλαπλές λειτουργίες του ίδιου γραμματικού 
φαινομένου ανάλογα με την ταυτότητα που οικοδομεί (π.χ. η άρνηση εκφράζει 
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αδυναμία κατανόησης και έλεγχο στην «αυταρχική μάνα», αδιαφορία στη «φιλική 
μάνα» και αυτοκριτική στην «ανασφαλή»). Για τους λόγους αυτούς θεωρούμε ότι η 
συστηματική μελέτη τους σε σώματα κειμένων θεατρικού λόγου θα  φωτίσει τον 
τρόπο με τον οποίο οι συγγραφείς οικοδομούν ταυτότητες. 

Τελικά η ανάλυση της συχνότητας, της μορφής αλλά και της λειτουργίας των 
συμπλεγμάτων αποτύπωσε τις επιμέρους ταυτότητες της «μάνας». Έτσι η 
«αυταρχική» επιδιώκει τον έλεγχο του παιδιού, αδιαφορεί για τον σύζυγο/πατέρα και 
προβάλλει τις προσωπικές της ικανότητες. Η «φιλική» εκφράζει τρυφερότητα για το 
παιδί και όχι έλεγχο. Παράλληλα όμως ενδιαφέρεται και για την προσωπική της ζωή 
(τον σύντροφό της και πολύ λιγότερο για τον άντρα της). Τέλος, η «ανασφαλής 
μάνα» εκφράζει ενδιαφέρον για τον σύζυγό της αλλά και για τα παιδιά, αδιαφορεί 
όμως για την προσωπική της ζωή και χαρακτηρίζεται από έλλειψη αυτοεκτίμησης.  

Τα αποτελέσματα της έρευνάς μας εξήχθησαν και αφορούν ένα μικρό σώμα 
κειμένων και, επομένως χρήζουν επιβεβαίωσης από μεγαλύτερο δείγμα, το οποίο και 
σκοπεύουμε να αναπτύξουμε. Παρ’ όλα αυτά, οι συστηματικές έρευνες με 
συγκεκριμένη εστίαση σε μικρά σώματα ειδικών κειμένων με υπολογιστικά εργαλεία 
συνεισφέρουν σημαντικά στην ποιοτική ανάλυση δεδομένων. Ιδιαίτερα η μελέτη 
ποικίλων κειμενικών ειδών (επομένως και θεατρικού λόγου από διάφορες γλώσσες 
και πολιτισμικές κοινότητες) αποτελεί στόχο της υφολογικής ανάλυσης των σωμάτων 
κειμένων. 
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Abstract 
 
The present study investigates the on-line processing of subject and object relative clauses 
in Greek. Although asymmetries in processing difficulty between subject and object 
relatives clauses have been thoroughly investigated in fixed word order and head final 
languages, research in free word order languages is very scarce. This study aims to fill 
this gap by providing psycholinguistic data from Greek. We thus conducted an on-line 
self-paced listening task in which we manipulated word order, type of relative clause and 
relativizer. The results showed that processing difficulty derives primarily from 
differences in word order rather than from the type of relative clause.   
 
Keywords: sentence comprehension, relative clauses, syntactic complexity, parsing, 
word order, Greek, self-paced listening, locality 
 
 
1. Introduction 
 
One of the core questions in the sentence processing literature involves whether or not 
parsing strategies which lead to the successful comprehension of incoming linguistic 
input are universal or language-specific. The investigation of relative clause processing, 
and more specifically the potential differences in processing difficulty between subject 
and object relative clauses gives us the chance to explore this question.  
 

1) a) Subject relative clause (SRC) 
The reporter that attacked the senator admitted the error.  
 

b) Object relative clause (ORC) 
The reporter that the senator attacked admitted the error. 

 
In the examples from King and Just (1991) in (1), both sentences include an extracted 

noun phrase (NP) (the reporter) which must be maintained in working memory (WM) 
until the moment that it is integrated in the structure. Consequently, sentences like (1) 
have been used in the psycholinguistic literature to examine the role of WM in real-time 
sentence comprehension (e.g. Just & Carpenter 1992, King & Just 1991). In SRCs such as 
(1a), the extracted NP (the reporter) is the subject of both the main clause (e.g. the 
reporter admitted the error) and the relative clause (e.g. the reporter attacked the 
senator). In ORCs such as (1b), however, the extracted element (the reporter) is still the 
subject of the main clause (e.g. the reporter admitted the error) but the object of the 
relative clause (e.g. the senator attacked the reporter). A large amount of experimental 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
715-726. Rhodes: University of the Aegean.
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research has shown that ORCs (such as 1b) are processed more slowly and are thus harder 
to comprehend than SRCs (such as 1a) (e.g. Gibson 1998, Gordon, Hendrick & Johnson, 
2001, King & Just 1991, MacWhinney 1982, Mak, Vonk & Schriefers 2006, Mak, Vonk 
& Schriefers 2002, Traxler, Morris & Seely 2002, Warren & Gibson 2002). The main 
hypotheses that have been put forward to account for this processing discrepancy have 
been based on perspective shifting (e.g. Bever 1970, MacWhinney & Pléh 1988), 
syntactic and discourse factors (e.g.  Clifton & Frazier 1989, Frazier & Clifton 1989, 
Frazier & Flores d’Arcais 1989), working memory limitations (e.g. Gibson 1998), and 
expectation based processing (e.g. Levy 2008). In what follows, we examine these factors 
in relation to their universality versus language specificity.  
 
 
1.1 Universal complexity in RC processing 
 
Universal complexity accounts basically claim that subject relative clauses should always 
be more difficult to comprehend than object relative clauses because subjects are 
inherently more salient than objects. Two prominent theories which can be characterized 
as universal complexity accounts are the Accessibility Hierarchy (e.g. Dowty 1991, 
Keenan & Hawkins 1987) and the Perspective Shift Hypothesis (e.g. Bever 1970, 
MacWhinney & Pléh 1988). The Accessibility Hierarchy claims that certain NPs are 
hierarchically more accessible than others when they act as antecedents of relative 
clauses. In this hierarchy, subjects are more accessible than objects and thus subject 
relative clauses should always be easier to process than object relative clauses. The 
Perspective Shift Hypothesis claims that SRCs should always be favored because they do 
not involve any change in perspective shift (i.e. the subject of the main clause is also the 
subject of the relative clause). In contrast, the difficulty of ORCs stems from switching 
perspectives (from subject of main clause to object of relative clause) and this requires 
additional cognitive resources. Although the predictions of the universal complexity 
accounts are verified for SVO languages such as English and French, they stand falsified 
in head-final and ergative languages (e.g. Chinese: Hsiao & Gibson 2003 and Basque: 
Carreiras, Duñabeitia, Vergara, de la Cruz-Pavía & Laka 2010).  
 
 
1.2 Cross-linguistic differences in RC processing 
 
Accounts positing that the processing of SRCs and ORCs may vary depending on cross-
linguistic or parametric differences among languages can be broadly categorized into two 
distinct groups; memory limitation theories and expectation-based theories.  
 
 
1.2.1 Memory limitation theories 
 
Theories that assume (to a greater or lesser extent) that WM limitations play an important 
role in the processing of relative clauses include the Active Filler Strategy (Clifton and 
Frazier 1989, Frazier & Flores d’Arcais 1989), the Minimal Chain Principle (De Vincenzi 
1991), the Decay / Reactivation / Retrieval – Interference theory (Lewis & Vasishth 
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2005), the Similarity-based Interference (e.g. Gordon et al. 2001, Lewis & Vasishth 2005, 
McElree et al. 2003), and the Dependency Locality Theory (DLT: Gibson 1998, 2000). 
The most prominent most relevant theory for the present study is the DLT. The DLT 
accounts for the ORC processing difficulty on the grounds that ORCs in English involve a 
non-local structural dependency between the matrix clause NP (e.g. the reporter in (1b)) 
and the RC verb (e.g. attacked in (1b)). Non-local structural dependencies have been 
argued to add load to WM as the extracted element (the reporter) needs to be retrieved 
from memory as soon as the second element of the dependency (attacked) is encountered 
(e.g. Gibson 1998, 2000, Gordon et al. 2001, Just & Carpenter 1992, Lewis & Vasishth 
2005). According to the DLT, the greater the linear distance between the two elements of 
the dependency, the slower the second element of the dependency (i.e. the verb) will be 
processed. Experimental support for the DLT comes from languages comes from 
languages such as English (e.g. Ford 1983, Grodner & Gibson 2005), French (e.g. Cohen 
& Mehler 1996), and Chinese (e.g. Hsiao & Gibson 2003). The main characteristic of 
these languages is that they have quite rigid word order, and poor morphological marking 
of grammatical roles.  
 
 
1.2.2 Expectation-based theories 
 
Expectation-based theories include word-order frequency theories (e.g. Bever 1970, 
MacDonald & Christiansen 2002) which assume that the surface word orders with higher 
frequency in a language will be easier to process than lower frequency ones, and syntactic 
surprisal accounts (e.g. Gennari & MacDonald 2008, Hale 2001, Levy 2008) which 
predict difficulty in processing for less frequent structures on the assumption the parser 
has more takes longer to integrate less expected input in an incremental structure. For 
instance, based on the fact that ORCs are less frequent than SRCs in English (Roland, 
Dick & Elman 2007), surprisal predicts that ORCs will be harder to process after the 
parser encounters the relativizer that because at this point an SRC is more expected than 
an ORC. Thus, contrary to memory limitation theories which expect processing difficulty 
on the RC verb, surprisal predicts processing difficulty on the RC NP (the senator in 
(1b)). In fact, a facilitation effect is expected on the RC verb on the grounds that it is 
more expected (than an SRC verb) after the parser has encountered two NPs (the matrix 
NP and the RC NP). Evidence for expectation-based theories mostly comes from 
languages such as Hindi (Vasishth & Lewis 2006), German (Konieczny 2000, Konieczny 
& Doering 2003), and Japanese (e.g. Miyamoto & Nakamura 2003, Nakatani & Gibson 
2010). These languages are predominantly verb-final, have a relatively high flexibility in 
scrambling nominal constituents, and have rich morphological systems which allow them 
to explicitly mark grammatical roles of verbal arguments.  
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1.3 RC processing in languages with flexible word order 
 
The main goal of the present study is to investigate the on-line processing of SRCs and 
ORCs in Greek, a language with rich morphology and flexible word order. Although, as 
we saw above, there is an abundance of research in languages with relatively rigid 
constituent orders, real-time processing of SRCs and ORCs in free word order languages 
is scarce and only very recent. To date, there are only two previous studies; one in 
Russian (Levy, Fedorenko & Gibson 2013) and one in Hungarian (Kovács & Vasishth 
2013). These studies examined the on-line processing of SRCs and ORCs introduced by a 
relative pronoun, and found evidence in support of the DLT (e.g. Gibson 1998). In 
addition, Levy et al.’s (2013) study partly confirmed the predictions of surprisal (e.g. 
Levy 2008) as there was evidence for inflated reading times on the RC NP for ORCs in 
the syncretized relative pronoun condition. The results of these two studies thus seem to 
be inconclusive concerning the exact parsing mechanisms of RC processing in free word 
order languages.  
 
 
2. The present study 
 
The present study aims to fill this gap in the research by providing data from a free word 
order language, Greek. Greek largely seems similar to Russian and Hungarian in that it 
has a rich inflectional system and free word order. In addition, and apparently contrary to 
Russian and Hungarian, Greek has two types of relativizers: the relative pronoun o opios 
‘who’ which is fully inflected and agrees in number, case and gender with the head NP, 
and the complementizer pu ‘that’. This is very important because it allows us to 
investigate RC which are disambiguated (in terms of being an SRC or and ORC) at 
different points in the structure. In this way, we can examine possible effects of early vs. 
late disambiguation of RC structures. The two types of relativizers along with two 
different manipulations of word order were thus included in the experimental SRC and 
ORC structures of the on-line self-paced listening task that was conducted for the present 
study.  
 
 
3. Method 
 
3.1 Participants 
 
A total of 103 native speakers of Greek (82 female, age range 20-32, mean age: 21.8, SD: 
3.7) participated in the study. All participants were students at the University of Ioannina 
in Greece, and declared no native or near-native knowledge in any language other than 
Greek. All participants were naïve to the experimental manipulation. They all received 
course credit for their participation. 
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3.2 Materials and design 
 
Eight lists of 24 items were constructed following the pattern in (2). Three factors were 
manipulated: type of relative clause, relative clause internal word order, and type of 
relativizer. Relative clauses were thus either subject (SRC) or object (ORC) extracted, 
their internal word order was either canonical (VO in SRCs, SV in ORCs) or scrambled 
(OV in SRCs, VS in ORCs) with respect to the default Greek main clause word order, and 
their relativizer was either the complementizer που (pu, ‘that’) or the relative pronoun ο 
οποίος (o opios, ‘who’) which agreed in case, number and gender with the head noun 
phrase (NP) that it modified. The head NPs and the relative clause NPs (RC NP) were 
always definite, full and animate.  
 

2)  
a) Subject relative clause (SRC), Canonical word order (VO), Complementizer 

Ο γιατρός / που / επισκέφθηκε / τον ασθενή / έγραψε / μια νέα συνταγή. 
The-NOM doctor-NOM that visit-PERF.3S the-ACC patient-ACC write-PERF.3S a new 
prescription 

b) Subject relative clause (SRC), Scrambled word order (OV), Complementizer 
Ο γιατρός / που / τον ασθενή / επισκέφθηκε / έγραψε / μια νέα συνταγή. 
The-NOM doctor-NOM that the-ACC patient-ACC visit-PERF.3S write-PERF.3S a new 

prescription 
‘The doctor that visited the patient wrote a new prescription’ 
 
c) Object relative clause (ORC), Canonical word order (SV), Complementizer 
Ο γιατρός / που / ο ασθενής / επισκέφθηκε / έγραψε / μια νέα συνταγή. 
The-NOM doctor-NOM that the-NOM patient-NOM visit-PERF.3S write-PERF.3S a new 

prescription 
d) Object relative clause (ORC), Scrambled word order (VS), Complementizer 
Ο γιατρός / που / επισκέφθηκε / ο ασθενής / έγραψε / μια νέα συνταγή. 
The-NOM doctor-NOM that visit-PERF.3S the-NOM patient-NOM write-PERF.3S a new 

prescription 
‘The doctor that the patient visited wrote a new prescription’ 
 
e) Subject relative clause (SRC), Canonical word order (VO), Relative pronoun 
Ο γιατρός / ο οποίος / επισκέφθηκε / τον ασθενή / έγραψε / μια νέα συνταγή. 
The-NOM doctor-NOM who-NOM visit-PERF.3S the-ACC patient-ACC write-PERF.3S a new 

prescription 
f) Subject relative clause (SRC), Scrambled word order (OV), Relative pronoun 
Ο γιατρός / ο οποίος / τον ασθενή / επισκέφθηκε / έγραψε / μια νέα συνταγή. 
The-NOM doctor-NOM who-NOM the-ACC patient-ACC visit-PERF.3S write-PERF.3S a new 

prescription 
‘The doctor who visited the patient wrote a new prescription’ 
 
g) Object relative clause (ORC), Canonical word order (SV), Relative pronoun 
Ο γιατρός / τον οποίο / ο ασθενής / επισκέφθηκε / έγραψε / μια νέα συνταγή. 
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The-NOM doctor-NOM who-ACC the-NOM patient-NOM visit-PERF.3S write-PERF.3S a new 
prescription 

h) Object relative clause (ORC), Scrambled word order (VS), Relative pronoun 
Ο γιατρός / τον οποίο / επισκέφθηκε / ο ασθενής / έγραψε / μια νέα συνταγή. 
The-NOM doctor-NOM who-ACC visit-PERF.3S the-NOM patient-NOM write-PERF.3S a new 

prescription 
‘The doctor whom the patient visited wrote a new prescription’ 

 
Each item was divided into six segments which were presented serially in the self-

paced listening task (see (2)). Each segment was acoustically recorded independently so 
that prosodic or co-articulatory cues were absent, and then reassembled.  

All participants were exposed to all experimental conditions and none of the 
participants heard more than one version of each experimental item (Latin-square design). 
The 24 experimental sentences were interleaved with 48 filler sentences, half of which 
were grammatical and half ungrammatical. The filler sentences were of various 
structures, including sentences from other experiments with completely unrelated 
hypotheses.  Each of the filler sentences also comprised six segments which were also 
recorded in a segment-by-segment basis. 
 
 
3.3 Procedure 
 
Sentences were presented segment by segment in a self-paced listening procedure on a 
personal computer running the E-Prime 2.0 software (Schneider et al., 2002a, b). 
Participants listened to stimuli through headphones connected to the PC. A set of 
instructions and a short list of 6 practice items were presented before the beginning of the 
main experiment so as to familiarize participants with the task. Participants were 
instructed to listen carefully to each sentence segment and to move from one segment to 
the next by pressing the space bar. A question mark (?) appeared on the computer screen 
at the end of each sentence / segment sequence. At this point, participants were asked to 
indicate through the pressing of one of two keys whether they considered the sentence 
grammatical or not. No performance feedback was given to participants. The amount of 
time between key presses as well as the time that each participant spent listening to each 
segment was recorded. The whole task took about 20 - 25 minutes to complete. 
 
 
4. Results 
 
4.1 Data treatment and analysis 
 
The on-line data were analyzed using a 2 (RC Type: SRC vs. ORC) x 2 (Relativizer 
Type: pronoun vs. complementizer) x 2 (Word Order: canonical vs. scrambled) by-
subjects and by-items ANOVA. Two separate analyses were conducted; one for mean 
listening times and one for the offline grammaticality decisions for each experimental 
sentence. 
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4.2 Accuracy 
 
Three participants were excluded from further analyses because they were less than 70% 
accurate in judging the grammaticality of the filler sentences. All analyses thus include 
the data from the 100 remaining participants who were more than 80% accurate in 
judging the grammaticality of the filler sentences (mean accuracy: 87.6%, SD: 5.4%). 
 
 
4.3 Listening Times 
 
We also analyzed participants’ listening times for the critical sentences. We treated each 
of the six segments as a distinct region, and thus statistical analyses were conducted 
separately for each of the six segments. For reasons of better understanding, and because 
distinct patterns were observed for the relative pronoun vs. the complementizer 
conditions, we plot these conditions separately (Figures 1 and 2). Also note that the RC 
NP (which was either preceding or following the RC verb depending on the word order 
condition) was statistically treated as a single region. This was done to statistically 
analyze and interpret the effect of word order and its interaction with RC Type and 
relativizer.  

Extreme listening times in any segment above 4000ms or below 100ms were discarded 
(2.07% of data). All listening times which were 2SD above or below the mean per 
segment and per condition were deleted and replaced by the respective mean. This 
process resulted in the replacement of 5.4% of the data.  

A three-way analysis of variance (ANOVA) (see section 4.1) was conducted in each of 
the six segments. We only report here significant effects and interactions for the regions 
for which the three-way interaction was significant. These regions are the relativizer 
(F1(1,99) = 5.392, p = .022, partial η2 = .052, F2(1,23) = 3.342, p = .081), and the RC verb 
region (F1(1,99) = 11.528, p = .001, partial η2 = .105, F2(1,23) = 8.073, p = .009, partial 
η2 = .260). The significant interaction in the region of the relativizer stems from 
significantly slower listening times for the nominative relative pronoun (in SRCs) in 
relation to the accusative relative pronoun (in ORCs).   

There was a significant main effect of RC Type at the verb (F1(1,99) = 4.740, p = .032, 
partial η2 = .046, F2(1,23) = 5.326, p = .030, partial η2 = .188) which resulted from 
slightly faster overall listening times (-32.9 ms) for SRCs over ORCs. The effect of Word 
Order was also significant (F1(1,99) = 49.435, p < .001, partial η2 = .335, F2(1,23) = 
37.789, p < .001, partial η2 = .622) as canonical word orders were generally processed 
faster than scrambled ones. Finally, there was a significant main effect of Relativizer 
Type (F1(1,99) = 3.961, p = .049, partial η2 = .039, F2(1,23) = 7.099, p = .014, partial η2 = 
.236) which was due to the fact that complementizer structures were processed faster than 
relative pronoun structures.  

The three-way interaction at the verb is due to the difference in word order in SRCs 
between the complementizer and the relative pronoun condition. More specifically, 
planned comparisons showed that structures with scrambled word order were processed 
faster than the ones with canonical word order in ORCs both in the relative pronoun  
(t1(99) = 4.395, p < .001 , t2(23) = 4.005, p = .001) and in the complementizer condition 
(t1(99) = 5.438, p < .001 , t2(23) = 4.286, p < .001). Canonical word order SRCs, on the 
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other hand, were processed significantly faster than scrambled ones in the relative 
pronoun condition (t1(99) = 5.561, p < .001 , t2(23) = 5.123, p < .001) (see Fig.2), but 
there was no such difference in the complementizer condition. This pattern of results can 
be seen as a main effect of locality which is more robust in ORC than SRC structures.  

In order to further investigate this distinct pattern of results, we conducted separate 
two-way ANOVAs with RC Type (SRC vs. ORC) and Word Order (canonical vs. 
scrambled) as the main variables for the complementizer and relative pronoun conditions. 
In the complementizer condition, significant two-way interactions were found both in the 
RC verb (F1(1,99) = 18.754, p < .001, partial η2 = .161, F2(1,23) = 12.114, p = .002, 
partial η2 = .345) and in the RCNP (F1(1,99) = 19.672, p < .001, partial η2 = .166, 
F2(1,23) = 12.953, p = .002, partial η2 = .360). These interactions stem from the fact that 
participants were faster when either the verb or the NP immediately followed the 
complementizer than when they did not (see Fig.1). In addition, a significant main effect 
of RC Type (F1(1,99) = 7.449, p = .008, partial η2 = .071, F2(1,23) = 7.530, p = .012, 
partial η2 = .247) was found at the verb. This effect was due to the fact that SRCs were 
processed faster than ORCs. There was also a robust main effect of word order (F1(1,99) 
= 14.232, p < .001, partial η2 = .127, F2(1,23) = 8.373, p = .008, partial η2 = .267) which 
was also partly found in the RCNP (F1(1,99) = 4.966, p = .028, partial η2 = .048, F2(1,23) 
= 2.146, p = .156) and was – interestingly – due to the fact that scrambled word orders 
were processed faster than canonical ones (see figure 1).  

Pairwise comparisons at the RCNP revealed that both nominative and accusative 
RCNPs were processed significantly faster preverbally than postverbally (nominative: 
t1(99) = 4.340, p < .001 , t2(23) = 3.160, p = .004; accusative: t1(99) = 2.069, p = .041 , 
t2(23) = 1.685, p = .106). Pairwise comparisons for the RCNPs in the two locality 
conditions showed that, postverbally, nominative NPs in ORCs were processed 
significantly slower than accusative NPs in SRCs by subjects (t1(99) = 2.932, p = .019) 
whereas there was no significant difference between nominative and accusative NPs 
preverbally.  
 

Figure 1: Mean listening times (in ms) per segment in the complementizer condition 
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Figure 2: Mean listening times (in ms) per segment in the relative pronoun condition 

 
 

We also conducted a separate analysis of the four relative pronoun conditions; a 2x2 
ANOVA crossing RC Type and Word Order revealed a significant two-way interaction 
between RC Type and Word Order (F1(1,99) = 41.050, p < .001, partial η2 = .293, 
F2(1,23) = 35.371, p < .001, partial η2 = .606) at the verb only. As in the complementizer 
condition, this interaction stems from the fact that verbs were processed faster when they 
immediately followed the relative pronoun (canonical SRCs, scrambled ORCs) than when 
they did not. No other effect was significant at the verb.  

At the RCNP, we found a significant main effect of Word Order (F1(1,99) = 4.971, p = 
.028, partial η2 = .048, F2(1,23) = 7.420, p = .012, partial η2 = .244) which stems from 
faster listening times for the canonical word order conditions. Pairwise comparisons 
indicated that nominative RCNPs were processed faster preverbally than postverbally 
(t1(99) = 2.072, p = .041 , t2(23) = 1.797, p = .085) while accusative RCNPs were slower 
preverbally (though this difference was only numerical). In addition, pairwise 
comparisons of the RCNPs in the two locality conditions showed that, preverbally, 
accusative NPs in SRCs were significantly slower than nominative NPs in ORCs (t1(99) = 
2.932, p = .019 , t2(23) = 1.647, p = .113).  
 
 
5. Discussion 
 
The present study investigated the on-line processing of SRCs and ORCs in Greek in a 
self-paced listening task in which RC type, word order and type of relativizer were 
manipulated. This manipulation was conducted in order to investigate how these factors 
affect Greek speakers’ parsing strategies, and how they interact with each other in real-
time processing. Importantly, due to its rich morphology and word order flexibility, 
Greek – along with Russian and Hungarian – gives us the chance to examine these three 
factors simultaneously. Thus the main goal of the present study was to contribute to the 
RC processing literature by investigated a language from a group of languages that has 
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only recently started to be examined (namely, languages with rich morphology and 
flexible word order).  

The most striking result of the present study was the statistically significant interaction 
between RC type (SRC vs. ORC) and word order (canonical vs. scrambled) at the RC 
verb. This interaction, which stems from faster listening times for canonical SRCs and 
scrambled ORCs, provides robust evidence for a preference for local processing. In line 
with the predictions of the DLT (Gibson 1998, 2000), local structures (i.e. the ones in 
which the verb immediately followed the relativizer) were processed significantly faster 
than non-local ones. This difference was primarily found at the verb of the relative clause, 
which – according to DLT – is the most integration-intensive region. This pattern of 
result is in line with the results in Russian (Levy et al. 2013) and Hungarian (Kovács & 
Vasishth 2013).  

At the same time, although our results constitute very strong evidence for locality 
parsing, we still found a significant overall advantage for SRCs at the RC verb. This 
result, which was not found in any of two previous studies in flexible word order 
languages, seems to be rendering support to universal complexity accounts such as the 
Accessibility Hierarchy (e.g. Dowty 1991, Keenan & Hawkins 1987) and the Perspective 
Shift Hypothesis (e.g. Bever 1970, MacWhinney & Pléh 1988). After the separate 
analysis of the two types of relativizer, however, it was very evident that this SRC 
advantage was only significant in complementizer structures. Relative pronoun structures, 
similarly to Russian and Hungarian, exhibit no preference for SRCs over ORCs.  

Finally, a very interesting pattern of results was found in ORCs in the complementizer 
condition. In this condition, in which disambiguation (whether the RC is SRC or ORC) 
depends on the RC NP, we found slow listening times at the RC NP and at the verb when 
the RC NP occurred preverbally, and at the RC NP when the RC NP occurred 
postverbally. This pattern of results, which is consistent with the results for the Russian 
case syncretized pronoun chto, indicates that participants were strongly garden-pathed 
upon realizing that they were listening to an ORC and not an SRC, and thus meets the 
predictions of expectation-based theories (e.g. Levy 2008) as in this case the constituent 
which causes processing difficulty is not the verb but the RCNP.  
 
 
6. Conclusions 
 
The analysis of native Greek speakers’ listening times for the processing of SRCs and 
ORCs with varying word orders and with their introduction of either an inflected relative 
pronoun or a relative complementizer indicates that although there is evidence for 
expectation-based processing, locality is the primary parsing strategy for morphologically 
rich languages with free word order.   
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Abstract 
 
One of the lesser known though very interesting categories of surnames in Greek- 
speaking world are the metronymics, i.e. surnames derived from the mother’s name 
(first name, husband’s name, paternal surname, nickname etc.). This paper, based on a 
wide dialectal corpus, attempts to present the macroscale status of Greek metronymics 
and to revive scientific interest in these. It also aspires to redefine the meaning of the 
term metronymy, to describe generic and morphological categories of metronymy, to 
refer to the arising language-geographic and sociolinguistic issues and to discuss the 
problems of identifying and labeling metronymic names.  
 
Λέξεις-κλειδιά: ανδρωνυμικό, ανθρωπωνύμιο, γυναικωνυμικό, επώνυμο, μητρωνυ-
μία, μητρωνυμικό, παρωνύμιο, τοπωνύμιο. 
 
 
1. Εισαγωγή- Δομή εργασίας 

 
«Πες μου τ’ όνομά σου να σου πω ποιος είσαι», λέει συχνά ο (ελληνικός) λαός και 
δεν έχει άδικο εφόσον το όνομα μπορεί συχνά να αποκαλύπτει πολλά: για το 
πρόσωπο που το φέρει, την ιστορία της οικογένειάς του, την κοινωνία του. Γι’ αυτό 
και οι ανθρωπωνυμικές λεξικογραφικές μελέτες, όπως άλλωστε και οι τοπωνυμικές, 
είναι πολύ χρήσιμες, καθώς, τόσο τα τοπωνύμια όσο και τα ανθρωπωνύμια 
(βαπτιστικά, παρωνύμια, επώνυμα) α) διατηρούν –πολύ συχνά ακόμη και στην 
αρχαϊκότερη μορφή τους–  φωνητικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της γλώσσας, 
β) προσφέρουν σημαντικές ενδείξεις για την επαφή της ελληνικής γλώσσας με άλλες 
και γ) αποτελούν πεδίο έρευνας φωνητικών, μορφολογικών αλλά και συντακτικών 
φαινομένων, συμβάλλοντας στην ετυμολογία αλλά και εν γένει στη διαλεκτολογία 
(βλ. Αφρουδάκης 2012: 415- 416 και Κατσούδα 2012: 434).  

Μια από τις όχι τόσο διαδεδομένες κατηγορίες ανθρωπωνυμίων στον ελληνόφωνο 
χώρο αποτελούν τα μητρωνυμικά ονόματα, δηλαδή τα επώνυμα που προέρχονται από 
το όνομα της μητέρας (βαπτιστικό, ανδρωνυμικό, επώνυμο εκ πατρός, παρωνύμιο 
κ.ά.). Παρόλο που η μητρωνυμία αποτελεί μία ενδιαφέρουσα κατηγορία 
ονοματοθεσίας, όχι μόνο από γλωσσολογική αλλά και από κοινωνιολογική άποψη, 
λιγοστές είναι οι μελέτες γι’ αυτή. Απ’ αυτές οι περισσότερες αφορούν τη 
μητρωνυμία σε μια γεωγραφική ποικιλία (βλ. ενδεικτικώς, Χαβιαράς 1906 για τη 
Σύμη, Ζαφειρίου 1946 για τη Σάμο,  Λάμπρος 1904 για τη Μεγίστη και το Λιβύσσι), 
ενώ κάποιες άλλες (βλ. ενδεικτικώς Ανδριώτης 1953, Andriotis 1966) προχωρούν σε 
κάποιες σημαντικές γενικές διαπιστώσεις, καταχωρίζοντας καταλόγους 
μητρωνυμικών χωρίς την παράλληλη σήμανση της γεωγραφικής τους προέλευσης 
αλλά και χωρίς να θέτουν επί τάπητος σημαντικά ζητήματα-προβλήματα που 
προκύπτουν από την επεξεργασία του συλλεγέντος υλικού.  

Η παρούσα ανακοίνωση, καθώς βασίζεται κυρίως στο ευρύ διαλεκτολογικό υλικό 
του Αρχείου του Κέντρου Ερεύνης των Νεοελληνικών Διαλέκτων και Ιδιωμάτων – 
ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών, επιχειρεί να παρουσιάσει σε μακροκλίμακα την 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
727-737. Rhodes: University of the Aegean.
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κατάσταση των μητρωνυμικών ονομάτων του ελληνόφωνου χώρου, με γνώμονα τόσο 
τα ποιοτικά όσο και τα ποσοτικά κριτήρια. Συγκεκριμένα επιδιώκει: 1. να 
επαναπροσδιορίσει το περιεχόμενο του όρου μητρωνυμικό και να εντοπίσει διακριτές 
υποκατηγορίες (π.χ. γυναικωνυμικά, προσηγορικά μητρωνυμικά), διευρύνοντας κατ’  
αυτόν τον τρόπο τα όρια χρήσης του όρου και καλύπτοντας τα κενά της ορολογίας.  
2. να κατηγοριοποιήσει τη μητρωνυμία1 βάσει ειδολογικών, μορφολογικών και 
σημασιολογικών κριτηρίων, παρουσιάζοντας τα δεδομένα των μητρωνυμικών 
ονομάτων του Αρχείου του ΙΛΝΕ και εκείνων από προηγούμενες μελέτες, 3. να 
ερευνήσει τις γεωγραφικές περιοχές από όπου αυτά προέρχονται και να ελέγξει την 
ύπαρξη ή μη εξωγλωσσικών ιδιαιτεροτήτων που οδήγησαν στην κατασκευή τους, 4. 
να εξετάσει μεθοδολογικά ζητήματα που προκύπτουν από την έρευνα και να δει με 
κριτική ματιά τον τρόπο που τα μητρωνυμικά εμφανίζονται στο Αρχείο του ΙΛΝΕ, 
καταδεικνύοντας έτσι την αξία των μητρωνυμικών ονομάτων όχι μόνο για τη 
γλωσσική αλλά και για την κοινωνική πραγματικότητα του παραδοσιακού 
ελληνόφωνου κόσμου.  

 
 
2. Η μητρωνυμία στη διαχρονία 

 
Τα μητρωνυμικά ονόματα, χρησιμοποιούνται κατεξοχήν σε κοινωνίες όπου η 
κοινωνική θέση της γυναίκας είναι σημαντική και είναι φανερές μητρογραμμικές και, 
σπανιότερα, μητριαρχικές δομές2, χωρίς όμως να αποκλείεται ο σχηματισμός τους και 
σε πατριαρχικές κοινωνίες. Αν και σπάνια, η μητρωνυμία απαντά από την αρχαιότητα 
για να ονομαστεί κυρίως το παιδί μιας γυναικείας θεότητας, ανεξάρτητα με το αν ο 
πατέρας ήταν και αυτός θεός ή μη, βλ. παραδείγματα (1α-στ)3:  

(1) 
(α) Τιτυὸν Γαιήιον υἱόν ‘της Γαίας’ Ὅμηρ. Ὀδ. η 324 
(β) Ἑρμῇ, Μαιάδος υἷι ‘της Μαίας’ Ὅμηρ.  Ὀδ. ξ 435 
(γ) Λητοΐδης μύθοισι προσηύδα κύδιμον Ἑρμῆν ‘γεννημένος από τη Λητώ, ο 
Απόλλωνας» Ὁμ. Ὕμν., Εἰς Ἑρμῆν 253  (βλ. και Liddell-Scott  19969) 
(δ) Λητογενὲς, σὺ δὲ παῖδας ἐν ἡρωεσσὶ φυλάσσοι ‘γεννημένο από την Λητώ. 
επίθ. του Απόλλωνα και της Αρτέμιδος’ Παρ. Άνθ. 9.525.12 (βλ. και Liddell-Scott  
19969) 

(ε) οὐχ ὥσπερ Ἀχιλλέα τὸν τῆς Θέτιδος ὑὸν ἐτίμησαν Πλάτ. Συμπ. 
(Stephanus) 179.e.1 

 (στ) Διονύσιος δ’ αὐτὰ παρὰ τοῦ τῆς Λητοῦς Ἀπόλλωνος διδαχθῆναί φησιν 
Διόν. ὀρν. 3. 25.18.    
Από τα παραδείγματα της αρχαίας και μεταγενέστερης Ελληνικής (1α-στ) 

παρατηρούμε ότι τα μητρωνυμικά σχηματίζονται με: 1. επιθηματοποίηση, π.χ. μέσω 
                                                            
1 Θα χρησιμοποιούμε εφεξής τον όρο με τη σημασία: «παραγωγή μητρωνυμικού ονόματος».  
2 Παράδειγμα τέτοιας κοινωνίας αποτελούν οι Λύκιοι, βλ. Λάμπρος (1904: 162-164). Βλ. επίσης 
Τριανταφυλλίδη (1982: 20), Συμεωνίδη (2010: τόμ. Α΄, 139).  
3 Τα παραδείγματα προέρχονται από το σώμα κειμένων του Thesaurus Linguae Graecae (TLG), 
ακολουθώντας, όμως, το σύστημα συντομογραφήσεων της Ελληνικής Μετάφρασης του Liddell-Scott 
(μετάφρ. Μόσχου-Κωνσταντινίδη), που περιέχεται στο Συμπλήρωμα (1972), και Λεξ. Κριαρά (1969-
2008). Ωστόσο, δημιουργήσαμε δικές μας συντομογραφίες (βλ. βιβλιογραφία) για εκείνες τις ελάχιστες 
περιπτώσεις, όπου δεν εντοπίσαμε σε κανένα από τα παραπάνω μια έκδοση του TLG. Σημειώνουμε 
επίσης, ότι τα μητρωνυμικά των παραδειγμάτων 1β-δ, και 1θ παρατίθενται και στο Συμεωνίδη (2010: 
Α΄ τόμ., 139, 141), με τη λημματική τους μορφή.   
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των επιθημάτων -ιος, -ας, -ιδης, βλ. παραδείγματα (1α-γ), 2. με σύνθεση, βλ. 
παράδειγμα (1δ) και 3. με τη χρήση της γενικής του θηλ. ανθρωπωνυμίου, βλ. 
παραδείγματα (1ε-στ). 

Παρόμοια παραδείγματα, κυρίως με χρήση γενικής, εντοπίζονται και στους 
μεσαιωνικούς χρόνους (βλ. και Συμεωνίδης 2010:  τόμ. Α΄, 141): 

(ζ) Σύ, εἶπεν, εἶ Θεοδώρητος, ὁ τοῦ τῆς Ἑλένης Κωνσταντίνου κρατοῦντος 
τὰ τῶν θεῶν μὲν ἀνατρέψας ἀγάλματα καὶ βωμούς   Ἄθλησις τοῦ ἁγίου 
Θεοδωρήτου, 4.2 
(η)  […] Περὶ Ἀγαμέμνονος, Διομήδους,  Ἰδομενέως, Ἀμφιαράου, Πηλέως, 
Θησέως, παίδων Κλεοπάτρας […], Τζ. Χιλιάδες  3. 77-88. 5t 
(θ) […] μετεστείλατο ὁ Βασιλεὺς Πατρίκιον τὸν φρύγα, τὸν στρατηλάτην, 
καὶ Ἰωάννην τὸν Βαλεριανῆς, Ἰωάν. Μαλάλας, Χρονογραφία 16.16. 40. 
Στις νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα, όπως επισημαίνουν προηγούμενοι 

μελετητές, το φαινόμενο εντοπίζεται συχνά με κύριο μητρωνυμικό μηχανισμό τη 
χρήση του θηλ. γυναικωνυμίου σε γενική, άναρθρα, π.χ.: 
Αγγέλικας (Σύρος), Βλαχοπούλας (Σάμος), Άννας (Ιωάννινα), Βερονίκης (Παξοί), 
Γαριφαλιάς (Άρτα), Δεσποίνης (Ροδόπη), Ζαφείρας (Σαμοθράκη), Κατερινίτσας 
(Αττική- Μέγαρα), Κόμνας (Πόρος), Λέντζης4 (Γρεβενά) Μαρίγκος (Λέσβος), 
Μαρίτσας (Κέρκυρα),  Μαρούσας (Εύβοια).  
 
 
3. Ζητήματα προς συζήτηση 

 
3.1 Ορισμός-Οριοθετήσεις 

 
Κατά τη βιβλιογραφία με τον όρο μητρωνυμικό χαρακτηρίζεται/-ονται «το 
οικογενειακό του ανθρώπου που επονομάζεται από το βαφτιστικό της μητέρας του»  
(Τριανταφυλλίδης 1982: 18), ή «τα επώνυμα που βασίζονται στο όνομα της μητέρας» 
(Συμεωνίδης 2010: τόμ. Α΄, 139). Και οι δύο μελετητές αντιλαμβάνονται τα 
μητρωνυμικά ως μια κατηγορία των οικογενειακών ονομάτων (κατά 
Τριανταφυλλίδη)/ επωνύμων (κατά Συμεωνίδη). Θεωρούμε ότι οι ορισμοί αυτοί είναι 
εν μέρει ελλιπείς και περιοριστικοί, καθώς αποκλείουν αρκετές περιπτώσεις που, 
κατά τη γνώμη μας,  ανήκουν επίσης στο συγκεκριμένο είδος. Σύμφωνα λοιπόν με το 
υλικό που συγκεντρώσαμε, στα μητρωνυμικά θα πρέπει να συμπεριληφθούν και 
άλλες περιπτώσεις όπως: 

α) τα μητρωνυμικά βαφτιστικά. Στην πλειονότητά τους, πρόκειται για σύνθετα –
και μάλιστα προσδιοριστικά– ανθρωπωνύμια που αποτελούνται από το θηλυκό 
γυναικωνύμιο (κατεξοχήν το βαφτιστικό της μητέρας) και το βαφτιστικό όνομα του 
παιδιού –αγοριού ή κοριτσιού, π.χ.  
(2)  
(α) Κατερινόγιαννης ‘ο Γιάννης, γιος της Κατερίνας’ (Απέραθος Νάξου) 
(β) Ντολομάρω ‘η Μάρω, κόρη της Ντόλας’ (Γρεβενά) 

Μάλιστα, η συγκεκριμένη περίπτωση, η Ντολομάρω, ανήκει στην κατηγορία των 
γυναικείων μητρωνυμικών  –κατηγορία που είναι και η περισσότερο αγνοημένη από 
τη βιβλιογραφία. 

                                                            
4 Το γυναικείο βαφτιστικό Λέντζη αποτελεί σλάβικο υποκοριστικό του γυναικωνυμίου Ελένη (βλ. 
Ντίνας 2004: 7).  
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β) ονόματα που δηλώνουν ‘το παιδί/ την κόρη/ το γιο της’ ή ακόμη και το ‘εγγόνι 
της’ 
(3)  
(α) Ελπιδοπούλα ‘κόρη της Ελπίδας’ (Κύθηρα) 
(β) Μαριανόπαιδο ‘το παιδί της Μαριάννας’ (Κέρκυρα) 
(γ) Ηρακλινάγια ‘η κόρη της Ηρακλίνας’ (Εύβοια) 
(δ) Μαρουλέας ‘ο γιος της Μαρούλας’ (Πόντος) 
(ε) Φροσάκι ‘το παιδί της Φρόσως’ (Κύθηρα) 
(στ) Μαριολέγγονος ‘το εγγόνι της Μαριολής’ (Μάνη) 

Μέχρι τώρα τα μητρωνυμικά περιελάμβαναν τα επώνυμα που σχηματίστηκαν από 
το όνομα της μητέρας, δηλαδή το αποτέλεσμα της τελικής φάσης της διαδικασίας της 
μητρωνυμίας. Αντιθέτως, η συμπερίληψη των παραπάνω κατηγοριών στα 
μητρωνυμικά είναι πολύ σημαντική γιατί μας επιτρέπει να μελετήσουμε τη 
διαδικασία εν τη γενέσει τους, να συνειδητοποιήσουμε τη δυναμική της μητρωνυμίας 
ανεξαρτήτως από το αν αυτά τα μητρωνυμικά παραμείνουν προσδιοριστικά 
βαφτιστικά ονόματα ή εξελιχτούν τελικά σε παρωνύμια, σε επώνυμα ή ακόμη και σε 
τοπωνύμια. Λόγου χάριν, το επώνυμο Αφρουδάκης, προϋποθέτει την ύπαρξη ενός 
αμάρτυρου τύπου Αφρουδάκι ‘το παιδί της Αφρούδως’5. Με την προτεινόμενη 
κατάταξη, το Αφρουδάκι θα είχε θέση στα μητρωνυμικά ακόμη κι αν δεν είχε 
εξελιχθεί σε επώνυμο Αφρουδάκης, όπως π.χ. συμβαίνει με άλλα αντίστοιχα 
μητρωνυμικά (βλ. π.χ. (3ε) το Φροσάκι). 

Με άλλα λόγια πρέπει να συνειδητοποιήσουμε ότι η μητρωνυμία μπορεί να 
οδηγήσει στη δημιουργία α) προσηγορικών και β) κυριωνύμων που με τη σειρά τους 
μπορεί να είναι ανθρωπωνύμια (βαφτιστικά, επώνυμα, παρωνύμια) ή τοπωνύμια.  

Πρέπει ωστόσο να διακρίνουμε τα μητρωνυμικά από τα γυναικωνυμικά (τα 
αρσενικά ανθρωπωνύμια από το βαφτιστικό όνομα της συζύγου), π.χ.  
(4)  
(α) Πολυξενάς ‘ο άντρας της Πολυξένης’ (Κύθηρα) 
(β) Μαριός ‘ο άντρας της Μαρίας (Τρίκαλα Κορινθίας) 

Πρώτος ο Τριανταφυλλίδης (1982:21) είχε εντοπίσει τέτοιες περιπτώσεις, τις 
οποίες περιέκλειε στον όρο γυναικωνυμικό. Ο όρος όμως δεν χρησιμοποιείται για τη 
σήμανση τέτοιων περιπτώσεων στο Αρχείο του ΙΛΝΕ. Εμείς, αντιθέτως, επικροτούμε 
τη χρήση ενός τέτοιου όρου, ο οποίος αναλογικά προς το ζεύγος όρων μητρωνυμικό-
πατρωνυμικό, σχηματίζει ζεύγος με τον όρο ανδρωνυμικό, συμπληρώνοντας και ένα 
κενό στην ορολογία των ανθρωπωνυμίων.6 
 
 
3.2 Κατηγοριοποιήσεις μητρωνυμικών  

 
Μια πρώτη κατηγοριοποίηση των μητρωνυμικών που προτείνεται από τη μέχρι τώρα 
υπάρχουσα βιβλιογραφία είναι αυτή η οποία στηρίζεται στις σημασιολογικές 
κατηγορίες του θηλυκού γυναικωνυμίου από το οποία το μητρωνυμικό προκύπτει. 
Σύμφωνα, λοιπόν, με τους  Τριανταφυλλίδη (1982: 19) και Συμεωνίδη (2010: τόμ. Α΄, 
141-142), έχουμε τις ακόλουθες κατηγορίες μητρωνυμικών (τα παραδείγματα 
προέρχονται από το Αρχείο του ΙΛΝΕ):  
(5) 
                                                            
5 Σύμφωνα με μαρτυρία του ονοματολόγου κ. Άγγελου Αφρουδάκη, η ιστορική πορεία του επωνύμου 
ξεκίνησε από την Κύπρο, πέρασε από τη Σμύρνη και κατέληξε στην Κρήτη. 
6 Έντονο προβληματισμό για την ασυνέπεια της ορολογίας και της διαμόρφωσης ειδολογικών πινάκων 
έχει εκφράσει ο Αφρουδάκης (1991).  
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α) από βαφτιστικό όνομα, π.χ. Ουρανίτσας (Στερεά Ελλάδα) 
β) από ανδρωνυμικό όνομα, π.χ. Κυριάκαινας (Σκόπελος) 
γ) από επαγγελματικό όνομα, π.χ. Μαμμής (Σάμος), Τσαγκαρίνας (Σύμη) 
δ) από εθνικό όνομα, π.χ. Βλαχοπούλας (Σάμος), Σαλονικιάς (Μακεδονία) 
ε) από παρωνύμιο, π.χ. Μαυραντρίας7 (Ζάκυνθος)  
στ) από δηλωτικά συγγενείας, π.χ. Χήρας (Θεσπρωτία, Σάμος)  
Μέχρι σήμερα, δεν έχει γίνει μια κατηγοριοποίηση της ίδιας της μητρωνυμικής 

διαδικασίας βάσει μορφολογικών κριτηρίων. Βάσει του υλικού μας, τα μητρωνυμικά 
σχηματίζονται κατεξοχήν με τους ακόλουθους τρόπους: 

1α) Από τη γενική θηλ. ανθρωπωνυμίου. Μετά την παράλειψη του άρθρου σε 
γενική, το θηλυκό κλιτικό επίθημα [+γεν.]  έδωσε την εντύπωση  αρσενικού κλιτικού 
επιθήματος [+ονομ.]: 
της ΜαριούλαςΘΗΛ.ΓΕΝ. > ΜαριούλαςΘΗΛ.ΓΕΝ. > ΜαριούλαςΑΡΣ.ΟΝΟΜ.> ο Μαριούλας 

(Χίος) 
Αναλόγως, μεταπλάστηκαν:  
(6) 
(α) Φροσύνης (επών.) Εύβοια (Κάρυστος) < [ο [Φροσύνης]ΘΗΛ.ΓΕΝ]ΑΡΣ.ΟΝΟΜ 
(β) Δεσποίνης (επών.) Ροδόπη < [ο [Δεσποίνης8]ΘΗΛ.ΓΕΝ]ΑΡΣ.ΟΝΟΜ 
(γ) Χρυσαφίνης (επών.) Κάρπαθος < [ο [Χρυσαφίνης9]ΘΗΛ.ΓΕΝ] ΑΡΣ.ΟΝΟΜ 
(δ) Άννας (επών.) Έβρος (Αμόριο) Μαγνησία (Πήλιο), Ιωάννινα (Κάτω Παναγιά) < [ο  
[Άννας]ΘΗΛ.ΓΕΝ]ΑΡΣ.ΟΝΟΜ. 
(ε) Φρόσος (παρων.) Κύθηρα < [ο [Φρόσως]ΘΗΛ.ΓΕΝ.]ΑΡΣ.ΟΝΟΜ. 
(στ) Μοσχούς (παρων.) Σύρος < [ο [Μοσχούς10]ΘΗΛ.ΓΕΝ.]ΑΡΣ.ΟΝΟΜ. 

Στην περίπτωση μάλιστα θηλ. γυναικωνυμίων σε -ω (γεν. -ως), τα μητρωνυμικά 
προσαρμόζονται ορθογραφικώς:  -ως > -ος. 

1β) Από τη γενική θηλ. προσηγορικού (εν χρήσει παρωνυμίου): 
(7) 
(α) Χήρας (επών.) (Θεσπρωτία, Σάμος) [ο [Χήρας]ΘΗΛ.ΓΕΝ.]ΑΡΣ.ΟΝΟΜ. 
(β) Κουφής (επών.) (Καστελόριζο) [ο [Κουφής]ΘΗΛ.ΓΕΝ.]ΑΡΣ.ΟΝΟΜ. 

1γ) Από τη γενική θηλ. ανθρωπωνυμίου μαζί με το άρθρο , π.χ.  
(8) 
(α) Τησαρχόντος11 [ο [της Αρχόντως]ΓΕΝ.ΘΗΛ.]ΑΡΣ.ΟΝΟΜ. 
(β) Τσελένας (Φούρνοι) [ο [τσ’ Ελένας]ΓΕΝ.ΘΗΛ.]ΑΡΣ.ΟΝΟΜ. 

2α) Με επιθηματοποίηση: χρησιμοποιείται κυρίως το επίθημα -ης μετά το θέμα 
του γυναικωνυμίου, π.χ.  
(9) 
Αραπίνης < [[αραπίν(α)]ΘΗΛ. –ης]ΑΡΣ. 

2β) Με υποκοριστική επιθηματοποίηση: συνήθως με επιθήματα, όπως -άκι, -άγι, 
 -ούδι, -όπουλο, -οπούλα, π.χ.:  
(10) 
(α) Φροσάκι ‘το παιδί της Φρόσως’ (Κύθηρα) [[Φρόσ(ω)]ΘΗΛ. -άκι]ΟΥΔ. 
(β) Μηλι-άγι ‘το παιδί της Μηλιάς’ (Εύβοια) < [[Μηλι(ά)]ΘΗΛ. -άγι]ΟΥΔ. 
(γ) Ελπιδοπούλα ‘κόρη της Ελπίδας’ (Κύθηρα) [[Ελπίδ(α)]ΘΗΛ. -οπούλα]ΘΗΛ. 

                                                            
7 Παράγεται από το ουσ. μαυραντρία ‘η σύζυγος κακότυχου άντρα’.  
8 Το όνομα Δεσποίνη απαντά στην Κοζάνη και στον Πόντο, σύμφωνα με το Αρχείο του ΙΛΝΕ. 
9 Το όνομα Χρυσαφίνη απαντά στο Λιβύσσι, σύμφωνα με το Αρχείο του ΙΛΝΕ. 
10 Σύμφωνα με το αρχείο το Μοσχού είναι υποκοριστικό της Μοσχούλας, που με τη σειρά του είναι 
υποκοριστικό του γυναικείου βαφτιστικού Μόσχα, το οποίο απαντά στην Πάρο. Πάντως, ως επώνυμο 
απαντά και στη Σάμο (βλ. Ζαφειρίου 1946: 130).  
11 Βλ. Andriotis (1966: 196).  
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(δ) Μαριαννόπουλο ‘το παιδί της Μαριάννας’ (Κέρκυρα) [[Μαριάνν(α)]ΘΗΛ.  
-όπουλο]ΟΥΔ. 

Συχνά δε παρατηρούμε ότι υποκοριστικά μητρωνυμικά υφίστανται περαιτέρω 
μεταπλασμό και μεταβάλλονται σε αρσενικά σε -ης ή -ος, π.χ. 
(11) 
 Αφρουδάκης   [[[Αφρούδ(ω)]ΘΗΛ. -άκ(ι)] ΟΥΔ. -ης]ΑΡΣ. 

3α) Με σύνθεση όπου το α΄ συνθετικό είναι το γυναικείο ανθρωπωνύμιο και β΄ 
συνθετικό το ανδρικό ή γυναικείο ανθρωπωνύμιο, π.χ.:  
(12) 
(α) Κατερινόγιαννης (παρων.) (Απέραθος Νάξου) < Κατερίν(α)ΘΗΛ. -ο- + ΓιάννηςΑΡΣ. 
(β) Σμαραγδογιώργος (Ασπρόπυργος Ευρυτανίας) < Σμαράγδ(α)ΘΗΛ. -ο- + ΓιώργοςΑΡΣ. 
(γ) Ντολομάρω (Γρεβενά) < Ντόλ(α)ΘΗΛ. ‘υποκοριστικό της Θεοδώρας’ -ο- + 
ΜάρωΘΗΛ. 

Στην πραγματικότητα, τα σύνθετα αυτά ανθρωπωνύμια ανήκουν στην κατηγορία 
των προσδιοριστικών σύνθετων. 

3β) Με σύνθεση όπου το α΄ συνθετικό είναι το γυναικείο ανθρωπωνύμιο και β΄ 
συνθετικό προσηγορικό δηλωτικό συγγενείας, π.χ.  
(13)  
(α) Βαβουγιός12 < ΒάβουΘΗΛ.13 ‘γιαγιά’ + γιοςΑΡΣ. 

Και σ’  αυτή την κατηγορία, απαντούν περιπτώσεις με περαιτέρω μεταπλασμό σε  
-ης, π.χ. 
(β) Χηροπαίδης14 < [[αμάρτ. χηροπαίδ(ι)]ΟΥΔ.-ης]ΑΡΣ. 

Μια τελευταία διάκρισή τους, μπορεί να γίνει με ειδολογικά κριτήρια. Βάσει των 
όσων είπαμε παραπάνω, τα μητρωνυμικά μπορούν να υποκατηγοριοποιηθούν σε α) 
προσηγορικά, π.χ.  
(14)  
(α) λαμιοπούλα ‘η κόρη της λάμιας’ (Ήπειρος) 
(β) χεροπούλ’ ‘ο γιος της χήρας’  (Πόντος) 
και β) κυριώνυμα που με τη σειρά τους μπορεί να είναι, βαφτιστικά, επώνυμα, 
παρωνύμια ή και τοπωνύμια, π.χ. 
(15)  
(α) Ντολομάρω (βαφτ.) (Γρεβενά) 
(β) Βλάχας  (επών.) (Κόρινθος) 
(γ) Αννούλας (παρων.) (Οθωνοί) 
(δ) Φροσάκι (παρων.) (Κύθηρα)  
(ε) Μυρσίνης (τοπων.) (Πάρος) 
 

 
4. Γλωσσογεωγραφική κατανομή και κοινωνιογλωσσικά δεδομένα  

 
Όσον αφορά, τώρα, στη γλωσσογεωγραφική κατανομή των μητρωνυμικών ονομάτων 
του υλικού που έχουμε στη διάθεσή μας, διαπιστώνουμε ότι, ενώ το φαινόμενο της 
δημιουργίας τους είναι γνωστό σε όλο τον ελλαδικό χώρο, η ποσοτική κατανομή τους 
είναι σαφώς ανισομερής. Συγκεκριμένα, όπως άλλωστε έχει εντοπιστεί και από 
προηγούμενους μελετητές, υπάρχει μεγάλη συγκέντρωση μητρωνυμικών στο 
                                                            
12 Το παράδειγμα από τον Andriotis (1966: 196). 
13 Το α΄συνθετικό είναι ολοκληρωμένη λέξη. Για ανάλογες περιπτώσεις στη Νεοελληνική Κοινή, βλ. 
(Ράλλη 2007:  180-181).  
14  Το παράδειγμα από τον Andriotis (1966: 196). 
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νησιωτικό χώρο και κυρίως στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου (Σάμο, Λέσβο κ.λπ.), 
τα Δωδεκάνησα (π.χ. Κάρπαθος, Σύμη, Μεγίστη), τις Κυκλάδες (ειδικά στη Νάξο), 
την Εύβοια (Κύμη) και τις μικρασιατικές ακτές. Αντίθετα, στην ηπειρωτική Ελλάδα 
και κυρίως στην Πελοπόννησο, το φαινόμενο εμφανίζεται λιγότερο.  

Θα ήταν ασφαλώς παρακινδυνευμένο και αβάσιμο να ισχυριστεί κανείς ότι η 
πυκνότητα των μητρωνυμικών στον ανατολικό νησιωτικό χώρο αποτελεί επιβίωση 
του αντίστοιχου φαινομένου που εμφανίζεται στη Λυκία ήδη κατά τους αρχαίους 
χρόνους (Λάμπρος 1904). Θα μπορούσαμε όμως να υποθέσουμε ότι στη δημιουργία 
τους οδήγησαν παρόμοιες κοινωνικές συνθήκες και δομές, δηλ. αυτές που άφηναν 
χώρο στις γυναίκες για μια καλύτερη κοινωνική θέση, όπως π.χ. η μητρογραμμική 
μεταβίβαση της περιουσίας (βλ. το έθιμο της κανακαριάς στην Κάρπαθο)  και της 
καταγωγής.  

Σύμφωνα με αυτούς τους μελετητές, οι λόγοι που οδηγούν στο σχηματισμό και 
στη χρήση μητρωνυμικών ονομάτων είναι α) συστηματικοί, όπως η μητρογραμμική 
οργάνωση κάποιων κοινωνιών (βλ. για τα Δωδεκάνησα, Μιχαηλίδου-Νουάρου 1926: 
131- 132), ή β) μη συστηματικοί, όπως είναι η ιδιαίτερη προσωπικότητα μιας 
γυναίκας (δυναμισμός, σωματικά, πνευματικά ή ηθικά προτερήματα ή ελαττώματα), 
η απουσία του συζύγου (λόγω μετανάστευσης, θανάτου κτλ.), η οικονομική/ 
κοινωνική θέση μιας γυναίκας, η μετακίνηση του συζύγου στο σπίτι ή στον τόπο 
καταγωγής της συζύγου κ.ά.  (βλ. Χαβιαράς 1906: 282- 286, Τριανταφυλλίδης 1982:  
20-21, Δούγα- Παπαδοπούλου 1982: 365- 366, Ντίνας 2004:  16, Συμεωνίδης 2010:  
Α΄ τόμος 140). 

Ωστόσο είναι, πιστεύουμε, ερμηνευτική υπερβολή (αρκετά συχνή βέβαια από τους 
περισσότερους ως τώρα μελετητές) να συμπεραίνει κανείς ότι υπάρχει ή υπήρχε 
«μητριαρχία» στις κοινωνίες όπου επιχωριάζουν πολλά μητρωνυμικά. Άλλωστε, από 
όλους τους λόγους, που οδηγούν σε μητρωνυμία και αναφέρθηκαν παραπάνω, μόνο 
«η ιδιαίτερη προσωπικότητα μιας γυναίκας» αποτελεί αιτία που αναφέρεται 
αποκλειστικά στην ίδια τη γυναίκα, ενώ οι υπόλοιποι λόγοι αφορούν την ευρύτερη 
δομή της κοινωνίας της ή εκπορεύονται από έναν άνδρα (σύζυγο ή πατέρα).15 Αυτό 
αποτυπώνεται και γλωσσικά, αφού στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται μόνο τα 
μητρωνυμικά που έχουν ως βάση τους το βαπτιστικό μιας γυναίκας, π.χ. 
(16)  
(α) Ελένης (Σάμος) 
(β) Μαρούσας (Εύβοια, Σύρος) 
(γ) Κατερινιός κ.ά. 
ή κάποια ιδιότητα που αναφέρεται αποκλειστικά σ’ αυτήν χωρίς τη μεσολάβηση 
κάποιου άντρα, π.χ.  
(δ) Κουφής (Καστελόριζο) 
(ε)  Μαμμής (Σάμος) κ.ά. 
ενώ στη δεύτερη οι υπόλοιπες κατηγορίες, δηλ. μητρωνυμικά από ανδρωνυμικά, π.χ.  
(17) 
(α) Μανόλαινας (Σκόπελος) < Μανόλαινα (ανδρων.) κ.ά. 
από επαγγελματικά που δηλώνουν το επάγγελμα του συζύγου π.χ.  
(β) Παπουτσίνας  (Κάλυμνος) < Παπουτσίνα (ανδρων.) <  παπουτσής κ.ά. 
από πατρωνυμικά π.χ.  

                                                            
15 Στο Ζαγόρι της Ηπείρου, για παράδειγμα, όπου εμφανίζονται αρκετά μητρωνυμικά, όλα σχεδόν 
προέρχονται από ανδρωνυμικά. Η παρουσία τους λοιπόν δεν οφείλεται στην εξέχουσα θέση της 
γυναίκας στην περιοχή αλλά στο πολύ διαδεδομένο φαινόμενο της μετανάστευσης, που οδήγησε στην 
κατασκευή ανδρωνυμικών (βλ. και Λάμπρος 1905).  
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(γ) ο Γιάννης της Μαστορίκως16 < Μαστορίκω ‘η κόρη του μάστορα’ (Λάμπρος, 
1909), κ.λπ. 

Από την άλλη, η γραπτή απόδοση των ονομάτων συχνά δεν αποτυπώνει την 
κοινωνική πραγματικότητα μιας προφορικής, κατά βάση, κοινωνίας, στην οποία τα 
μητρωνυμικά ενδέχεται να ήταν πολύ περισσότερα, χάνονται όμως, εφόσον δεν έχουν 
καταγραφεί. Ήδη αυτό επισημαίνεται στην αρχή του 20ού αιώνα για την περιοχή των 
Σερρών, όπου αρκετοί άνθρωποι, γνωστοί στην κοινωνία μόνο με τα μητρωνυμικά 
τους, υπέγραφαν στις εμπορικές συναλλαγές με το επίσημο επώνυμο, επώνυμο που 
ήταν στους περισσότερους συμπολίτες τους παντελώς άγνωστο (Λάμπρος 1905: 286).  

 
 

5. Μεθολογικά προβλήματα εντοπισμού και σήμανσης των μητρωνυμικών 
 

Για τον εντοπισμό των μητρωνυμικών μπορούμε να αξιοποιήσουμε αρκετά 
μορφολογικά, σημασιολογικά αλλά ακόμη και γλωσσογεωγραφικά κριτήρια. Τα 
κυριότερα απ’  αυτά είναι τα εξής:  

α) συχνά είναι ευδιάκριτο μέσα στο θέμα του μητρωνυμικού ένα θηλυκό 
παραγωγικό επίθημα, όπως π.χ. -αίν(α), -ίν(α), -ίτσ(α), -ούλα, -ισσα, όπως:  
(18) 
(α) Μανόλ-αιν-ας (Σκόπελος) 
(β) Χατζ-ίνα-ς (Πόρος, Σάμος) 
(γ) Ζω-ίτσα-ς (Μαγνησία) 
(δ) Αρχοντ-ούλα-ς (Σάμος) 
(ε) Διδασκαλ-ίσση-ς (Σάμος) 

β) η θέση του τόνου βοηθά αρκετά συχνά να καταλάβουμε τη μητρωνυμική 
ιδιότητα ενός κυριωνύμου, π.χ. 
(19) 
(α) Φανής (Μήλος, Παξοί) και όχι Φάνης 
(β) Μαριός (Αγιάσος Λέσβου) και όχι Μάριος 
(α) Μαρούλας (Εύβοια, Πάρος) και όχι Μαρουλάς, το οποίο ίσως παρέπεμπε σε 
επαγγελματικό 

γ) το ίδιο το ονοματικό θέμα το οποίο παραπέμπει σε θηλυκό μόνο ανθρωπωνύμιο, 
όπως:  
(20) 
(α) Γαριφαλιά-ς (Άρτα, Λέσβος, Λήμνος) < Γαριφαλιά 
(β) Ελένη-ς (Σάμος) < Ελένη)  
(γ) Κατεριν- ό-γιαννης (Απέραθος Νάξου) < Κατερίνα  
(δ) Κυράτσα-ς (Αστακός Αιτωλοακαρνανίας) < κυράτσα 
(ε) Πασχαλιά-ς (Αγιάσος Λέσβου) < Πασχαλιά 

δ) η γλωσσογεωγραφία –στο βαθμό που μας το επιτρέπει- μπορεί να συμβάλει 
στον εντοπισμό μητρωνυμικών. Συγκεκριμένα, μπορεί να μας βοηθήσει να 
«υποψιαστούμε» τη μητρωνυμική ιδιότητα ενός κυριωνύμου. Για παράδειγμα, 
μεγάλη έκταση στο ιδίωμα της Κύμης και των περιχώρων έχουν τα υποκοριστικά 
επιθήματα -άγι, -ίγι, -ούγι και -άγιας, με τα οποία σχηματίζονται προσηγορικά αλλά 
και ανθρωπωνύμια –ανάμεσά τους και μητρωνυμικά (βλ. Καρατζάς 1954).  

Εντούτοις, ο εντοπισμός των μητρωνυμικών και η σήμανσή τους ως τέτοιων 
συνδέεται με έναν μεγάλο αριθμό προβλημάτων, τα κυριότερα εκ των οποίων είναι: 

                                                            
16 Βλ. Λάμπρος (1905: 285). 
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 1. Η ετυμολογική αδιαφάνεια των βαφτιστικών αλλά κυρίως των παρωνυμίων που 
δηλώνουν χαρακτηριστική ιδιότητα από τα οποία τα μητρωνυμικά παράγονται. Το 
μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στις περιπτώσεις σχηματισμού μητρωνυμικού από 
όνομα χαρακτηριστικής ιδιότητας της μητέρας. Είναι πολύ δύσκολο να υποπτευθεί 
κάποιος ότι το πασσούγι που απαντά στην Εύβοια είναι μητρωνυμικό και προέρχεται 
από το θηλ. ανθρωπωνύμιο Πασσού, υποκοριστικό της Κυπαρισσίας. Με άλλα λόγια 
το πασσούγι σημαίνει ‘το παιδί της Πασσούς, της Κυπαρισσίας’. Γενικώς, η πάροδος 
του χρόνου καταδικάζει σε λήθη την αφετηρία της ονοματοθεσίας, με αποτέλεσμα 
και οι ίδιοι οι πληροφορητές είτε να αγνοούν την προέλευση ενός ανθρωπωνυμίου 
είτε να το «επανερμηνεύουν».  
 2. Τον εντοπισμό ενός μητρωνυμικού και το χαρακτηρισμό του ως τέτοιου 
εμποδίζει η πολυσημία αλλά και πολυμορφία των επιθημάτων όπως και η ελλιπής 
λημματογράφησή τους στη διαλεκτική λεξικογραφική παραγωγή λόγω της 
διαπιστωμένης έλλειψης πλήρους γραμματικής περιγραφής πολλών γεωγραφικών 
ποικιλιών (βλ. Κατσούδα 2012: 131). Για παράδειγμα, το επίθημα -άκι, που σύμφωνα 
με το υλικό μας, σχηματίζει μητρωνυμικά στην Κρήτη, Κύθηρα κ.α., δεν έχει 
λημματογραφηθεί στο λεξικό του Πάγκαλου (1994-20032 [1955-1983]), ενώ στο 
ΙΛΝΕ (1933: Α  τόμ. λήμμα -άκι) καταγράφεται μόνο α) η υποκοριστική σημασία του 
και β) η σημασία ‘γιος’ ως πατρωνυμικό.  
 Αναλόγως και η μορφολογική ποικιλία τύπων της Νέας Ελληνικής μπορεί να 
οδηγήσει σε λανθασμένες εκτιμήσεις. Για παράδειγμα, πολλά αρσενικά σε -ος 
εμφανίζονται με τη μορφή -ας σε αρκετές γεωγραφικές ποικιλίες. Έτσι, το επώνυμο 
Ντίνας, σύμφωνα με το Σπανό (1972: 127) είναι μητρωνυμικό, σύμφωνα όμως με 
άλλους μελετητές «κρύβει» το υποκοριστικό του ονόματος Κωνσταντίνος ή Δημήτρης 
(βλ. Ντίνας 1995:  201). 
 3. Οι πολλαπλές μετεξελίξεις ενός ανθρωπωνυμίου ως προς τη μορφή αλλά και ως 
προς τη λειτουργία/ χρήση του δυσχεραίνουν τον εντοπισμό ενός μητρωνυμικού.  Για 
παράδειγμα το τοπωνύμιο Παγώνας (Κολάκα Φθιώτιδος) πρέπει να προήλθε από ένα 
μητρωνυμικό παρωνύμιο Παγώνας και αυτό με τη σειρά του από ένα θηλ. βαφτιστικό 
Παγώνα. 
 4. Η ελλειματική σήμανση των ανθρωπωνυμίων είναι ένα άλλο σημαντικό ζήτημα. 
Αυτό οφείλεται σε τρεις κυρίως λόγους: α) Στην απαξιωτική για δεκαετίες στάση της 
γλωσσικής έρευνας για την καταγραφή και μελέτη των ανθρωπωνυμίων. Γι’ αυτό 
άλλωστε δεν είναι τυχαία η σκόπιμη απουσία των κυρίων ονομάτων από τα λεξικά 
(Αφρουδάκης 2012: 411). Άλλωστε, άξιες μνείας είναι, θεωρούμε, και οι τακτικές 
σήμανσης ή έλλειψης σήμανσης που χρησιμοποιούν οι συλλογείς και οι αποδελτιωτές 
του συλλεγέντος γλωσσικού υλικού. Έτσι, όπως τουλάχιστον διαπιστώνουμε στο 
διαλεκτικό υλικό του ΙΛΝΕ, οι συλλογείς συχνά δεν θεωρούν απαραίτητο να 
αποδελτιώσουν τέτοιες περιπτώσεις17 ή – εφόσον το κάνουν–  δεν κατονομάζουν ως 
μητρωνυμικό ένα όνομα, αλλά το χαρακτηρίζουν συνήθως  ως επώνυμο ή παρωνύμιο 
ή δεν το χαρακτηρίζουν καθόλου. Μ’ αυτόν τον τρόπο λοιπόν, αφενός δυσχεραίνουν 
τον εντοπισμό των μητρωνυμικών κι αφετέρου ταυτίζουν, με τρόπο μάλλον 
ασυνείδητο, τις (πατριαρχικές) κοινωνικές δομές της εποχής τους με εκείνες των 
κοινωνιών του παρελθόντος που μελετούν, συχνά εσφαλμένα. β) Στην έλλειψη 
ειδολογικών πινάκων που να προβλέπουν εξαρχής τις κατηγορίες για την ειδολογική 
κατάταξη ενός μητρωνυμικού ονόματος αλλά και στην έλλειψη διευκρινιστικών 

                                                            
17 Έτσι, λόγου χάριν η μητρωνυμική φράση «Ο Μιχάλης τση Καλλιόπης» (Μεσσαρά Ηρακλείου) θα 
αποδελτιωθεί με τρόπο που δεν θα επισημαίνεται το φαινόμενο της μητωνυμίας.  
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πληροφοριών από τον ερευνητή-καταγραφέα18, που θα επέτρεπαν τη σωστή 
κωδικοποίηση για μια Ανθρωπωνυμική Βάση Δεδομένων και γ) Στην ελλειματική/ 
λανθασμένη πληροφορία των πληροφορητών, οι οποίοι ή αγνοούν ή 
παραπληροφορούν. Άλλωστε τα όρια –συχνά–  ανάμεσα σε παρωνύμια, μητρωνυμικά 
κτλ. είναι ρευστά. Ένα όνομα, όπως ο Κοριτσάρας (Μακεδονία) ή Κουκλάρας (Στερεά 
Ελλάδα) μπορεί να δίνει δικαιολογημένα την εντύπωση μητρωνυμικού αλλά 
κάλλιστα θα μπορούσε να είναι παρωνύμιο που προέκυψε από χαρακτηριστική 
φράση του κατόχου τους. Χωρίς τη σωστή πληροφόρηση αδυνατεί ο ερευνητής να 
σημάνει σωστά το ανθρωπωνύμιο. 
 
 
6. Επίλογος-Συμπεράσματα 

 
Με αυτό το άρθρο προσπαθήσαμε να επαναπροσδιορίσουμε το περιεχόμενο του όρου 
μητρωνυμικό, να δούμε ειδολογικές και μορφολογικές κατηγορίες της μητρωνυμίας, 
να αναφερθούμε στα γλωσσογεωγραφικά και κοινωνιογλωσσικά ζητήματα που 
ανακύπτουν και να συζητήσουμε τα προβλήματα εντοπισμού και σήμανσης των 
μητρωνυμικών.  

Κυρίως όμως θελήσαμε να αναθερμάνουμε το επιστημονικό ενδιαφέρον για μια 
αρκετά παραγκωνισμένη κατηγορία ονομάτων, όπως τα μητρωνυμικά, που, 
πιστεύουμε, έχει να προσφέρει ακόμα πολλά στην ετυμολογία και εν γένει τη 
διαλεκτολογία. 
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Abstract 
 
In the present paper we examine cases of obligatory subject and object control in 
Modern Greek within the minimalist program as developed in Chomsky (2000, 2001, 
2005, 2007). Having examined various verbs being complemented by na-sentences 
(subjunctive sentences) with respect to the temporal relation between the matrix and 
the complement clause, we observe that obligatory subject control appears only in 
cases, where the two clauses express events that exclusively happen simultaneously 
(an iff factor). This observation leads us to draw a direct connection between subject 
control and C of the CP-complement clause without tense and phi-pheatures; thus a 
CP, which according to our previous analysis (Tsokoglou & Klidi 2011) does not 
constitute a phase. In particular, the analysis presented supports our previous 
suggestion that subject control is a case of subject raising on the lines of Hornstein 
(1999) and Polinsky and Potsdam (2002). For the cases so far analysed as object 
control, we suggest that the “control” reading is the favourite one due to the meaning 
of the object control verbs (see and listen), but there is no syntactic structure that 
requires control of the subject of the complement clause by the object of the main 
clause, as the data we present show.  
 
Λέξεις κλειδιά: έλεγχος υποκειμένου, έλεγχος αντικειμένου, συγχρονισμός κύριας-
συμπληρωματικής πρότασης. 
 
 
1. Εισαγωγή: Τα δεδομένα της Ελληνικής 
 
Στην Ελληνική, είναι γνωστό ότι υπάρχουν δομές στις οποίες το υποκείμενο της να-
συμπληρωματικής συναναφέρεται υποχρεωτικά με το υποκείμενο ή το αντικείμενο 
της κύριας πρότασης, όπως φαίνεται στα παραδείγματα (1) και (2) αντίστοιχα: 
 

1) α. Μαθαίνω να παίζω πιάνο. 
β. *Μαθαίνω να παίζεις πιάνο. 
 

2) α. Βλέπω τον Πέτρο να έρχεται. 
β. *Βλέπω τον Πέτρο να έρχεσαι. 
 

Οι συγκεκριμένες δομές έχουν γίνει αντικείμενο συστηματικής έρευνας από 
διάφορους μελετητές. Οι περιπτώσεις υποχρεωτικής συναναφοράς του υποκειμένου 
της να-συμπληρωματικής πρότασης έχουν αναλυθεί κυρίως ως δομές ελέγχου και οι 
εκάστοτε αναλύσεις σχετίζονται άμεσα με τις εξελίξεις στη Θεωρία της Γενετικής 
Γραμματικής. Στις σχετικές μελέτες η έρευνα επικεντρώνεται ειδικότερα στα εξής: α) 
στη φύση του υποκειμένου και συνεπώς στην ύπαρξη ονομαστικής πτώσης, αν 
δηλαδή πρόκειται για PRO (Iatridou 1993, Terzi 1992, Tsoulas 1993) ή για pro 
(Philippaki-Warburton & Catsimali 1999, Spyropoulos 2007), και κατά συνέπεια β) 
στην ύπαρξη χρόνου στη να-συμπληρωματική και στο είδος του χρόνου (Iatridou 

Ή
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1993, Varlokosta 1994, Roussou 1999) και γ) στα ρήματα που επιλέγουν τις δομές 
ελέγχου σε σχέση με την τροπικότητα των δομών (Ρούσσου 2006). Σε πιο πρόσφατες 
αναλύσεις λαμβάνονται υπόψη περαιτέρω εξελίξεις στη Θεωρία. Σύμφωνα με αυτές, 
ο Σπυρόπουλος (Spyropoulos 2007) συσχετίζει τον χρόνο – και συγκεκριμένα την 
τιμή του χρόνου στην κεφαλή του ΣΔ και του Χρόνου της συμπληρωματικής 
πρότασης – με τη συμπεριφορά του υποκειμένου και προτείνει μια τριμερή 
διαβάθμιση για το είδος του ελέγχου: μη έλεγχος, μερικός έλεγχος και υποχρεωτικός 
έλεγχος. Οι Alexiadou, Anagnostopoulou, Iordchioaia & Marchis (2010) υιοθετούν 
την ανάλυση του Ηornstein (1999), σύμφωνα με την οποία οι δομές υποχρεωτικού 
ελέγχου είναι δομές ανύψωσης του υποκειμένου από τη συμπληρωματική στην κύρια 
πρόταση, με αποτέλεσμα δύο είδη ελέγχου: τον πρόσθιο (forward) και τον οπίσθιο 
(backward) έλεγχο. Σε προηγούμενη μελέτη μας (Τσόκογλου & Κλειδή 2011), 
υιοθετώντας την ανωτέρω ανάλυση ανύψωσης, εστιάσαμε την έρευνά μας στη 
θεωρία των Φάσεων (Chomsky 2001, 2005) και στην ύπαρξη φ-χαρακτηριστικών 
στον ΣΔ της συμπληρωματικής πρότασης. Σύμφωνα με αυτά, υποστηρίξαμε για τις εν 
λόγω δομές, σε αντίθεση με άλλες συμπληρωματικές προτάσεις της Ελληνικής, ότι ο 
ΣΔ δεν φέρει φ-χαρακτηριστικά και κατ’ επέκταση οι δομές ανύψωσης / 
υποχρεωτικού ελέγχου υποκειμένου δεν αποτελούν φάσεις. 

Αναφορικά με τη συναναφορά του υποκειμένου της να-συμπληρωματικής με το 
αντικείμενο της κύριας πρότασης έχει συζητηθεί στη βιβλιογραφία το ερώτημα κατά 
πόσο οι συγκεκριμένες δομές αναλύονται ως δομές απόδοσης πτώσης κατ’ εξαίρεση 
(ECM) ή δομές ελέγχου, όπως πολύ συστηματικά παρουσιάζεται στο άρθρο των 
Κοτζόγλου και Παπαγγελή (Kotzoglou & Papangeli 2007). 

Στη μελέτη αυτή συζητούμε τις δύο περιπτώσεις, εστιάζουμε στη χρονική σχέση 
κύριας και συμπληρωματικής πρότασης και διατυπώνουμε πρόσθετες παρατηρήσεις, 
προσπαθώντας να φωτίσουμε ορισμένες πτυχές του ζητήματος ελέγχου. 
 
 
2. Έλεγχος υποκειμένου 
 
2.1 Γενικές παρατηρήσεις 
 
Έχει διαπιστωθεί από τους περισσότερους μελετητές ότι τα ρήματα που δέχονται να-
συμπληρωματική πρόταση με υποχρεωτική συναναφορά υποκειμένων 
(ταυτοπροσωπία) είναι περιορισμένος (3): 
 

3) Έμαθε / ξέρει / αρχίζει / σταματά να κολυμπάει / *κολυμπάς. 
 

Επίσης, εκτός από την υποχρεωτική ταυτοπροσωπία έχει παρατηρηθεί – με 
διαφορετικές διατυπώσεις – η έλλειψη χρόνου στη να-συμπληρωματική πρόταση (4): 

 
4) Έμαθε / ήξερε / άρχισε / σταμάτησε να κολυμπάει / *κολύμπησε. 

 
Στη μελέτη μας ερευνούμε τις δύο αυτές ιδιότητες των δομών και υποστηρίζουμε 

ότι κομβική θέση για την ερμηνεία τους κατέχουν τα χαρακτηριστικά του ΣΔ που 
επιλέγουν τα εν λόγω ρήματα. 
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2.2 Κατηγοριοποίηση των ρημάτων σύμφωνα με τη χρονική σχέση κύριας-
συμπληρωματικής πρότασης 
 
Με αφετηρία τις ανωτέρω γενικές παρατηρήσεις επιχειρούμε την κατηγοριοποίηση 
των ρημάτων που δέχονται να-συμπληρωματικές προτάσεις, θέτοντας ως διαιρετική 
βάση αφενός τη συμπεριφορά του υποκειμένου τους και αφετέρου τη χρονική σχέση 
κύριας-δευτερεύουσας, δηλαδή το είδος και την ερμηνεία του χρόνου. Πιο 
συγκεκριμένα τα ρήματα ταξινομούνται στις εξής ομάδες, οι οποίες παρουσιάζονται 
συνοπτικά στον Πίνακα Α. 
 

Ομάδα Α: Στην πρώτη ομάδα ανήκουν τα ρήματα τα οποία δέχονται να- 
συμπληρωματική πρόταση με ερμηνεία προτερόχρονου, σύγχρονου και 
υστερόχρονου σε σχέση με την κύρια και ανεξάρτητο υποκείμενο (5): 

 
5) α. Ελπίζω να έφυγε / να φεύγει / να φύγει.  

β. Ανέχομαι να έφυγε / να φεύγει / να φύγει αλλά όχι να με ξέχασε / ξεχνά / 
ξέχασε. 

γ. Προτιμώ να έφυγε / να φεύγει / να φύγει παρά να έμεινε / μένει / μείνει 
εκεί. 

 
Ομάδα Β: Στη δεύτερη ομάδα ανήκουν τα ρήματα τα οποία δέχονται να- 

συμπληρωματική πρόταση με ερμηνεία υστερόχρονου1 σε σχέση με την κύρια και 
ανεξάρτητο υποκείμενο (6): 

 
6) α. Αποφάσισα να φεύγει, όταν έρχομαι / να φύγει. 

β. Προσπαθώ να φεύγει, όταν έρχομαι / να φύγει. 
γ. Σκοπεύω να φεύγει, όταν έρχομαι / να φύγει. 
δ. Επιχειρώ να φεύγει, όταν έρχομαι/ να φύγει.  
ε. Ο υπουργός τόλμησε να απολυθούν 1.000 εργαζόμενοι, αλλά όχι να 

μεταταχθούν. 
στ. Έχω να διαβάσω πολλά για αύριο. / Σας έχω να διαβάσετε πολλά για 

αύριο. 
 

Ομάδα Γ: Στην τρίτη ομάδα περιλαμβάνονται τα ρήματα τα οποία δέχονται να- 
συμπληρωματική πρόταση με ερμηνεία αποκλειστικά σύγχρονου σε σχέση με την 
κύρια και υποχρεωτικά συναναφερόμενο υποκείμενο (7): 

 
7) α. Ξέρω να γράφω. 

β. Μαθαίνω να γράφω. 
 γ. Αρχίζω να γράφω. 
 δ. Σταματώ να γράφω. 
 

Τέλος, μολονότι φαίνεται να ανήκουν στην ίδια κατηγορία με την ομάδα Α, 
θεωρούμε ότι πρέπει να δεχθούμε μία τέταρτη κατηγορία. 

 
Ομάδα Δ:  Στην ομάδα αυτή ανήκουν τα απρόσωπα ρήματα και οι απρόσωπες 

εκφράσεις, τα οποία δέχονται να-συμπληρωματική πρόταση με ερμηνεία 

                                                 
1 Για ρήματα π.χ. όπως το προσπαθώ είναι δυνατή και η ερμηνεία του σύγχρονου: Π.χ. Προσπαθώ να 
λύσω την άσκηση. 
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προτερόχρονου, σύγχρονου και υστερόχρονου σε σχέση με την κύρια και ανεξάρτητο 
υποκείμενο (8): 

 
8) α. Μπορεί να έφυγαν / να φύγουν / να φεύγουν. 

β. Έτυχε να έφυγαν / να φύγουν / να φεύγουν. 
γ. Είναι δυνατόν να έφυγαν / να φύγουν / να φεύγουν. 

 
Πίνακας Α 

 
Από την ανωτέρω κατανομή προκύπτουν οι εξής παρατηρήσεις: 

 
α) Ο ΣΔ της δευτερεύουσας πρότασης, ως φορέας χαρακτηριστικών, όπως έχει 

επισημάνει η Ρούσσου σε πολλές μελέτες της (2000, 2006, 2010), είναι ένα 
στοιχείο στις δομές το οποίο επιλέγεται από το ρήμα της κύριας πρότασης και 
συγχρόνως επηρεάζει τη δομή της δευτερεύουσας. 

β) Η χρονική σχέση κύριας – δευτερεύουσας φαίνεται να αποτελεί σημαντικό 
παράγοντα επιλογής του ΣΔ και των χαρακτηριστικών του2.  

γ) Η ανεξαρτησία του υποκειμένου της να-συμπληρωματικής πρότασης σχετίζεται με 
τον χρόνο της δευτερεύουσας, που έχει παρατηρηθεί από προηγούμενους 
αναλυτές, αλλά, όπως προκύπτει από την ανωτέρω κατηγοριοποίηση, και 
υποστηρίζουμε εδώ, νοούμενος ως χρονική σχέση κύριας – δευτερεύουσας 
(προτερόχρονο, σύγχρονο και υστερόχρονο). 

δ) Η αδυναμία εμφάνισης αορίστου στις να-συμπληρωματικές προτάσεις της ομάδας 
Β δεν είναι αποτελεί έλλειψη χρόνου στη δευτερεύουσα3, αλλά είναι αποτέλεσμα  
χρονικής σχέσης, καθώς το ρήμα της κύριας (με μελλοντική αναφορά) επιλέγει 
υστερόχρονο στη δευτερεύουσα πρόταση. Η παρουσία αορίστου δεν είναι δυνατή, 
όχι λόγω απουσίας χρόνου, αλλά γιατί ο αόριστος δηλώνει το προτερόχρονο 
(Iatridou 2000) και κατά συνέπεια η παρουσία του είναι ασύμβατη, όπως άλλωστε 
και σε αντιγραμματικές προτάσεις π.χ. * Έφυγα αύριο. 

 
 

                                                 
2 Στα λατινικά, για παράδειγμα, ο συγχρονισμός κύριας δευτερεύουσας επηρέαζε την ακολουθία 
χρόνων. 
3 Ας σημειωθεί ότι αυτό έχει ήδη υποστηριχθεί από τους Βελούδη (1985), Roussou (1999) και 
Tsangalidis (1999). Πιο συγκεκριμένα, σε δομές όπου η παρουσία του αορίστου είναι αντιγραμματική 
επιτρέπεται ο Παρακείμενος λόγω της ανοιχτής σε τροπικότητα και μελλοντική πραγμάτωση 
ερμηνείας του. 

Ομάδα Ρήμα κύριας Χαρακτηριστικά συμπληρωματικής 
Α Ανέχομαι / ελπίζω / θέλω / προτιμώ Χρονική σχέση: προτερόχρονο, σύγχρονο, 

υστερόχρονο 
Υποκείμενο: ανεξάρτητο 
 

Β Αποφασίζω / προσπαθώ / σκοπεύω / 
επιχειρώ / τολμώ / έχω 

Χρονική σχέση: υστερόχρονο 
Υποκείμενο: ανεξάρτητο 
 

Γ Μαθαίνω / ξέρω / αρχίζω / σταματώ
  

Χρονική σχέση: σύγχρονο 
Υποκείμενο: υποχρεωτικά συναναφερόμενο 
 

Δ Μπορεί / έτυχε / πρέπει Χρονική σχέση: προτερόχρονο, σύγχρονο, 
υστερόχρονο 
Υποκείμενο: ανεξάρτητο 
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2.3 Η ανάλυση 
 
Σε προηγούμενη εργασία μας (Τσόκογλου & Κλειδή 2011) είχαμε υποστηρίξει ότι 
δεν είναι όλες οι προτάσεις της Ελληνικής πλήρεις προτάσεις. Ως κριτήρια για την 
κατηγοριοποίησή τους θέσαμε: α) την αναφορά του υποκειμένου 
(ανεξάρτητο/ελεγχόμενο), β) τον χρόνο (ανεξάρτητος/αναφορικός) και γ) τη 
νομιμοποίηση των Στοιχείων Αρνητικής Πολικότητας (ΣΑΠ)4. 

Επιπλέον, υποστηρίξαμε ότι οι να-συμπληρωματικές προτάσεις χωρίζονται σε 
πλήρεις και μη πλήρεις προτάσεις, με στοιχείο διάκρισης την ύπαρξη φ-
χαρακτηριστικών στον ΣΔ τους. Αποτέλεσμα του διαχωρισμού είναι: οι να-
συμπληρωματικές προτάσεις με ΣΔ [+φ-χαρακτηριστικά] να είναι πλήρεις και να 
συνιστούν φάση, ενώ εκείνες με ΣΔ [-φ-χαρακτηριστικά], δηλαδή οι δομές ελέγχου, 
να είναι μη πλήρεις και να μην συνιστούν φάση, με συνέπεια την υποχρεωτική 
ανύψωση του υποκειμένου τους στην κύρια πρόταση. 

 Στην παρούσα μελέτη δείχνουμε ότι ο ανωτέρω διαχωρισμός σε πλήρεις και μη 
πλήρεις να-συμπληρωματικές προτάσεις είναι κρίσιμος ιδιαίτερα για την ομάδα 
Ομάδα Γ, για την οποία, όπως επιπλέον διαπιστώσαμε, η χρονική σχέση κύριας – 
συμπληρωματικής πρότασης είναι αποκλειστικά το σύγχρονο. Υποστηρίζουμε ότι 
στην περίπτωση συγχρονισμού κύριας – δευτερεύουσας ο ΣΔ δεν φέρει 
χαρακτηριστικά χρόνου, αφού το σύγχρονο ουσιαστικά δεν αποτελεί χρονική 
πληροφορία για τη συμπληρωματική πρόταση. 

Συνοψίζοντας τις μέχρι τώρα παρατηρήσεις, προσθέτοντας τα συμπεράσματα των 
αναλύσεών μας και εφαρμόζοντας την πρότασή μας στις ανωτέρω ομάδες ρημάτων 
που αναφέρθηκαν προκύπτουν τα εξής: 

 
Α. Ρήματα που επιλέγουν ΣΔ με ανεξάρτητο χρόνο:  
Θέλω / ελπίζω / ανέχομαι / προτιμώ   να έφυγε / να φεύγει / να φύγει 

+ C [προτερόχρονο / σύγχρονο / υστερόχρονο] 
    + πλήρης πρόταση 

+ ΣΔ (+χρόνος, +φ-χαρακτηριστικά) 
    να-συμπληρωματική = [+φάση] 

υποκείμενο ανεξάρτητο 
 

Β. Ρήματα που επιλέγουν ΣΔ με υστερόχρονο: 
Αποφασίζω / προσπαθώ / σκοπεύω  να φύγει / να φεύγει  / να έχει φύγει 
τολμώ / επιχειρώ / έχω  + C [ υστερόχρονο] 

    + πλήρης πρόταση 
+ ΣΔ (+χρόνος, +φ-χαρακτηριστικά) 

    να-συμπληρωματική = [+φάση] 
    υποκείμενο ανεξάρτητο 
 

Γ. Ρήματα που επιλέγουν ΣΔ με αποκλειστικά σύγχρονο: 
Μαθαίνω / ξέρω / αρχίζω / σταματώ  να γράφω 

+ C [-χρόνο] 
- πλήρης πρόταση 
+ ΣΔ (-χρόνος, -φ-χαρακτηριστικά) 

    να-συμπληρωματική = [-φάση]  

                                                 
4 Τα ΣΑΠ χρησιμοποιούνται ως διαγνωστικό κριτήριο εξαιτίας της ιδιότητάς τους να νομιμοποιούνται 
εντός ενός συντάγματος που είναι προτασικό (βλ. Progovac 1992 και Κλειδή 2008: 203). 
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υποκείμενο συναναφερόμενο 
 

Δ. Ρήματα χωρίς υποκείμενο (απρόσωπα) που επιλέγουν ΣΔ με ανεξάρτητο χρόνο: 
Μπορεί / έτυχε   να έφυγαν / να φύγουν / να φεύγουν 

+ C [προτερόχρονο / σύγχρονο/ υστερόχρονο] 
    + πλήρης πρόταση 

+ ΣΔ (+χρόνο +φ-χαρακτηριστικά) 
    να-συμπληρωματική = [+φάση] 

υποκείμενο ανεξάρτητο 
 

Εστιάζοντας στα ρήματα υποχρεωτικού ελέγχου (Ομάδα Γ) υποστηρίζουμε ότι 
επιλέγουν μη πλήρη να-συμπληρωματική πρόταση α) με ΣΔ χωρίς χρόνο και χωρίς φ-
χαρακτηριστικά, δηλαδή ΣΔ στον οποίο δεν ολοκληρώνεται η φάση, και β) με 
υποκείμενο, το οποίο ανυψώνεται υποχρεωτικά λόγω έλλειψης ενδοπροτασιακών φ-
χαρακτηριστικών, όπως φαίνεται στον Πίνακα Β: 
 
Πίνακας Β 
Ο Γιάννης ξέρει / μαθαίνει                  να γράφει 
                 αρχίζει / σταματά           
                                                            σύγχρονο 
 
                   ΣΔ:     -φ-χαρακτηριστικά              -χρόνος  

υποχρεωτική ταυτοπροσωπία
να- συμπληρωματική [-φάση] 

 
[TP Ο Γιάννης [ρΦ ο Γιάννης άρχισε [ΤΡ ο Γιάννης να γράφει [ρΦ ο Γιάννης ]]]] 
[TP Ο Γιάννης [ρΦ ο Γιάννης άρχισε [ΤΡ ο Γιάννης να γράφει [ρΦ ο Γιάννης]]] 
[TP Ο Γιάννης [ρΦ ο Γιάννης άρχισε [ΤΡ ο Γιάννης να γράφει [ρΦ ο Γιάννης]]] 

 
Ας σημειωθεί ότι, αν τα ρήματα υποχρεωτικού ελέγχου συμπληρωθούν από 

ανεξάρτητη χρονικά πρόταση, επιλέγουν ΣΔ ότι και η υποχρεωτική ταυτοπροσωπία 
αίρεται (9): 

 
9) Μαθαίνω / ξέρω ότι γράφεις. 

 
Επίσης, το διαγνωστικό κριτήριο της νομιμοποίησης των ΣΑΠ επιβεβαιώνει τη 

διαφορά τους με τα υπόλοιπα ρήματα (10 και 11)5: 
 

10) α. Θέλω / ελπίζω / ανέχομαι να φέρνει κανέναν φίλο του πού και πού στο 
σπίτι. 
β. Αποφασίζω / προσπαθώ / σκοπεύω να φέρνει κανέναν φίλο του πού και πού 
στο σπίτι. 
 

11) * Μαθαίνω / ξέρω / αρχίζω / σταματώ να γράφω κανένα γράμμα στα αγγλικά. 
 

                                                 
5  Αν και η μονοφασική να-συμπληρωματική δεν νομιμοποιεί ΣΑΠ (α), ο τομέας νομιμοποίησης 
διευρύνεται αν η κύρια γίνει επιδραστική (β): 

α) *Ξέρει να (μην) παίζει τίποτα ροκιές στο πιάνο. 
β) Ξέρει να παίζει τίποτα ροκιές στο πιάνο; 
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Προέκταση των παραπάνω θέσεων θα μπορούσε να αποτελέσει ο εξής 
συλλογισμός: Κάθε φορά που θα παρουσιάζεται συγχρονισμός κύριας – 
συμπληρωματικής πρότασης, δηλαδή σύγχρονο, η συμπληρωματική δεν θα αποτελεί 
φάση και θα εμφανίζεται υποχρεωτική ταυτοπροσωπία. Παρόλα αυτά η πρόβλεψη 
της ταυτοπροσωπίας δεν επιβεβαιώνεται (12): 

 
12) Ανεχόμουν να τραγουδάει φάλτσα και τον άκουγα. 

 
Το γεγονός αυτό οδηγεί στο συμπέρασμα ότι ο συγχρονισμός κύριας – 

δευτερεύουσας πρότασης αποτελεί απαραίτητη αλλά μη ικανή συνθήκη ανύψωσης 
του υποκειμένου. Υποστηρίζουμε, συνεπώς, ότι η να-συμπληρωματική πρόταση 
αποτελεί φάση μόνο αν ο ΣΔ της φέρει φ-χαρακτηριστικά. Αποκλειστικά στις 
περιπτώσεις των ρημάτων αρχίζω / σταματώ / ξέρω / μαθαίνω ο ΣΔ της 
συμπληρωματικής πρότασης δεν φέρει ούτε χαρακτηριστικά χρόνου ούτε φ-
χαρακτηριστικά, με αποτέλεσμα το υποκείμενο να ανυψώνεται για να ελέγξει τα φ-
χαρακτηριστικά στην κύρια πρόταση, όπως φαίνεται στον πίνακα Γ: 

 
Πίνακας Γ 

ΡΗΜΑ ανέχομαι ξέρω / μαθαίνω / αρχίζω / σταματώ 
 ΣΧΕΣΗ 
κύριας 
και 
συμπληρωματικής 

 προτερόχρονο                         υστερόχρονο 
                            σύγχρονο 
 
+ φ-χαρακτηριστικά    - χρόνος           

 
     σύγχρονο 

 
- φ-χαρακτηριστικά        - χρόνος  
 

 ετεροπροσωπία ταυτοπροσωπία 
 

ΕΙΔΟΣ 
συμπληρωματικής 

να-συμπληρωματική [+φάση] να-συμπληρωματική [-φάση] 

 
 
2.4 Συνέπειες της ανάλυσης στη σημασιολογική ερμηνεία ρημάτων 
 
Η πρότασή μας επιτυγχάνει επιπλέον την ερμηνεία σημασιολογικών 
διαφοροποιήσεων στα ρήματα που επιλέγουν συμπληρωματικές προτάσεις. 
Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες περιπτώσεις: 
 
 1) Υπάρχουν δύο ερμηνείες για τα ρήματα αρχίζω / σταματώ: 
α) Εκείνη, κατά την οποία τα ρήματα είναι προσωπικά, με δικό τους δράστη, 
προστακτική και ανύψωση υποκειμένου λόγω έλλειψης φ-χαρακτηριστικών στη να- 
συμπληρωματική πρόταση (13): 
 

13) Αρχίζω να διαβάζω. / Άρχισε να διαβάζεις! 
 
β) Εκείνη, κατά την οποία είναι απρόσωπα, χωρίς δικό τους δράστη, χωρίς 
προστακτική και με ανύψωση του υποκειμένου∙ σε αυτήν την περίπτωση όμως, λόγω 
έλλειψης φ-χαρακτηριστικών στην κύρια πρόταση (14): 
 

14) Η λογοτεχνία άρχισε να του αρέσει. / Τα βιβλία άρχισαν να τον ενδιαφέρουν. 
 
 2) Υπάρχουν δύο ερμηνείες για το ρήμα μαθαίνω με να-συμπληρωματική 
πρόταση (15): 
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α) εκείνη που συμπίπτει με το «διδάσκομαι» (15α) και 
β) εκείνη που συμπίπτει με το «συνηθίζω» (15β): 
 

15) α. Μαθαίνω να παίζω πιάνο. 
β. Έμαθε (κοντά της)  να του αρέσει η τζαζ. / Έμαθε να τον υποτιμούν στη 

δουλειά και να μην αντιδρά. 
 

Στο (15α) το ρήμα συμπληρώνεται από ΣΔ [-χρόνο και -φ-χαρακτηριστικά] που 
δηλώνει σύγχρονο με υποχρεωτική ταυτοπροσωπία, ενώ στο (15β) το ρήμα 
συμπληρώνεται από ΣΔ [+χρόνο και +φ-χαρακτηριστικά] που δηλώνει σύγχρονο, 
προτερόχρονο ή υστερόχρονο χωρίς υποχρεωτική ταυτοπροσωπία. 

 Το διαγνωστικό τεστ με τα ΣΑΠ επιβεβαιώνει την ανάλυσή μας: Στην περίπτωση 
του (15α) αποκλείονται (16α), ενώ στην περίπτωση του 15β επιτρέπονται (16β): 
 

16) α. *Έμαθε επιτέλους να μην ξοδεύει κανέναν μισθό σε ρούχα. 
β. Έμαθε κοντά της να πηγαίνει και σε καμιά συναυλία της τζαζ πού και πού. 
 

 3) Υπάρχουν δύο ερμηνείες για το ρήμα μπορώ (17): 
α) εκείνη που συμπίπτει με το «είμαι ικανός» (17α) και 
β) εκείνη που συμπίπτει με το «ανέχομαι» (17β): 
 

17) α. Μπορώ να γράφω με το αριστερό. 
β. Μπορώ να με υποτιμούν και να μην αντιδρώ. 
 

Στο (17α) το ρήμα συμπληρώνεται από ΣΔ [-χρόνο και -φ-χαρακτηριστικά] που 
δηλώνει σύγχρονο με υποχρεωτική ταυτοπροσωπία, ενώ στο (17β) το ρήμα 
συμπληρώνεται από ΣΔ [+χρόνο και +φ-χαρακτηριστικά] που δηλώνει σύγχρονο, 
προτερόχρονο ή υστερόχρονο χωρίς υποχρεωτική ταυτοπροσωπία6. 
 
 4) Ιδιαίτερη αναφορά πρέπει να γίνει στο ρήμα θυμάμαι. Έχουμε δύο ερμηνείες: 
α) εκείνη που παραφράζεται ως «ανακαλώ στη μνήμη μου» (18α) και 
β) εκείνη που παραφράζεται ως «δεν ξεχνώ» (18β): 
 

18) α. Θυμάμαι να κλειδώνω / να κλειδώνεις την πόρτα. 
β. Θυμήθηκα να κλειδώσω την πόρτα. 

 
Στο (18α) το ρήμα συμπληρώνεται από να-πρόταση που δηλώνει το προτερόχρονο 
και δεν έχει υποχρεωτική ταυτοπροσωπία και στο (18β) το ρήμα συμπληρώνεται από 
να-πρόταση που δηλώνει σύγχρονο ή υστερόχρονο. Παρόλο που για το (18β) έχει 
υποστηριχθεί (Ρούσσου 2006: 125) υποχρεωτική ταυτοπροσωπία, κάτι που 
αντιτίθεται στην ανάλυσή μας, υποστηρίζουμε ότι παραδείγματα όπως το (19), 
δείχνουν ότι η ταυτοπροσωπία δεν είναι υποχρεωτική. 
 

19) Θυμήθηκα να πάρει τα χάπια της και της το είπα. 

                                                 
6 Το διαγνωστικό τεστ με τα ΣΑΠ δεν λειτουργεί εδώ, διότι το μπορώ αποτελεί επιδραστικό 
περιβάλλον και επιτρέπει τη νομιμοποίησή τους (βλ. Giannakidou 1997: 44). 
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3. Έλεγχος αντικειμένου 
 
Η έρευνα έχει δείξει ότι πολλές από τις δομές που συνήθως αναλύονταν ως δομές 
απόδοσης πτώσης κατ’ εξαίρεση7 ή ελέγχου του αντικειμένου δεν παρουσιάζουν 
υποχρεωτική ταύτιση αντικειμένου της κύριας με το υποκείμενο της να-
συμπληρωματικής πρότασης, όπως δείχνουν παραδείγματα σαν το (20): 
 

20) Διέταξαν τον στρατηγό να αποχωρήσει το στράτευμα μέχρι τη δύση του 
ηλίου. 

 
Υποχρεωτική συναναφορά του υποκειμένου της να-συμπληρωματικής με το 

αντικείμενο της κύριας φαίνεται να παρουσιάζουν, όπως έχει παρατηρηθεί, μόνο τα 
ρήματα αντίληψης ακούω και βλέπω (21): 

 
21) α. Βλέπω την Μαρίαi να γράφει ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟi /*j 

β. Ακούω την Μαρίαi να μιλάει ΥΠΟΚΕΙΜΕΝΟi /*j 
 

Στην παρούσα μελέτη υποστηρίζουμε ότι ούτε σε αυτές τις περιπτώσεις η 
συναναφορά υποκειμένου – αντικειμένου είναι υποχρεωτική. Είναι γεγονός ότι η 
αυτοψία (βλέπω κάποιον να) και η αυτηκοΐα (ακούω κάποιον να) σημασιολογικά και 
πραγματολογικά ενισχύουν τη συναναφορά. Ωστόσο, προτάσεις, όπως στα 
παραδείγματα (22) και (23) δεν είναι αντιγραμματικές8/9, όπως έχουν παρατηρήσει 
και οι Κοτζόγλου και Παπαγγελή (Kotzoglou & Papangeli 2007) στην 
επιχειρηματολογία που αναπτύσσουν κατά της ανάλυσης των δομών αυτών ως δομών 
απόδοσης πτώσης κατ’ εξαίρεση: 

 
22) Άκουγα τον Γιάννη να τον ξαναπιάνει ο αλλεργικός του βήχας και δεν 

μπορούσα να κάνω κάτι. 
 

23) Έβλεπα τον Γιάννη να του κλέβουν το πορτοφόλι και δεν έκανα τίποτα! Έχω 
τύψεις! 

 
Σύμφωνα με όσα υποστηρίξαμε (βλ. Τσόκογλου & Κλειδή 2011), εφόσον η 

ταυτοπροσωπία δεν είναι υποχρεωτική, προβλέπεται ότι ο ΣΔ της να-
συμπληρωματικής πρότασης φέρει φ-χαρακτηριστικά, η φάση ολοκληρώνεται στον 
ΣΔ της να-συμπληρωματικής, και κατ’ επέκταση: α) θα δέχεται ΣΑΠ, εάν αποτελεί 
επιδραστικό περιβάλλον και β) θα έχει ανεξάρτητο χρόνο. 

Ελέγχοντας το πρώτο κριτήριο διαπιστώνουμε ότι η πρόβλεψη επιβεβαιώνεται (24 
και 25): 
 

24) Τον είδα να μην αγοράζει τίποτα σημαντικό και έβαλα τις φωνές, αφού ξόδευε 
τα λεφτά του σε χαζομάρες. 
 

                                                 
7 Για τον προβληματισμό και για την επιχειρηματολογία ενάντια σε μία ανάλυση των συγκεκριμένων 
δομών ως δομών απόδοσης πτώσης κατ’ εξαίρεση παραπέμπουμε στους Kotzoglou και Papangeli 
(2007). 
8 Για τις προτάσεις αυτές πρέπει να σημειωθεί ότι το αντικείμενο της κύριας θα πρέπει να εμφανίζεται 
στη να-συμπληρωματική πρόταση με τη μορφή κλιτικού, διότι πρέπει να ικανοποιούνται 
σημασιολογικές-πραγματολογικές συνθήκες. 
9 Για σχετικά δεδομένα πρβλ. Kotzoglou & Papangeli (2007). 
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25) Τον άκουσα να μην παίζει στο πιάνο καμιά από τις ασκήσεις που του έδωσε ο 
δάσκαλος και του έβαλα τις φωνές. 

 
 Ωστόσο, ως προς την ανεξαρτησία του χρόνου, η πρόβλεψή μας δεν φαίνεται να 

επιβεβαιώνεται (26 και 27): 
 
26) Τον είδα να φεύγει / *έφυγε και στεναχωριόμουν. 

 
27) Τον άκουσα να φεύγει / *έφυγε και στεναχωριόμουν. 

 
Η αντιγραμματικότητα, όμως, των παραδειγμάτων 26, 27, υποστηρίζουμε ότι δεν 

οφείλεται στην απουσία χρόνου στη να-συμπληρωματική πρόταση, αλλά στο γεγονός 
ότι τα ρήματα αντίληψης επιλέγουν ΣΔ με χρονικό χαρακτηριστικό [+σύγχρονο], 
χρονική ένδειξη η οποία είναι ασύμβατη με τον αόριστο που, όπως προαναφέραμε, 
δηλώνει το προτερόχρονο. 

Η περίπτωση αυτή επιβεβαιώνει επίσης την ανάλυσή μας, ότι η έλλειψη χρόνου 
στη να-συμπληρωματική δεν σημαίνει αυτομάτως και έλλειψη φ-χαρακτηριστικών 
στον ΣΔ της και άρα η παρουσία φ-χαρακτηριστικών είναι εκείνη που καθιστά τον 
ΣΔ πλήρη και, ως εκ τούτου, λειτουργεί ως σημείο ολοκλήρωσης της φάσης της 
συμπληρωματικής πρότασης. 
 
 
4. Συμπεράσματα 
 
Στην ενότητα αυτή συνοψίζουμε τα συμπεράσματα της παρούσας μελέτης: 
1) Οι να-συμπληρωματικές προτάσεις, οι οποίες στη σχετική βιβλιογραφία 

χαρακτηρίζονται ως προτάσεις με αναφορικό / εξαρτημένο / ελλειπτικό χρόνο, 
δεν είναι όλες ίδιες ως προς τη χρονική τους σχέση με την κύρια πρόταση. Οι 
τρεις πιθανές χρονικές σχέσεις μεταξύ δύο προτάσεων, όπως δείξαμε στην 
ενότητα 2.2, είναι αυτές του υστερόχρονου, του προτερόχρονου και του 
σύγχρονου. Ειδικότερα, στην περίπτωση του σύγχρονου θεωρούμε ότι ο ΣΔ της 
συμπληρωματικής πρότασης δεν φέρει χαρακτηριστικά χρόνου. 

2) Αναφορικά με τον υποχρεωτικό έλεγχο του υποκειμένου υποστηρίξαμε ότι: 
α) Η υποχρεωτική ταυτοπροσωπία αναλύεται ως ανύψωση του υποκειμένου της 

να-συμπληρωματικής στην κύρια πρόταση. 
β) Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανύψωση του υποκειμένου είναι ο ΣΔ της 

να-συμπληρωματικής να στερείται και χρόνου (να δηλώνει το σύγχρονο) και 
φ-χαρακτηριστικών (Μαθαίνω να γράφω.). 

γ) Αν ο ΣΔ της να-συμπληρωματικής φέρει και χρόνο (δηλώνει προτερόχρονο ή 
υστερόχρονο) και φ-χαρακτηριστικά η ταυτοπροσωπία είναι τυχαία (Θέλω να 
φύγω/φύγεις.). 

δ) Αν ο ΣΔ της να-συμπληρωματικής δεν φέρει χρόνο (δηλώνει το σύγχρονο) 
αλλά φέρει φ-χαρακτηριστικά η ταυτοπροσωπία είναι προαιρετική (Τόλμησε 
να απολύσει τους υπαλλήλους. / Τόλμησε να απολυθούν οι υπάλληλοι.). 

ε) Η απουσία αορίστου από να-συμπληρωματικές προτάσεις δεν συνεπάγεται 
απαραίτητα απουσία χρόνου στον ΣΔ της να-συμπληρωματικής, αλλά 
οφείλεται στην ασυμβατότητά του ([+προτερόχρονο]) με χαρακτηριστικά 
χρόνου [+σύγχρονο] ή [+υστερόχρονο]  στον ΣΔ (Σκόπευα να φύγω / *έφυγα). 

3) Ως προς τον έλεγχο αντικειμένου, δείξαμε ότι πρόκειται για σημασιολογική- 
πραγματολογική προτίμηση και όχι για συντακτική-δομική απαίτηση. 
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4) Τα χαρακτηριστικά του χρόνου στη συμπληρωματική επηρεάζουν τη μορφολογία 
του ρήματος της πρότασης, επιλέγονται από το είδος του ρήματος της κύριας 
πρότασης και δημιουργούν, όπως επισημάναμε, μία σημαντική για την ερμηνεία 
χρονική σχέση κύριας – δευτερεύουσας πρότασης. Δεν φαίνεται, όμως, να είναι 
αυτά που καθορίζουν την ολοκλήρωση της παραγωγής, δεν φαίνεται να είναι, 
δηλαδή, ικανή συνθήκη ταυτοπροσωπίας. Σύμφωνα με την ανάλυσής μας, για να 
ολοκληρωθεί η φάση στον ΣΔ δείκτη μιας πρότασης, θα πρέπει αυτός να φέρει 
φ-χαρακτηριστικά.  
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Abstract 
 
The paper presents the methodology used and the stages followed in the creation of a digital 
corpus of written sources for three Modern Greek dialects, namely Pontic, Cappadocian and 
Aivaliot, as part of the overall THALES project “Pontus, Cappadocia, Aivali: In search of 
Asia Minor Greek”. The creation of such a corpus had four distinct stages: collection of 
material, digitization, transcription and annotation on the phonological and morphological 
level. The various challenges met in each stage, as well as the methodological principles 
employed to overcome them are the main topics of the paper. 
 
Λέξεις-κλειδιά: Ποντιακά, Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα, ψηφιακή βάση, γραπτές πηγές, 
επισημείωση 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα ανακοίνωση έχει ως στόχο να περιγράψει και να αναλύσει τις διαδικασίες που 
ακολουθήθηκαν και τις κάθε είδους προκλήσεις που ανέκυψαν κατά τη δημιουργία ενός 
ψηφιακού σώματος γραπτού υλικού με κείμενα από τρεις μικρασιατικές διαλέκτους: τα 
Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα. Η δημιουργία αυτής της βάσης δεδομένων 
πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος με τίτλο «Πόντος, 
Καππαδοκία, Αϊβαλί: Στα χνάρια της Μικρασιατικής Γλώσσας»1. Το πρόγραμμα αποσκοπεί 
στη συστηματική μελέτη των συγκεκριμένων γλωσσικών ποικιλιών2, έτσι ώστε να 
αποκαλυφθούν οι ομοιότητες και διαφορές που τις διακρίνουν σε συγχρονικό αλλά και 
διαχρονικό επίπεδο, στο βαθμό που το διαθέσιμο υλικό το επιτρέπει.   

Οι τρεις αυτές ποικιλίες απαντούν βέβαια στην ευρύτερη περιοχή της Μικράς Ασίας, αλλά 
μοιράζονται και ένα ακόμα βασικό χαρακτηριστικό: την γλωσσική επαφή με την Τουρκική, η 
οποία ήταν πολύ πιο έντονη στην περίπτωση των Ποντιακών και των Καππαδοκικών. Η 
δημιουργία ενός σώματος δεδομένων για τις διαλέκτους αυτές, πέρα από την σημαντική 
συμβολή στην γλωσσολογική έρευνα, συμβάλλει στη διάσωση γλωσσικών ποικιλιών που 
τελούν υπό τον κίνδυνο της εξαφάνισης και επομένως συντείνει στη επιβίωση μίας ευρύτατης 
πολιτιστικής κληρονομιάς, αυτής της Μικράς Ασίας.  

                                                            
1 Το πρόγραμμα (amigre.cs.teiath.gr) έχει ως επιστημονική υπεύθυνη την Καθηγήτρια Αγγελική Ράλλη 
(Πανεπιστήμιο Πατρών) και πραγματοποιείται χάρη στη συνεργασία ερευνητών από τρία ακαδημαϊκά ιδρύματα 
(Πανεπιστήμιο Πατρών, Ε.Κ.Π.Α. και ΤΕΙ Αθήνας). 
2 Οι συγκεκριμένες γλωσσικές ποικιλίες έχουν αποτελέσει συχνά αντικείμενο γλωσσολογικής μελέτης (βλ. 
ενδεικτικά Anastasiadis 1987, Dawkins 1916, Dimela & Ralli 2009, Lagarde 1886, Μανωλέσσου & Παντελίδης 
2011, Michelioudakis & Sitaridou 2010, Παπαδόπουλος 1955, Ralli 2011, Spyropoulos & Kakarikos 2011, 
Τομπαϊδης 1988). Εντούτοις, ως τώρα δεν έχουν μελετηθεί επαρκώς συγκριτικά, ενώ και η δημιουργία μίας 
ψηφιακής βάσης δεδομένων θα επιτρέψει σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό της ενδελεχή έρευνα σε ποικίλα γλωσσικά 
φαινόμενα.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
750-759. Rhodes: University of the Aegean.
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Για την υλοποίηση αυτών των στόχων ήταν αναγκαία η δημιουργία ενός σώματος 
δεδομένων, τόσο από ηχογραφήσεις και γενικότερα προφορικό υλικό, όσο και από γραπτό 
υλικό, δηλαδή από κείμενα3, και από τις τρεις μικρασιατικές γλωσσικές ποικιλίες. Το υλικό 
αυτό έπρεπε να περάσει από ορισμένα στάδια επεξεργασίας, έτσι ώστε να είναι προσβάσιμο 
στο ερευνητικό και ευρύτερο κοινό και κυρίως να είναι αξιοποιήσιμο από την γλωσσολογική 
έρευνα. Όσον αφορά το γραπτό υλικό, στο οποίο εστιάζεται το ενδιαφέρον μας, τα στάδια 
που ακολουθήθηκαν είναι τα εξής: α) εντοπισμός, συλλογή και καταλογογράφηση ενός 
πλήθους κειμένων, τόσο πρωτογενών πηγών, όπως για παράδειγμα χειρογράφων, όσο και 
δευτερογενών πηγών, δηλαδή κειμένων με μεταγλωσσικές πληροφορίες (π.χ. γραμματικές), 
β) ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους του ανευρεθέντος υλικού, γ) μεταγραφή, και τέλος δ) 
επισημείωση μέρους του υλικού με βασικά κριτήρια επιλογής τη χρονολόγηση και την 
προέλευση του κειμένου, καθώς επίσης και την αξιοπιστία των γλωσσικών ή μεταγλωσσικών 
πληροφοριών που φέρει. Στην αναλυτική παρουσίαση των τεσσάρων αυτών σταδίων, μέχρι 
την υλοποίηση του ψηφιακού σώματος γραπτών κειμένων, θα επικεντρωθεί η παρούσα 
μελέτη.  
 
 
2. Στάδια δημιουργίας ψηφιακού σώματος γραπτών κειμένων 
 
2.1 Συλλογή 
 
Το πρώτο στάδιο δημιουργίας του ψηφιακού σώματος γραπτών κειμένων, αυτό της συλλογής 
του υλικού, περιλάμβανε δύο βασικούς στόχους: α) την αναζήτηση και την καταγραφή όλης 
της σχετικής βιβλιογραφίας που αφορά τα Ποντιακά, τα Καππαδοκικά και τα Αϊβαλιώτικα, 
και β) την επιτόπια έρευνα για την αξιολόγηση σημαντικού μέρους της βιβλιογραφίας που θα 
επιλεγεί για να αποτελέσει μέρος της ψηφιακής βάσης δεδομένων.   

Αναλυτικότερα, σε πρώτη φάση δημιουργήθηκε ένας βιβλιογραφικός κατάλογος που 
περιλαμβάνει πρωτογενείς αλλά και δευτερογενείς πηγές, είτε δημοσιευμένες είτε 
αδημοσίευτες (σε μορφή χειρογράφων). Η πρωτογενής βιβλιογραφία περιλαμβάνει λαϊκές 
αφηγήσεις, μύθους, θρύλους, τραγούδια, λαογραφικές περιγραφές, αφηγήσεις ή μαρτυρίες 
γεγονότων. Στη δευτερογενή βιβλιογραφία εντάσσονται γλωσσολογικές μελέτες,  
γραμματικές, λεξικά ή γλωσσάρια. Οι πηγές αυτές εντοπίστηκαν κατά κανόνα στο Κέντρο 
Μικρασιατικών Σπουδών, στο Σπουδαστήριο Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α. αλλά και διάσπαρτες 
σε άλλες βιβλιοθήκες και σπουδαστήρια ελληνικών και ξένων εκπαιδευτικών ιδρυμάτων και 
ερευνητικών κέντρων, καθώς και στις καταγραφές Ποντιακών συλλόγων, όπως για 
παράδειγμα της Επιτροπής Ποντιακών Μελετών4. Επιπλέον, αναζητήθηκε σχετική 
βιβλιογραφία σε εκδόσεις περιοδικών, όπως στα ακόλουθα: Αθηνά, Ελληνική Διαλεκτολογία, 
Λαογραφία, Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα και Νεοελληνική Διαλεκτολογία. Η 
καταλογογράφηση αυτών των πηγών περιλαμβάνει και άλλα στοιχεία, όπως τον συγγραφέα 
και τη χρονολογία, όπου αυτά είναι διαθέσιμα, την περιοχή του γλωσσικού ενδιαφέροντος 
στην οποία αντιστοιχεί, δηλαδή Πόντος, Καππαδοκία ή Αϊβαλί, και φυσικά τα στοιχεία 
έκδοσης, εφόσον πρόκειται για ένα δημοσιευμένο κείμενο.  

Η βιβλιογραφική βάση που δημιουργήθηκε -και θα συνεχίσει καθ’όλη την διάρκεια του 
προγράμματος να εμπλουτίζεται- περιλαμβάνει πάνω από 1.250 βιβλιογραφικές αναφορές. Ο 
                                                            
3 Για τη δημιουργία ψηφιακής βάσης γραπτών κειμένων βλ. ενδεικτικά Goutsos (2010) και Manolessou & 
Toufexis (2011).  
4 Η Επιτροπή Ποντιακών Μελετών επιτρέπει την ηλεκτρονική πρόσβαση σε πλήθος περιοδικών όπως τα 
ακόλουθα: Αρχείο Πόντου, Αστήρ του Πόντου, Εύξεινος Πόντος, Ποντιακή Εστία, Ποντιακή Ηχώ, Ποντιακά 
Φύλλα, Χρονικά του Πόντου κ.ά. (www.epm.gr).  
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αριθμός αυτός δεν είναι ισόποσα κατανεμημένος στις τρεις διαλέκτους, καθώς το μεγαλύτερο 
ποσοστό αφορά βιβλιογραφία για την περιοχή του Πόντου. Για τη γλωσσική ποικιλία της 
Καππαδοκίας υπάρχει επίσης ικανός αριθμός βιβλιογραφικών αναφορών, όλων των ειδών, 
δηλαδή πρωτογενών και δευτερογενών, αλλά και χειρογράφων ή δημοσιευμένων πηγών. 
Αντίθετα, το ποσοστό του υλικού που εντοπίστηκε για τα Αϊβαλιώτικα ήταν συγκριτικά πολύ 
περιορισμένο, ενώ οι πρωτογενείς πηγές και κυρίως τα χειρόγραφα ήταν μεμονωμένα. 
Επομένως, λόγω της ανισοκατανομής αυτής υπήρξε σαφές ότι αντίστοιχα και στο ψηφιακό 
σώμα κειμένων δε θα υπήρχε ισοβαρής αντιπροσώπευση των τριών διαλέκτων.  

Η δεύτερη φάση της συλλογής υλικού προέβλεπε την επιτόπια αναζήτηση του 
χειρογράφου ή του δημοσιευμένου κειμένου, έτσι ώστε να αξιολογηθεί κατά πόσο είναι 
κατάλληλο για να συμπεριληφθεί, στη συνέχεια, στο ψηφιακό σώμα γραπτών κειμένων. Στη 
φάση αυτή προέκυψαν ποικίλα πρακτικά ζητήματα. Η πρώτη δυσκολία αφορούσε τον 
τεράστιο όγκο της συγκεντρωμένης πλέον βιβλιογραφίας, πρωτογενούς και δευτερογενούς, η 
οποία μάλιστα είχε εντοπιστεί διάσπαρτη σε βιβλιοθήκες, σπουδαστήρια και ερευνητικά 
κέντρα. Επομένως, ήταν σχεδόν αδύνατο να αξιολογηθεί κάθε βιβλιογραφική αναφορά.   

Για την αντιμετώπιση αυτής της δυσκολίας τέθηκαν βασικά ερευνητικά αλλά και 
λειτουργικά κριτήρια που θα διευκόλυναν την πρόσβαση στο υλικό, χωρίς να υπονομεύουν 
την ποιότητα της έρευνας. Συγκεκριμένα, η βιβλιοθήκη που θα επιλέγαμε για να 
αξιολογήσουμε τις πλέον ενδιαφέρουσες πηγές θα έπρεπε να διαθέτει τα ακόλουθα 
χαρακτηριστικά: α) πλήθος πηγών, κατά το δυνατόν και από τις τρεις υπό εξέταση γλωσσικές 
ποικιλίες, β) τόσο δημοσιευμένα όσο και χειρόγραφα κείμενα, έτσι ώστε να επιτευχθεί στο 
μέγιστο δυνατό βαθμό η αντιπροσωπευτικότητα (από κοινωνιογλωσσική άποψη) του 
δείγματος, γ) το γραπτό υλικό θα έπρεπε να βρίσκεται μόνο σε έντυπη μορφή, ώστε η 
ψηφιοποίησή του να συμβάλει αποφασιστικά στην έρευνα, και δ) η διεύθυνση της 
συγκεκριμένης βιβλιοθήκης να είναι σύμφωνη φυσικά στο να διαθέσει το εν λόγω υλικό για 
τους ερευνητικούς σκοπούς του προγράμματος. Με βάση τα παραπάνω κριτήρια, η 
ερευνητική ομάδα επέλεξε την βιβλιοθήκη του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών και το 
Σπουδαστήριο Λαογραφίας του Ε.Κ.Π.Α., όπου είχε τη δυνατότητα να αναζητήσει επιτόπου 
το ήδη καταγεγραμμένο υλικό και να το αξιολογήσει.  

 
 

2.2 Ψηφιοποίηση 
 

Οι προγενέστερες ενέργειες αποσκοπούσαν στην δημιουργία ενός ψηφιακού σώματος 
γραπτών πηγών και από τις τρεις γλωσσικές ποικιλίες, έκτασης 2.000.000 λέξεων. Δυστυχώς, 
όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η έλλειψη πρωτογενών πηγών και κυρίως χειρογράφων για 
τα Αϊβαλιώτικα οδήγησε αναπόφευκτα στην μερική αντιπροσωπευτικότητα του δείγματος 
κειμένων που θα ψηφιοποιούνταν. Πέραν αυτής της εγγενούς δυσκολίας, τα κείμενα 
επιλέχτηκαν με βάση συγκεκριμένα κριτήρια.  

Βασικό κριτήριο που τέθηκε ήταν η νομιμότητα της ψηφιοποίησης των κειμένων, 
δεδομένης της προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων (copyright). Δηλαδή, τα κείμενα 
που θα επιλέγονταν θα έπρεπε να χρονολογούνται πριν από το 1938, έτσι ώστε να μην 
εμπίπτουν στις διατάξεις προστασίας των πνευματικών δικαιωμάτων. Ο περιορισμός αυτός 
σήμαινε ότι το σώμα δεδομένων θα μπορούσε να περιλαμβάνει σχεδόν αποκλειστικά 
παλαιότερα κείμενα. Εντούτοις, τα παλαιότερα κείμενα αποτελούν πολύτιμες μαρτυρίες για 
τις διαλέκτους, καθώς αφενός περιέχουν δεδομένα πλησιέστερα στην «αρχική» μορφή των 
γλωσσικών ποικιλιών, πριν την επίδραση της Κοινής Νέας Ελληνικής (ΚΝΕ), και αφετέρου, 
είναι δυσκολότερο να εντοπιστούν. Επομένως, παρά τον περιορισμό αυτό, η αξία του 
ψηφιακού σώματος κειμένων δεν μειώθηκε. Επιπλέον, στο δείγμα συμπεριλήφθηκαν κατ’ 
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εξαίρεση και νεότερα κείμενα, όπως οι εκδόσεις του Κέντρου Μικρασιατικών Σπουδών, το 
οποίο παραχώρησε άδεια ψηφιοποίησης του εν λόγω υλικού στα πλαίσια της συμμετοχής του 
συγκεκριμένου φορέα στο ερευνητικό μας πρόγραμμα.  

Ως προς τα είδη των κειμένων, προτιμήθηκαν κείμενα πεζού λόγου. Τα τραγούδια και τα 
ποιήματα εξαιρέθηκαν από το δείγμα κυρίως γιατί εμφανίζουν ιδιαίτερα γλωσσικά φαινόμενα 
που σχετίζονται άμεσα με τον έμμετρο λόγο, όπου κανείς συναντά, για παράδειγμα, μη 
τυπικές μορφολογικές δομές, ιδιαίτερα συντακτικά φαινόμενα και ενίοτε φωνολογικές 
διαφοροποιήσεις. Επίσης, η καταγραφή τραγουδιών φέρει συνήθως ανεπαρκή στοιχεία 
προέλευσης, καθώς δεν είναι γνωστό σε ποια ακριβώς περιοχή πρωτοδημιουργήθηκαν, πότε 
έλαβαν την μορφή στην οποία δημοσιεύτηκαν, αν έχουν τύχει επεξεργασίας κλπ. Η έλλειψη 
παρόμοιων πληροφοριών θα δυσκόλευε τη συγκριτική μελέτη γλωσσικών ποικιλιών που 
ούτως ή άλλως συνορεύουν γεωγραφικά.  

Επιπλέον, έγινε προσπάθεια να υπάρχει αντιπροσωπευτικό δείγμα όχι μόνο από 
δημοσιευμένα κείμενα, αλλά και από χειρόγραφα. Η παλαιότητα, η σπανιότητα και το είδος 
του κειμένου που διασώζει αποτέλεσαν τα βασικά κριτήρια επιλογής των χειρογράφων. Μόνο 
σε περιπτώσεις όπου ένα ενδιαφέρον χειρόγραφο ήταν εντελώς δυσανάγνωστο ή σε μεγάλο 
βαθμό κατεστραμμένο δεν συμπεριλαμβανόταν στο σώμα κειμένων.   

Το κριτήριο της σπανιότητας των κειμένων έπαιξε σημαντικό ρόλο και στην  επιλογή των 
δημοσιευμένων κειμένων. Επομένως επιλέχθηκαν, κυρίως, κείμενα από σπάνιες ή 
προσωπικές εκδόσεις που είναι ιδιαίτερα δύσκολο να εντοπιστούν. Αυτό δεν σημαίνει ότι από 
το δείγμα εξαιρέθηκαν σημαντικά και γνωστά εγχειρίδια για τη μελέτη των συγκεκριμένων 
μικρασιατικών γλωσσικών ποικιλιών, όπως είναι για παράδειγμα οι μελέτες του Dawkins 
(1916).  

Μετά την επιλογή του βέλτιστου δυνατού δείγματος κειμένων, έκτασης 2.000.000 λέξεων, 
ακολούθησε η διαδικασία της ψηφιοποίησης. Με δεδομένα, πρώτον, τον μεγάλο όγκο των 
κειμένων και, δεύτερον, τις ιδιαιτερότητες που είχαν κυρίως τα χειρόγραφα, έπρεπε να 
επιλεγεί μια διαδικασία ψηφιοποίησης που να διασφαλίζει ποσοτικά αλλά και ποιοτικά το 
αποτέλεσμα. Επιπλέον, έπρεπε η μετατροπή των κειμένων σε ψηφιακή μορφή να μην 
αλλοιώνει την ποιότητά τους, για να γίνουν στη συνέχεια αντικείμενα μελέτης. Με γνώμονα 
αυτά τα κριτήρια επιλέχτηκε η διαδικασία ψηφιοποίησης με φορητό σαρωτή (scanner), η 
οποία έχει ήδη ολοκληρωθεί. Φυσικά, οι ψηφιακές εικόνες που δημιουργήθηκαν θα τύχουν 
της ανάλογης επεξεργασίας, ώστε στο τελικό – προσβάσιμο-  σώμα κειμένων να έχουν 
ομοιόμορφη εμφάνιση, παρά τις πρακτικές δυσκολίες που προέκυψαν κατά την διαδικασία 
της σάρωσης και οφείλονταν κατά κύριο λόγο στο δέσιμο των χειρογράφων αλλά και των 
δημοσιευμένων κειμένων.   
 
 
2.3 Μεταγραφή 
 
Σημαντική συνεισφορά στην γλωσσολογική έρευνα των τριών μικρασιατικών ποικιλιών 
αποτελεί η μεταγραφή μέρους του ψηφιοποιημένου υλικού σε επεξεργάσιμη μορφή5. 
Συγκεκριμένα, από το σύνολο του ψηφιοποιημένου υλικού επιλέχθηκαν γραπτές πηγές 
συνολικής έκτασης 200.000 λέξεων, οι οποίες και μεταγράφηκαν «δια χειρός», χωρίς την 
βοήθεια αυτοματοποιημένου λογισμικού μεταγραφής, λόγω των δυσκολιών που ένα τέτοιο 
εγχείρημα ενδεχομένως να προκαλούσε (δυσκολία αυτόματης αναγνώρισης πολυτονικού 
συστήματος, δυσκολία αυτόματης αναγνώρισης χαρακτήρων στο χειρόγραφο υλικό). 

                                                            
5 Για τη μεταγραφή των νεοελληνικών διαλέκτων βλ. Μανωλέσσου, Μπέης & Μπασέα-Μπεζαντάκου (2006-
2012). 
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Θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι ακριβής φωνολογική ή/και φωνητική μεταγραφή του 
υλικού θα ήταν αδύνατη για τους παρακάτω κυρίως λόγους: α) Τα ακριβή φωνολογικά 
χαρακτηριστικά των τριών διαλέκτων (και ιδίως ορισμένων ποικιλιών των Ποντιακών και 
Καππαδοκικών) παραμένουν αμφίβολα, λόγω έλλειψης υλικού και συστηματικής μελέτης. 
Κατά συνέπεια, όπου ο συλλογέας του υλικού δεν επισημαίνει ή καταγράφει φωνολογικά ή 
φωνητικά στοιχεία, θα αποτελούσε αυθαίρετη και μη αποδεκτή μεθοδολογικά γλωσσολογική 
πρακτική η επιβολή της ερμηνευτικής αντίληψης της ομάδας του προγράμματος ως 
αντικειμενική πληροφορία, β) η ίδια η φύση του γραπτού υλικού δεν επιδέχεται φωνητική 
μεταγραφή, παρά μόνο υπό εξαιρετικές προϋποθέσεις, δεδομένης της έλλειψης πρωτογενούς 
μαρτυρίας για μια πλειάδα φωνητικών χαρακτηριστικών που ενδεχομένως να εμφάνιζε η 
ποικιλία υπό εξέταση, και γ) σε πολλές περιπτώσεις, η συλλογή και η καταγραφή του υλικού 
δεν πραγματοποιήθηκε με επιστημονικό και συστηματικό τρόπο: φωνητικά σύμβολα είτε δεν 
χρησιμοποιούνται συστηματικά είτε δεν επεξηγούνται, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται 
αμφιβολίες σχετικά με την ακριβή τους φωνολογική αξία. Μάλιστα, οι φωνολογικές κρίσεις 
των περισσότερων καταγραφέων θα μπορούσαν να αμφισβητηθούν, καθώς επρόκειτο στην 
συντριπτική τους πλειοψηφία για μη φυσικούς ομιλητές των ποικιλιών που κατέγραφαν, ενώ 
και η αποσπασματικότητα της γνώσης των περισσότερων για τις νεοελληνικές διαλέκτους 
κάθε άλλο παρά συνέδραμε στην ακριβότερη κατά το δυνατόν αποτύπωση της διαλεκτικής 
ποικιλίας. 

Επομένως, η μεταγραφή των 200.000 λέξεων που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του 
ερευνητικού μας προγράμματος δεν αποτελεί φωνολογική, και πολλώ μάλλον φωνητική 
μεταγραφή. Η μέθοδος που ακολουθήθηκε συνίσταται στη μεταγραφή των κειμένων με το 
ελληνικό αλφάβητο και την καθιερωμένη ιστορική ορθογραφία, ενώ οι διαλεκτικές 
ιδιαιτερότητες στο φωνητικό / φωνολογικό επίπεδο αποδόθηκαν με την χρήση κεφαλαίων 
ελληνικών χαρακτήρων και ελάχιστων λατινικών, και μόνο όπου σημειώνονταν από τους 
εκδότες (στην περίπτωση δημοσιευμένου υλικού) ή τους συγγραφείς (στην περίπτωση 
χειρογράφου) των κειμένων. Κατ’αυτό τον τρόπο, αποφεύχθηκε οποιαδήποτε εκ των 
υστέρων, άρρητη, ερμηνευτική γλωσσολογική προσέγγιση, αφού οι φωνολογικές 
ιδιαιτερότητες δηλώθηκαν με βάση όχι τις σημερινές μας υποθέσεις για τις συγκεκριμένες 
ποικιλίες, αλλά τις πραγματικές καταγραφές σε πραγματικό χρόνο. Επιπλέον, η χρήση του 
ελληνικού αλφαβήτου (και ελάχιστων λατινικών χαρακτήρων) θα αποτελέσει οπωσδήποτε 
διευκολυντικό παράγοντα για κάθε μελλοντική γλωσσολογική αναζήτηση στο υλικό. Θα 
πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι ούτε στο επίπεδο της ορθογραφίας επιχειρήθηκαν 
εξομαλύνσεις, παρά μόνο εφόσον παρατηρούνταν ανορθογραφίες σε λέξεις σαφώς 
μαρτυρημένες στην ΚΝΕ (π.χ. «θάλασα»), οι οποίες δεν θα μπορούσαν να θεωρηθούν ότι 
απηχούν καμμία διαλεκτική ιδιαιτερότητα και τυχόν διατήρησή τους απλά θα δυσχέραινε 
κατά πολύ τις μελλοντικές ηλεκτρονικές αναζητήσεις στο σύνολο των γραπτών πηγών. Το 
συγκεκριμένο σύστημα μεταγραφής αποτελεί στο σύνολό του μια πρωτότυπη δημιουργία της 
ερευνητικής μας ομάδας, καθώς είναι προσαρμοσμένο στις ανάγκες, τα δεδομένα αλλά και 
τους σκοπούς του ερευνητικού μας προγράμματος.  

Το αποτέλεσμα της συγκεκριμένης μεθοδολογίας ήταν η δημιουργία ενός εκτεταμένου 
σώματος δεδομένων με ενιαίο σύστημα καταγραφής ανεξαρτήτως της πηγής, το οποίο 
διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό τις ηλεκτρονικές αναζητήσεις για γλωσσικά φαινόμενα κάθε 
είδους (βλ. εικόνα 1). Τα κείμενα που το αποτελούν προέρχονται και από τις τρεις διαλέκτους 
(Ποντιακά, Καππαδοκικά, Αϊβαλιώτικα), ωστόσο μόνο οι δύο πρώτες αντιπροσωπεύονται 
επαρκώς, από περίπου 95.000 λέξεις η κάθε μία, καθώς, όπως έχει ήδη σημειωθεί, οι γραπτές 
πηγές των Αϊβαλιώτικων είναι πολύ περιορισμένες σε αριθμό και έκταση. Για τον λόγο αυτό, 
συμπεριλήφθηκε και ένας αριθμός καταγραφών από προφορικό λόγο στα Αϊβαλιώτικα, ώστε 



[  755  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 

 

το υλικό να αποκτήσει μια –έστω σχετική–  αντιπροσωπευτικότητα για όλες τις υπό εξέταση 
διαλέκτους.  

Η μεταγραφή των κειμένων αντιμετώπισε ουσιαστικές δυσχέρειες, κυρίως λόγω της φύσης 
του υλικού αλλά και της μη συστηματικής μελέτης των διαλέκτων. Συγκεκριμένα, ουσιώδη 
προβλήματα προέκυψαν στην μεταγραφή ορισμένων χειρογράφων, τα οποία ήταν ιδιαίτερα 
δυσανάγνωστα (βλ. εικόνα 2). Καθώς το πρόγραμμα δεν στόχευε βέβαια στην δημοσίευση 
χειρογράφων, αλλά στην καταγραφή υλικού από συγκεκριμένες διαλέκτους, στις περιπτώσεις 
αυτές προτιμήθηκε η ασφάλεια της δημοσιευμένης πηγής, από την πιθανότητα επισφαλούς 
μεταγραφής ενός χειρόγραφου που θα μπορούσε να παροδηγήσει την μελλοντική έρευνα. 
Ωστόσο, το σημαντικότερο πρόβλημα αφορούσε την μη τυποποιημένη γραφή των  

 
Εικόνα (1): Ποντιακό κείμενο στη δημοσιευμένη και στη μεταγεγραμμένη του μορφή 

 
έτον ένας πολλά πλούσιος και είΣεν έναν παιδίν και το παιδίν ατ’ επέγνεν  σο σχολείον. τ’ άλλ’ τα παιδία, π’ 
εκράτναν μετ’ εκείνον, είχαν βαγγέλΟν κι εκείνος ’κ’ είΣεν. είπεν έναν ημέραν την μάναν αχτε «μάνα, τα 
παιδία, όλα που κρατούν μετ’ εμέν, έχουν βαγγέλΑ κι εγώ ’κ’ έχω, κά ’κι λες τον κύρη μ’ και παίρ’ κι εμέν έναν 
βαγγέλΟν;». Η μάνα ’τ’ πα είπεν ατο τον κύρ’ν ατ κι επήρεν κι εδέκεν α κι εδέστεν. ασο εδέστεν κι ύστερον 
έγκεν ας έναν κουιμτΣήν κι εντώκεν απάν’ εκάν πεντακόΣα φιριλία κι εδέκεν ατο τον γιόν ατ. κι ατος πάει κι 
έρται σο σχολείον. έρθεν έναν ημέραν ένας καλόγερος σου πλούσιονος και ερώτεσαν ατον «απόθεν έρΣεσαι και 
πού πας;». είπεν ατ’ς κι εκείνος «ας άγιον όρος έρχουμαι και σον άιν τάφον πάγω». είπεν ατον τον πουρνόν ο 
γιαννίτσης του 
 
διαλέκτων, που αποτυπώνεται εύγλωττα στην τάση των ερευνητών να ακολουθούν ο καθένας 
προσωπικό σύστημα καταγραφής της εκάστοτε ποικιλίας, ειδικά βέβαια σε σχέση με τις 
φωνολογικές ιδιαιτερότητες που απαιτούν διαφοροποίηση από το καθιερωμένο σύστημα 
καταγραφής της ΚΝΕ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασμό μάλιστα με την συχνή έλλειψη ενός 
ευρετηρίου συμβόλων με τις φωνολογικές / φωνητικές τους αξίες, κυρίως στους ερασιτέχνες 
συλλογείς υλικού, καθιστούσε σε πολλές περιπτώσεις εξαιρετικά δύσκολη την ταύτιση των 
πραγματώσεων. Για τον λόγο αυτό εξαιρέθηκαν από το σώμα μεταγραφών κείμενα με πλήθος 
αδιευκρίνιστων στοιχείων, ενώ καταρτίστηκε και ένας αναλυτικός πίνακας, ο οποίος περιέχει 
όλα τα ιδιαίτερα σύμβολα που χρησιμοποίησε η ομάδα του προγράμματός μας μαζί με τις 
φωνολογικές τους αξίες. Ο πίνακας αυτός θα παρέχεται ως ξεχωριστό παράρτημα στον 
ερευνητή της συγκεκριμένης βάσης δεδομένων, ώστε να είναι απόλυτα σαφείς και εύκολα 
προσβάσιμες οι φωνολογικές αντιστοιχίες των συμβόλων. 

Η τελική μορφή των κειμένων, όπως φαίνεται και από την εικόνα (1), είναι διττά χρήσιμη, 
καθώς μπορεί να εξυπηρετήσει τόσο όσους ασχολούνται ερασιτεχνικά με τις συγκεκριμένες 
διαλέκτους όσο και αυτούς που σκοπεύουν στην επιστημονική τους μελέτη. Οι πρώτοι 
απολαμβάνουν την ανάγνωση ουσιαστικά του απλού αλφαβήτου, με κάποια –λίγα στον 
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αριθμό– σύμβολα, σε αντίθεση με την ιδιαίτερα δυσχερή ανάγνωση ενός κειμένου 
μεταγεγραμμένου με το διεθνές φωνητικό αλφάβητο. Αλλά και όσοι στοχεύουν στην 
επιστημονική ανάλυση των δεδομένων δεν δυσχεραίνονται από την υιοθέτηση ενός σχετικά 
συντηρητικού συστήματος μεταγραφής, το οποίο παρέχει όλες τις πληροφορίες που  

 
Εικόνα (2): Χειρόγραφο από το Κέντρο Μικρασιατικών Σπουδών 
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βρίσκονται στις κειμενικές πηγές, χωρίς να τις επισκιάζει ή να τις διαστρεβλώνει με 
επισφαλείς υστερογενείς γλωσσολογικές αναλύσεις. Η δυνατότητα ηλεκτρονικής αναζήτησης 
στο συγκεκριμένο σώμα δεδομένων θα αποτελέσει σημαντικό βοήθημα στη συστηματικότερη 
μελέτη των τριών μικρασιατικών διαλέκτων. 
 
 
2.4 Επισημείωση 
 
Ο τελευταίος στόχος του προγράμματος, όσον αφορά την συλλογή και επεξεργασία του 
γραπτού υλικού, είναι η επισημείωση μέρους των μεταγεγραμμένων κειμένων, συνολικής 
έκτασης 50.000 λέξεων. Όπως είναι ευνόητο, η επιλογή του υλικού προς επισημείωση 
ακολούθησε την ίδια αρχή της αντιπροσωπευτικότητας που ακολουθήθηκε και για τα 
προηγούμενα στάδια της επεξεργασίας. Δεδομένης της έλλειψης κειμένων για την 
Αϊβαλιώτικη διάλεκτο, η τελική κατανομή των λέξεων διαμορφώθηκε ως εξής: περίπου 
22.500 λέξεις τόσο για τα Ποντιακά όσο και για τα Καππαδοκικά, και 5.000 λέξεις περίπου 
για τα Αϊβαλιώτικα. Η επισημείωση πραγματοποιείται σε αρχεία .xls, τα οποία στη συνέχεια 
θα ενσωματωθούν στην βάση δεδομένων που ετοιμάζουν οι συνεργάτες του προγράμματος 
στο ΤΕΙ Αθήνας. 

Η αναλυτική γλωσσολογική επισημείωση, που βρίσκεται στο στάδιο της ολοκλήρωσης, 
αφορά το φωνολογικό και το μορφολογικό επίπεδο, ενώ θα επισημαίνει και δάνειες λέξεις 
αλλά και αρχαϊσμούς. Όσον αφορά την φωνολογία, δηλώνεται μια πλειάδα φαινομένων που 
εμπίπτουν στα χαρακτηριστικά των διαλέκτων και ανήκουν στις ακόλουθες ευρείες 
κατηγορίες: Ανάπτυξη, αποβολή, αφομοίωση, ανομοίωση, ανύψωση, τσιτακισμός, 
εξασθένωση, ενίσχυση, διφθογγοποίηση, συνάρθρωση, μετάθεση, τροπή, φωνητικός 
αρχαϊσμός, δάνειο φώνημα. Η επισημείωση πραγματοποιείται σε επίπεδο μονάδας (δηλαδή 
φωνήεντος - συμφώνου) ή και συλλαβής, εφόσον αφορά δύο τεμάχια. Το φαινόμενο 
σημειώνεται με βάση τον προγενέστερο γνωστό πρόγονο της διαλέκτου, εφόσον πρόκειται 
για τύπο με σχετικά γνωστή ιστορική προέλευση. Στις περισσότερες περιπτώσεις η ιστορική 
αυτή αναγωγή δεν προχωράει πέρα από την Μεσαιωνική Ελληνική, αλλά η έλλειψη 
ιστορικών πηγών και διαχρονικής μελέτης των συγκεκριμένων ποικιλιών σημαίνει ότι, σε 
ορισμένες τουλάχιστον περιπτώσεις, θα πρέπει να θεωρήσουμε ως πλησιέστερο γνωστό 
πρόγονο την Ελληνιστική Κοινή.  

Η μορφολογική επισημείωση πραγματοποιείται σε επίπεδο λέξης και παρέχει μια πλήρη 
γραμματική αναγνώριση, ενώ έμφαση δίνεται και σε πληροφορίες που αφορούν τη σύνθεση 
και την παραγωγή, διαδικασίες που συχνά στις διαλέκτους παρουσιάζουν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον σε σύγκριση με την ΚΝΕ. Σε αυτό το επίπεδο επισημείωσης δεν υπάρχει η 
ιστορική διάσταση που επιβάλλει η φωνολογική επισημείωση και η συνακόλουθη περιγραφή 
ιστορικών φαινομένων, καθώς στην μορφολογία δίνονται απλά συγχρονικές πληροφορίες για 
την πληρέστερη περιγραφή των διαλέκτων. Θα πρέπει να τονιστεί, ωστόσο, ότι σε 
περιπτώσεις ουδετεροποίησης της μορφολογικής διάκρισης σε κάποια γραμματική κατηγορία 
(π.χ. γραμματικό γένος στα Ποντιακά και τα Καππαδοκικά), δηλώνεται η ιστορική 
προέλευση του συγκεκριμένου τύπου. Άλλωστε, η μορφολογική επισημείωση δεν φιλοδοξεί 
να παρέχει και συντακτικές πληροφορίες και, κατά συνέπεια, σε περίπτωση διάστασης του 
μορφολογικού χαρακτήρα ενός τύπου με την συντακτική του λειτουργία (π.χ. επίθετο σε 
αρσενικό γένος που αποτελεί προσδιορισμό σε ονοματική φράση θηλυκού γένους), 
δηλώνονται πάντοτε τα μορφολογικά χαρακτηριστικά και όχι τα λειτουργικά. Αυτό 
διευκολύνει σε μεγάλο βαθμό την ηλεκτρονική αναζήτηση, καθώς οι ενδιαφερόμενοι 
ερευνητές είναι αδύνατον να προβλέψουν λ.χ. πιθανή έλλειψη συμφωνίας σε διάφορα 
συντακτικά περιβάλλοντα, αλλά θα μπορούν σε κάθε περίπτωση να αναζητήσουν και να 
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εντοπίσουν όλα τα σχετικά φαινόμενα με βάση τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των 
σχετικών τύπων. 

Η πλήρης φωνολογική και μορφολογική επισημείωση των γραπτών πηγών συναντά 
σημαντικές δυσκολίες, λόγω της μη συστηματικής προγενέστερης μελέτης των 
συγκεκριμένων διαλέκτων (και ειδικά της Καππαδοκικής), αλλά και της έλλειψης βασικών 
βοηθημάτων (λεξικά, γραμματικές). Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι εξαιρετικά δύσκολη η 
αναγνώριση του τύπου, ιδίως όταν πρόκειται για σχετικά σπάνιες ή δάνειες λέξεις από την 
Τουρκική, οι οποίες δεν βρίσκονται καταγεγραμμένες σε λεξικά. Άλλωστε αποτελεί και ρητό 
στόχο του προγράμματος η εκπόνηση λεξικών για τις συγκεκριμένες διαλέκτους, με βάση και 
την επεξεργασία του γραπτού υλικού, για την διευκόλυνση της μελλοντικής έρευνας. Σε κάθε 
περίπτωση, η υπεύθυνη ερευνητική ομάδα προτείνει την πιθανότερη ερμηνεία, με την ένδειξη 
ότι πρόκειται περισσότερο για εμπεριστατωμένη υπόθεση παρά για πληροφορία. Η ίδια αρχή 
ακολουθείται και στον χαρακτηρισμό φαινομένων (ιδιαίτερα στη φωνολογία), για τα οποία 
υπάρχουν αντιτιθέμενες απόψεις: δίνεται η άποψη των συνεργατών του προγράμματος, η 
οποία συνοδεύεται από σχετικό σχόλιο ή ένδειξη ότι πρόκειται για ερμηνεία όχι κοινώς 
αποδεκτή.  

Η επισημείωση ενός αρκετά εκτεταμένου σώματος γραπτών δεδομένων θα αποτελέσει 
ουσιώδη συνεισφορά στην μελέτη όχι μόνο των συγκεκριμένων διαλέκτων, αλλά και της 
Νεοελληνικής διαλεκτολογίας γενικότερα. Πρόκειται για ένα μοναδικό εργαλείο για την 
γλωσσολογική έρευνα, η οποία θα μπορεί πλέον να πραγματοποιείται ηλεκτρονικά και με 
βάση γλωσσολογικές κατηγορίες. Αποτελεί αυτονόητη παραδοχή ότι παρόμοιες 
επισημειωμένες βάσεις δεδομένων για τις υπόλοιπες διαλέκτους θα πρέπει να ακολουθήσουν, 
ώστε να καταστεί δυνατή η άμεση σύγκριση των διαλεκτικών ποικιλιών και να εξαχθούν 
βασικά συμπεράσματα όσον αφορά την σχέση διαλέκτων και τα σημεία σύγκλισης και 
απόκλισης σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης. Φιλοδοξία των συνεργατών του προγράμματος είναι 
η συγκεκριμένη βάση να εμπλουτιστεί με περαιτέρω μορφολογικές και συντακτικές 
πληροφορίες, ώστε να αποτελέσει πολύτιμο εργαλείο διαλεκτολογικής έρευνας για κάθε 
επίπεδο.  

 
 
3. Συμπεράσματα – Αξιολόγηση αποτελεσμάτων 
 
Η ολοκλήρωση της τεχνικής επεξεργασίας της βάσης γραπτών δεδομένων που επίκειται με 
την ολοκλήρωση της επισημείωσης τμήματος 50.000 λέξεων από το γραπτό υλικό θα 
αποτελέσει εφαλτήριο και πολύτιμο εργαλείο για συστηματική μελέτη των τριών 
μικρασιατικών ποικιλιών (Ποντιακά, Καππαδοκικά και Αϊβαλιώτικα). Πέρα από την διάσωση 
πολύτιμου πολιτισμικού υλικού, η βάση των γραπτών κειμένων προσδίδει στις συγκεκριμένες 
διαλέκτους μια ιστορική διάσταση και συντελεί στην διαχρονική μελέτη τους, έναν τομέα 
στον οποίο η Νεοελληνική διαλεκτολογία σαφώς υστερεί. 

Η διαχρονική ενασχόληση με τις τρεις διαλέκτους καθίσταται ακόμα πιο πρόσφορη από 
την παράλληλη δημιουργία ενός ψηφιακού σώματος προφορικών δεδομένων, που 
πραγματοποιείται στα πλαίσια του ερευνητικού μας προγράμματος. Η σύγκριση των δύο 
ειδών δεδομένων μπορεί να αποβεί ιδιαίτερα διαφωτιστική για την εξέλιξη των τριών 
ποικιλιών, σε συνάρτηση μάλιστα με τα ποικίλα κοινωνιογλωσσικά περιβάλλοντα στα οποία 
βρέθηκαν οι ομιλητές τους. Η ιστορική κοινωνιογλωσσική μελέτη των πηγών θα αποκαλύψει 
την σημασία της αστικής ή μη ενσωμάτωσης, της ανάμειξης πληθυσμών αλλά και της 
γλωσσικής πολιτικής του ελληνικού κράτους για την εξέλιξη των συγκεκριμένων διαλέκτων 
στον ελληνικό χώρο, αλλά και για την ένταση της «πίεσης» που δέχονται από την ΚΝΕ. Σε 
κάθε περίπτωση, η βάση δεδομένων των γραπτών πηγών αποτελεί την βάση για την 
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πληρέστερη γνώση των διαλέκτων και την πληρέστερη κατανόηση της νεοελληνικής 
γλωσσικής πραγματικότητας. 
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Abstract 
 
This paper outlines an electronic language learning environment which was designed 
to support the teaching/learning of Greek as a second or foreign language to students 
in countries around the world. This paper describes the program through which this 
environment was created and goes on to outline: (a) the theoretical framework, (b) the 
history of the project from 2011 to this date and (c) some initial results from the 
evaluation of the data.  

 
Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον, ελληνική γλώσσα, διασπορά, 
κοινότητες μάθησης.   
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η εισήγηση αυτή αναφέρεται σε ένα διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης που 
σχεδιάστηκε για την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας σε μαθητές ελληνικής και μη 
καταγωγής στο εξωτερικό, και ιδιαίτερα στο πώς υλοποιείται η εκμάθηση της 
γλώσσας μέσα στο πλαίσιο της δράσης των Κοινοτήτων Μάθησης αυτού του 
περιβάλλοντος. Το εν λόγω περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης αποτελεί προϊόν του 
Έργου ‘’Ελληνόγλωσση διαπολιτισμική πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
στη διασπορά’’ (2011-2014), το οποίο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση και από εθνικούς πόρους (πρόγραμμα ΕΣΠΑ) και υλοποιείται από το 
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του 
Παιδαγωγικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Κρήτης, με Επιστημονικά Υπεύθυνους 
τους Μιχάλη Δαμανάκη (2011-Μάρτιος 2012), Ομότιμο Καθηγητή του 
Πανεπιστημίου Κρήτης, και την Ασπασία Χατζηδάκη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια 
του Πανεπιστημίου Κρήτης (Μάρτιος 2012-Ιούνιος 2014). 

Η συγκρότηση και λειτουργία Κοινοτήτων Μάθησης αποτελεί μία από τις βασικές 
δράσεις και ένα σημαντικό παραδοτέο του Έργου. Το συγκεκριμένο τμήμα του 
Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης στηρίζεται σε ένα συνδυασμό παιδαγωγικών 
προσεγγίσεων (Skourtou, Kourtis-Kazoullis & Cummins 2006), με κυρίαρχες την 
κοινωνιογνωστική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας (Σπαντιδάκης 2010) και 
την κοινωνιο-εποικοδομιστική και μετασχηματιστική προσέγγιση στη μάθηση 
(Cummins, Brown & Sayers 2007). Βάσει αυτών, το διαδικτυακό μαθησιακό 
περιβάλλον παρέχει ένα χώρο για γλωσσική μάθηση, στον οποίο εκπαιδευτικοί και 
μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε διαδραστικές και πολυμεσικές μαθησιακές 
δραστηριότητες. 

Επιπλέον, τους παρέχει τη δυνατότητα να γίνουν μέλη κοινοτήτων πρακτικής και 
μάθησης αντίστοιχα, μέσω παγκοσμίων δικτύων μάθησης ή Κοινοτήτων Μάθησης.  

 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
760-774. Rhodes: University of the Aegean.
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Για τρία συνεχόμενα σχολικά έτη, από το 2011 μέχρι σήμερα, πολλές τάξεις 
ελληνικής γλώσσας σε σχολικές μονάδες από όλον τον κόσμο συνδέθηκαν μεταξύ 
τους ή/και με σχολεία της Ελλάδας μέσω αδελφοποιήσεων και πραγματοποίησαν 
συνεργατικές δραστηριότητες μέσω διαδικτύου. Στόχος ήταν να δημιουργηθούν 
περαιτέρω κίνητρα στους μαθητές ώστε να ασχοληθούν με την εκμάθηση της 
ελληνικής μέσα από την διαπροσωπική επαφή με άλλους εφήβους, την προσωπική 
εξερεύνηση ζητημάτων κοινού ενδιαφέροντος και την κατάθεση προσωπικών 
απόψεων και εργασιών. Παράλληλα, ωστόσο, μας ενδιέφερε να δοθεί έμφαση και 
στην ίδια τη διδασκαλία/μάθηση της γλώσσας μέσα από τις συνεργατικές αυτές 
δραστηριότητες. 

Στο κείμενο αυτό θα παρουσιαστούν:  
(α) το θεωρητικό πλαίσιο της συγκρότησης και λειτουργίας των Κοινοτήτων 

Μάθησης  
(β) η πορεία υλοποίησης του προγράμματος από το 2011 μέχρι σήμερα και  
(γ) κάποια αρχικά αποτελέσματα της εφαρμογής του έτσι όπως προέκυψαν 

μέσα από απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών. 
  
 

2. Θεωρητικό πλαίσιο 
 
Όπως προαναφέρθηκε, οι κυρίαρχες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στις οποίες 
στηρίζεται ο σχεδιασμός του περιβάλλοντος σε ό,τι αφορά τις Κοινότητες Μάθησης 
είναι η κοινωνιογνωστική προσέγγιση στη διδασκαλία της γλώσσας (Σπαντιδάκης 
2010) και η κοινωνιο-εποικοδομιστική και μετασχηματιστική προσέγγιση στη μάθηση 
(Cummins, Brown & Sayers 2007).Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν οι ακόλουθες 
θεωρητικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία της γλώσσας:  
 
(α) το Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας (Framework 
for Academic Language Learning, Cummins, Brown & Sayers 2007: 215, adapted 
from Cummins 2001: 25, Cummins 2003) και  
(β) το Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο για την Εκμάθηση της Γλώσσας (Combined 
Dynamic Model of Language Learning) (CDMLL) (Σπαντιδάκης 2010). 
 
 
2.1 Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Γλωσσικής Ικανότητας 
 
Σύμφωνα με την προσέγγιση που αναφέρεται ως «Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της 
Ακαδημαϊκής Ικανότητας» (Framework for Academic Language Learning) 
(Cummins 2001), η ανάπτυξη της ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των 
δίγλωσσων μαθητών σε μία συμβατική τάξη θα επιταχυνθεί στο βαθμό που η 
διδασκαλία θα κινηθεί πάνω στους εξής άξονες:  
 
(α) ‘εστίαση στο νόημα’ (focus on meaning) 
(β) ‘εστίαση στη γλώσσα’ (focus on language) 
(γ) ‘εστίαση στη χρήση’(focus on use). 
 

Και στους τρεις άξονες εμπεριέχεται μία κριτική διάσταση. Η γλωσσική 
διδασκαλία που ‘’εστιάζει στο νόημα’’ υπερβαίνει την κατά λέξη κατανόηση του 
κειμένου και μετατρέπεται σε μια διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές συνδέουν το 
νόημα του κειμένου με τη δική τους εμπειρία και προηγούμενη γνώση. Ενεργοποιούν, 
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δηλαδή, τα γνωστικά τους σχήματα, αναλύουν κριτικά τις πληροφορίες του κειμένου 
(π.χ. αποτιμούν την εγκυρότητα των διαφόρων επιχειρημάτων ή προτάσεων) και 
χρησιμοποιούντα αποτελέσματα των συζητήσεων και αναλύσεών τους σε κάποια 
συγκεκριμένη δραστηριότητα ή συνθετική εργασία που τους κινεί το ενδιαφέρον. H 
αναφορά στον κριτικό γραμματισμό εδώ είναι προφανής.  

Η ‘εστίαση στη γλώσσα’ συνδυάζει τη μελέτη της δομής του γλωσσικού 
συστήματος και της λειτουργίας των γλωσσικών τύπων με την κριτική ανάλυση και 
συνειδητοποίηση των τρόπων με τους οποίους η γλώσσα χρησιμοποιείται στην 
κοινωνική πραγματικότητα και το πώς αντιμετωπίζονται οι διάφορες γλωσσικές 
ποικιλίες. Τέλος, η ‘εστίαση στη χρήση’ στηρίζεται στην παρατήρηση ότι η 
κατάκτηση μιας δεύτερης γλώσσας θα παραμείνει αφηρημένη και συνδεδεμένη μόνο 
με δραστηριότητες στην τάξη, εκτός εάν οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
εκφράσουν την ταυτότητά τους μέσα από τη γλώσσα -στόχο χρησιμοποιώντας την 
για να επικοινωνήσουν με ένα αυθεντικό ακροατήριο, που ενθαρρύνει την αμφίδρομη 
επικοινωνία μέσα από το γραπτό και τον προφορικό λόγο. Αυτού του είδους η χρήση 
της γλώσσας-στόχου μπορεί να οδηγήσει στην παραγωγή νέας γνώσης, στη 
δημιουργία λογοτεχνικών κειμένων ή άλλων καλλιτεχνημάτων ή σε δράση που 
σχετίζεται με την κοινωνική πραγματικότητα (λ.χ. επιστολές διαμαρτυρίας για κάποιο 
ζήτημα σε τοπική εφημερίδα). 

Πέρα από τους τρεις αυτούς άξονες, βασικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη της 
ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των δίγλωσσων μαθητών θεωρεί ο Cumminsτην 
επίτευξη της μέγιστης γνωστικής εμπλοκής και της μέγιστης εμπλοκής ταυτότητας 
των μαθητών μέσω των αλληλεπιδράσεων στη μαθησιακή κοινότητα (Cummins 
2001,Cummins2003, Cummins, Brown and Sayers 2007:215).  
 
 
2.2 Το Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) 
 
Το Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) συνδυάζει τρεις 
επιμέρους τάσεις που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της Γλωσσικής Μάθησης 
Υποστηριζόμενης από Υπολογιστή (ΓΜΥΥ, CALL Computer-assisted language 
learning), η οποία διερευνά και μελετά τις εφαρμογές των τεχνολογιών της 
πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μάθηση και διδασκαλία της γλώσσας: 
η πρώτη αντιλαμβάνεται τις ΤΠΕ ως φροντιστηριακά εργαλεία (ΦΕ-ΓΜΥΥ) (Tutorial 
CALL), η δεύτερη δίνει έμφαση στη διαμεσολαβημένη από τον υπολογιστή 
επικοινωνία (ΕΔΥ-ΓΜΥΥ) (Computer-mediated communication CALL or Social 
computing CALL) και η τρίτη στη χρήση των υπολογιστών ως κοινωνιο-γνωσιακών 
εργαλείων (Socio-Cognitive toοls). Η καθεμιά από τις παραπάνω τάσεις παρουσιάζει 
διαφορετικές επιστημολογικές παραδοχές για τη φύση του εκπαιδευόμενου και για τη 
γλώσσα και δίνει διαφορετικές ερμηνείες για τις διαδικασίες και συνθήκες μάθησης, 
διδασκαλίας και ανάπτυξης (Blake 2008, Σπαντιδάκης 2010). 
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Σχήμα 1: Συνδυαστικό Δυναμικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης (ΣΔΜΓΜ) 

 
 
 
3. Πορεία υλοποίησης 
 
Το 2011 ξεκίνησε η διαδικασία σχεδιασμού και δημιουργίας του ηλεκτρονικού 
μαθησιακού περιβάλλοντος (Σπαντιδάκης, Χατζηδάκη & Βασαρμίδου 2013, 
Σπαντιδάκης, Χατζηπαναγιωτίδη, Λενακάκη & Βασαρμίδου 2013, Χατζηδάκη 2013, 
Kourtis-Kazoullis, Spantidakis & Chatzidaki 2014) (βλ. εικόνα 1). 

Παράλληλα, ξεκίνησε και η συγκρότηση και δημιουργία κοινοτήτων μάθησης, οι 
οποίες λειτούργησαν για τρία σχολικά έτη: 2011-2012, 2012-2013 και 2013-2014 
(Kourtis-Kazoullis, Spantidakis & Chatzidaki 2014). Πραγματοποιήθηκε ο 
σχεδιασμός δραστηριοτήτων και η υλοποίηση δραστηριοτήτων με σύγχρονο και 
ασύγχρονο τρόπο.  
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Εικόνα 1: Αρχική σελίδα περιβάλλοντος 

 
 
 
3.1 Δημιουργία Ηλεκτρονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος 
 
Το διαδικτυακό μαθησιακό περιβάλλον παρέχει εργαλεία για (α) εκπαιδευτικούς και 
(β) μαθητές.  

Το περιβάλλον του εκπαιδευτικού παρέχει εργαλεία διαχείρισης των μαθημάτων 
του. Στόχος είναι η δημιουργία μιας κοινότητας πρακτικής μεταξύ των εκπαιδευτικών 
που συμμετέχουν στην κοινότητα. Ο εκπαιδευτικός επικοινωνεί με άλλους 
εκπαιδευτικούς με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο και διαχειρίζεται τις τάξεις του. 
Επίσης, έχει άμεση πρόσβαση στις κοινότητες μάθησης όπου μπορεί να βρει «ταίρι» 
και να αδελφοποιήσει τη δικιά του τάξη με μια άλλη τάξη στη διασπορά ή με μια 
τάξη στην Ελλάδα.  

Το περιβάλλον του μαθητή δίνει πολλές δυνατότητες για (α) συμμετοχή σε 
διαδραστικές και πολυμεσικές μαθησιακές δραστηριότητες και (β) συμμετοχή στις 
Κοινότητες Μάθησης. Μετά την εισαγωγή στο περιβάλλον με κωδικό, οι μαθητές, 
μόνοι ή με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, επιλέγουν το επίπεδο γλωσσομάθειάς 
τους (από Α1 έως Β2). Υπάρχουν δύο «διαδρομές», μία διαδρομή που ξεκινάει από 
το επίπεδο Α1 για παιδιά μικρής ηλικίας και μία άλλη που αφορά εφήβους που 
ξεκινούν από το ίδιο επίπεδο την εκμάθηση της Ελληνικής (βλ. εικόνα 2). Πατώντας 
πάνω σε κάθε ‘ομάδα παιδιών’ ο χρήστης εισάγεται στο αντίστοιχο επίπεδο 
γλωσσομάθειας. 
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Εικόνα 2: Επίπεδα γλωσσομάθειας 

 
 

Μετά την επιλογή επιπέδου γλωσσομάθειας, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
επιλέξουν να ασχοληθούν με ποικίλα στοιχεία του περιβάλλοντος (βλ. εικόνα 3): Το 
περιβάλλον του μαθητή παρέχει εργαλεία όπως: 

 Γλώσσα 
 Ιστορία 
 Μυθολογία 
 Τραγουδώ 
 Παίζω  
 Επικοινωνώ  
 Βιβλιοθήκη 
 Κοινότητες μάθησης 
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Εικόνα 3: Δυνατότητες περιβάλλοντος 

 
 
 
3.2 Συγκρότηση και Λειτουργία Κοινοτήτων Μάθησης  
 
Οι Κοινότητες Μάθησης ορίζονται ως «…σχηματισμοί ανθρώπων που μοιράζονται 
ένα κοινό στόχο, συνεργάζονται, αντλούν ο ένας από τον άλλον, σέβονται τις 
διαφορετικές οπτικές, προωθούν ενεργά μαθησιακές ευκαιρίες, δημιουργώντας ένα 
δραστήριο συνεργατικό περιβάλλον, ενισχύοντας το δυναμικό των μελών, 
δημιουργώντας νέα γνώση» (Kilpatrick et al. 2003). Αποτελούν μαθησιακά 
περιβάλλοντα στα οποία οι συμμετέχοντες (μαθητές, εκπαιδευτικοί ή συντονιστές) 
μπορούν να έρχονται σε επαφή, να επικοινωνούν, να θέτουν στόχους, να 
συνεργάζονται και να μαθαίνουν (Χλαπάνης & Δημητρακοπούλου 2004). Σήμερα, 
στην εποχή του Web 2.0 υπάρχουν πολλά είδη κοινοτήτων μάθησης και κοινοτήτων 
πρακτικής, καθώς και πολλά τεχνολογικά εργαλεία που στεγάζουν αυτές τις 
εφαρμογές. Ωστόσο, οι Κοινότητες Μάθησης που έχουν δημιουργηθεί στο πλαίσιο 
του προγράμματος «Ελληνόγλωσση Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Διαπολιτισμική 
Εκπαίδευση στη Διασπορά» εστιάζουν στις αδελφοποιήσεις σχολικών τάξεων, οι 
οποίες εντάσσονται σε ένα ευρύτερο περιβάλλον συνεργασίας, επικοινωνίας και 
μάθησης μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητών. Η συμμετοχή σε Κοινότητες Μάθησης 
σημαίνει ότι οι συμμετέχοντες μαθαίνουν μέσα από μια κοινότητα όπου υπάρχουν 
κοινοί μαθησιακοί και γλωσσικοί στόχοι, αμοιβαία συμμετοχή, και όπου η ετερότητα 
διευκολύνει τη συνεργασία (βλ. εικόνα 4).  
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Εικόνα 4: Κοινότητες μάθησης 

 
 
Η συγκρότηση των κοινοτήτων μάθησης ξεκινάει με την αίτηση του/της 

εκπαιδευτικού για εύρεση κατάλληλης τάξης για συνεργασία. H επιλογή γίνεται από 
την Υπεύθυνη για τις Κοινότητες Μάθησης και τις συνεργάτιδές της, οι οποίες 
χρησιμοποιούν τα παρακάτω κριτήρια για να βρουν την κατάλληλη τάξη ή τάξεις για 
συνεργασία:  

• Ηλικίες μαθητών/τριών(10-18) 
• Επίπεδο γλωσσομάθειας (A2-B2, CEFR) 
• Ενδιαφέροντα  
• Είδος σχολείου  
• Χώρα προέλευσης (Νότιο ή Βόρειο Ημισφαίριο)  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν ένα από τα τρία μοντέλα 
αδελφοποίησης: 

1. Τάξη στη διασπορά- Τάξη στη διασπορά 
2. Τάξη στη διασπορά - Τάξη στην Ελλάδα 
3. Τάξη στη διασπορά - Τάξη στη διασπορά - Τάξη στην Ελλάδα 

Από το 2011 μέχρι σήμερα, έλαβαν μέρος στις Κοινότητες Μάθησης 62 τάξεις: 
• 2011-2012: 23 τάξεις σε έντεκα πόλεις και σε έξι χώρες: Αυστραλία, Η.Π.Α., 

Καναδάς, Ηνωμένο Βασίλειο, Ν. Αφρική, Γερμανία, Ελλάδα 
• 2012-2013: 20 τάξεις σε δεκαέξι πόλεις και σε δέκα χώρες: Αυστραλία, 

Η.Π.Α., Καναδάς, Ν. Αφρική, Ηνωμένο Βασίλειο, Τουρκία, Ελλάδα, 
Γερμανία, Ελλάδα, Ουκρανία, Αργεντινή  

• 2013-Ioύνιος 2014:19 τάξεις σε έντεκα πόλεις και σε έξι χώρες: Ρωσία, 
Ελλάδα, Η.Π.Α. Αυστραλία, Καναδάς και Τουρκία 

Η διαδικασία περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια: 
1. Εύρεση της κατάλληλης αδελφής τάξης 
2. Πρώτη επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών με τη βοήθεια του μέντορα 

(ασύγχρονη και σύγχρονη) (βλ. εικόνες 5 και 6) 
3. Προετοιμασία της πρώτης δραστηριότητας των μαθητών (π.χ. «Το προφίλ 

μου») 
4.  Σύγχρονη επικοινωνία (π.χ. παρουσίαση του προφίλ σε μια άλλη τάξη)  
5. Ανακοίνωση για το σχεδιασμό νέων δραστηριοτήτων, ανάλογα με κοινά 

ενδιαφέροντα, το πρόγραμμα σπουδών κ.λπ. Παραδείγματα δραστηριοτήτων 
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είναι «Η Πόλη μου », «Διακοπές και Events», «Μετανάστευση στην οικογένειά 
μου, την κοινότητα, την πόλη ή τη χώρα», «Διάσημοι Έλληνες στη χώρα μου», 
«Πακέτα Πολιτισμικής ανταλλαγής», «Συλλογική συγγραφή ιστορίας», 
δημιουργία βίντεο για το «Τι σημαίνει για μας να μαθαίνουμε Ελληνικά» (βλ. 
εικόνα 7).  

6. Ασύγχρονη ή σύγχρονη εργασία 
7.  Σύγχρονη παρουσίαση των αποτελεσμάτων (π.χ. παρουσίαση μέσω Big Blue 

Button (BBB) ή skype, κριτικός αναστοχασμός και συζήτηση) 
8. Αναστοχασμός στον ειδικό χώρο του περιβάλλοντος 

 
Εικόνα 5: Ομαδική φωτογραφία μετά την τηλεδιάσκεψη μεταξύ τάξης στην Αυστραλία και τάξης στο 

Τορόντο. 
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Εικόνα 6: Τηλεδιάσκεψη με τάξη στον Καναδά 

 
 

Εικόνα 7: Εργασία μαθητών για τη μετανάστευση στην οικογένειά τους 

 
 

Η ‘μέντορας’ υποστηρίζει και καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς καθόλη τη διάρκεια 
της υλοποίησης των δραστηριοτήτων, που μπορεί να διαρκέσουν και μήνες. 
 
 
4. Ανατροφοδότηση από Εκπαιδευτικούς και Μαθητές/ριες 

 
Παράλληλα με τη λειτουργία των Κοινοτήτων Μάθησης, έγινε συλλογή ερευνητικών 
δεδομένων προκειμένου να διερευνηθεί η αποτελεσματικότητα του περιβάλλοντος 
και των δραστηριοτήτων. Συγκεκριμένα, έγιναν τα ακόλουθα: 
(α) Πραγματοποιήθηκαν συνεντεύξεις εκπαιδευτικών μέσω τηλεδιάσκεψη στις οποίες 
κατέθεσαν τις απόψεις τους για τα οφέλη και τις δυσκολίες του εγχειρήματος. 
(β) Μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, οι μαθητές και οι μαθήτριες 
καλούνταν να αναστοχαστούν και να καταθέσουν τις απόψεις και τις εντυπώσεις τους 
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σε ειδικό χώρο στο ηλεκτρονικό περιβάλλον. Ο αναστοχασμός μας έδωσε χρήσιμες 
πληροφορίες για τη λειτουργία των κοινοτήτων, αλλά παράλληλα βοήθησε τους 
μαθητές και τις μαθήτριες να διαπιστώσουν οι ίδιοι τι είχαν μάθει. 
(γ) Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες απάντησαν σε ηλεκτρονικά 
ερωτηματολόγια που είχαν αναρτηθεί στον χώρο των Κοινοτήτων Μάθησης και τα 
οποία τους ζητούσαν να δώσουν πληροφορίες για τον εαυτό τους αλλά και να 
απαντήσουν συγκεκριμένες ερωτήσεις λ.χ. «Τι σου άρεσε από τις επικοινωνίες που 
είχες με την άλλη τάξη;», «Τι σου έκανε εντύπωση;», κλπ. 

Στη φάση αυτή τα δεδομένα μας είναι κάπως περιορισμένα σε όγκο, αλλά μας 
επιτρέπουν να έχουμε μια σαφή εικόνα για τη θετική ανταπόκριση που είχε η 
συμμετοχή των μαθητών στις Κοινότητες Μάθησης. Οι απαντήσεις των μαθητών και 
των εκπαιδευτικών συγκλίνουν ως προς τα οφέλη σε γνωστικό/γλωσσικό και 
συναισθηματικό/ψυχολογικό επίπεδο που προκύπτουν από το εγχείρημα αυτό. 
Από μια πρώτη κατηγοριοποίηση προκύπτουν τα ακόλουθα: 

 
 

4.1 Οφέλη σε ψυχολογικό/συναισθηματικό επίπεδο 
 

(α) Η συμμετοχή στις Κοινότητες Μάθησης έδωσε στους μαθητές και στις μαθήτριες 
την αίσθηση ότι συμμετείχαν σε μια «κοινότητα» ατόμων της ηλικίας τους, που είχαν 
πολλά κοινά σημεία, παρά τις όποιες διαφορές τους. Από τις απαντήσεις στα 
ερωτηματολόγια σταχυολογούμε ορισμένες που απεικονίζουν αυτήν την εμπειρία:  
 

 «We got to know each other» 
 «Κατάλαβα ότι ακόμα και οι νέοι στις άλλες χώρες έχουν τις ίδιες ανησυχίες με 

εμάς» 
 «Μου άρεσε που μάθαμε για μια μακρινή πόλη και επειδή γνωρίσαμε παιδιά 

από την πόλη αυτή» 
 (με εντυπωσίασε) «Πόσα κοινά είχα με τα παιδιά από την Ελλάδα» 

 
Επίσης, μέσα από τη συνεργατική δράση των τάξεων πάνω σε δραστηριότητες, 

δημιουργούνται και φιλικές σχέσεις που μπορεί να διαρκέσουν και πέρα από την 
ολοκλήρωση της εκάστοτε αδελφοποίησης. 
 

 
 
(β) Επειδή πολλές από τις δραστηριότητες, ειδικά στο αρχικό στάδιο της 
αδελφοποίησης, στόχευαν στη αλληλογνωριμία των συμμετεχόντων, οι μαθητές/τριες 
κάθε τάξης είχαν την ευκαιρία να προβάλουν την προσωπική ταυτότητά τους με όλα 
τα πολιτισμικά στοιχεία που εκείνοι/ες θεωρούσαν σημαντικά. Αυτό ήταν ιδιαίτερα 
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σημαντικό για τα παιδιά από τη Διασπορά που πήραν μέρος σε συνεργατικές 
δραστηριότητες με θέματα όπως η κοινότητα των Ελλήνων στην πόλη τους, ιστορίες 
μετανάστευσης συγγενών τους, διάσημοι Έλληνες της παροικίας κλπ. Από την 
παρατήρηση αλλά και από τις απαντήσεις και τις συνεντεύξεις των εκπαιδευτικών 
φάνηκε ότι τα παιδιά άντλησαν μια αίσθηση υπερηφάνειας ερευνώντας και 
προβάλλοντας την τοπική και την οικογενειακή τους ιστορίας, και βρίσκοντας 
ομοιότητες με αυτές άλλων μαθητών σε άλλες χώρες. Έτσι, επιτεύχθηκε η ‘’μέγιστη 
επένδυση ταυτότητας’’ που αποτελεί βασικό στοιχείο του «Πλαισίου για την 
Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής Ικανότητας» (Cummins 2001) (βλ. εικόνα 8). 
 

Εικόνα 8: Εργασία μαθητών για την ελληνική τους ταυτότητα 

 
 
 
4.2 Οφέλη σε γλωσσικό / γνωσιακό επίπεδο 
 
(α) Η συμμετοχή των μαθητών σε Κοινότητες Μάθησης διεύρυνε τον χώρο χρήσης 
της ελληνικής γλώσσας και δημιούργησε «αυθεντικά ακροατήρια». Εάν η αδελφή-
τάξη βρισκόταν στην Ελλάδα, οι ‘’εταίροι’’ ήταν φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής, 
εάν όχι, οι εταίροι ήταν και αυτοί ‘’μαθητές της Ελληνικής’’. Σε κάθε περίπτωση, οι 
μαθητές καλούνταν να χρησιμοποιήσουν την ελληνική γλώσσα για να μιλήσουν με 
ανθρώπους της ηλικίας τους, στο πλαίσιο αυθεντικής επικοινωνίας, κάτι που λείπει 
από οποιαδήποτε τάξη. Αυτό οπωσδήποτε αύξησε το ενδιαφέρον τους και το κίνητρό 
τους για συμμετοχή στο μάθημα και βελτίωσε την επίδοσή τους. Είναι 
χαρακτηριστικές απαντήσεις όπως οι ακόλουθες, που δόθηκαν στην ερώτηση «Το να 
μιλάς με μαθητές σε άλλες χώρες σε βοήθησε περισσότερο να εξασκήσεις τα Ελληνικά»: 
 

 «Yes it helped because we don't talk Greek with other people our age»
 «Υes because we got the chance to talk with people our age» 
 «Μου άρεσε πολύ που γνωριστήκαμε μεταξύ μας, μάθαμε τα ήθη και τα έθιμα 

των άλλων χωρών και γενικά ήταν μια υπέροχη και ξεχωριστή εμπειρία». 
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(β) Αυξήθηκαν οι ευκαιρίες εξάσκησης των μαθητών στη γλώσσα-στόχο, αφού είχαν 
την ευκαιρία να επικοινωνούν με σύγχρονο και ασύγχρονο τρόπο στην ελληνική 
γλώσσα.  
 
(γ) Επίσης, τα θέματα που επέλεγαν οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες για 
συνεργατικές δραστηριότητες δημιούργησαν ένα διαφορετικό πλαίσιο για την 
εκμάθηση της Ελληνικής και εξασφάλισε τη δημιουργία γνώσης πάνω σε ειδικά 
θέματα παράλληλα με την εκμάθηση της γλώσσας-στόχου.  
 
(δ) Η εκμάθηση της γλώσσας-στόχου γινόταν με τρόπο πολύ πιο ενδιαφέροντα για 
τους μαθητές, αφού η αναγκαιότητα της κατοχής συγκεκριμένου λεξιλογίου, 
γραμματικών κανόνων ή κειμενικού είδους προέκυπτε ως φυσικό επακόλουθο της 
ανάγκης να υλοποιήσουν δραστηριότητες όπου θα μιλούσαν για κάποιο 
συγκεκριμένο θέμα, κλπ. 
 
(ε) Το περιβάλλον των Κοινοτήτων Μάθησης δίνει στους μαθητές και στις μαθήτριες 
τη δυνατότητα να επικοινωνούν με γραπτά κείμενα ή προφορικά μέσω 
τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, στο πλαίσιο των συνεργατικών δραστηριοτήτων, οι 
μαθητές δημιουργούν εργασίες που συνδυάζουν γραπτή γλώσσα, προφορική γλώσσα, 
οπτική αναπαράσταση, ηχητική αναπαράσταση, κ.λπ. με άλλα λόγια, εξασκούνται 
στη γλώσσα-στόχο μέσω πολυτροπικών κειμένων (Kress & vanLeeuwen 1999). 
  
 
4.3 Οφέλη για τους εκπαιδευτικούς 
 
Στο τέλος της κάθε σχολικής χρονιά ζητήσαμε από τους εκπαιδευτικούς να 
συμπληρώσουν ένα ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο που 
συμπληρώθηκε από εκπαιδευτικούς το σχολικό έτος 2012-2013 μας έδωσε χρήσιμες 
πληροφορίες για το σχεδιασμό των κοινοτήτων. Οι εμπειρίες των εκπαιδευτικών ήταν 
πολύ θετικές. Αντιμετώπισαν ελάχιστα προβλήματα, κυρίως στο θέμα της διαφοράς 
της ώρας στη σύγχρονη επικοινωνία και στη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών 
και τον προγραμματισμό.  
 

Στην ερώτηση «Τι εμπειρία αποκομίσατε από το πρόγραμμα των Κοινοτήτων 
Μάθησης», απάντησαν ότι: 
 

 «Φυσικά θετική και πολύ ενδιαφέρουσα» 
 «Η εμπειρία ήταν πρωτοποριακή και μοναδική». 
 «Η εμπειρία ήταν φοβερή!» 
 «Είναι αρκετά ενδιαφέρον γιατί μας δίνεται η ευκαιρία να δουλέψουμε με λίγο 

διαφορετικό τρόπο απ' ότι πριν και να εμπλουτίσουμε το μάθημα με νέα 
στοιχεία.» 
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 «Η εμπειρία ήταν θετικότατη. Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και 
απόδειξη αυτού είναι ότι ερχόντουσαν στην Κοινότητα για τη σύνδεση μέσω 
skype ώρες εκτός σχολικού προγράμματος και πάρα τον φόρτο εργασίας από το 
πρωινό τους σχολείο. Ποίκιλλε το μάθημα. Οι μαθητές μέσα από τις ζωντανές 
συνδέσεις καλλιέργησαν τον προφορικό λόγο και συγχρόνως πλούτισαν τις 
γνώσεις τους αναφορικά με τις άλλες χώρες. Το γεγονός ότι συνομιλούσαν με 
συνομήλικά τους ελληνόπουλα, με τα οποία απέκτησαν διαδικτυακές φιλίες, σε 
τόσο μακρινές χώρες απετέλεσε ισχυρό κίνητρο για τη συμμετοχή τους στο 
πρόγραμμα». 

 «Η εμπειρία ήταν πολύ καλή. Οι μαθητές μου ενθουσιάστηκαν, μάθαμε 
πράγματα για το Μαϊάμι και ότι υπάρχουν σχολεία όπου τα παιδιά διδάσκονται 
ελληνικά». 

 «Άριστες εντυπώσεις τόσο από μαθητές όσο και από τους εκπαιδευτικούς». 
 

Στην ερώτηση, «Ποιες δυσκολίες συναντήσανε» απάντησαν: 
 «Δεν υπήρξαν σπουδαίες δυσκολίες. Η πιο σημαντική ήταν η μεγάλη διαφορά 

ώρας με την Αυστραλία. Οι μαθητές έπρεπε να έρθουν απογευματινές/βραδινές 
ώρες στο κτίριο της Κοινότητας για τη σύνδεση. Με δεδομένο ότι μένουν σε 
άλλες περιοχές του Τορόντο και έχουν βαρύ σχολικό πρόγραμμα από το πρωινό 
τους το σχολείο καθώς επίσης συμμετέχουν σε άλλες εξωσχολικές 
δραστηριότητες, δεν ήταν πάντα απόλυτα εύκολο. Παρόλα αυτά η συμμετοχή 
τους ήταν αρκετά μεγάλη». 

 «Καμιά» 
 «Η διαφορά ώρας ανάμεσα στα δύο σχολεία δυσκολεύει τα πράγματα αρκετά 

γιατί είναι λίγο περίπλοκο το να συντονίσουμε τις συναντήσεις στο διαδίκτυο. 
Επίσης υπήρξε μια σημαντική θα έλεγα καθυστέρηση στην αρχή του 
προγράμματος από την άλλη πλευρά» 

 «Δε συνάντησα προβλήματα, γιατί είχα τη βοήθεια του συναδέλφου της 
πληροφορικής».  

 
Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι δυσκολίες των κοινοτήτων οφείλονταν κυρίως 

(α) στη διαφορά ώρας από χώρα σε χώρα και (β) στην καθυστέρηση ή μη 
ανταπόκριση από ένα από τα δύο ή τρία μέλη των κοινοτήτων. Εδώ αναδεικνύεται 
και η μεγάλη σημασία που έχουν η άριστη συνεργασία και ο συντονισμός για την 
ικανοποιητική υλοποίηση των αδελφοποιήσεων.  
 
 
5. Επιλογικά 
 
Οι συνεργατικές δραστηριότητες που προβλέπεται να υλοποιηθούν κατά την 
τελευταία φάση του Έργου (πρώτο εξάμηνο 2014) θα εστιάζουν περισσότερο στην 
αξιοποίηση των γλωσσικών πόρων που προσφέρει το ίδιο το Περιβάλλον Μάθησης. 
Επίσης, θα καταγραφούν με πιο συστηματικό τρόπο οι αξιολογήσεις των 
εκπαιδευτικών και των μαθητών αλλά και οι ίδιες οι παραγωγές των τάξεων (λ.χ. 
‘’πολιτισμικά πακέτα’’, κ.α.). Προς το παρόν φαίνεται ότι η συγκρότηση και 
λειτουργία Κοινοτήτων Μάθησης συμβάλλει σημαντικά στην εκμάθηση της 
Ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας στη διασπορά, καθώς προσφέρει στους 
μαθητές την ευκαιρία (α) να ερευνήσουν και να μοιραστούν την ταυτότητά τους με 
άλλους και (β) να χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα-στόχο για αυθεντικούς 
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επικοινωνιακούς σκοπούς με ακροατήρια ‘ελκυστικά’ ως προς την ηλικία και τα 
ενδιαφέροντα. 
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Abstract 
 
This paper proposes an educationally-oriented theoretical and methodological 
framework for classroom discourse analysis. This framework is informed by a wider 
social semiotic perspective, as well as by various approaches to classroom discourse 
analysis. It is implemented in the investigation of a Modern Greek language lesson, 
which is discussed in terms of its aspects of interdiscursivity. The detected mixture of 
the pedagogic discourses employed by the teacher is the manifestation of his 
creativity, mainly in terms of his teaching practices and, to a lesser extent, with regard 
to cultivated literacies. The observations from the analysis could be utilized in teacher 
training, curricula design and the development of educational resources. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ανάλυση σχολικού λόγου, γλωσσική διδασκαλία, γραμματισμοί, 
διαλογικότητα, διδακτικές πρακτικές, εκπαιδευτική γλωσσολογία 
 
 
1. Εισαγωγή 

 
Το παρόν κείμενο αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας η οποία έχει διπλή 
στόχευση: τη δημιουργία ενός θεωρητικού–μεθοδολογικού πλαισίου για την 
ανάγνωση του εκπαιδευτικού γίγνεσθαι από μια κοινωνιογλωσσολογική οπτική και, 
με βάση το συγκεκριμένο πλαίσιο, μια πρώτη χαρτογράφηση των τάξεων λόγου 
(orders of discourse) (Fairclough 2003) εντός των οποίων κινούνται οι διδακτικές 
πρακτικές εκπαιδευτικών που διδάσκουν τη νέα ελληνική γλώσσα στην ελληνική 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Μέρος του πλαισίου αυτού έχει ήδη δημοσιευθεί σε 
διάφορα κείμενα (Κουτσογιάννης 2010α, 2011, 2012) και έχουν καταβληθεί 
προσπάθειες ερευνητικής αξιοποίησής του στην ανάλυση μαθησιακού υλικού 
(Κουτσογιάννης 2010β, Παυλίδου 2011, Χατζηκυριάκου υπό δημοσίευση), στην 
ανάλυση του σχολικού χώρου (Koutsogiannis, Adampa, Antonopoulou, 
Hatzikyriakou & Pavlidou to appear), καθώς και σε επιμορφώσεις εκπαιδευτικών. 
Λόγω του γεγονότος ότι υπάρχουν αρκετές δημοσιευμένες εργασίες σε σχέση με τη 
θεωρητική βάση της συγκεκριμένης πρότασης, σε συνδυασμό με τον περιορισμένο 

                                                            
1 Τα δεδομένα που παρουσιάζονται στο παρόν κείμενο αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου 
προγράμματος με τίτλο «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών σεναρίων βασισμένων 
σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα της Ελληνικής Γλώσσας στην 
Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση», που υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας 
(Θεσσαλονίκη) και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και από Εθνικούς Πόρους (ΕΣΠΑ 
2007-2013). Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τα σχολεία, τους εκπαιδευτικούς και τους 
μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα. Η χρήση του αρσενικού γένους για πρόσωπα είναι γενικευτική, 
προκειμένου να διαφυλαχθούν τα προσωπικά στοιχεία των συμμετεχόντων στην έρευνα.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
775-787. Rhodes: University of the Aegean.
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χώρο που έχουμε στη διάθεσή μας, το παρόν κείμενο θα δώσει έμφαση στην ανάδειξη 
της λογικής της συγκεκριμένης πρότασης με άξονα ένα συγκεκριμένο παράδειγμα. 

Το εν λόγω θεωρητικό και μεθοδολογικό πλαίσιο στηρίζεται στη μείξη 
παραδόσεων που αντλούν από μια ευρύτερη κοινωνική σημειωτική οπτική, αλλά και 
από διάφορες εκδοχές της ανάλυσης σχολικού λόγου (βλ. ενότητα 2). Ειδικότερος 
στόχος του παρόντος κειμένου είναι να παρουσιάσει στην πράξη, μέσω ενός 
ενδεικτικού παραδείγματος διδασκαλίας, το πώς εννοούμε την ανάλυση σχολικού 
λόγου από μια εκπαιδευτική γλωσσολογική οπτική και παράλληλα, μέσω του 
συγκεκριμένου παραδείγματος, να εστιάσει στη διάσταση της διαλογικότητας. 
Λέγοντας διαλογικότητα (interdiscursivity) εννοούμε, ακολουθώντας τον Fairclough 
(2003), τη μείξη λόγων (discourses), ποικίλων δηλαδή εκδοχών ως προς το πώς 
κατανοείται η γλωσσική διδασκαλία που παρατηρείται στις διδακτικές πραγματώσεις 
του εκπαιδευτικού που αναλύουμε. Παρότι οι λόγοι από τους οποίους αντλεί ο υπό 
μελέτη εκπαιδευτικός είναι περισσότεροι, στο παρόν κείμενο εστιάζουμε χάριν 
οικονομίας στην ανάδειξη των πιο ισχυρών.  
 
 
2. Θεωρητικό πλαίσιο 

 
Η ανάλυση του σχολικού λόγου (classroom discourse analysis) έχει μια πλούσια 
ιστορία, οι επιστημονικές ρίζες της οποίας φτάνουν στις δεκαετίες του 1960-1970. Οι 
πρώτες αυτές προσπάθειες, ποιοτικές και κυρίως ποσοτικές, εστίαζαν στη δημιουργία 
εργαλείων αποτύπωσης των κανονικοτήτων που διέπουν τη διδακτική αλληλεπίδραση 
(π.χ. Flanders 1970, Sinclair & Coulthard 1975). Χαρακτηρίζονται από μια «εκ των 
άνω προς τα κάτω» λογική, που σημαίνει ότι επιχειρούν να αποτυπώσουν τι 
συμβαίνει στη σχολική αίθουσα με προαποφασισμένες κατηγορίες, αδυνατώντας έτσι 
να αποτυπώσουν την πλούσια και συχνά αντιφατική διδακτική πραγματικότητα. 
Παρότι οι προσπάθειες αυτές θεωρούνται ξεπερασμένες2, μπόρεσαν να αποτυπώσουν 
σχήματα, όπως το γνωστό ως IRE/F (Initiation, Response, Evaluation/Feedback), για 
τα οποία πραγματοποιείται εκτενής συζήτηση μέχρι σήμερα (Cazden 2001, Rampton 
2006: 48-57, Walsh 2011). Στοιχεία των προσεγγίσεων αυτών αξιοποιούνται 
μεθοδολογικά και από το δικό μας πλαίσιο.  

Από την πρώτη ήδη αυτή περίοδο υπήρξαν φωνές που ακολούθησαν μια πιο 
ανθρωπολογική–γλωσσολογική ερευνητική κατεύθυνση, οι οποίες συγκρότησαν στη 
συνέχεια ισχυρό ερευνητικό ρεύμα. Οι προσεγγίσεις αυτές, παρότι δεν είναι ενιαίας 
αντίληψης και λογικής, έστρεψαν το ενδιαφέρον τους από τη δεκαετία του 1980 και 
ύστερα στο να αναδείξουν την ποικιλότητα που παρατηρείται στις εξωσχολικές 
επικοινωνιακές πρακτικές διαφόρων κοινωνικών ομάδων και στο πώς οι δυσκολίες 
που συχνά συναντούν πολλά παιδιά στο σχολείο οφείλονται στις διαφορετικές μήτρες 
αλληλεπίδρασης στις οποίες έχουν κοινωνικοποιηθεί εκτός σχολείου (Cook-Gumperz 
2008, Heath 1983, Rymes 2009). 

Η παράδοση αυτή επισημαίνει σημαντικές πτυχές που δεν μπορούν να αγνοηθούν 
σήμερα, όπως δηλαδή ότι: α) οι μορφές λεκτικής αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας 
μπορεί να διαφέρουν ανά κοινωνική–εθνοτική ομάδα σε σχέση με το είδος της 
επικοινωνίας που επικρατεί στις σχολικές αίθουσες, β) οι διαφορές αυτές έχουν 
σημαντικές συνέπειες στη σχολική πορεία των παιδιών και γ) ο ρόλος του 
συγκειμένου είναι καθοριστικός για την ερμηνεία της διδασκαλίας. Κάποιες από τις 
αναζητήσεις αυτές τροφοδότησαν προτάσεις με ενδιαφέροντα παιδαγωγικό 

                                                            
2 Για μια κριτική προσέγγιση, βλ. Walsh (2011). 
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προσανατολισμό (π.χ. Cazden 2001, Rymes 2009), κάτι που απασχολεί ιδιαίτερα και 
τη δική μας πρόταση. Υιοθετούμε από τις προσεγγίσεις αυτές την εθνογραφική 
αφετηρία, την έμφαση στη λεπτομέρεια και την ποικιλία των τεχνικών που 
χρησιμοποιούνται για τη συλλογή των δεδομένων. Θεωρούμε ως σημαντική μονάδα, 
από μεθοδολογική άποψη, την εστίαση σε αυτό που ο Hymes (1972) αποκαλούσε 
λεκτικό συμβάν (speech event), η εθνογραφία του γραμματισμού συμβάν 
γραμματισμού (literacy event) (Bloome et al. 2005, Heath 1983) και εμείς αποκαλούμε 
διδακτικό συμβάν (βλ. παρακάτω).  

Θεωρούμε, ωστόσο, ότι οι προσεγγίσεις αυτές δεν μπορούν να αποτυπώσουν 
απολύτως τόσο τη συνθετότητα του διδακτικού γίγνεσθαι όσο και τη σύνδεσή του με 
στενότερες και ευρύτερες πτυχές του συγκειμένου (context). Θεωρούμε, επίσης, ότι η 
εστίαση στις εκτός και εντός σχολείου δυσαναλογίες είναι μεν απαραίτητη, αλλά 
αφήνει στο περιθώριο πολλές άλλες πτυχές, τις οποίες θα επιχειρήσουμε να 
αναδείξουμε στη συνέχεια. 

Σε μια «από κάτω προς τα πάνω» λεπτομερή αποτύπωση στην ανάλυση του 
διδακτικού γίγνεσθαι έχει συνεισφέρει σημαντικά και η ανάλυση συνομιλίας (βλ. 
Schegloff, Koshik, Jacoby & Olsher 2002). Η πλούσια σχετική βιβλιογραφία 
αναδεικνύει τη σπουδαιότητα που έχει η έμφαση στην αποτύπωση της λεπτομέρειας 
στη λεκτική αλληλεπίδραση και στο είδος των ταυτοτήτων που ενεργοποιούνται. Η 
προσέγγιση αυτή, όμως, σπάνια εστιάζει σε μια διδακτική κατεύθυνση, κάτι που 
ενδιαφέρει πρωτίστως τη δική μας οπτική, αλλά και σπάνια επεκτείνεται σε άλλες 
μορφές επικοινωνίας, πέραν της προφορικής. Με δεδομένο το γεγονός ότι το σχολείο 
είναι χώρος πρακτικών που έχουν σχέση κυρίως με τα κείμενα και τον γραπτό λόγο, η 
έλλειψη αυτή είναι σημαντική για την περίπτωσή μας.  

Σημαντική είναι, επίσης, η συνεισφορά των προσεγγίσεων που κινούνται στην 
παράδοση της κοινωνικής σημειωτικής, που ακολουθούν δηλαδή τον τρόπο που ο 
Halliday κατανοεί τη σχέση της γλώσσας με την κοινωνία. Στην παράδοση αυτή 
θεωρούμε ως σημαντικές δύο διαφορετικές οπτικές. Η πρώτη, κινούμενη στη λογική 
της Σχολής του Σίδνεϊ ως προς την κατανόηση και διδασκαλία των κειμενικών ειδών, 
έχει εκφραστεί κυρίως μέσω των δημοσιεύσεων της Christie (2002). Η Christie, 
αξιοποιώντας απόψεις του Bernstein (διδακτικός και ρυθμιστικός λόγος), αλλά και το 
πλαίσιο της Συστημικής Λειτουργικής Γλωσσολογίας (ΣΛΓ), επιχειρεί να αναλύσει 
τη διδασκαλία ως μακροκείμενο (curriculum macrogenre), το οποίο αποτελείται από 
επιμέρους κειμενικά είδη. Θεωρούμε την εστίαση σε μια ευρύτερη οντότητα, όπως το 
μακροκείμενο, ως ιδιαίτερα σημαντική, επειδή αποτυπώνει τη λογική μιας 
διδασκαλίας από την έναρξη μέχρι τη λήξη της, για αυτό και υιοθετούμε το 
συγκεκριμένο πλαίσιο. Το βασικό, ωστόσο, μειονέκτημα της συγκεκριμένης οπτικής 
είναι ότι δεν εστιάζει στη δημιουργία μιας ευρύτερης προσέγγισης ανάλυσης 
σχολικού λόγου, αλλά στην ανάδειξη των πλεονεκτημάτων που έχει η διδασκαλία 
των κειμενικών ειδών στο πλαίσιο της Σχολής του Σίδνεϊ.  

Η δεύτερη οπτική της κοινωνικής σημειωτικής, όπως προτείνεται από τους Kress 
et al. (2005), θεωρούμε ότι δίνει δημιουργικές διεξόδους σε πολλές από τις 
προαναφερθείσες ερευνητικές δυσκολίες. Καταρχάς, διευρύνει δημιουργικά τις 
εθνογραφικές αναζητήσεις και προς την κατεύθυνση της ανάλυσης με βάση την 
πολυτροπικότητα (π.χ. κίνηση, αναπαραστάσεις στον χώρο, εκφράσεις προσώπου). 
Είναι επίσης αρκετά ενδιαφέρον ότι η συγκεκριμένη προσέγγιση συναντά την οπτική 
της ανάλυσης συνομιλίας ως προς το γεγονός ότι η διδασκαλία δε θεωρείται ως 
δεδομένη, αλλά ως μια συγκατασκευή που προκύπτει από ποικίλα συγκειμενικά 
στοιχεία, μεταξύ των οποίων οι ταυτότητες των κοινωνικών πρωταγωνιστών, το 
σχολείο και το θεσμικό πλαίσιο [π.χ. Πρόγραμμα Σπουδών (Π.Σ.)]. Η ανάδειξη της 
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διδακτικής ρευστότητας και η στενή σύνδεσή της με ποικίλους λόγους ως προς τη 
διδασκαλία που κυκλοφορούν ως διαθέσιμοι πόροι (available resources) (Kress 2010) 
αποτελούν στοιχεία που θεωρούμε σημαντικά, αξιοποιώντας τα στη δική μας 
πρόταση. Θεωρούμε, ωστόσο, ότι πολλά από τα στοιχεία της συγκεκριμένης 
πρότασης, όπως οι έννοιες των «λόγων» και των «κειμένων», αλλά και η 
προτεινόμενη μεθοδολογία, χρειάζονται περαιτέρω εξειδίκευση και επέκταση.  

Η δική μας εκδοχή αξιοποιεί στοιχεία της πλούσιας αυτής παράδοσης, 
προκειμένου να συγκροτήσει μια πρόταση ικανή να ανταποκριθεί σε μια ανάλυση του 
σχολικού λόγου με εκπαιδευτικό προσανατολισμό. Έτσι, θεωρούμε καταρχάς την 
κάθε ολοκληρωμένη ενότητα διδασκαλίας ως ένα μακροκείμενο, ακολουθώντας την 
Christie (2002), το οποίο συγκροτείται από αλυσίδα διδακτικών συμβάντων, 
διδακτικών δηλαδή μικρο-οντοτήτων με αναγνωρίσιμο–αυτοτελές περιεχόμενο. Ένας 
από τους βασικούς μας στόχους, επομένως, είναι η χαρτογράφηση της συνολικής 
διδασκαλίας και η αποτύπωση των διδακτικών συμβάντων που τη συγκροτούν. Πέρα 
όμως από την οριζόντια αυτή καταγραφή, μας ενδιαφέρει και η βαθύτερη ιδεολογική 
της διάσταση, που σημαίνει ότι στο ίδιο το μακροκείμενο αλλά και στα διδακτικά 
συμβάντα ενυπάρχει ιδεολογία μέσω των λόγων που ενεργοποιούνται 
(Κουτσογιάννης 2010α). Υποστηρίζουμε ότι οι λόγοι αυτοί και οι μείξεις τους είναι 
δυνατό να αποτυπωθούν μέσω ενός εργαλείου, του ρόμβου για τη γλωσσική 
εκπαίδευση (Κουτσογιάννης 2012).  

Το συγκεκριμένο εργαλείο στηρίζεται θεωρητικά στις προτάσεις του Bernstein 
(1996) για την κατανόηση του εκπαιδευτικού λόγου και της ΣΛΓ για τις 
μεταλειτουργίες της γλώσσας, προέκυψε δε μετά από ανάλυση των μέχρι τώρα 
διεθνών γλωσσοδιδακτικών αναζητήσεων. Σε κάθε άκρη του αποτυπώνονται οι 
τέσσερις κυριότερες επιλογές που μπορεί να ενεργοποιηθούν σε μια διδασκαλία 
γλωσσικού μαθήματος από τους κοινωνικούς πρωταγωνιστές του (εκπαιδευτικό – 
μαθητές): οι Διδακτικές Πρακτικές έχουν σχέση με τις παιδαγωγικές επιλογές που 
πραγματοποιούνται· οι Γνώσεις για τη Γλώσσα έχουν σχέση με τη μεταγλωσσική 
εστίαση που ενδεχομένως αναπτύσσεται· οι Γραμματισμοί έχουν σχέση με το είδος 
της εμπειρίας γραμματισμού που ενεργοποιείται κατά τη διδασκαλία και οι Γνώσεις 
για τον Κόσμο έχουν σχέση με τις γνώσεις, αξίες, πεποιθήσεις κλπ. που διαπερνούν τα 
κείμενα και τις συζητήσεις. Μέσω του εργαλείου αυτού επιχειρούμε να 
αποτυπώσουμε τη λεπτομέρεια της ιδεολογίας που διέπει την κάθε διδασκαλία, τις 
ταυτότητες των κοινωνικών πρωταγωνιστών, το είδος της πρωτοβουλίας που 
αναπτύσσουν στο σχολικό γίγνεσθαι, και, επομένως, το είδος των μαθημάτων που 
επιχειρούν να συγκατασκευάσουν.  
 
 
3. Ερευνητικά δεδομένα και μεθοδολογικό πλαίσιο ανάλυσης 
 
Ένας από τους στόχους του παρόντος κειμένου, όπως ήδη προαναφέρθηκε, είναι η 
αδρή παρουσίαση ενός θεωρητικού–μεθοδολογικού πλαισίου για την ανάλυση 
σχολικού λόγου, αλλά και η ανάδειξή του μέσω ενός παραδείγματος. Στόχος μας, 
επίσης, είναι να αναδείξουμε τη δημιουργικότητα του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού 
μέσω των επιλογών του σε επίπεδο λόγων, των μείξεων που πραγματοποιεί και, 
επομένως, της διαλογικότητας που διακρίνει τη διδασκαλία του.  

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, το παράδειγμα που αξιοποιούμε και 
αναλύουμε στην επόμενη ενότητα προέρχεται από την εθνογραφική καταγραφή και 
παρατήρηση μιας μονόωρης διδασκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας 
που πραγματοποιήθηκε στην Α΄ τάξη ενός δημόσιου Γυμνασίου μεγάλου αστικού 
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κέντρου. Τη διδασκαλία παρακολούθησαν και μαγνητοφώνησαν δύο μέλη της 
συγγραφικής ομάδας του παρόντος κειμένου, κρατώντας παράλληλα αναλυτικές 
εθνογραφικού τύπου σημειώσεις πεδίου και συλλέγοντας ποικίλα φωτογραφικά 
στιγμιότυπα και έγγραφα. 

Από μεθοδολογική άποψη, η ανάλυσή μας κινείται σε τρία αλληλένδετα και 
αλληλοτροφοδοτούμενα επίπεδα. Αφετηρία μας είναι η ανάλυση με το εργαλείο του 
ρόμβου σε μεσοεπίπεδο, σε επίπεδο δηλαδή συνολικού μακροκειμένου, το οποίο 
ανασυντίθεται εν μέρει μέσω της συνέντευξης με τον εκπαιδευτικό, αλλά και από τη 
μονόωρη διδασκαλία που παρακολουθήσαμε. Οι συνεντεύξεις εστίαζαν, μεταξύ 
άλλων, στη λεπτομερή περιγραφή του τι προηγήθηκε και τι θα ακολουθούσε τη 
διδακτική ενότητα που παρακολουθήσαμε. Η εστιασμένη μελέτη της ωριαίας 
διδασκαλίας οδηγεί και στο δεύτερο επίπεδο ανάλυσης, αυτό του μικροεπιπέδου. 
Μέσα από τον διαχωρισμό και την ανάλυση των διδακτικών συμβάντων, τη 
διερεύνηση των επιλογών εκπαιδευτικού και μαθητών, τον εντοπισμό σχημάτων στη 
διεπίδραση, τους ρόλους των κοινωνικών πρωταγωνιστών και τη χρήση του μοντέλου 
του ρόμβου, αναδεικνύεται στη λεπτομέρειά της η ιδεολογική διάσταση της 
διδασκαλίας. Τέλος, σε ένα τρίτο επίπεδο ανάλυσης, επιχειρούνται συνδέσεις των 
παραπάνω με εθνογραφικά στοιχεία για τη σχολική μονάδα, καθώς και με το 
ευρύτερο εκπαιδευτικό και κοινωνικοπολιτισμικό συγκειμενικό πλαίσιο στο οποίο 
εντάσσεται η διδασκαλία του εκπαιδευτικού.  

Η ανάλυση αποτυπώνεται καταρχάς σε συγκεκριμένα διαγράμματα και η 
συζήτηση οργανώνεται γύρω από τα περιεχόμενα αυτών των διαγραμμάτων, όπως θα 
φανεί παρακάτω. Η διάκριση, ωστόσο, των τριών επιπέδων γίνεται για λόγους 
μεθοδολογικούς και κάθε επίπεδο ουσιαστικά τροφοδοτεί το άλλο, αφού η ανάλυση 
δεν πραγματοποιείται άπαξ αλλά κυκλικά.  
 
 
4. Ανάλυση 
 
4.1 Ανάλυση σε επίπεδο μακροκειμένου (μεσοεπίπεδο) 
 
Σε ένα πρώτο επίπεδο ανάλυσης εστιάζουμε, όπως αναφέρθηκε και παραπάνω, στη 
δόμηση του συνολικού μακροκειμένου που πραγμάτωσε ο εκπαιδευτικός, μέρος του 
οποίου αποτελεί και η μονόωρη διδασκαλία που καταγράφηκε. Στο πλαίσιο αυτό 
επιχειρούμε αρχικά να αποτυπώσουμε την αλληλουχία και το περιεχόμενο των μερών 
που συγκροτούν το εν λόγω μακροκείμενο, στοιχεία που παρουσιάζονται συνοπτικά 
στο παρακάτω διάγραμμα: 
 
Διάγραμμα 1: Δομή και περιεχόμενο μακροκειμένου 

 



[  780  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 
 

 
Παρά τη συνοπτική αποτύπωση του μακροκειμένου στο παραπάνω διάγραμμα, 

είναι εμφανείς, από μια πρώτη κιόλας ανάγνωσή του, οι ποικίλες μείξεις λόγων που 
το καθιστούν εξαιρετικά πολυφωνικό. Στις όψεις της διαλογικότητας, λοιπόν, που 
απορρέουν από τις μείξεις αυτές θα επιχειρήσουμε να εστιάσουμε στη συνέχεια. 

Σε ένα πρώτο επίπεδο και όσον αφορά ειδικότερα τις διδακτικές πρακτικές, 
αναδεικνύεται μια ριζική, θα λέγαμε, ανατροπή των ισχυουσών πρακτικών που 
προδιαγράφονται από το σχολικό εγχειρίδιο. Ο τρόπος με τον οποίο επιχειρείται από 
τον εκπαιδευτικό η σύνδεση μεταξύ των μαθημάτων σε κάποια μέρη του 
μακροκειμένου (1ο, 2ο και 3ο μέρος), η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής επίσκεψης 
προς την κατεύθυνση της βιωματικής μάθησης (1ο μέρος), η λογική του project, της 
επίλυσης προβλήματος, του παιγνιώδους χαρακτήρα καθώς και της ομαδικής 
εργασίας (5ο μέρος και εξής) που διαπερνούν τη μεθόδευση της διδασκαλίας 
αποτελούν ενδεικτικά στοιχεία που μαρτυρούν εμφανείς επιρροές από οπτικές 
σύγχρονων παιδαγωγικών αναζητήσεων, αυτές που στεγάζουμε εδώ συγκεντρωτικά 
κάτω από τον τίτλο λόγος της προοδευτικής παιδαγωγικής3. Στις ίδιες, εξάλλου, 
οπτικές παραπέμπουν πρακτικές όπως η ανάθεση πρωταγωνιστικού ρόλου στους 
μαθητές (παρουσιάσεις στην ολομέλεια), η αυτο/ετεροαξιολόγησή τους (6o μέρος), 
αλλά και οι εναλλακτικές διαδρομές που υιοθετούνται στη διαχείριση του σχολικού 
χωροχρόνου (1o μέρος).  

Σε ένα δεύτερο επίπεδο, ωστόσο, παρά τη σημαντική παρουσία του παραπάνω 
λόγου και της εμφανούς προσπάθειας για εισαγωγή καινοτομικών στοιχείων στη 
διδασκαλία, ισχυρή είναι και η παρουσία του ισχύοντος σχολικού λόγου, πρωτίστως 
στο πεδίο των γραμματισμών. Η παρουσία αυτή αποτυπώνεται πολύπλευρα, τόσο 
στην προσέγγιση της περιγραφής ως φόρμας (3ο μέρος) όσο και στη λογική της 
διδασκαλίας της που δίνει έμφαση ουσιαστικά στην ανάπτυξη παραγράφου (5ο 
μέρος), στοιχεία στα οποία θα εστιάσουμε περαιτέρω στο επόμενο επίπεδο ανάλυσης 
(βλ. υποενότητα 4.2). Παράλληλα, όμως, η λογική της ύλης, που γίνεται περισσότερο 
εμφανής στο τελευταίο μέρος του μακροκειμένου με την εστίαση στις 
αποπλαισιωμένες λεξικογραμματικές ασκήσεις του βιβλίου, φαίνεται να 
συμπαρασύρει το όλο μακροκείμενο σε μια δομή με αθροιστικού τύπου κατεύθυνση 
(βλ. Κουτσογιάννης 2010β).  

                                                            
3 Για μια επισκόπηση σχετικά με τις γλωσσοδιδακτικές παραδοχές του συγκεκριμένου λόγου βλ. 
Chouliaraki (1995: 1-15).  
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Η ανάλυση σε επίπεδο μακροκειμένου αναδεικνύει δηλαδή την εξής ενδιαφέρουσα 
μείξη: οι ανατροπές του εκπαιδευτικού εντοπίζονται σε επίπεδο διδακτικών 
πρακτικών, ενώ σε επίπεδο γραμματισμών ακολουθούνται σε πολύ μεγάλο βαθμό τα 
ισχύοντα στο ελληνικό σχολείο. Στο πλαίσιο αυτό γίνεται κατανοητή και η 
αναντιστοιχία που φαίνεται να υπάρχει μεταξύ των κριτηρίων αξιολόγησης της 
περιγραφής (έμφαση στη δομή), του στόχου παραγωγής της (παιχνίδι μαντέματος) 
και του τελικού επικοινωνιακού στόχου (δημιουργία εικονικού μουσείου) (5ο μέρος 
και εξής). 

Η διαλογικότητα που αποτυπώνεται μέσω των μείξεων των παραπάνω λόγων στις 
ταυτοτικές πραγματώσεις του εκπαιδευτικού είναι, εξάλλου, εμφανής –πέρα από τη 
δόμηση του μακροκειμένου– και στην κοινωνική γλώσσα (social language) (Gee 
2011: 46-50) του εκπαιδευτικού στη συνέντευξή του αλλά και στην αναντιστοιχία σε 
κάποιες από τις παραδοχές του. Ενώ, για παράδειγμα, το σχολικό εγχειρίδιο φαίνεται 
να αξιοποιείται λιγότερο εκτενώς και περισσότερο δημιουργικά στο σύνολο του 
μακροκειμένου, στη συνέντευξή του ο εκπαιδευτικός επισημαίνει πως το 
χρησιμοποιεί ως άξονα διαβάσματος των μαθητών σε πιθανές εξεταστικές 
δοκιμασίες: «όταν εξεταζόμαστε, τους λέω ότι αφήγηση είδαμε στη σελίδα τάδε, στη 
σελίδα τάδε, στη σελίδα τάδε, στη σελίδα, να ‘χουν τον άξονα του βιβλίου». Παραδοχές 
όπως οι παραπάνω, με την επαναληπτική αναφορά στις σελίδες του βιβλίου, 
μαρτυρούν και σε επίπεδο κοινωνικής γλώσσας την αθροιστική λογική που 
εντοπίσαμε και προηγουμένως.    

Στο σημείο αυτό όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι λόγοι και οι πρακτικές 
του εκπαιδευτικού φαίνεται να εμπλουτίζονται και από λόγους που έχουν σχέση με 
την αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη γλωσσική διδασκαλία. Συγκεκριμένα, από 
πρακτικές όπως η συμπαραγωγή της περιγραφής σε επεξεργαστή κειμένου (5ο 
μέρος), η συλλογή υλικού από το διαδίκτυο (4ο μέρος) και η δημοσίευση των 
κειμένων των μαθητών σε ψηφιακό περιβάλλον με στόχο τη δημιουργία εικονικού 
μουσείου (7ο μέρος και εξής) διαφαίνεται μια επιρροή από οπτικές αξιοποίησης των 
νέων τεχνολογιών ως παιδαγωγικών μέσων κυρίως, με μια τάση όμως και προς την 
αξιοποίησή τους ως μέσων πρακτικών γραμματισμού (βλ. Koutsogiannis 2011). Στη 
σύλληψη και τη δομή του μακροκειμένου, επομένως, θα λέγαμε πως αναδύονται 
στοιχεία ενός ακόμη λόγου, του λόγου των νέων γραμματισμών.  

Συνοψίζοντας την ανάλυση σε επίπεδο μακροκειμένου, θα λέγαμε πως 
παρατηρείται υψηλός βαθμός διαλογικότητας, που χαρακτηρίζεται από την ισχυρή 
παρουσία στοιχείων που αντλούν από τρεις διδακτικούς λόγους: τον λόγο της 
προοδευτικής παιδαγωγικής, τον ισχύοντα γλωσσοδιδακτικό λόγο και τον λόγο των 
νέων γραμματισμών. Η διαλογικότητα αυτή αναδεικνύει την κινητικότητα του 
εκπαιδευτικού, ο οποίος κατά βάθος επιχειρεί να διδάξει τη σχολική ύλη με την 
αναπλαισίωσή της σε ποικιλία νέων διδακτικών πρακτικών. Αναδεικνύει, επίσης, τον 
σημαντικό ρόλο στοιχείων του ελληνικού συγκειμένου, όπως τα ισχύοντα σχολικά 
εγχειρίδια και το είδος της αξιολόγησης που πραγματοποιείται στο ελληνικό σχολείο 
(βλ. υποενότητα 4.3).  
 
 
4.2 Ανάλυση σε επίπεδο διδακτικών συμβάντων (μικροεπίπεδο)  
 
Η διαλογικότητα που αναδεικνύεται σε επίπεδο μακροκειμένου ενισχύεται περαιτέρω 
στο μικροεπίπεδο των διδακτικών συμβάντων. Συγκεκριμένα, η ωριαία διδασκαλία 
που παρακολουθήσαμε, η οποία αποτελεί και το 5ο μέρος του μακροκειμένου, 
συγκροτείται συνοπτικά από τα παρακάτω διδακτικά συμβάντα: 
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Διάγραμμα 2. Δομή και περιεχόμενο διδακτικών συμβάντων 5ου μέρους 

 
Από μια πρώτη ανάγνωση του διαγράμματος είναι προφανές ότι το μεγαλύτερο 

μέρος του διδακτικού χρόνου αφιερώνεται στην ομαδική εργασία και συμπαραγωγή 
κειμένου σε Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου (ΠΕΚ). Επιλογές όπως αυτή 
αναδεικνύουν τη μεγάλη κινητικότητα του εκπαιδευτικού σε επίπεδο διδακτικών 
πρακτικών. Η συμπαραγωγή λόγου, καθώς και η παραγωγή λόγου με τη χρήση 
ψηφιακών περιβαλλόντων, δεν είναι κάτι συνηθισμένο στην ελληνική σχολική τάξη, 
ωστόσο αποτελεί πρόταση του νέου Π.Σ. (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011: 69-70) για 
την παραγωγή γραπτού λόγου στην Α΄ Γυμνασίου. Πρόκειται για πρακτικές οι οποίες 
αναδεικνύουν σαφή επιρροή από τον λόγο της προοδευτικής παιδαγωγικής, γεγονός 
που ενισχύεται περαιτέρω και από επιμέρους στοιχεία των διδακτικών συμβάντων, 
όπως η χρήση α΄ πληθυντικού στον λόγο του εκπαιδευτικού (π.χ. «Πάμε στο δεύτερο 
που είναι και το σημαντικό, για να δούμε τι πρέπει να προσέξουμε και πώς θα 
αξιολογηθεί η δουλειά μας»), η συνεχής κίνησή του από ομάδα σε ομάδα για την 
υποστήριξή τους και ο φιλικός τόνος της φωνής του. Τα στοιχεία αυτά σε επίπεδο 
επιμέρους συμβάντων συνομιλούν απόλυτα με ανάλογες διαπιστώσεις που 
αναδείξαμε σε επίπεδο μακροκειμένου. 

Παραθέτουμε στη συνέχεια δύο ενδεικτικά αποσπάσματα, προκειμένου να 
αναδείξουμε όψεις της προοδευτικής παιδαγωγικής που διαπερνούν τη συγκεκριμένη 
διδασκαλία.  

 
(1) Απόσπασμα από το φύλλο εργασίας που δόθηκε στους μαθητές: 

«Ετοιμάστε την περιγραφή σας σε μία οργανωμένη παράγραφο φροντίζοντας 
ώστε: 
– να είναι ακριβής και περιεκτική, φωτογραφίζοντας το έργο. 
– να ακολουθεί τη βασική δομή (θέση στο χρόνο και χώρο, γενική εικόνα, 

λεπτομέρειες – από πάνω προς τα κάτω) 
– να αξιοποιεί κατά το δυνατόν επίθετα, ονοματικά σύνολα, συνδετικά ρήματα 

και ειδικό λεξιλόγιο. 
– να μην έχει ορθογραφικά λάθη, αξιοποιώντας το διορθωτή ορθογραφίας του 

word  
Διαβάστε την περιγραφή στους συμμαθητές σας, προκειμένου να μαντέψουν το 
έργο που περιγράφετε.»  
 

(2) Απόσπασμα από την αλληλεπίδραση του εκπαιδευτικού με τους μαθητές (3ο 
διδακτικό συμβάν): 

 Ε: ((Πηγαίνει στην 5η ομάδα όπου και απευθύνεται.)) Πού είμαστε; 
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 Μ14: Έχουμε κάνει την περιγραφή του σώματος. 
 Ε: Ναι. 

Μ14: Έχουμε πει ότι κάποιοι πιστεύουν ότι είναι ο Δίας και κάποιοι ο 
Ποσειδώνας. 

 Ε: Ωραία. Ε: περάσατε/ δώσατε τη γενική εικόνα και περάσατε στα επιμέρους; 
 Μ14: Ναι ναι ναι. 
 Ε: Ωραία. 
 Μ15: Δώσαμε καταρχήν ότι έχει// 

Ε: Καλά εντάξει, θα το διαβάσουμε μετά. Απλά, μην ξεχάσετε, ξεκινάμε από το 
γενικό και πάμε στο ειδικό από πάνω προς τα κάτω. Και παιδιά, παιδιά, ένα 
μικρό σχόλιο δικό σας για το πώς σας φαίνεται. 

 Μ19: Οκέι, εντάξει. 
 
 Το πρώτο από τα παραπάνω αποσπάσματα προέρχεται από το φύλλο εργασίας το 
οποίο δίνεται στα παιδιά. Η επιλογή του εκπαιδευτικού να δοθεί το φύλλο εργασίας 
στις ομάδες ακολουθεί τη λογική του «διδακτικού σεναρίου», όπως διδάσκεται στις 
επιμορφώσεις των εκπαιδευτικών στην Ελλάδα4, ενώ αποτελεί βασικό συνοδευτικό 
στοιχείο στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στη διδασκαλία. Η συγκεκριμένη 
επιλογή, λοιπόν, δείχνει ότι ο εκπαιδευτικός κινείται καλά στα χαρακτηριστικά του 
μακροκειμένου που ορίζει ένα σενάριο. Πρόκειται για επιλογή σε επίπεδο διδακτικών 
πρακτικών που δείχνει σημαντική προσωπική κινητικότητα στο πεδίο αυτό. Είναι 
κάτι που συνομιλεί απόλυτα με ανάλογες δυναμικές επιλογές που 
πραγματοποιήθηκαν από τον εκπαιδευτικό σε επίπεδο συνολικού μακροκειμένου. Και 
εκεί, όπως και εδώ, οι επιρροές από προοδευτικές παιδαγωγικές αναζητήσεις είναι 
σαφείς. 
 Ωστόσο, αν ο φακός της ανάλυσης μεταφερθεί στο επίπεδο των γραμματισμών 
στην καλλιέργεια των οποίων εστιάζει η διδασκαλία, θα διαπιστώσουμε ότι η 
διδασκαλία αντλεί κυρίως από τα προτεινόμενα στα σχολικά εγχειρίδια. Η περιγραφή 
σε επίπεδο παραγράφου, η κατανόηση της περιγραφής ως μιας φόρμας με σταθερά 
χαρακτηριστικά («θέση στο χρόνο και χώρο, γενική εικόνα, λεπτομέρειες – από πάνω 
προς τα κάτω») που θα αξιοποιεί συγκεκριμένα γλωσσικά στοιχεία και λεξιλόγιο είναι 
ενδεικτικά και παραπέμπουν ευθέως στο σχολικό εγχειρίδιο της Νεοελληνικής 
Γλώσσας Α΄ Γυμνασίου [Αγγελάκος, Κατσαρού & Μαγγανά 2006: 43-46 (Ενότητα 
3), 118-120 (Ενότητα 7)].  

Στο δεύτερο απόσπασμα από την υποστήριξη του εκπαιδευτικού στις ομάδες είναι 
εμφανές ότι το είδος των γραμματισμών στους οποίους εστιάζει συναρτώνται στενά 
με ό,τι επισημάναμε και στο προηγούμενο απόσπασμα. Η συζήτηση αυτή 
αναδεικνύει, επίσης, ότι η εστίαση του εκπαιδευτικού στη λογική των κειμένων, όπως 
κατανοούνται στα σχολικά εγχειρίδια (π.χ. περιγραφή αναπλαισιωμένη με βάση την 
παράδοση της σχολικής έκθεσης), εξουδετερώνει και διαστάσεις νέων γραμματισμών 
στις οποίες ο εκπαιδευτικός φαίνεται να θέλει να κινηθεί. Είναι ενδεικτικό από την 
αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευτικού και παιδιών (με κυρίαρχο το σχήμα Ερώτηση-
Απάντηση-Αξιολόγηση), καθώς και από το σύνολο των παρεμβάσεων του 
εκπαιδευτικού (που αφορούσαν κυρίως οδηγίες για τον βηματισμό της εργασίας των 
ομάδων), πως δεν εντοπίστηκε κάποια έμφαση σε διαστάσεις που έχουν σχέση με τις 
ιδιαιτερότητες των ΠΕΚ ως μέσων παραγωγής λόγου ή με τη σύνδεση του κειμένου 
με το ψηφιακό συγκείμενο παραγωγής.  

                                                            
4 Κυρίως στις επιμορφώσεις των Κέντρων Στήριξης Επιμόρφωσης (ΚΣΕ). 
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Εν κατακλείδι, η ανάλυση σε ενδεικτικά σημεία των διδακτικών συμβάντων 
(μικροεπίπεδο) αφενός δείχνει να υπάρχει απόλυτη συνάφεια με ό,τι αναδείχθηκε σε 
επίπεδο μακροκειμένου και αφετέρου αναδεικνύει καλύτερα πτυχές που σε ένα 
πρώτο επίπεδο ανάλυσης ήταν λιγότερο σαφείς. Δύο είναι, λοιπόν, οι ισχυροί λόγοι 
στοιχεία των οποίων ενεργοποιεί ο εκπαιδευτικός. Ο ένας είναι ο λόγος της 
προοδευτικής παιδαγωγικής με αρκετά τοπικά στοιχεία, όπως ο ιδιαίτερος τρόπος 
αξιοποίησης του φύλλου εργασίας με τη χρήση των νέων τεχνολογιών και η ιδιαίτερη 
έμφαση στην ομαδική εργασία. Ο λόγος αυτός ενεργοποιείται, όταν ο εκπαιδευτικός 
κάνει επιλογές σε επίπεδο διδακτικών πρακτικών. Ο άλλος είναι ο ισχύων τοπικός 
λόγος σε σχέση με τη γλωσσική διδασκαλία· είναι ενδιαφέρον ότι, όπως είδαμε 
παραπάνω, ο εκπαιδευτικός απορρίπτει την αθροιστική λογική του συγκεκριμένου 
λόγου σε επίπεδο διδακτικών πρακτικών. Αντίθετα, υιοθετεί απόλυτα τις επιλογές του 
συγκεκριμένου λόγου σε επίπεδο γραμματισμών στους οποίους εστιάζει. Ως προς τον 
τρίτο λόγο των νέων γραμματισμών, ενώ φαίνεται να είναι ισχυρός κατά την ανάλυση 
του μακροκειμένου, από τη λεπτομερή ανάλυση των διδακτικών συμβάντων δεν 
αποτυπώνεται κάτι τέτοιο. Θα μπορούσαμε δηλαδή να πούμε ότι οι νέες τεχνολογίες 
χρησιμοποιούνται πρωτίστως ως παιδαγωγικά περιβάλλοντα και όχι ως περιβάλλοντα 
πρακτικής γραμματισμού με συγκεκριμένες ιδιαιτερότητες (βλ. Koutsogiannis 2011).  
 
 
4.3 Ανάλυση σε επίπεδο ευρύτερου συγκειμενικού πλαισίου (μακροεπίπεδο) 
 
Από την ανάλυση που προηγήθηκε στα δύο επίπεδα αναδεικνύεται μια ισχυρού 
βαθμού διαλογικότητα σε επίπεδο δύο λόγων, κυρίως. Η ανάλυση αυτή, όπως και η 
ανάγνωσή της, είναι αδύνατη, αν δεν ενταχθεί η συγκεκριμένη διδασκαλία σε επίπεδο 
στενότερου και ευρύτερου συγκειμένου (Κουτσογιάννης 2011).  

Θα εστιάσουμε πρώτα σε επίπεδο ευρύτερου συγκειμένου. Η υπό μελέτη 
διδασκαλία αποτελεί κείμενο μιας συγκεκριμένης ιστορικής στιγμής: ποικίλοι λόγοι 
κυκλοφορούν στην ελληνική πραγματικότητα τα τελευταία χρόνια (π.χ. κριτικός 
γραμματισμός, δημιουργική γραφή, πολυγραμματισμοί κ.ά.) είτε μέσω 
επιμορφώσεων (π.χ. «Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης», επιμόρφωση στα ΚΣΕ) 
είτε μέσω νέων Π.Σ. Παρότι κάποια από τα στοιχεία αναγνωρίζεται ότι προέρχονται 
από συγκεκριμένες κατευθύνσεις (π.χ. σενάρια και αξιοποίηση των ΤΠΕ), κάποια 
άλλα αρχίζουν να αποτελούν πια κοινό τόπο (π.χ. project, ομαδική εργασία) για τους 
πιο ανήσυχους εκπαιδευτικούς και έχουν υιοθετηθεί από τα πιλοτικά Π.Σ., τα οποία 
το συγκεκριμένο σχολείο ακολουθούσε. Η κινητικότητα αυτή δε γίνεται κατανοητή, 
αν δεν ενταχθεί σε ένα παγκόσμιο πλαίσιο έντονων επιστημονικών αναζητήσεων 
κατά τις τελευταίες δεκαετίες. Έχει βέβαια ιδιαίτερο ενδιαφέρον πώς αυτές οι 
αναζητήσεις αναπλαισιώνονται τοπικά, καθώς και από τον συγκεκριμένο 
εκπαιδευτικό.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον σε επίπεδο ευρύτερου συγκειμένου έχει και η 
ακολουθούμενη εκπαιδευτική πολιτική, η ισχύουσα παράδοση στη γλωσσική 
διδασκαλία στην Ελλάδα, τα υπάρχοντα σχολικά εγχειρίδια, αλλά και το πώς, 
γενικότερα, γίνεται αντιληπτή η γλωσσική διδασκαλία στη χώρα μας. Η 
πραγματικότητα αυτή «γειώνει», θα μπορούσαμε να πούμε, τις πρωτοβουλίες του 
εκπαιδευτικού στην ελληνική πραγματικότητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι η «γείωση» 
αυτή πραγματοποιείται σε επίπεδο γραμματισμών και όχι σε επίπεδο διδακτικών 
πρακτικών.  

Η συγκεκριμένη διδασκαλία δεν μπορεί, επίσης, να γίνει κατανοητή εκτός του 
στενότερου συγκειμένου, του σχολείου δηλαδή όπου υπηρετεί ο εκπαιδευτικός: 
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σχολείο που έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις από τους εκπαιδευτικούς, υποδομές και άνεση 
στη χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερες πρωτοβουλίες και από άλλους 
εκπαιδευτικούς του σχολείου προς την ίδια κατεύθυνση. Οι τοπικές αυτές 
ιδιαιτερότητες παίζουν καθοριστικό ρόλο στο να επιτρέψουν τις σημαντικές 
πρωτοβουλίες που είδαμε στη συγκεκριμένη διδασκαλία. 

Όλα όμως αυτά δεν μπορούν να γίνουν κατανοητά, αν δε διαβαστούν σε σχέση με 
την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Στο πλαίσιο αυτό, οι υψηλού επιπέδου 
σπουδές του και η εργασιακή του εμπειρία σε ερευνητικά προγράμματα που 
σχετίζονται με τη διδακτική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών, αποτελούν, μεταξύ 
άλλων, μερικές παραμέτρους της προσωπικότητάς του που φαίνεται να έρχονται σε 
συνάφεια με τη μείξη των λόγων που είδαμε να ενεργοποιούνται στη διδασκαλία του.  

Η ανάγνωση, επομένως, της διδασκαλίας με αφετηρία το συγκείμενο (με τη 
στενότερη και ευρύτερη έννοια) είναι άκρως απαραίτητη, για να αναδειχθούν 
καλύτερα πτυχές που τονίστηκαν στα άλλα δύο επίπεδα. Όπως προκύπτει, δηλαδή, 
από τα παραπάνω, η συνδυαστική, εν τέλει, ανάλυση συνεισφέρει στο να φωτιστεί η 
κάθε διδασκαλία σε εύρος αλλά και σε βάθος.    
 
 
5. Συμπεράσματα και συζήτηση 
 
Στο παρόν κείμενο προτείνουμε ένα συγκεκριμένο θεωρητικό και μεθοδολογικό 
πλαίσιο για την ανάλυση σχολικού λόγου. Επιχειρήσαμε να αναδείξουμε το πλαίσιο 
αυτό μέσω ενός ενδεικτικού παραδείγματος και με αποκλειστική εστίαση στη 
διάσταση της διαλογικότητας. Επισημάναμε ήδη από την εισαγωγή ότι αφετηρία μας 
είναι η εκπαιδευτική γλωσσολογία, που σημαίνει ότι μας ενδιαφέρει να έχουμε 
αποτελέσματα που μπορούν να αξιοποιηθούν παιδαγωγικά (επιμορφώσεις 
εκπαιδευτικών, συγγραφή επιμορφωτικού υλικού, συγγραφή Π.Σ. κ.ο.κ.). Η 
αποτελεσματικότητα, επομένως, της πρότασης θα κριθεί πρωτίστως από τον βαθμό 
της ωφελιμότητας που μπορεί να έχει προς αυτήν την κατεύθυνση, για αυτό και θα 
αναδείξουμε, κλείνοντας το παρόν κείμενο, το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν σχετικά 
οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από το συγκεκριμένο παράδειγμα.  

Ο αυξημένος βαθμός διαλογικότητας δείχνει μεγάλο βαθμό κινητικότητας του 
εκπαιδευτικού. Αυτό που έχει ενδιαφέρον όμως είναι ότι η κινητικότητα αυτή είναι 
πολύ μεγάλη σε επίπεδο διδακτικών πρακτικών και μικρότερη σε επίπεδο 
γραμματισμών. Αυτό δείχνει με σαφήνεια ότι το είδος των επιμορφώσεων που 
πραγματοποιούνται, αλλά και το είδος του μαθησιακού υλικού που παράγεται, θα 
πρέπει να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα και προς την κατεύθυνση των γραμματισμών, 
γενικότερα προς μια κατεύθυνση όπου η γλώσσα δε θα κατανοείται ως ύλη και ως 
άθροισμα στοιχείων.  

Το συγκεκριμένο σχολείο, όπως και ο συγκεκριμένος εκπαιδευτικός, ακολουθούσε 
όμως το νέο Π.Σ., όπου το ζήτημα των γραμματισμών είναι σαφέστερα πιο 
επεξεργασμένο σε σχέση με τα ισχύοντα στα σχολικά βιβλία και στα παλαιότερα Π.Σ. 
Πώς γίνεται, λοιπόν, να μην αξιοποιούνται στη συγκεκριμένη διδασκαλία; Από την 
ανάλυση προκύπτει ότι η εισαγωγή αλλαγών δεν είναι μια εύκολη, κατευθυνόμενη εκ 
των άνω, υπόθεση και δεν μπορεί να εξαντλείται σε κάποια καταστατικά–θεσμικά 
κείμενα. Είναι μια συστημική υπόθεση. Στην προκειμένη περίπτωση, είναι δύσκολο 
για τον κάθε εκπαιδευτικό να ακολουθήσει άλλο δρόμο, αφού κάτι τέτοιο σκοντάφτει 
στον πυρήνα του ισχύοντος σχολικού λόγου, ο οποίος στηρίζεται στο είδος 
αξιολόγησης των μαθητών και κυρίως στο είδος των εισαγωγικών εξετάσεων για το 
πανεπιστήμιο. Αναδεικνύονται, δηλαδή, βαθύτερα προβλήματα, όπως ότι επιμέρους 
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αλλαγές δε συνεπάγονται αυτομάτως συνολική αλλαγή, ότι όσο μεγάλη και να είναι η 
δημιουργική πρωτοβουλία των εκπαιδευτικών χρειάζεται σοβαρός συνολικός 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός και ότι ο κόσμος της διδασκαλίας είναι εξαιρετικά 
σύνθετος.  

Αυτήν ακριβώς τη συνθετότητα του σχολικού λόγου και την πολιτική του 
διάσταση (Gee 2011) επιχείρησε να αναδείξει η συγκεκριμένη πρόταση, μέσω της 
επισήμανσης ενδεικτικών πτυχών από την ανάλυση του παραδείγματος που 
προηγήθηκε.  
  
 
Βιβλιογραφία 
Αγγελάκος, Κωνσταντίνος, Ελένη Κατσαρού, και Αναστασία Μαγγανά. 2006. 
Νεοελληνική Γλώσσα Α΄  Γυμνασίου. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών 
Βιβλίων.  

Bernstein, Basil. 1996. Pedagogy, Symbolic Control and Identity. Theory, Research, 
Critique. London: Taylor & Francis.  

Bloome, David, Stephanie Power Carter, Beth Morton Christian, Otto Sheila, and 
Nora Shuart-Faris. 2005. Discourse Analysis and the Study of Classroom 
Language and Literacy Events. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates.  

Cazden, Courtney B. 2001. Classroom Discourse: The Language of Teaching and 
Learning (2nd edition). Portsmouth: Heinemann. 

Chouliaraki, Lilie. 1995. Regulative Practices and Heteroglossia in one Institutional 
Setting: The Case of a «Progressivist» English Classroom. PhD Dissertation, 
Lancaster University.  

Christie, Frances. 2002. Classroom Discourse Analysis: A Functional Perspective. 
London & New York: Continuum. 

Cook-Gumperz, Jenny. 2008. Η Κοινωνική Δόμηση του Γραμματισμού. Θεσσαλονίκη: 
Επίκεντρο. 

Fairclough, Norman. 2003. Analysing Discourse: Textual Analysis for Social 
Research. London & New York: Routledge. 

Flanders, Ned A. 1970. Analyzing Teacher Behaviour. Reading, MA: Addison-
Wesley. 

Gee, James Paul. 2011. An Introduction to Discourse Analysis: Theory and Method 
(3rd edition). London & New York: Routledge.  

Heath, Shirley Brice. 1983. Ways with Words: Language, Life, and Work in 
Communities and Classrooms. New York: Cambridge University Press.  

Hymes, Dell H. 1972. “On communicative competence.” In J.B. Pride and Janet 
Holmes (eds.), Sociolinguistics. Selected Readings, 269-293. Harmondsworth: 
Penguin. 

Κουτσογιάννης, Δημήτρης. 2010α. “Προς μια γραμματική του παιδαγωγικού λόγου.” 
Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά 30ης Συνάντησης του Τομέα 
Γλωσσολογίας Α.Π.Θ., 343-357. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.  

Κουτσογιάννης, Δημήτρης. 2010β. “Γλωσσολογικό πλαίσιο ανάγνωσης του 
μαθησιακού υλικού: το παράδειγμα των διδακτικών εγχειριδίων της γλώσσας 
Γυμνασίου.” Στο Κώστας Ντίνας, Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, Άννα Βακάλη, 
Τριαντάφυλλος Κωτόπουλος, και Αναστασία Στάμου (επιμ.), Πρακτικά 
πανελλήνιου συνεδρίου με διεθνή συμμετοχή «Η διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας (ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης).» Ημερομηνία πρόσβασης 
12/1/2014. http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika.  



[  787  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 
 

Κουτσογιάννης, Δημήτρης. 2011. “Εκπαιδευτικό συγκείμενο, σχολικός λόγος και 
γλωσσική εκπαίδευση.” Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά 31ης 
Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ., 250-264. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.  

Κουτσογιάννης, Δημήτρης. 2012. “Ο ρόμβος της γλωσσικής εκπαίδευσης.” Στο 
Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 32ης συνάντησης του Τομέα 
Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ., 208-222. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.  

Koutsogiannis, Dimitris. 2011. “ICTs and language teaching: the missing third 
circle.” In Gerhard Stickel and Tamás Váradi (eds.), Language, Languages and 
New Technologies. ICT in the Service of Languages, 43-59. Contributions to the 
Annual Conference 2010 of EFNIL in Thessaloniki. Frankfurt am Main (and 
others): Peter Lang Verlag.  

Koutsogiannis, Dimitrios, Vassiliki Adampa, Stavroula Antonopoulou, Ioanna 
Hatzikyriakou, and Maria Pavlidou. To appear. “(Re)constructing Greek classroom 
space in changing times.” Proceedings of the 10th International Conference on 
Semiotics “Changing Worlds and Signs of the Times”, 4-6 October 2013. Hellenic 
Semiotics Society & University of Thessaly, Volos. 

Kress, Gunther, Carey Jewitt, Jill Bourne, Anton Franks, John Hardcastle, Ken Jones, 
and Euan Reid. 2005. English in Urban Classrooms. A Multimodal Perspective on 
Teaching and Learning. London & New York: Routledge Falmer. 

Kress, Gunther. 2010. Multimodality: A Social Semiotic Approach to Contemporary 
Communication. New York: Routledge. 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2011. Πρόγραμμα Σπουδών για τη Διδασκαλία της 
Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο. Ημερομηνία πρόσβασης 
18/2/2014 http://ebooks.edu.gr/2013/newps.php  

Παυλίδου, Μαρία. 2011. “Η γλωσσική διδασκαλία στο Γυμνάσιο: Λόγοι και 
κειμενικά είδη στα τετράδια εργασιών των μαθητών.” Στο Μελέτες για την 
Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά 31ης Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ., 
637-648. Θεσσαλονίκη: ΙΝΣ.  

Rampton, Ben. 2006. Language in Late Modernity: Interaction in an Urban School. 
Cambridge: Cambridge University Press. 

Rymes, Betsy. 2009. Classroom Discourse Analysis: A Tool for Critical Reflection. 
New Jersey, Hampton Press INC. 

Schegloff, Emanuel, Irene Koshik, Sally Jacoby, and David Olsher. 2002. 
“Conversation Analysis and Applied Linguistics.” Annual Review of Applied 
Linguistics 22: 3-31.  

Sinclair, John McHardy, and Malcolm Coulthard. 1975. Toward an Analysis of 
Discourse: The English used by Teachers and Pupils. Oxford: Oxford University 
Press. 

Walsh, Steve. 2011. Exploring Classroom Discourse. Language in Action. London & 
New York: Routledge.  

Χατζηκυριάκου, Ιωάννα. Υπό δημοσίευση. “Ταυτοτικές πραγματώσεις των 
εκπαιδευτικών κατά την αναπλαισίωση του σχολικού διδακτικού εγχειριδίου.” Στο 
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 33ης Συνάντησης του Τομέα 
Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη. 



 
 

ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ:  
ΜΙΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΣΩΜΑΤΑ ΘΕΑΤΡΙΚΟΥ ΛΟΓΟΥ 

Σταματία Κουτσουλέλου 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 

stkout@gmail.com  
 

 
Abstract 
 
This paper investigates gender-linked differences in a large corpus of Greek drama 
texts. In particular, with the corpus methodology, we examine the frequency, function 
and collocations of connective keywords between male and female speech in 
Kambanellis’, Anagnostaki’s and Pontikas’ plays. Our findings point to common 
connective words (“λοιπόν /δηλαδή” vs“μα/ γιατί”) in male vs female speech 
respectively in the three play writers. Male choices confirm similar studies. Women, 
however, are presented with a more dynamic / emphatic speech to express opposition 
and assert reasoned answers to their questions. Their speech seems not so timid, as the 
relevant literature has shown.  
 
Keywords: θεατρικός λόγος, σώματα κειμένων, γραμματικές λέξεις, λόγος ανδρών / 
γυναικών 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η διαφορά στην επιλογή και χρήση των γλωσσικών στοιχείων από τους άνδρες και 
τις γυναίκες και η μεταξύ τους σύγκριση αποτελεί αγαπημένο θέμα της 
επιστημονικής έρευνας.  Από τη δεκαετία του ΄70 διάφορες μελέτες έχουν ασχοληθεί 
με τις βιολογικές, ψυχολογικές, κοινωνικές και γλωσσικές διαφορές μεταξύ των δύο 
φύλων. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στις γλωσσικές επιλογές κάθε φύλου όπως 
προέκυψαν από μελέτες συνομιλιακού κυρίως λόγου (Holmes 1995, Lakoff 1975). 
Συγκεκριμένα, o λόγος των γυναικών χαρακτηρίζεται από περισσότερα μετριαστικά, 
ερωτήσεις, ειδικές λέξεις για τα χρώματα,  υπερβολική ευγένεια, εμφατικό τονισμό, 
πρώτο πρόσωπο αντ., ρήματα νοητικά/ γνωστικά, εμφατικά επιρρήματα, 
περισσότερες συνδετικές λέξεις, αναφορά σε θέματα του σπιτιού και  συγγενικούς 
δεσμούς και από περισσότερες και μεγαλύτερες λέξεις. Οι άνδρες, αντίθετα, 
χρησιμοποιούν περισσότερα άρθρα, περισσότερες υβριστικές λέξεις, περισσότερες 
συνεισφορές στη συζήτηση, περισσότερες διακοπές, αναφέρονται σε στοιχεία 
ποσότητας, τόπου και σε τρέχοντα θέματα (αγορές, χρήμα κ.λπ.)1.  

Γενικά, ο λόγος των γυναικών έχει στόχο την ενίσχυση των σχέσεων και εκφράζει 
προσωπικά συναισθήματα και σκέψεις σχετικά με κοινωνικά θέματα. 
Χαρακτηρίζεται, επομένως από  εμπλοκή, ενώ ο λόγος των ανδρών είναι καθαρά 
πληροφοριακός. Οι  άντρες επιδεικνύουν συμπεριφορά περισσότερο ανταγωνιστική 
έναντι των γυναικών οι οποίες επιζητούν τη συνεργασία και την αλληλεγγύη 
(Παυλίδου 2002). Και επειδή το κοινωνικό περιβάλλον έχει άμεση σχέση και 
επηρεάζει τη γλωσσική παραγωγή (Holmes 2000), ο λόγος των γυναικών φαίνεται 
άτολμος αντανακλώντας την κοινωνική καταπίεσή τους, ενώ αντίθετα, ο λόγος των 
                                                            
1 Για μια εκτενή βιβλιογραφική επισκόπηση μελετών σχετικών με τις γλωσσικές επιλογές των δύο 
φύλων βλ. Νewman et al. (2008).  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
788-799. Rhodes: University of the Aegean.
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ανδρών είναι δυναμικός παραπέμποντας στο ισχυρό του φύλου τους. Πολλά από τα 
παραπάνω ευρήματα έχουν αμφισβητηθεί ή και έχουν ανιχνευθεί ως χαρακτηριστικά 
του αντίθετου φύλου (π.χ. ερωτήσεις, άρνηση ως χαρακτηριστικά του λόγου των 
ανδρών) (Mulac et al. 2000).  Η δημιουργία ενός συγκεκριμένου καταλόγου 
γλωσσικών επιλογών για τον λόγο κάθε φύλου φαίνεται ότι είναι μια δύσκολη 
ερευνητική υπόθεση, διότι οι μελετητές κατηγοριοποιούν διαφορετικά τα ευρήματα, 
οι διαφορές μεταξύ των φύλων εξαρτώνται άμεσα από το περιβάλλον,  το επίπεδο του 
λόγου, το κειμενικό είδος, από το υλικό της έρευνας, από τον αριθμό των 
διαφορετικών ομιλητών, από την ηλεκτρονική επεξεργασία του υλικού, από τα 
αντίστοιχα ηλεκτρονικά εργαλεία καθώς και από τις ερευνητικές συνιστώσες που 
επιλέγονται (Νewman et al. 2008). 

 
 

1.1 Σώματα κειμένων και διαφυλικός λόγος 
 

Η συνεχώς αυξανόμενη επεξεργασία σωμάτων κειμένων με διάφορα υπολογιστικά 
εργαλεία έδωσε και στον χώρο αυτό ενδιαφέρουσες μελέτες (μ.ά Leech & Fallon 
2004, Holmes 2001 και, ειδικότερα για τα Eλληνικά, Goutsos & Fragaki 2009). 
Επιβεβαίωσε ότι η ανάλυση σωμάτων κειμένων αποτελεί έναν ενδιαφέροντα και 
χρήσιμο τρόπο και για τη μελέτη του διαφυλικού λόγου και επεσήμανε την ανάγκη 
για νέες μελέτες σε διαφορετικά αλλά και εκτενή σώματα κειμένων.  

Οι λέξεις-κλειδιά (keywords) καθώς και τα λεξικά συμπλέγματα (lexical bundles) 
αποτελούν χρήσιμα αναλυτικά εργαλεία για την ερμηνεία του κειμένου (Bondi 2010), 
διότι αποκαλύπτουν και φέρουν στο φως ένα σύνολο λεξικογραμματικών στοιχείων 
και κειμενικών δομών που παραμένει αδιόρατο στον παραδοσιακό ερευνητή. Οι 
λέξεις-κλειδιά είναι οι στατιστικά σημαντικές λέξεις στο μελετώμενο σώμα κειμένων 
οι οποίες μαζί με τις συνάψεις τους δείχνουν τον επικοινωνιακό στόχο του κειμένου,  
τα κεντρικά θέματα και τους τρόπους οργάνωσής τους, δηλαδή το τι πραγματεύεται 
κάθε κείμενο αλλά και το πώς. Ως στοιχεία που προβάλλονται λόγω της στατιστικής 
σημαντικότητάς τους, φωτίζουν και ενισχύουν εμπειρικά, μέσα από αριθμητικά 
δεδομένα, στοιχεία για τα οποία είχαμε μόνο διαισθητική πληροφόρηση2.  

Σημαντικό  ερευνητικό θέμα που έχει οδηγήσει σε πολλές και αντικρουόμενες 
απόψεις είναι η διάκριση των λέξεων-κλειδιών σε λέξεις ανοικτού τύπου/λέξεις 
περιεχομένου (που φανερώνουν το θέμα του κειμένου) και κλειστού 
τύπου/γραμματικές λέξεις (που είναι δείκτες του ιδιαίτερου ύφους του). Η έρευνα 
στρέφεται περισσότερο στις πρώτες. Οι λειτουργικές λέξεις συνδέουν ως 
συγκολλητική ουσία τις λέξεις περιεχομένου, αντανακλούν τον τρόπο με τον οποίο τα 
άτομα σκέφτονται για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον κόσμο ευρύτερα, 
σχετίζονται με τη συναισθηματική κατάσταση του ατόμου και προβάλλουν τον 
νοητικό τρόπο σύνδεσης καταστάσεων και γεγονότων (Newman et al 2008). 

Η περιορισμένη έρευνα των λειτουργικών λέξεων γενικά σε σώματα κειμένων 
έδειξε ότι αποτελούν ενδιαφέροντα ερευνητικό χώρο, διότι παρουσιάζουν υψηλή 
συχνότητα που διαφέρει ανάλογα με το είδος, τον συγγραφέα κ.λπ. και, επομένως, 
έχουν άμεση σχέση με το ύφος των κειμένων (Αrgamon & Levitan 2005), δεν 
μπορούν να εντοπισθούν με άλλο τρόπο, συνδυάζουν σε τυπικές συνάψεις τις λέξεις 
περιεχομένου και έχουν βαρύνουσα λειτουργική (πραγματολογική, κειμενική) αξία. 
Η εντοπισμένη έρευνα στη χρήση λειτουργικών λέξεων σε σώματα ανδρικού και 

                                                            
2 Σχετικά με τα ερευνητικά θέματα (π.χ. επιλογή του σώματος έρευνας (target corpus) και του σώματος 
συσχετισμού/ αναφοράς κ.λπ. ) βλ. Κουτσουλέλου & Καρκαντζού (2012). 
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γυναικείου λόγου είναι ακόμα πιο περιορισμένη και αποτελεί τμήμα γενικότερης 
προσέγγισης των λεξικών και γραμματικών επιλογών σε εκτεταμένα σώματα 
κειμένων (Newman et al 2008) ή εστιάζεται στις γραμματικές λέξεις ως δείκτες 
ανάδειξης του φύλου του συγγραφέα (Koppel et al. 2003, Αrgamon et al. 2003).  

Στόχος της μελέτης αυτής είναι ανάλυση της συχνότητας και της λειτουργικότητας 
μιας συγκεκριμένης κατηγορίας γραμματικών λέξεων, και συγκεκριμένα των  
συνδετικών λέξεων/ δεικτών λόγου. Η επιλογή τους είναι σχετική με τη λειτουργία 
τους: αποκαλύπτουν τις νοητικές συνδέσεις του περιεχομένου και αντανακλούν τον 
τρόπο σύνδεσης γεγονότων και καταστάσεων. Επομένως, θεωρούμε ότι  μπορούν να 
αποκαλύψουν διαφορές μεταξύ ανδρών και γυναικών καθώς και την κατασκευή 
γενικότερων ή ειδικότερων ανδρικών και γυναικείων ταυτοτήτων από τον κάθε 
θεατρικό συγγραφέα. Το υλικό μας προέρχεται από σώματα κειμένων θεατρικού 
λόγου, ένα κειμενικό είδος που τα τελευταία χρόνια προσεγγίζεται με τη μέθοδο 
ανάλυσης των σωμάτων κειμένων δημιουργώντας έναν καινούργιο ενδιαφέροντα 
χώρο, αυτόν της υφολογίας των σωμάτων κειμένων (corpus stylistics). Σημαντικές 
μελέτες στο πλαίσιο αυτό αποκαλύπτουν τον χαρακτήρα των θεατρικών ηρώων 
γενικά (Culpeper 2009), ή μόνο των γυναικών (Demmen 2009). Συγκριτική μελέτη 
μεταξύ του λόγου των δύο φύλων σε σώματα κειμένων του Σαίξπηρ είναι η εργασία 
των Hota & Argamon (2006) οι οποίοι προσπαθούν να εντοπίσουν διαφορετικές 
γλωσσικές επιλογές ανά φύλο και, στη συνέχεια, να τις συνδέσουν με το φύλο του 
συγγραφέα.. Η παραπάνω ανάλυση βασίζεται τόσο σε λέξεις περιεχομένου, όσο και 
γραμματικές. Μελέτη που εστιάζεται μόνο στη χρήση των 
γραμματικών/λειτουργικών λέξεων από τα δύο φύλα σε σώματα κειμένων  θεατρικού 
λόγου δεν έχουμε εντοπίσει στη σχετική βιβλιογραφία. Επομένως, η παρούσα 
εργασία είναι μια πρώτη προσπάθεια να καλυφθεί ένα ερευνητικό κενό και να 
προωθήσει γενικότερα την έρευνα του Ελληνικού θεατρικού λόγου μέσα από σώματα 
κειμένων. 
 
 
1.2 Υλικό – Μέθοδος 

 
Το υλικό της μελέτης μας αποτελείται από το σύνολο του θεατρικού έργου του Ι. 
Καμπανέλλη (327.374 λέξεις)  και της Λ. Αναγνωστάκη (104.253 λέξεις) και το 
μεγαλύτερο μέρος του έργου του Μ. Ποντίκα (90.000 λέξεις). Στον επόμενο 
κατάλογο φαίνονται οι ανδρικοί και γυναικείοι χαρακτήρες καθώς και το σύνολο των 
λέξεων  που αντιστοιχούν σε κάθε φύλο.  
 

(Συγγραφείς/ ΄Ανδρες /Γυναίκες/λέξεις) 
Ι. Καμπανέλλης (Α: 211 Χ/235471 Λ) 

                                   (Γ: 95 Χ/91.903 Λ) 
Λ. Αναγνωστάκη (Α: 28 Χ/34230 Λ) 

                                        (Γ: 29 Χ/70023 Λ) 
Μ. Ποντίκας      (Α: 43 Χ/40379 Λ) 

                                        (Γ: 18 Χ/: 17082 Λ) 
Σύνολο: 282 ανδρικοί χαρακτήρες / 142 γυναικείοι χαρακτήρες3 

 

                                                            
3 Ο μεγάλος αριθμός  χαρακτήρων εξασφαλίζει την αποφυγή ιδιολεκτικών στοιχείων (Νewman et al. 
2008: 215). 
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Γενικά, φαίνεται ότι στον Καμπανέλλη και στον Ποντίκα οι ανδρικοί χαρακτήρες 
είναι υπερδιπλάσιοι των γυναικείων, εν αντιθέσει με την Αναγνωστάκη που είναι 
σχεδόν ισοδύναμοι. Η πρώτη εντύπωση από το συγκεκριμένο δείγμα είναι ότι οι 
άνδρες συγγραφείς κατασκευάζουν περισσότερους ανδρικούς χαρακτήρες. Φυσικά 
αυτό χρειάζεται περαιτέρω επιβεβαίωση από μεγαλύτερο corpus με συγγραφείς και 
των δύο φύλων.  

Στη συγκρότηση των σωμάτων κειμένων είχαμε να επιλύσουμε διάφορα 
προβλήματα. Συγκεκριμένα, δεν συμπεριλήφθησαν τα  έργα που δεν έχουν εκδοθεί 
και επομένως δεν ήταν δυνατή η πρόσβαση σε αυτά. Ειδικότερα, συμπεριλήφθηκαν 
όλες οι διακειμενικές αναφορές που κάνουν οι ήρωες των έργων καθώς είναι κείμενα 
που επιλέγουν οι συγγραφείς να ειπωθούν από τους εκάστοτε ήρωες με βάση την 
προσωπικότητά τους ενώ απομακρύναμε από το corpus τραγούδια που έχουν ρόλο 
χορικού και κείμενα τα οποία προέρχονταν από πρόσωπο αδιευκρινίστου φύλου (π.χ 
φωνή από το ραδιόφωνο). Δυσκολία για τη συγκρότηση του corpus αποτέλεσε η 
διαφορετική χρονική περίοδος έκδοσης κάθε έργου, καθώς λόγω αυτού εμφανίζονται 
διπλοτυπίες που προκύπτουν από διαφορετικές ορθογραφικές συμβάσεις (π.χ. 
άστους/άσ’ τους, νάχω/να ‘χω, εξ/εξ’, εν τω μεταξύ/ εντωμεταξύ) ενώ πρόκειται για 
την εκφορά των ίδιων λέξεων. Παρόλα αυτά αποφασίσαμε να ακολουθήσουμε την 
ακριβή γραφή και ορθογραφία του κειμένου γιατί η επιβολή ενιαίας ορθογραφίας 
ήταν εξαιρετικά χρονοβόρα και επίσης δεν έθιγε τον στόχο μας.  

Στην πρώτη φάση συλλογής του υλικού, τα έργα σκαναρίσθηκαν, μετετράπησαν 
σε αρχεία Word και διορθώθηκαν τα λάθη. Στη συνέχεια επεξεργασθήκαμε το υλικό 
μας με τη βοήθεια του προγράμματος Antconc 3, ακολουθώντας τα εξής βήματα: 
Φορτώσαμε πρώτα το σώμα κειμένου προς έρευνα (target corpus)  και στη συνέχεια 
το σώμα αναφοράς (reference corpus). Από την αυτόματη σύγκριση των καταλόγων 
λέξεων των δύο σωμάτων προκύπτει ο κατάλογος των λέξεων-κλειδιών, ο οποίος 
περιλαμβάνει κατά σειρά εμφάνισης θετικές (ασυνήθιστα συχνές/ περισσότερο από 
το αναμενόμενο) και στη συνέχεια αρνητικές (μη συχνές περισσότερο του 
συνήθους/ασυνήθιστα σπάνιες) λέξεις-κλειδιά. Από τον κατάλογο αυτό κρατήσαμε 
τις λέξεις-κλειδιά που εμφάνιζαν συχνότητα μέχρι πέντε εμφανίσεις, και παρουσίαζαν 
δείκτη «keyness» μέχρι 3800 (Culpeper 2009). Ο στατιστικός δείκτης που 
χρησιμοποιήθηκε για την αξιολόγηση της διαφορετικής συχνότητας των λέξεων στο 
κάθε ένα από τα ΗΣΚ μελέτης και το αντίστοιχό του ΗΣΚ αναφοράς είναι ο Log-
Likelihood o οποίος αποδίδει ικανοποιητικά σε συγκρίσεις μεγάλων όσο και μικρών 
συχνοτήτων, γεγονός που συντελεί στην αξιοπιστία των ερευνητικών 
αποτελεσμάτων.  Ένας βασικός ακόμη παράγοντας για τον καθορισμό των λέξεων-
κλειδιών είναι και η κατανομή τους. Περιλάβαμε, επομένως, στον κατάλογο τις 
λέξεις-κλειδιά με ευρεία κατανομή σε όλο το σώμα (ο έλεγχος για κάθε λέξη γίνεται 
με τη βοήθεια του προγράμματος).  

Αφού δημιουργήσαμε με τη βοήθεια του Antconc 3 τον κατάλογο με τις λέξεις-
κλειδιά για τους άνδρες και τις γυναίκες ξεχωριστά για τον κάθε συγγραφέα, 
απομονώσαμε μόνο τις λειτουργικές λέξεις και στη συνέχεια μόνο τις συνδετικές 
λέξεις και στους δύο καταλόγους των στατιστικά σημαντικών λέξεων.  

Στη συνέχεια, προκειμένου να ελέγξουμε την κατανομή των συνδετικών λέξεων 
στο δείγμα μας και να επισημάνουμε τις επιλογές εκείνες εξακολουθούν να 
εμφανίζονται σε διαφορετικές περιστάσεις, δημιουργήσαμε για κάθε συγγραφέα 
υποσώματα κειμένων με βάση την χρονολογική περίοδο, την ηλικία4, την οικονομική 

                                                            
4 Οι παράγοντες της ηλικίας και της χρονολογικής περιόδου και είναι οι μόνοι που εμφανίζονται στη 
σχετική βιβλιογραφία (βλ. Νewman et al. 2008: 225, Μulac et al. 1990, Hota & Argamon 2006). 
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και κοινωνική κατάσταση των προσώπων.  Στα υποσώματα που χωρίσθηκαν με βάση 
τη χρονολογική περίοδο είχαμε πρόβλημα σε κάποια έργα. Η ένταξή τους σε 
συγκεκριμένη χρονολογική περίοδο, ήταν δύσκολη, αφού ο συγγραφέας τα 
επεξεργάστηκε σε δύο φάσεις που απείχαν χρονολογικά. Γενικά ο χωρισμός 
βασίστηκε σε όσες πληροφορίες που έδινε ο/η συγγραφέας στην αρχή του έργου (π.χ. 
30 χρονών αστός, νέα λαϊκής καταγωγής κ.λπ.). Τα υποσώματα που δημιουργήσαμε 
ανά συγγραφέα είναι τα εξής:  

 
Καμπανέλλης:  
γενικό Α/Γ, Γ/Α5  
κατά χρονολογική σειρά : Α/Γ 50-80, Α/Γ 80-00 και  Γ/Α 50-80, Γ/Α 80-00 
ηλικία: Α/Γ ηλικιωμένοι/ες, Α/Γ νέοι/ες, Γ/Α ηλικιωμένες/οι, Γ/Α νέες/οι 
οικονομική κατάσταση: Α/Γ πλούσιοι/ές, Α/Γ φτωχοί/ές, Γ/Α πλούσιες/οι, Γ/Α 
φτωχές/οί 
κοινωνική κατάσταση Α/Γ αστοί/ές, Α/Γ λαϊκοί/ές, Γ/Α αστές/οί, Γ/Α λαϊκές/οί 
Σύνολο: 9 για άνδρες και 9 για γυναίκες  
 
Αναγνωστάκη:  
γενικό Α/Γ, Γ/Α 
κατά χρονολογική σειρά : Α/Γ 60-80, Α/Γ 80-00, Γ/Α 60-80, Γ/Α 80-00 
ηλικία: Α/Γ ηλικιωμένοι/ες, Α/Γ νέοι/ες, Γ/Α ηλικιωμένες/οι , Γ/Α νέες/οι 
Σύνολο: 5 για άνδρες και 5 για γυναίκες  
 
Ποντίκας  
Γενικό Α/Γ  και  Γ/Α 
 Σύνολο: 2.  Για τον Ποντίκα δεν δημιουργήσαμε πολλά υποσώματα, διότι 
χρησιμοποιήθηκε ως  σώμα ελέγχου. 
 
 
2. Ανάλυση του υλικού  
 
Από την επεξεργασία όλων των υποσωμάτων στο corpus του Καμπανέλλη, οι άνδρες 
χρησιμοποιούν περισσότερο από τις γυναίκες τις ακόλουθες συνδετικές λέξεις: 
 
Πίνακας 1: Α/Γ στον Καμπανέλλη 

Α-Γ  
 50-80  

Α-Γ  
80--00  

Α-Γ  
ηλ/οι/ες  

Α-Γ  
νέοι/ες  

Α-Γ  
πλούσιοι
/ες  

Α-Γ  
φτωχοί 
/ές  

Α-Γ  
αστοί/ές  

Α-Γ  
λαϊκοί/ές  

Αλλά  
Ότι  
Άλλωστε  
Λοιπόν  

εάν  
και  
λοιπόν  
Πάντως  
αλλά  
ότι  
άλλωστε  

λοιπόν  
ότι  
και  

έτσι  
μα  

και  
αλλά  

δηλαδή  Και  δηλαδή  

 

                                                            
5 Α/Γ: αποτελέσματα για τον λόγο των ανδρών σε σύγκριση με αυτό των γυναικών. Επομένως, Α: 
(target corpus)  Γ: (reference corpus) Γ/Α: αποτελέσματα για τον λόγο των γυναικών σε σύγκριση με 
αυτό των ανδρών. Επομένως,  Γ: (target corpus)  Α: (reference corpus). 
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Διαβάζοντας τον παραπάνω πίνακα παρατηρούμε ότι συχνότερα χρησιμοποιούνται 
τα: λοιπόν, ότι, και  (στα 3) και αλλά, άλλωστε, δηλαδή (στα 2). Επιβεβαιώνεται δε σε 
σχέση με τον γενικό πίνακα των λέξεων-κλειδιών που αφορούν τον λόγο των ανδρών, 
όπως τους παρουσιάζει ο Καμπανέλλης, η παρουσία των:  λοιπόν, και, ότι που είναι 
και οι βασικότερες στατιστικά σημαντικές λέξεις (key-keywords)6 .  

Παρακολουθώντας τις συνάψεις τους, παρατηρούμε ότι το λοιπόν συνάπτεται 
συχνότερα με τα: Ε / και, άντε, έλα,  να/τι.  Συνήθως δε δημιουργεί ιδιαίτερη 
επιτονική μονάδα. Το λοιπόν γενικά χρησιμοποιείται για το άνοιγμα νέας προοπτικής, 
για επαναφορά στο κύριο θέμα της συζήτησης, προτροπή ή και επιβολή για πέρασμα 
σε δράση επιβεβαιώνοντας άλλες μελέτες (Christodoulidou 2011). Ειδικότερα, το ε 
λοιπόν (με τη μεγαλύτερη συχνότητα, μετά από ερωτηματικό ή και θαυμαστικό) 
δηλώνει αντίθεση, επιβεβαίωση των λόγων του, εμφατική πληροφορία, απαγόρευση 
με μια δόση αγανάκτησης συμπέρασμα, ή  απόφαση, με το άκου, ακούστε για την 
εισαγωγή νέου θέματος Το Και λοιπόν εκφράζει μια προκλητική εναντίωση στα 
προηγούμενα ή εισάγει ένα καινούριο θέμα (δείκτης λόγου) (Γούτσος 2009). Το 
λοιπόν μετά το έτσι χρησιμοποιείται για να δηλώσει το κλείσιμο του λόγου και να 
συνοψίσει τα προηγούμενα. Σπανιότερος ο τύπος το λοιπόν που τον συναντάμε 
κυρίως στο σώμα των ηλικιωμένων.  

Το και χρησιμοποιείται κυρίως για έμφαση. Συχνά ακολουθεί δείκτες 
τροπικότητας (πρέπει, μπορεί). Σε σύναψη με το να/να μη δηλώνει πάλι έμφαση και 
απαγόρευση, με το το δηλώνει χώρο, χρόνο ή αντικείμενα κεντρικά για τη ζωή του 
ήρωα (σπίτι, κλειδιά, στρατό, αυτοκίνητο), με το θα εκφράζει βεβαιότητα (και θα δεις), 
με το με έμφαση, με την άρνηση δεν για έκφραση αιτίας-αποτελέσματος, με το τι για 
έκφραση απορίας ή και αδιαφορίας και με το λέω για έμφαση στις απόψεις του 
ομιλούντος.  

Το ότι εμφανίζεται μετά από λεκτικά ρήματα (λέω) ή δοξαστικά (νομίζω) και 
συχνότερα α΄ προσώπου για να προβληθεί η κρίση του άνδρα-ομιλούντος και να 
ενισχυθεί η επιχειρηματολογία του (παρουσία υψηλής τροπικότητας βεβαιότητας ή 
αναγκαιότητας). Ακόμα και όταν υποκείμενο του λεκτικού ή δοξαστικού ρήματος 
είναι άλλο πρόσωπο, οι προτάσεις ενισχύουν την άποψη του άνδρα εκφράζοντας 
αντίθεση, συμπέρασμα, κοινή λογική. Η συχνή σύναψη του ότι με την άρνηση δε(ν) 
ενισχύει τις απόψεις, θέσεις, επιχειρηματολογία και, γενικά, το πρόσωπο του 
ομιλούντος.  

Περνώντας στο corpus της Αναγνωστάκη, οι άνδρες χρησιμοποιούν περισσότερο 
από τις γυναίκες τις ακόλουθες συνδετικές λέξεις: 

 
Πίνακας 2: Αναγνωστάκη Α/Γ 
Α-Γ  
60-80  

Α-Γ  
80-00  

Α-Γ 
ηλικιωμένοι 

Α-Γ 
 νέοι  

ωστόσο  δηλαδή  ------  δηλαδή  

αλλά  Και   λοιπόν  

 και   Λοιπόν  

 Ενώ    

 

                                                            
6 Σχετικά με τον όρο βλ. Scott (1997). 
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Κοινή λέξη στα περισσότερα υποσώματα αναδεικνύεται ο δείκτης δηλαδή με 
συχνότερες συνάψεις τις λέξεις: όχι, και, εσύ, γιατί /δηλαδή. Χρησιμοποιείται για 
επεξήγηση, ερμηνεία, ανάπτυξη των λόγων του άνδρα ή και του  συνομιλητή του. 
Εκφράζει αίτημα για πληροφορία αλλά που υποκρύπτει αντίθεση και  αντιπαράθεση, 
(Aρχάκης 1996), αίτημα για επιβεβαίωση ή επιβεβαίωση του «προσώπου» του 
ομιλητή. Τέλος, δηλώνει αναζήτηση της αιτίας με στόχο πάλι την αντιπαράθεση και 
έμφαση. 

 
Πίνακας 3: Σύγκριση των στατιστικά σημαντικών συνδετικών λέξεων στον λόγο των ανδρών μεταξύ 
των τριών θεατρικών συγγραφέων 

Καμπανέλλης  Αναγνωστάκη Ποντίκας 
λοιπόν  
και  
ότι  
Άλλωστε  
Αλλά  
δηλαδή  
(φτωχοί /λαϊκοί)
   

Δηλαδή  
(80-00/νέοι)  

Διότι  
διότι  
δηλαδή 
Λοιπόν  
λοιπόν 
Επειδή  

 
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι το δηλαδή είναι κοινό και στους τρεις 

συγγραφείς, ενώ το λοιπόν είναι κοινό στα σώματα του Καμπανέλλη και του 
Ποντίκα.  

Ειδικότερα, το δηλαδή (σε 2η, 3η ή και τελευταία θέση στην πρόταση) στον μεν 
Καμπανέλλη εμφανίζεται στο λόγο των φτωχών και λαϊκών και εκφράζει 
συμπέρασμα αλλά και διευκρίνιση με αντιπαράθεση. Στην Αναγνωστάκη, όπως 
είδαμε, επεξηγεί, ερμηνεύει, συμπεραίνει, ζητά επιβεβαίωση ή πληροφορία, 
υποκρύπτοντας αντίθεση και αντιπαράθεση. Στον Ποντίκα με τις ίδιες λειτουργίες:  
συμπέρασμα, βεβαιότητα και διευκρίνιση με αντιπαράθεση, επιβεβαίωση του 
«προσώπου» του ομιλητή.  

Το λοιπόν  (σε 2η και 3η θέση) είναι  πλούσιο σε σημασίες. Στον Καμπανέλλη 
συμβάλλει στον έλεγχο της συζήτησης και δηλώνει επιβεβαίωση, εναντίωση, και 
απαγόρευση. Γενικά, παραπέμπει σε προκλητική συμπεριφορά που επιβάλλει 
τρόπους του φέρεσθαι. Στον Ποντίκα εκφράζει συμπέρασμα, αντίδραση, επιβεβαίωση  
και δίνει έμφαση σε αιτίες. Στην Αναγνωστάκη, τέλος, εμφανίζεται στο υποσώμα των 
νέων με συνάψεις και, έλεγα, μίλα, πάψε,  δεν  να/τι,  και δηλώνει αντίθεση, επιβολή, 
επαναφορά θέματος και επιβεβαίωση μέσω άρνησης.  

Οι άνδρες μέσα από τις παραπάνω επιλογές συνδετικών λέξεων/δεικτών, 
εμφανίζονται να επιζητούν τον έλεγχο της συζήτησης, να ζητούν επεξηγήσεις, να 
εκφράζουν συμπεράσματα, να ζητούν την επιβεβαίωση, να δείχνουν προκλητική 
συμπεριφορά, να εκφράζουν εναντίωση, να απαγορεύουν και  να επιβάλλουν τρόπους 
και συμπεριφορές. Γενικά, ελέγχουν τη συζήτηση, είναι ανταγωνιστικοί, προκλητικοί 
και καταναγκαστικοί. Οι επιλογές αυτές επιβεβαιώνουν αντίστοιχα συμπεράσματα 
για τον λόγο των ανδρών σε προφορικά και γραπτά κείμενα  

Οι  τρεις θεατρικοί συγγραφείς παρουσιάζουν τους άντρες τονίζοντας μια κοινή 
περίπου  ταυτότητα του «ανταγωνιστικού /σκληρού άνδρα» που επιζητεί  να έχει τον 
έλεγχο όχι μόνο της συζήτησης αλλά και των ενεργειών  των άλλων, και ιδιαίτερα 
των ανίσχυρων και των γυναικών. Μικρές διαφοροποιήσεις κατευθύνουν την 
ανταγωνιστικότητα στο corpus των λαϊκών και φτωχών του Καμπανέλλη, ενώ τον 
έλεγχο της συζήτησης στο corpus των νέων της Αναγνωστάκη . 
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    Πίνακας 4: Γ/Α στον Καμπανέλλη 
Γ-Α  
 50-80  

Γ-Α  
80-00  

Γ-Α  
ηλ/ες/οι  

Γ-Α  
νέες/οι 

Γ-Α  
πλούσιες/οι 

Γ-Α  
φτωχές/οί  

Γ-Α  
αστές/οί  

Γ-Α  
λαϊκές/οί  

Γιατί 
Άμα 
Μόλις  
Πώς 
Κι 
κι 
Μα  

κι 
άμα 
ύστερα 
αν 
αφού 
μα  

Γιατί 
κι  

γιατί  Μα 
μα  

κι  ούτε  Και 
και  

 
Όπως βλέπουμε και στον παραπάνω πίνακα. συχνότερα χρησιμοποιούνται στα 

υποσώματα του Καμπανέλλη τα κι (στα 4),  μα (στα 3)  και Γιατί (στα 2). Επομένως 
επιβεβαιώνεται σε σχέση με τον γενικό πίνακα των λέξεων-κλειδιών που αφορούν 
τον λόγο των γυναικών, όπως τις παρουσιάζει ο Καμπανέλλης, η συχνότερη 
παρουσία των κι και μα (Key-keywords).  

Το  κι λειτουργεί ως προσθετικός σύνδεσμος. Συνήθως όμως δίνει έμφαση στην 
πληροφορία. Όταν εμφανίζεται στην αρχή των εκφωνημάτων ύστερα από 
αποσιωπητικά που εκφράζουν δισταγμό ή απορία είναι δυνατόν να λειτουργεί ως 
δείκτης εισαγωγής νέου θέματος ή τονίζει την αντίθεση. Η λειτουργία του αυτή όμως 
φαίνεται να μετριάζεται από τα αποσιωπητικά που προηγούνται. Με το α΄ πρόσωπο 
της προσωπικής αντωνυμίας ενισχύεται το πρόσωπό της ομιλούσης γυναίκας που 
εξισορροπεί  έτσι τον δισταγμό της και την γενικότερη αδυναμία της. 
Το μα εμφανίζεται στην αρχή πρότασης και συχνά μετά από αποσιωπητικά τα οποία 
λειτουργούν ως μετριαστικές τεχνικές (προμετωπίδες συμφωνίας κατά τη Μακρή-
Τσιλιπάκου 2002). Συχνότερες συνάψεις: ναι μα, μα τι (λες) μα δεν/δε είναι, μα γιατί, 
είναι, εγώ, πώς, πού είμαι, ναι, τώρα …. Χρησιμοποιείται κυρίως σε διαλογικό και 
σπανιότερα, σε μονολογικό επίπεδο (Καλοκαιρινός & Καραντζόλα 1992). Εκφράζει 
αντίθεση, ένσταση και μετάβαση σε άλλο θέμα (δείκτης λόγου). Εμφανίζεται σε όλη 
την έκταση του έργου του Καμπανέλλη και, ιδιαίτερα, στον λόγο των πλουσίων 
γυναικών. 

Ο γιατί στον λόγο των γυναικών είναι στατιστικά σημαντικός στην αρχή του λόγου 
μια ηρωίδας προβάλλοντας έτσι την αιτία στην ερωτηματική πρόταση. Συναπτόμενος 
δε με το να (Γιατί να) εκφράζει αντίδραση σε θέματα που την αφορούν. Η αιτία 
προβάλλεται δε περισσότερο με τη χρήση άρνησης (δεν, μην). Είναι δε συχνότερος 
στον λόγο των ηλικιωμένων γυναικών.  

 
Πίνακας 5: Γ/Α στην Αναγνωστάκη 

Γ-Α   
60-80  

Γ-Α  
80-00  

Γ-Α 
ηλικ/ες  

Γ-Α 
νέες/οι  

Όμως  Όταν  ότι  Όταν
που Μα Γιατί  Μα
όταν  κι  μόλις  
να    
Κι    

 
Όπως βλέπουμε στον παραπάνω πίνακα, στο corpus της Αναγνωστάκη συχνότερα 

χρησιμοποιούνται οι συνδετικές λέξεις όταν (στα 3 υποσώματα) και Μα (στα 2), οι 
οποίες σε σχέση με τον γενικό πίνακα των λέξεων-κλειδιών που αφορούν τον λόγο 
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των γυναικών στην Αναγνωστάκη, αποτελούν και τις σημαντικότερες συχνότερες 
λέξεις-κλειδιά (Key-keywords). 

Ο χρονικο-υποθετικός σύνδεσμος όταν συνάπτεται στον λόγο των γυναικών 
συνηθέστερα με το θα για να εκφράσει επιθυμίες, με το ήμουν για να διηγηθεί  
γεγονότα της παιδικής ηλικίας τους, με το φθάσαμε και το Αλλά σε πρώτη θέση για να 
δηλώσει ακύρωση των προσδοκιών. Σε σύναψη με τις προσωπικές αντωνυμίες τον, 
σε, με, σου, κυρίως αναφέρεται σε προσωπική επικοινωνία (ερώτηση).   

Ο αντιθετικός Μα στην αρχή της πρότασης συνάπτεται με τις λέξεις μα τι λες/μα τι 
έχεις (τελοσπάντων, βρε παιδί μου) και χρησιμοποιείται για να εκφράσει αντίθεση, 
ένσταση ή για να εισαγάγει νέο θέμα. Με την άρνηση (Μα δεν/δε) εκφράζει εμφατικά 
την αντίθεση, ενώ σε σύναψη με το γιατί προβάλλει εμφατικά την αιτία. Το Μα ναι 
εκφράζει αντίθεση στο περιεχόμενο της προηγούμενης πρότασης καθώς και τα Μα 
εγώ/Μα είμαι με προβολή των γυναικείων επιθυμιών, και των χαρακτηριστικών τους. 
Είναι συχνότερος στον λόγο των νέων γυναικών και στα πιο πρόσφατα έργα της 
Αναγνωστάκη  (1980-2000).  

 
Πίνακας 6: Σύγκριση των στατιστικά σημαντικών συνδετικών λέξεων στον λόγο των γυναικών μεταξύ 
των τριών θεατρικών συγγραφέων  

Καμπανέλλης  Αναγνωστάκη  Ποντίκας 
κι 
μα  
Γιατί  

όταν  
Μα  

Γιατί  
Αν  
γιατί  

 
Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι η αναζήτηση της αιτίας (Γιατί) είναι 

συχνότερη στον λόγο των γυναικών του Καμπανέλλη και του Ποντίκα, η αντίθεση 
(Μα/μα) στο corpus της Αναγνωστάκη και του Καμπανέλλη  (αφορούν κυρίως νέες 
και πλούσιες γυναίκες αντίστοιχα) και η υπόθεση  (όταν, αν)  στην Αναγνωστάκη και 
στον Ποντίκα.  

Γενικά οι γυναίκες παρουσιάζονται να αλλάζουν θέμα τονίζοντας την αιτία και την 
αντίθεση, προωθώντας τη συζήτηση. Μέσα από ερωτήσεις ζητούν απαντήσεις για 
θέματα που τις αφορούν. Αντιδρούν έστω έμμεσα στα «πρέπει», υποβάλλουν 
εμφατικά τις σκέψεις τους (γιατί δεν =θέση) και χρησιμοποιούν συχνότατα άρνηση 
για έμφαση. Παρατηρούμε δε  και συνδυασμό αντίθεσης και αιτίας (μα γιατί) όπου η 
αντίθεση εκφράζεται συχνότερα σε συνομιλήτρια και όχι σε συνομιλητή. 

Οι γλωσσικές επιλογές των φύλων έχουν άμεση σχέση με το περιβάλλον 
(κειμενικό/εξωκειμενικό) (Connell 2002: 51) και τις σχέσεις εξουσίας που ισχύουν σε 
μια κοινωνίας ή αυτές που επιδιώκει ο συγγραφέας να προβληθούν. Επομένως, όπως 
και στους άνδρες έχουμε και στις γυναίκες μια διαφοροποίηση «ταυτοτήτων»  ανά 
συγγραφέα. Οι θεατρικοί συγγραφείς επιλέγουν να παρουσιάσουν τις γυναίκες 
περισσότερο ή και λιγότερο δυναμικές (ναι μα στον Καμπανέλλη, μα ναι στην 
Αναγνωστάκη). Είναι πιο δυναμικές στην Αναγνωστάκη και στον Ποντίκα  
εκφράζοντας θέσεις (Γιατί δεν), περισσότερο «διεπιδραστικές» (μα τι έχεις) 
προβάλλοντας τις επιθυμίες τους (μα εγώ, μα είμαι). Με περισσότερο δισταγμό  
αντιτίθενται στα γεγονότα ( … μα είναι) αλλά αντιδρούν έντονα στις κοινωνικές 
συμβάσεις (γιατί να) στον Καμπανέλλη. Χαρακτηριστικό είναι ότι η αντίθεση μπαίνει 
στο στόμα των νέων ή και πλουσίων γυναικών, ενώ η αναζήτηση της αιτίας γίνεται 
από τις ηλικιωμένες και συμβαδίζει με την ωριμότητα (ό, τι αποκλίνει από την 
«υποταγμένη φύση» της γυναίκας δικαιολογείται  από την αντιδραστικότητα της 
ηλικίας ή  από την οικονομική κατάσταση που επιβάλλει ανωτερότητα). 
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3. Συζήτηση  
 
Συνοψίζοντας στα σώματα θεατρικού λόγου που μελετήσαμε οι άνδρες επιλέγουν τις 
συνδετικές λέξεις λοιπόν/Λοιπόν, Δηλαδή/δηλαδή, ενώ οι γυναίκες τις μα και Γιατί. Tα 
ευρήματα αυτά επιβεβαιώνονται και στη σύγκριση με το γενικό έργο του κάθε 
συγγραφέα (π.χ. άντρες Καμπανέλλη σε σύγκριση με όλο το corpus του Καμπανέλλη) 
και σε σύγκριση ανδρών/γυναικών συνολικά σε όλα τα έργα.  

Συζητώντας τα αποτελέσματα της μελέτης μας μπορούμε να βρούμε κάποιες 
γενικές αντιστοιχίες με προηγούμενες έρευνες. Έτσι η ερώτηση που αποδίδεται ως 
χαρακτηριστικό των γυναικών εμφανίζεται στα δεδομένα μας ως  Γιατί ….; Η άρνηση 
–επίσης βασική προτίμηση στον γυναικείο λόγο-εμφανίζεται κυρίως στις συνάψεις 
των λέξεων-κλειδιών, ενισχύοντας τη σημασία τους, η για έμφαση. Σχετικά με την 
συχνότερη επιλογή του συνδέσμου μα στον λόγο των γυναικών θα πρέπει να 
αναφέρω ότι και σε άλλες μελέτες, μεμονωμένων βέβαια έργων, ο αντιθετικός αυτός 
σύνδεσμος παρουσιάζεται ως βασική λέξη-κλειδί στον λόγο των γυναικών7. Επίσης,  
πρόσφατη μελέτη πάνω σε δεδομένα από τον χώρο της μετάφρασης αναφέρει ως 
μεταφραστική απόδοση του Αγγλικού “but” στα Ελληνικά το «μα» σε κείμενα 
γυναίκας μεταφράστριας, σε αντίθεση με το «όμως» που επιλέγει ο άνδρας 
μεταφραστής του ίδιου έργου (Panou 2013). Οι λεξικές επιλογές των ανδρικών 
χαρακτήρων, αν και δεν επιβεβαιώνονται αυτές καθαυτές όμως παραπέμπουν σε 
ανταγωνιστικότητα και έλεγχο, χαρακτηριστικά, που η βιβλιογραφία, όπως 
αναφέραμε, αποδίδει στον λόγο των ανδρών.  

Ο λόγος των γυναικών είναι περισσότερο περιορισμένος έναντι των ανδρικών 
χαρακτήρων στα έργα των ανδρών συγγραφέων. Η Αναγνωστάκη, αντίθετα ενισχύει 
τον λόγο των γυναικείων χαρακτήρων. Και οι άνδρες συγγραφείς, όμως, παρά την 
περιορισμένη έκταση του λόγου των γυναικών, δεν τις παρουσιάζουν τόσο άτολμες, 
αλλά βρίσκουν τρόπους, ιδίως σε σώματα ηλικιωμένων και πλουσίων γυναικών, να 
προβάλλουν μια δυναμική ταυτότητα με αντίστοιχες γλωσσικές επιλογές. Γενικότερα, 
οι επιλογές των συνδετικών λέξεων ανά φύλο φαίνεται να συμφωνούν στους άνδρες 
συγγραφείς και να διαφοροποιούνται από την γυναίκα-συγγραφέα. Χρειάζεται βέβαια 
περισσότερη έρευνα και με άλλους δείκτες για να συγκρίνουμε το φύλο του 
συγγραφέα με την επιλογή συγκεκριμένων συνδετικών λέξεων.  

 Οι γλωσσικές διαφοροποιήσεις που παρατηρήσαμε στα υποσώματα των κειμένων 
ανά συγγραφέα, έδειξαν ότι η δημιουργία υποσωμάτων ήταν μια σωστή επιλογή γιατί 
κατεύθυνε και ερμήνευσε τις επιλογές ανά χρονολογικό σώμα, ηλικία και οικονομική 
κατάσταση. Οι επιλογές επίσης διαφέρουν στα πρώτα από τα ύστερα έργα των 
συγγραφέων κι αυτό φαίνεται να επιβεβαιώνει ανάλογες αναζητήσεις και ευρήματα 
(Hota & Argamon 2006).  

Η παρούσα έρευνα είναι μια πρώτη προσπάθεια να μελετηθεί ο λόγος των 
ανδρικών και γυναικείων χαρακτήρων στο νεοελληνικό θέατρο. Χρειάζεται η έρευνα 
αυτή να συνεχισθεί με την προσθήκη κι άλλων κειμένων από συγγραφείς και των δύο 
φύλων, ώστε να ελέγξουμε τα ευρήματά μας.  Η σύγκριση δε με δεδομένα από 
προφορικό λόγο ανδρών και γυναικών θα έδειχνε αν τα νεώτερα έργα των 
συγγραφέων ακολουθούν ασυνείδητα επιλογές που υπάρχουν στα δύο φύλα ή η όποια 
διαφοροποίηση είναι καθαρά εμπρόθετη και κατευθύνεται από τον/την συγγραφέα 
για να χτιστεί ένας ανδρικός ή γυναικείος χαρακτήρας.  

 

                                                            
7 Αναφέρομαι σε πτυχιακές εργασίες φοιτητών (ενδεικτικά: Μ. Παντελιά 2014: «Χαρακτήρες και 
γλωσσικές επιλογές σε σώματα κειμένων  θεατρικού λόγου («Το γάλα» του Β. Κατσικονούρη)».  
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4. Συμπεράσματα 
 
Η υφολογική ανάλυση σωμάτων θεατρικού λόγου με υπολογιστικά εργαλεία 
αποδεικνύεται αποτελεσματική και στη μελέτη του θεατρικού λόγου. Η αποκάλυψη 
της χρήσης και λειτουργίας των γραμματικών και ιδιαίτερα των συνδετικών λέξεων 
/δεικτών επιβεβαίωσε ότι αποτελούν ενδιαφέρον τμήμα του κειμένου που 
προσδιορίζει τους χαρακτήρες και τις επιμέρους ταυτότητες των θεατρικών 
χαρακτήρων. Οι τρεις μελετώμενοι θεατρικοί συγγραφείς (Καμπανέλλης, 
Αναγνωστάκη και Ποντίκας) για να διαμορφώσουν τον λόγο των ανδρικών και των 
γυναικείων χαρακτήρων χρησιμοποιούν κοινές συνδετικές λέξεις με υψηλή  
στατιστική σημαντικότητα και λειτουργικότητα.  

Συγκεκριμένα  οι άνδρες-ήρωες χρησιμοποιούν τις συνδετικές λέξεις λοιπόν και 
δηλαδή, ενώ οι γυναίκες τις μα και γιατί. Έτσι, οι άνδρες εμφανίζουν ένα λόγο 
εξουσιαστικό, που αποφασίζει, συνοψίζει, καταλήγει σε συμπεράσματα και οδηγεί τις 
εξελίξεις του έργου. Οι προσωπικές τους κρίσεις και απόψεις ενισχύουν την 
επιχειρηματολογία τους και το πρόσωπό τους καθώς και την ανδρική ταυτότητα. Τα 
ευρήματα αυτά επιβεβαιώνουν αντίστοιχες έρευνες. Οι γυναίκες, όμως, 
παρουσιάζονται εδώ με πιο δυναμικό/εμφατικό λόγο που χρησιμοποιεί τη θέση και τη 
μορφή των γλωσσικών στοιχείων και των συνάψεών τους για να προβάλει την 
παρουσία τους, να εκφράσει την αντίθεσή τους και να διεκδικήσει αιτιολογημένες 
απαντήσεις στις ερωτήσεις τους. Ο περιορισμένος τους λόγος φαίνεται να μην είναι 
τόσο άτολμος, όσο η βιβλιογραφία για τον λόγο των γυναικών έχει δείξει.  
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Abstract 
 
The current paper presents and analyzes Greek existential constructions with the verbs 
ine ‘is’, exei ‘has’ and iparxei ‘exists’, in terms of Freeze’s (1992, 2001) locative 
theory. According to this theory, all three structures of the locative paradigm 
(predicate locative, existential and ‘have’ predication) derive from the same 
underlying structure. We focus on the internal structure of Greek existential 
constructions, the presence / absence of a locative PP and the definiteness effect. We 
also examine the syntactic constructions that they are most closely related to: the 
predicate locative and the ‘have’ predication. Finally, after applying Freeze’s (1992, 
2001) locative theory in Greek, we propose that the locative paradigm in Greek also 
arises from the same underlying structure. 

Λέξεις-κλειδιά: υπαρκτική δομή, κτήση, κατηγορηματική δομή τόπου, περιορισμός 
οριστικότητας 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στη μελέτη αυτή θα εξετάσουμε τις υπαρκτικές δομές των Νέων Ελληνικών με τα 
ρήματα υπάρχει, έχει και είναι και θα προτείνουμε ότι μπορούν να αναλυθούν με 
βάση την τοπική θεωρία του Freeze (1992, 2001), σύμφωνα με την οποία, και οι τρεις 
δομές του τοπικού παραδείγματος (locative paradigm), δηλαδή οι κατηγορηματικές 
δομές τόπου, οι υπαρκτικές και οι κτητικές δομές, προέρχονται από μία κοινή δομή. 
 
 
2. Τι είναι υπαρκτική δομή 
 
Ο όρος «υπαρκτική πρόταση» (existential sentence) αναφέρεται σε μια δομή με 
ιδιαίτερα συντακτικά χαρακτηριστικά, η οποία εκφράζει μια λογική πρόταση 
(proposition) σχετικά με την ύπαρξη ή την παρουσία που έχει κάποιος ή κάτι  
(McNally, 2011). Έτσι, μια πρόταση όπως η (1) εκφράζει μια λογική πρόταση η 
οποία είναι αληθής μόνο αν κάποιο τηλέφωνο έχει την ιδιότητα να βρίσκεται στο 
γραφείο: 

(1) There’s a phone in the office. 

Για τον Freeze (2001), η υπαρκτική δομή είναι μια πρόταση στην οποία κάποια 
οντότητα (ο όρος ΘΕΜΑ) συνδέεται με κάποιον τόπο (τον όρο ΤΟΠΟΥ). Σύμφωνα με 
την Δελβερούδη (1992), το βασικό χαρακτηριστικό της κατηγόρησης ύπαρξης 
(existential predication) είναι ότι ένα στοιχείο συνδέεται άμεσα με μια περίσταση, η 
οποία συνήθως είναι η περίσταση επικοινωνίας: 

(2) Είναι κάποιος πάνω στον πύργο.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
800-819. Rhodes: University of the Aegean.
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(3) Έχει πολλή ζέστη.  

(4) Εκεί υπήρχε μια παλιά εκκλησία. 

Στις παραπάνω προτάσεις, ο ομιλητής εισάγει στο λόγο ένα νέο στοιχείο (κάποιος, 
ζέστη, μια παλιά εκκλησία) και το τοποθετεί σε μια ορισμένη χωρο-χρονική 
περίσταση, η οποία με τη σειρά της ορίζεται από την περίσταση της επικοινωνίας, 
δηλαδή τον τόπο και τον χρόνο της ομιλίας. Στην πρόταση (3) οι δύο περιστάσεις 
ταυτίζονται ενώ στις (2) και (4) διαφοροποιούνται: στην (2) διαφοροποιούνται ως 
προς τον τόπο γιατί ο ομιλητής βλέπει από μακριά τον πύργο και διακρίνει κάποιον 
πάνω σ’ αυτόν ενώ στην (4) διαφοροποιούνται και ως προς τον τόπο και ως προς τον 
χρόνο. 
 
 
3. Οι υπαρκτικές δομές στα Νέα Ελληνικά 
 
Στα Νέα Ελληνικά η κατηγόρηση ύπαρξης (existential predication) μπορεί να 
εκφραστεί με τρία ρήματα: υπάρχει, έχει και είναι: 
 
(5) α. Υπάρχουν φαντάσματα. 
 β. Υπάρχει χρόνος. 
 
(6) α. Έχει φρούτα στο ψυγείο. 
 β. Έχει ζέστη.  
 
(7) α. Είναι αστυνομικοί στην πλατεία. 
 β. Είναι μια γάτα στο μπαλκόνι. 
 

Η Δελβερούδη (1992) διακρίνει τρεις λειτουργίες συνυφασμένες με τις παραπάνω 
δομές: την απόλυτη ύπαρξη, την ύπαρξη σε μια συγκεκριμένη περίσταση και την 
τοποθέτηση. Θεωρεί ότι το καθένα από τα παραπάνω ρήματα εκφράζει πρωταρχικά 
μία από αυτές τις λειτουργίες. Το υπάρχει εκφράζει την απόλυτη ύπαρξη, το έχει την 
ύπαρξη ως προς μια συγκεκριμένη περίσταση (συνήθως την περίσταση επικοινωνίας) 
και το είναι την τοποθέτηση: 
 

Σχήμα 1: Πρωταρχικές αξίες των τριών υπαρκτικών ρημάτων  (Δελβερούδη 1992) 
Απόλυτη ύπαρξη  Ύπαρξη ως προς μια    Τοποθέτηση  

    συγκεκριμένη περίσταση   

 ------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ΥΠΑΡΧΕΙ    ΕΧΕΙ     ΕΙΝΑΙ 

            

 
Η ιδέα του συνεχούς στο Σχήμα 1, επιτρέπει να εξηγήσουμε το γεγονός ότι αν ένα 

ρήμα συνδέεται πρωταρχικά με μία αξία, αυτό δεν σημαίνει ότι οι άλλες δύο 
αποκλείονται από τη σημασιολογική του εμβέλεια (Δελβερούδη 1992). 

Όπως αναφέραμε, οι υπαρκτικές δομές δηλώνουν την ύπαρξη ή την παρουσία που 
έχει κάποιος ή κάτι σε έναν τόπο (location). Τα συστατικά μιας τέτοιας δομής είναι το 
συνδετικό (copula) ρήμα, μια ΟΦ και μια ΠροθΦ ΤΟΠΟΥ. Τα Νέα Ελληνικά δεν 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
800-819. Rhodes: University of the Aegean.
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διαθέτουν αντωνυμικά στοιχεία (proforms) στις υπαρκτικές δομές. Οι όροι του 
ρήματος έχουν αντίστοιχα τους θ-ρόλους ΘΕΜΑ και ΤΟΠΟΣ:  
 
(8) Υπάρχουν  σοκολάτες  στο ψυγείο. 
 Ρ  ΟΦ ΘΕΜΑ ΠροθΦ ΤΟΠΟΣ 
 
(9) Έχει  χώρο  στο ντουλάπι. 
 Ρ  ΟΦ ΘΕΜΑ ΠροθΦ ΤΟΠΟΣ 
 
(10) Είναι  αστυνομικοί στην πλατεία. 
 Ρ  ΟΦ ΘΕΜΑ ΠροθΦ ΤΟΠΟΣ 
 

Σύμφωνα με το σχήμα 1, το ρήμα έχει είναι πρωταρχικά συνδεδεμένο με την 
ύπαρξη ως προς μια συγκεκριμένη περίσταση, η οποία, συνήθως, είναι η περίσταση 
επικοινωνίας. Μια πρώτη παρατήρηση της Δελβερούδη (1992) είναι ότι το ρήμα αυτό 
δεν είναι συμβατό με φράσεις που δηλώνουν απόλυτη ύπαρξη (11) σε αντίθεση με το 
ρήμα υπάρχει (12): 
 
(11) α. *Έχει θεό.  
 β. *Έχει φαντάσματα. 
 γ. *Έχει λιοντάρια. 
 
(12) α. Υπάρχει θεός. 
 β. Υπάρχουν φαντάσματα. 
 γ. Υπάρχουν εξωγήινοι. 
 

Ωστόσο, αν σε μια φράση απόλυτης ύπαρξης με το ρήμα έχει προσθέσουμε έναν 
τοπικό προσδιορισμό (ΠροθΦ ΤΟΠΟΥ) ή και έναν χρονικό προσδιορισμό, τότε η 
πρόταση είναι αποδεκτή: 
 
(13) α. Έχει λιοντάρια στην Αφρική.  
 β. Εκείνη την εποχή είχε δεινόσαυρους.  
   

Η ΠροθΦ μπορεί να παραλείπεται με το ρήμα έχει μόνο στις περιπτώσεις που η 
σύνδεση με τον τόπο και τον χρόνο της εκφώνησης γίνεται αυτόματα: 
 
(14) α. Έχει κόσμο. 
 β. Έχει πολλή κίνηση. 
 γ. Έχει φαγητό. 
 δ. Έχει θόρυβο. 
 

Αντίθετα, με το ρήμα είναι η παρουσία της ΠροθΦ είναι υποχρεωτική (15). Το 
γεγονός αυτό ενισχύει την άποψη της Δελβερούδη (1992) ότι η πρωταρχική αξία του 
ρήματος αυτού είναι η τοποθέτηση: 
  
(15) α. Είναι μια γάτα στο μπαλκόνι. 
 β.  *Είναι μια γάτα. 
 

Σχετικά με το ρήμα υπάρχει, η ΠροθΦ ΤΟΠΟΥ μπορεί να εμφανίζεται (16) ή να 
παραλείπεται (17): 
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(16) Υπάρχουν σοκολάτες στο ψυγείο. 
 
(17) Υπάρχουν εξωγήινοι. 
 

Εάν δεν εμφανίζεται ΠροθΦ ΤΟΠΟΥ (17), ως σημασιολογικό τόπο εννοούμε 
κάποια φράση όπως «στον κόσμο» ή «στο σύμπαν». 

Στα Νέα Ελληνικά, το ρήμα υπάρχει, μπορεί να εμφανιστεί και σε περιπτώσεις που 
έχουμε λίστες ΟΦ (lists of NP). Συνήθως, συνοδεύεται από ιδιαίτερο επιτονισμό σε 
κάθε ΟΦ: 
 
(18) Υπάρχει ΕΛΒΕΤΙΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ, ΒΕΛΓΙΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ και 
 ΜΕΞΙΚΑΝΙΚΗ ΣΟΚΟΛΑΤΑ. 
 

Εάν χρησιμοποιήσουμε το ρήμα έχει σε αντίστοιχες προτάσεις, τότε έχουμε 
υποχρεωτικά σύνδεση με τον τόπο: 
 

(19) Έχει ελβετική σοκολάτα, βελγική σοκολάτα και μεξικάνικη σοκολάτα σ’ 
 αυτό το εστιατόριο. 
 

Ανάλογη με την προηγούμενη, είναι και η περίπτωση όπου το υπάρχει εκφράζει 
μια κρίση πρωτοτυπικότητας (prototypicality judgement). Και εδώ έχουμε ιδιαίτερο 
επιτονισμό: 
 
(20) Υπάρχουν άνθρωποι και ΑΝΘΡΩΠΟΙ. 
 

Η παραπάνω πρόταση σημαίνει ότι υπάρχουν τυπικοί Χ (άνθρωποι) και έπειτα 
υπάρχουν και ιδανικοί Χ (άνθρωποι). Τα ρήματα έχει και είναι, δεν είναι αποδεκτά σε 
αυτές τις περιπτώσεις: 
 
(21) α. ??/*Έχει ανθρώπους και ανθρώπους. 
 β. ??/*Είναι άνθρωποι και άνθρωποι. 
 

Σχετικά με τους σημασιολογικούς περιορισμούς της ΟΦ, σύμφωνα με την 
Δελβερούδη (1992), η ΟΦ που εμφανίζεται με το ρήμα υπάρχει πρέπει να δηλώνει 
κάτι στατικό και διαρκές (22α), διαφορετικά χρησιμοποιείται το ρήμα έχει (23): 
 
(22) α. Υπάρχει φαρμακείο / εκκλησία / σινεμά στη γειτονιά μου. 
 β.     *Υπάρχει συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής. 
 
(23) Έχει συναυλία στο Μέγαρο Μουσικής.  
 

Από τον παραπάνω περιορισμό προκύπτει γιατί το ρήμα υπάρχει δεν μπορεί να 
δηλώσει καιρικές συνθήκες (24), οι οποίες προϋποθέτουν αλλαγή κατάστασης και 
κοινωνικές συνήθειες (25)  που δείχνουν περιοδικότητα: 
 
(24) *Υπάρχει ζέστη / κρύο / συννεφιά / ήλιος σήμερα.  
 
(25) *Υπάρχει λαϊκή / λειτουργία / παρέλαση. 
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Αντίθετα, σύμφωνα με την Δελβερούδη (1992), η βασική αξία του έχει (άμεση 
σύνδεση ενός στοιχείου με μια περίσταση) το κάνει συμβατό με καιρικές συνθήκες 
(26) και κοινωνικές συνήθειες (27): 
 
(26) Έχει ζέστη / κρύο / συννεφιά / ήλιο σήμερα. 
 
(27) Έχει λαϊκή / λειτουργία / παρέλαση. 
 

Παρατηρούμε επίσης ότι από τα τρία ρήματα, μόνο το υπάρχει είναι συμβατό με 
αφηρημένες έννοιες: 
 
(28) α. Υπάρχει πείνα / ανεργία / δυσαρέσκεια. 
 β. *Είναι πείνα / ανεργία / δυσαρέσκεια. 
 γ. *Έχει πείνα / ανεργία / δυσαρέσκεια. 
 
(29) α. Δεν υπάρχει δικαιοσύνη / χρόνος. 
 β. *Δεν είναι δικαιοσύνη / χρόνος. 
 γ. *Δεν έχει δικαιοσύνη / χρόνο. 
 

Η επόμενη παρατήρησή μας έχει να κάνει με το αν μπορούν ή όχι να εμφανιστούν 
μη μετρήσιμες ΟΦ με τα τρία ρήματα των υπαρκτικών δομών. Οι μη μετρήσιμες ΟΦ 
είναι αποδεκτές μόνο με τα ρήματα υπάρχει (30) και έχει (31): 
 
(30) α. Υπάρχει κόσμος στα μαγαζιά. 
 β. Δεν υπάρχει ζάχαρη / χώρος στο ντουλάπι. 
 
(31) α. Έχει κόσμο στα μαγαζιά. 
 β. Δεν έχει ζάχαρη / χώρο στο ντουλάπι. 
  

Αντίθετα, δεν είναι αποδεκτές με το ρήμα είναι (32): 
 
(32) α. ??/*Είναι κόσμος στα μαγαζιά. 
 β. *Είναι ζάχαρη / χώρος στο ντουλάπι. 
 

Σχετικά με τη σειρά των όρων στις υπαρκτικές δομές, παρατηρούμε ότι και με τα 
τρία ρήματα οι ΟΦ είναι μεταρηματικές (33-35): 
 
(33) α. Έχει μπύρες στο ψυγείο. 
 β. *Μπύρες έχει στο ψυγείο1. 
 γ. Έχει πολλές / μερικές / αρκετές μπύρες στο ψυγείο. 
 δ. *Πολλές / Μερικές / Αρκετές μπύρες έχει στο ψυγείο.  
 
(34) α. Υπάρχουν παιδιά στο αυτοκίνητο. 
 β. *Παιδιά υπάρχουν στο αυτοκίνητο. 
 
(35) α. Είναι αστυνομικοί στην πλατεία. 
 β. *Αστυνομικοί είναι στην πλατεία. 
                                                 
1 Η πρόταση είναι αντιγραμματική με ουδέτερο επιτονισμό σε αντίθεση με την (i), η οποία είναι 
γραμματική: 
 (i) ΜΠΥΡΕΣ έχει στο ψυγείο, όχι κρασί. 
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Η ΠροθΦ ΤΟΠΟΥ μπορεί να προηγείται του ρήματος (36-38): 
 
(36) Στην Αυστραλία υπάρχουν κροκόδειλοι. 
 
(37) Πάνω στο τραπέζι είναι ένα βιβλίο. 
 
(38) Στην παραλία έχει πολλά σκουπίδια. 
 

Τέλος, ο περιορισμός της οριστικότητας ισχύει και για τα τρία ρήματα. Έτσι, οι 
ισχυροί προσδιοριστές (strong determiners) δεν είναι αποδεκτοί στις υπαρκτικές 
δομές: 
 
(39) α. Έχει μερικά / λίγα / πολλά / αρκετά βιβλία στο τραπέζι. 
 β. *Έχει τα βιβλία στο τραπέζι. 
 γ. *Έχει κάθε βιβλίο στο τραπέζι. 
 
(40) α.  Υπάρχουν μερικά / λίγα / πολλά / αρκετά φρούτα στο ψυγείο. 
 β. *Υπάρχουν τα φρούτα στο ψυγείο. 
 γ. *Υπάρχει το κάθε φρούτο στο ψυγείο. 
 
(41) α. Είναι μερικά / λίγα / πολλά / αρκετά σκυλιά στο δρόμο. 
 β. *Είναι τα σκυλιά στο δρόμο.  

γ. *Είναι το κάθε σκυλί στο δρόμο. 
 
 

3. Η θεωρητική πρόταση του Freeze (1992, 2001) για τις δομές του τοπικού 
παραδείγματος 
 
Ο Freeze κάνει μια τυπολογική μελέτη πάνω σε περίπου 35 γλώσσες και παρατηρεί 
ότι υπάρχουν συστηματικές ομοιότητες ανάμεσα στις τρεις δομές του τοπικού 
παραδείγματος (locative paradigm). Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα από τα 
Ρώσικα: 
 
(42) Russian: α. Existential:   
 (SVO)  na stole  byla                kniga 
  on table.LOC  was  book.NOM.FEM            
 «Υπήρχε ένα βιβλίο στο τραπέζι» 
 
   β. Predicate locative:   
    kniga                        byla            na stole. 
 book.NOM.FEM     was             on table. LOC 
 «Το βιβλίο ήταν στο τραπέζι» 
 
 γ. Possessive: 
 u menja               byla          sestra 
  at 1sg.GEN         was           sister.NOM 
  «Είχα μια αδερφή» 
 

Οι υπαρκτικές και οι κτητικές δομές περιέχουν τα ίδια συστατικά (μια φράση 
ΤΟΠΟΥ, το ΘΕΜΑ και ένα συνδετικό ρήμα) και επιπλέον, τα συστατικά αυτά 
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εμφανίζονται με την ίδια σειρά. Αυτό αποτελεί ένδειξη ότι και στις δύο περιπτώσεις η 
φράση ΤΟΠΟΥ βρίσκεται σε θέση υποκειμένου. Ο Freeze επισημαίνει ότι και οι δύο 
αυτές δομές είναι ίδιες και προτείνει ότι η βασική διαφορά ανάμεσά τους είναι το 
χαρακτηριστικό [+/ ανθρώπινο] της φράσης ΤΟΠΟΥ. Στις κτητικές δομές η φράση 
ΤΟΠΟΥ τυπικά έχει το χαρακτηριστικό [+ανθρώπινο] ενώ στις υπαρκτικές όχι. 

Παρατηρεί επίσης ότι και οι κατηγορηματικές δομές τόπου περιλαμβάνουν τους 
ίδιους όρους με τις κτητικές και τις υπαρκτικές, δηλαδή ΘΕΜΑ και ΤΟΠΟ. Εδώ, όμως, 
ο όρος που εμφανίζεται στη θέση υποκειμένου διαφέρει. Έτσι, στις κατηγορηματικές 
δομές τόπου το υποκείμενο είναι το ΘΕΜΑ ενώ στις υπαρκτικές το υποκείμενο είναι ο 
ΤΟΠΟΣ. 

Ο Freeze προτείνει ότι η διαφορά στη θέση του ΘΕΜΑΤΟΣ (αν είναι δηλαδή 
υποκείμενο ή όχι) οφείλεται στο χαρακτηριστικό του [+/ οριστικότητα]. Η επιλογή 
του υποκειμένου γίνεται με βάση τα σχήματα στο (43) (Freeze, 2001). 
Υπενθυμίζουμε ότι το χαρακτηριστικό [+/ ανθρώπινο] έχει να κάνει με τον ΤΟΠΟ 
ενώ το χαρακτηριστικό  [+/ οριστικότητα] έχει να κάνει με το ΘΕΜΑ. 

 
 
(43) α.  Predicate locative: 

 ΤΗΕ THEME    is IN THE LOCATION 
 [+ def]  [+/ human] 

   
β.  Existential:   
 IN THE LOCATION is A THEME 
 [ human]   [def] 
 
γ.  Possessive: 
 THE LOCATION be/has  THE/A THEME 

  [+ human]    [+/ def] 
 

Έτσι λοιπόν, όταν το ΘΕΜΑ έχει το χαρακτηριστικό [+οριστικότητα] προκύπτει μια 
κατηγορηματική δομή τόπου, όταν ο ΤΟΠΟΣ έχει το χαρακτηριστικό [ανθρώπινο] 
προκύπτει μια υπαρκτική δομή και όταν ο ΤΟΠΟΣ έχει το χαρακτηριστικό [ 
ανθρώπινο] προκύπτει μια κτητική δομή. Στην περίπτωση που το ΘΕΜΑ είναι 
[+οριστ] και ο ΤΟΠΟΣ είναι [+ανθρ], υπάρχει η τάση να επιλέγεται η κτητική δομή για 
λόγους ιεραρχίας (animacy hierarchy). 

Ο Freeze (1992, 2001), στα πλαίσια της ΚΑΔ, προτείνει ότι κάθε μία από τις τρεις 
δομές του τοπικού παραδείγματος προκύπτει από την δομή στο (44) με μετακίνηση. 
Στο (44) η θέση του υποκειμένου είναι άδεια (e) και δεν έχει θ-ρόλο. Η φράση 
κατηγορήματος (predicate phrase) είναι μια ΠροθΦ. Ο όρος του ΘΕΜΑΤΟΣ είναι ο 
χαρακτηριστής της φράσης κατηγορήματος και ο ΤΟΠΟΣ είναι το συμπλήρωμα. Η Κλ 
φέρει το χαρακτηριστικό [+locative]. 
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(44)             IP 
  eo 
 XP              I’    
                           eo     
         I                 PP     
                 eo           
             NP              P’ 

                            eo           
        P                             NP 
            
 
[IP [SPEC e]  [I’ [I]    [PP [SPEC NP]         [P’ P                                      NP]]]]  
         [+ AGR]      
                    [+ LOC] 

 
Η μετακίνηση του ΘΕΜΑΤΟΣ ή του ΤΟΠΟΥ στη θέση Υ εξαρτάται από το 

χαρακτηριστικό [+οριστ] του ΘΕΜΑΤΟΣ. Οι δύο εναλλακτικές μετακινήσεις είναι οι 
εξής: 
 
(45)   α. (Predicate Locative): Το ΘΕΜΑ μετακινείται στη θέση [Χαρ,ΦΚλ] ή 
 β. (Existential):Η φράση ΤΟΠΟΥ μετακινείται στη θέση [Χαρ,ΦΚλ] 
 

Αν το ΘΕΜΑ έχει το χαρακτηριστικό [οριστ], η ΦρΤΟΠΟΥ μετακινείται στον κενό 
χαρακτηριστή της Κλ και προκύπτει μια υπαρκτική δομή. Αν ο ΤΟΠΟΣ έχει το 
χαρακτηριστικό [+ανθρ], η υπαρκτική δομή ερμηνεύεται ως κτήση. Αν το ΘΕΜΑ έχει 
το χαρακτηριστικό [+οριστ] και ο ΤΟΠΟΣ το χαρακτηριστικό [ανθρ], τότε το ΘΕΜΑ 
μετακινείται στη θέση υποκειμένου και προκύπτει μια κατηγορηματική δομή τόπου. 
Τα παρακάτω δέντρα στο (46) δείχνουν τις βασικές αυτές μετακινήσεις για τα 
Ρωσικά: 
 
(46) α. Existential: 

 IP
  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         I                 PP     
                  eo           
             NP              P’ 
            
na stolei byla 
         kniga   ti 
  
   
 
on table.LOC       was           book 

 «Υπήρχε ένα βιβλίο στο τραπέζι» 
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β. Possessive: 

 

 IP
  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         I                 PP     
                  eo           
             NP              P’ 
            
u menjai byla 
         sestra   ti 
  
   
 
 
at 1SG.GEN        was           sister 

«Είχα μια αδερφή» 

 

γ. Predicate locative: 

 

                    IP 
  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         I                 PP     
                 eo           
             NP              P’ 

knigai                            eo           
        P                             NP 
            
 
  byla  ti     na stole 
  
 
 
 
 
book  was        on table.LOC 

«Το βιβλίο ήταν πάνω στο τραπέζι» 
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Οι γλώσσες που διαθέτουν συνδετικό (copula) ρήμα ΕΧΩ αποτελούν μικρή 
μειοψηφία και είναι κυρίως οι Γερμανικές και οι Ρομανικές. Στο (47) βλέπουμε ένα 
παράδειγμα από τα Ισπανικά: 
 
(47) Juan tiene caballo 

John has horse 
«Ο Γιάννης έχει ένα άλογο» 
 

Σ’ αυτές τις γλώσσες φαίνεται να μην υπάρχει τοπικό συνδετικό ρήμα ΕΙΜΑΙ, το 
υποκείμενο δεν μαρκάρεται με κάποια πρόθεση και έχει ονομαστική πτώση. Το 
ΘΕΜΑ θεωρείται αντικείμενο του ΕΧΩ και έχει αιτιατική πτώση. Σύμφωνα με τον  
Freeze (1992, 2001), η δομή στο (44) μπορεί να καλύψει και αυτές τις περιπτώσεις. Η 
μετακίνηση του όρου ΤΟΠΟΥ σε θέση υποκειμένου είναι πιθανόν να αφήσει την 
πρόθεση μέσα στην φράση κατηγορήματος. Η πρόθεση ανυψώνεται κατόπιν στην Κλ 
και, προαιρετικά, ενσωματώνεται σε αυτήν. Αν η ενσωμάτωση δεν συμβεί, το ΘΕΜΑ 
εμφανίζεται σαν αντικείμενο της πρόθεσης. Αν η ενσωμάτωση  συμβεί, προκύπτει 
ένα ρήμα με τη μορφολογία του έχω και το ΘΕΜΑ εμφανίζεται ή αναλύεται ξανά ως 
αντικείμενό του. Το ΕΧΩ δεν είναι μεταβατικό και επομένως και σε αυτήν την 
περίπτωση η δομή που προκύπτει είναι αμετάβατη. Σε κάθε περίπτωση το υποκείμενο 
εξακολουθεί να είναι σημασιολογικά ο ΤΟΠΟΣ. 

Τα Πορτογαλικά έχουν δύο τρόπους σχηματισμού της κτήσης: Στο (48α) η 
κτητική δομή σχηματίζεται με το está + Προθ και στο (48β) το está + Προθ γίνεται 
ter (ΕΧΩ): 
 
(48) α.   O  menino  está  com fome 
  the  child   is  with hunger 
  «Το παιδί πεινάει» 
 
 β. O  menino tem fome 
 the child  has hunger 
 «Το παιδί πεινάει» 
 
Σχηματικά οι παραπάνω δομές έχουν ως εξής: 
 
(α’)          IP 

  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         Ip                 PP     
o meninoi                  eo           
             NP              P’ 

      está +comj                               eo           
        P                             NP 
 fome            
 
          tj  ti 
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(β’)          IP 

  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         IP                 PP     
o meninoi                  eo           
             NP              P’ 

      está +comj                               eo           
  ter       P                             NP 
 fome            
 
          tj  ti 
 
 
 
Όπως δείχνουν τα παραπάνω σχήματα, η πρόθεση com στην πραγματικότητα  
μαρκάρει τον ΤΟΠΟ αλλά φαίνεται να μαρκάρει το ΘΕΜΑ (48α). Έτσι, Προθ + ΘΕΜΑ 
δεν αποτελούν συστατικό: 
 
(49) * Com que  està   o  menino     
 with what is the child 
 «Με τι είναι το παιδί; = Τι έχει το παιδί;» 
 

Στο (48β), όπως και στα Αγγλικά (η κτήση σχηματίζεται με το ρήμα have), το 
ρήμα ΕΙΜΑΙ + Προθ αναλύεται ξανά σαν ένα μοναδικό λεξικό στοιχείο και 
λεξικοποιείται ως ΕΧΩ. Στα Αγγλικά, η Προθ της φράσης κατηγορήματος είναι 
μηδενική () και το σχήμα έχει ως εξής: 
 

(50)          IP 

  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         Ip                 PP     
Tomi                  eo           
             NP              P’ 

       hasj                                       eo           
        P                             NP 
 a book            
 
          j  ti 
 
 
Tom has a book 
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Η διαφορά ανάμεσα σε γλώσσες όπως τα Πορτογαλικά και τα Αγγλικά είναι ότι, 
στη δεύτερη περίπτωση, η διαδικασία ενσωμάτωσης της πρόθεσης είναι 
υποχρεωτική. Για τον Freeze (1992, 2001) λοιπόν, το κύριο (main) ρήμα ΕΧΩ 
προκύπτει από το ρήμα ΕΙΜΑΙ με την ενσωμάτωση μιας πρόθεσης P: 
 
(51) HAVE = BE  P 
 
 
4. Οι υπαρκτικές δομές, οι κατηγορηματικές δομές τόπου και  οι κτητικές δομές 
των Νέων Ελληνικών: η εφαρμογή της θεωρίας του Freeze (1992, 2001)  
 
Σε αυτήν την ενότητα, θα εξετάσουμε κατά πόσον οι τρεις προτάσεις στο (52) 
προέρχονται από την κοινή δομή (44) που προτείνει ο Freeze (1992, 2001): 
 
(52) α. Κατηγορηματική Δομή Τόπου: Το βιβλίο είναι στο τραπέζι. 
 β. Υπαρκτική Δομή: Στο τραπέζι έχει ένα βιβλίο. 
 γ. Κτητική Δομή: Ο Γιάννης έχει ένα βιβλίο. 
 

Ας δούμε αρχικά μερικές περιπτώσεις κατηγορηματικών δομών τόπου: 
 
(53) α. Τα φρούτα είναι στο ψυγείο. 
 β. Τα παιδιά είναι στο σχολείο. 
 γ. Το φόρεμα είναι στη ντουλάπα. 
 δ. Το τηλέφωνο είναι στο γραφείο. 
 

Παρατηρούμε ότι το ΘΕΜΑ έχει το χαρακτηριστικό [+οριστ] και βρίσκεται στην 
θέση υποκειμένου, στην αρχή τις πρότασης. Προτάσεις με διαφορετική σειρά όρων 
(με σειρά δηλαδή που συναντάμε στις υπαρκτικές δομές), δεν είναι αποδεκτές: 
 
(54) α. *Είναι τα φρούτα στο ψυγείο. 
 β. *Στο ψυγείο είναι τα φρούτα. 

Σύμφωνα με το (43), ο ΤΟΠΟΣ στις κατηγορηματικές δομές τόπου, μπορεί να έχει 
το χαρακτηριστικό [+ανθρ]. Τέτοιες προτάσεις υπάρχουν στα Νέα Ελληνικά αλλά 
μόνο όταν ο ΤΟΠΟΣ σημαίνει «στο σπίτι κάποιου». Αυτό φαίνεται και από τη χρήση 
της γενικής που μπορούμε, εναλλακτικά, να έχουμε: 
 
(55) α. Η βαλίτσα (μου) είναι στον Γιάννη / στου Γιάννη. 
 β. Η Μαρία είναι στην Ελένη / στης Ελένης. 
 

Στα Νέα Ελληνικά, επίσης, μπορούμε να έχουμε κατηγορηματική δομή τόπου με 
το ΘΕΜΑ να έχει το χαρακτηριστικό [οριστ]: 
 
(56) α. Μια γάτα είναι στο μπαλκόνι. 
 β. Ένας άντρας είναι στον κήπο. 
  

Εδώ δεν είναι ξεκάθαρο αν πρόκειται για κατηγορηματική δομή τόπου ή για 
υπαρκτική δομή, αλλά όπως αναφέραμε στην προηγούμενη ενότητα, οι υπαρκτικές 
δομές τείνουν να έχουν το ΘΕΜΑ μετά το ρήμα. 
 
(57) α. Είναι μια γάτα στο μπαλκόνι. 
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 β. Είναι ένας άντρας στον κήπο.   
 

Μέχρι στιγμής έχουμε δει ότι στα Νέα Ελληνικά οι κατηγορηματικές δομές τόπου 
και οι υπαρκτικές δομές βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή σε σχέση με το 
χαρακτηριστικό [+οριστ] του ΘΕΜΑΤΟΣ. Αν το ΘΕΜΑ έχει αυτό το χαρακτηριστικό, 
προκύπτει υποχρεωτικά μια κατηγορηματική δομή τόπου. 

Ακολουθώντας τον Freeze (1992, 2001), θα εξετάσουμε τώρα τη σχέση ανάμεσα 
σε υπαρκτικές και κτητικές δομές. Όπως στις περισσότερες γλώσσες, έτσι και στα 
Νέα Ελληνικά, αυτές οι δύο δομές εμφανίζουν μεγάλη ομοιότητα. Αυτό φαίνεται 
ξεκάθαρα στα παρακάτω παραδείγματα: 
 
(58) α. Στην παραλία έχει σκουπίδια. / Έχει σκουπίδια στην παραλία. 
 β. Η παραλία έχει σκουπίδια. 
 
(59) α. Στην αυλή έχει δέντρα. / Έχει δέντρα στην αυλή.  
  β. Η αυλή έχει δέντρα. 
 
(60) α. Στο κάστρο έχει φαντάσματα. / Έχει φαντάσματα στο κάστρο. 
 β. Το κάστρο έχει φαντάσματα. 
 
(61) α. Στο δωμάτιο έχει καπνό. / Έχει καπνό στο δωμάτιο. 
 β. Το δωμάτιο έχει καπνό. 
 

Στο (43) παρατηρούμε ότι οι υπαρκτικές δομές δεν μπορούν να έχουν ΤΟΠΟ με το 
χαρακτηριστικό [+ανθρ]. Αυτό ισχύει και στα Νέα Ελληνικά: 
 
(62) α. *Στη Μαρία έχει ένα βιβλίο. / *Έχει ένα βιβλίο στη Μαρία. 
 β. *Στον Κώστα έχει μια γάτα. / *Έχει μια γάτα στον Κώστα. 
 γ. *Στην Ελένη έχει παιδιά. / *Έχει παιδιά στην Ελένη. 
 

Οι παραπάνω προτάσεις μπορούν να εκφραστούν μόνο με δομές κτήσης: 
 
(63) α. Η Μαρία έχει ένα βιβλίο. 
 β. Ο Κώστας έχει μια γάτα. 
 γ. Η Ελένη έχει παιδιά.   
 

Τα δεδομένα στα (58-61), μάς έδειξαν ότι δομές κτήσης μπορούμε να έχουμε και 
με ΤΟΠΟ που έχει το χαρακτηριστικό [ανθρ]. Ο Freeze (1992) δίνει ένα παράδειγμα 
από τα Αγγλικά: 
 
(64) α. The tree has branches. 
 β. The flour has weevils (in it). 
 

Σύμφωνα με τον Freeze (1992), στα Αγγλικά, τέτοιου είδους δομές κτήσεις με  
[ανθρ] ΤΟΠΟ, έχουμε μόνο με κτήση inalienable (64α) ή με ένα στοιχείο που είναι 
χαρακτηριστικά συνδεδεμένο με κάτι άλλο και ερμηνεύεται και πάλι ως κτήση 
inalienable (64β). Από τα (58-61) βλέπουμε ότι στα Νέα Ελληνικά, η επιλογή [ανθρ] 
ΤΟΠΟΥ σε κτητικές δομές δεν είναι τόσο περιορισμένη και αυτό ενισχύει ακόμα 
περισσότερο το γεγονός ότι κτήση και ύπαρξη είναι πολύ κοντά. 
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Και στις δύο περιπτώσεις, το σημασιολογικό υποκείμενο είναι ο ΤΟΠΟΣ, 
ανεξάρτητα αν έχει το χαρακτηριστικό [+ανθρ] όπως στο (63) ή όχι, όπως στα (58-
61). Αυτό που έχει μεγαλύτερη σημασία είναι ότι, και στα Νέα Ελληνικά, αν ο 
ΤΟΠΟΣ έχει το χαρακτηριστικό [ανθρ], δεν μπορεί να προκύψει υπαρκτική δομή 
(*Στην Ελένη έχει παιδιά) και υποχρεωτικά έχουμε δομή κτήσης (Η Ελένη έχει 
παιδιά).  

Ένα επιπλέον ερώτημα που προκύπτει για τα Νέα Ελληνικά, όπως και για τις 
γλώσσες που εμφανίζουν ρήμα ΕΧΩ στην κτήση, είναι γιατί στις κτητικές δομές δεν 
εμφανίζεται η πρόθεση που σε άλλες γλώσσες μαρκάρει τον Κτήτορα - ΤΟΠΟ. Όπως, 
έχουμε ήδη αναφέρει, ο Freeze (1992, 2001) προτείνει ότι το ρήμα ΕΧΩ προκύπτει 
από ενσωμάτωση μιας προθετικής κεφαλής στο ρήμα ΕΙΝΑΙ:  
  
(65) HAVE = BE  P 
 

Ας δούμε τις παρακάτω προτάσεις στα Νέα Ελληνικά: 
 
(66) α. Ο Γιάννης είναι με / έχει πυρετό. 
 β. Το φαγητό είναι με / έχει κόκκινη σάλτσα. 

γ. Αυτό το παντελόνι είναι με / έχει κουμπιά. 
δ. Το αυτοκίνητό του είναι με / έχει τέσσερις πόρτες. 
ε. Τα δωμάτια του ξενοδοχείου είναι με / έχουν δύο κρεβάτια. 
στ. Οι παραλίες στην Κέρκυρα είναι με / έχουν άμμο. 
ζ. Η κουζίνα του σπιτιού μου είναι με / έχει πάσο. 
η. Η κούκλα της είναι με / έχει μπλε μάτια. 
θ. Η Ελένη είναι με / έχει άδεια. 
 

Από το (66) προκύπτει ότι το ρήμα ΕΧΩ μπορεί να εκφραστεί διαφορετικά και με 
τον συνδυασμό ΕΙΜΑΙ + Προθ (με). Ένα ερώτημα είναι αν η πρόθεση με μπορεί να 
δηλώσει τόπο στα Νέα Ελληνικά (παραδοσιακά θεωρείται ότι δηλώνει συνοδεία ή 
όργανο). Θεωρούμε ότι μπορεί να δηλώσει έμψυχο τόπο (animate location) και αυτό 
φαίνεται από την ερώτηση στο (67): 
 
 
(67) - Πού είναι ο Γιάννης; 
 - Ο Γιάννης είναι με τον Κώστα. 
 

Στις περιπτώσεις στο (66) η ενσωμάτωση δεν είναι υποχρεωτική, όπως ακριβώς 
και στα παραδείγματα των Πορτογαλικών που έχουμε δει. Και στα Νέα Ελληνικά, η 
πρόθεση με (68) στην πραγματικότητα μαρκάρει τον ΤΟΠΟ («Με τον Γιάννη είναι 
πυρετός»)  αλλά φαίνεται να μαρκάρει το ΘΕΜΑ (με πυρετό): 
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(68)          IP 

  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         Ip                 PP     
o Γιάννηςi                  eo           
             NP              P’ 

      είναι + μεj                               eo           
        P                             NP 
 πυρετό            
 
          tj  ti 
 
 

(69)          IP 

  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         IP                 PP     
o Γιάννηςi                  eo           
             NP              P’ 

      είναι + μεj                               eo           
  έχει       P                             NP 
 πυρετό            
 
          tj  ti 
 
 

 Έτσι, Προθ + ΘΕΜΑ δεν αποτελούν συστατικό: 
 

(70) *Με τι είναι ο Γιάννης; (= Τι έχει ο Γιάννης;) 
 Ο Γιάννης είναι με πυρετό. 
 

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουμε δείξει ότι οι υπαρκτικές και οι δομές κτήσεις 
διαφέρουν ως προς το χαρακτηριστικό [+ανθρ] του ΤΟΠΟΥ. Οι υπαρκτικές δομές δεν 
μπορούν να εμφανίσουν ΤΟΠΟ με το χαρακτηριστικό [+ανθρ]. 

Το επόμενο ζήτημα που θα μας απασχολήσει είναι αν, και στα Νέα Ελληνικά, οι 
κτητικές δομές βρίσκονται και αυτές (όπως οι υπαρκτικές) σε συμπληρωματική 
κατανομή με τις κατηγορηματικές δομές τόπου σε σχέση με το χαρακτηριστικό 
[+οριστ] του ΘΕΜΑΤΟΣ.  

Σε δουλειές τους οι J. Guéron και η Α. Szabolcsi υποστηρίζουν ότι οι κτητικές 
δομές εμφανίζουν και αυτές τον περιορισμό οριστικότητας της ΟΦ και δεν δέχονται 
προτάσεις όπως η (71). Για την Ιatridou (1996), στο (71) το έχω είναι custodial και 
σημαίνει «I have the car in my temporary custody»: 
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(71) Ο Γιάννης έχει το αυτοκίνητο.  
 

Για τον Freeze, ο ΤΟΠΟΣ που έχει το χαρακτηριστικό [+ανθρ] τείνει να βρίσκεται 
σε θέση υποκειμένου και όχι in situ. Η παραπάνω πρόταση δεν μπορεί να εκφραστεί 
με κατηγορηματική δομή τόπου (*Το αυτοκίνητο είναι στον Γιάννη2) και επιλέγεται η 
δομή κτήσης λόγω του χαρακτηριστικού [+ανθρ] που έχει ο ΤΟΠΟΣ. Υπενθυμίζουμε 
ότι ο Κτήτωρ είναι πάντα ΤΟΠΟΣ αλλά ο ΤΟΠΟΣ δεν δηλώνει πάντα κτήση (Freeze, 
2001).  

Οι δομές κτήσης (όπως και οι υπαρκτικές), λοιπόν, και στα Νέα Ελληνικά, 
βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή με τις κατηγορηματικές δομές τόπου σε 
σχέση με το χαρακτηριστικό [+οριστ] του ΘΕΜΑΤΟΣ. Αν το ΘΕΜΑ έχει το 
χαρακτηριστικό [+οριστ], έχουμε κατηγορηματική δομή τόπου (Το αυτοκίνητο είναι 
στο γκαράζ), αν το ΘΕΜΑ έχει το χαρακτηριστικό [οριστ] και ταυτόχρονα ο ΤΟΠΟΣ 
είναι [+ανθρ], τότε έχουμε δομή κτήσης (Ο Γιάννης έχει ένα αυτοκίνητο).  

Μέχρι στιγμής, λοιπόν, έχουμε δει ότι στα Νέα Ελληνικά οι υπαρκτικές και οι 
κτητικές δομές βρίσκονται σε συμπληρωματική κατανομή με τις κατηγορηματικές 
δομές τόπου ως προς το χαρακτηριστικό [+οριστ] του ΘΕΜΑΤΟΣ. Αυτό που 
διαφοροποιεί τις υπαρκτικές από τις κτητικές δομές, είναι ότι οι υπαρκτικές δομές δεν 
μπορούν να έχουν ΤΟΠΟ με το χαρακτηριστικό [+ανθρ]. Με βάση τα παραπάνω, οι 
τρεις δομές του τοπικού παραδείγματος των Νέων Ελληνικών προέρχονται από την 
κοινή δομή στο (44) ως εξής: 

 
(72) Κατηγορηματική δομή τόπου: Το βιβλίο είναι στο τραπέζι. 
 

                    IP 

  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         I                 PP     
                 eo           
             NP              P’ 

Το βιβλίοi                            eo           
        P                             NP 
            
 
  είναι  ti     σε το τραπέζι 
  
 
 
 
 
 
 
                                                 
2 Η πρόταση θα ήταν αποδεκτή μόνο αν εννοήσουμε κάτι όπως  «Το αυτοκίνητο είναι στο σπίτι του 
Γιάννη (και πρέπει να περάσω να το πάρω)». 



[  816  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 

(73) Υπαρκτική δομή: Έχει σκουπίδια στην παραλία. 
 
         IP 
  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         I                 PP     
  pro                  eo           
             NP              P’ 

             έχει                                       eo           
        P                             NP 
                                       σκουπίδια            
 
        σε                                την παραλία 
 
  

Υπενθυμίζουμε ότι οι γλώσσες που έχουν συνδετικό (copula) ρήμα ΕΧΩ, δεν 
μπορούν να έχουν μορφολογικά τοπικό υποκείμενο, γι΄ αυτό και η ΠροθΦ δεν 
μετακινείται. 
 

(74) α. Κτητική Δομή: Ο Γιάννης έχει ένα βιβλίο.  

 
         IP 
  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         Ip                 PP     
Ο Γιάννηςi                  eo           
             NP              P’ 

       έχειj                                       eo           
        P                             NP 
 ένα βιβλίο            
 
          j  ti 
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β. Κτητική Δομή: Ο Γιάννης είναι με / έχει πυρετό. 
 
 
         IP 

  eo 
 Spec              I’    
                           eo     
         IP                 PP     
o Γιάννηςi                  eo           
             NP              P’ 

      είναι + μεj                               eo           
  έχει       P                             NP 
 πυρετό            
 
          tj  ti 
 
 
 
 
 
5. Μερικές παρατηρήσεις για το ρήμα υπάρχω στα Νέα Ελληνικά 
 
Μια παρατήρηση που προκύπτει από τη δυνατότητα παρουσίας ή απουσίας της 
ΠροθΦ ΤΟΠΟΥ με το ρήμα υπάρχει ((16),(17)), είναι ότι σε κάποιες περιπτώσεις το 
ρήμα αυτό μπορεί να αντιστοιχεί στο ρήμα exist των Αγγλικών ενώ σε άλλες στο 
there is / there are: 
 
(75) α. Υπάρχουν μπύρες στο ψυγείο. 
 β. *Beers exist in the fridge. 
 γ. There are beers in the fridge. 
 
(76) α. Υπάρχει θεός. 
 β. God exists. 
 γ. *There is god. 
 

Το ρήμα υπάρχει στην (75) αντιστοιχεί στο αγγλικό there is ενώ στην (76) στο 
exist. Επομένως, το ρήμα υπάρχει είναι πολύ πιο παραγωγικό στα Νέα Ελληνικά από 
το αντίστοιχό του exist καθώς, εκτός από προτάσεις που εκφράζουν απόλυτη ύπαρξη 
(76), μπορεί να εμφανιστεί και σε προτάσεις που εκφράζουν τοποθέτηση (77α). 
Αντίθετα, το ρήμα exist δεν μπορεί να δηλώσει τοποθέτηση (77β) και υποχρεωτικά 
χρησιμοποιείται το there is / there are (77γ): 
  
(77) α. Υπάρχει ένα βιβλίο στο τραπέζι. 
 β. *Α book exists on the table. 
 γ. There is a book on the table. 
 

Ένα ερώτημα, λοιπόν, είναι το πώς αναλύονται οι δομές με το ρήμα υπάρχει με 
βάση την θεωρία του Freeze (1992, 2001). Τι είναι αυτό που διαφοροποιεί το υπάρχει 
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και το κάνει άλλες φορές να αντιστοιχεί στο exist και άλλες στο there is / there are; 
Δεν γνωρίζουμε αν υπάρχει κάποια γλώσσα όπου το αντίστοιχο ρήμα έχει την ίδια 
κατανομή με αυτή στα Νέα Ελληνικά αν και σύμφωνα με την έρευνα της Clark 
(1978), το ρήμα των υπαρκτικών δομών είναι πολύ σπάνια ίδιο με ένα ρήμα που να 
σημαίνει κυριολεκτικά «υπάρχω». Γεγονός πάντως είναι ότι προκειμένου να ενταχθεί 
και το ρήμα υπάρχει στην ανάλυση του Freeze (1992, 2001), αλλά και σε 
οποιαδήποτε άλλη ανάλυση τέτοιου τύπου (locative approach), θα πρέπει να 
προέρχεται από το ΕΙΜΑΙ, όπως γνωρίζουμε ότι συμβαίνει με το ΕΧΩ. 
 
 
6. Συμπεράσματα  
 
Τα Νέα Ελληνικά είναι μια γλώσσα που στις υπαρκτικές δομές της εμφανίζει τρία 
ρήματα: υπάρχει, έχει και είναι. Τα τρία αυτά ρήματα, πολύ συχνά έχουν ισοδύναμη 
κατανομή (Υπάρχει / Έχει / Είναι μια μπύρα στο ψυγείο) και αρκετές φορές αυτό 
οδηγεί σε διαφωνία τους ομιλητές σε σχέση με την επιλογή του ρήματος. 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός ότι το ρήμα υπάρχει, δεν βρίσκεται πάντα σε 
απόλυτη αντιστοιχία με το ρήμα exist των Αγγλικών και είναι πολύ πιο παραγωγικό 
στα Νέα Ελληνικά. Το ρήμα είναι στις υπαρκτικές δομές των Νέων Ελληνικών έχει 
πιο περιορισμένη κατανομή από τα άλλα δύο και εμφανίζεται αποκλειστικά με 
ΠροθΦ ΤΟΠΟΥ. Αυτό δείχνει ότι η πρωταρχική του αξία είναι η τοποθέτηση και όχι η 
ύπαρξη. Εξάλλου, είναι και το ρήμα το οποίο εμφανίζεται στις κατηγορηματικές 
δομές  τόπου με οριστική ΟΦ (Το βιβλίο είναι στο τραπέζι). Το ρήμα έχει είναι αυτό 
που εμφανίζεται με τη μεγαλύτερη συχνότητα στις υπαρκτικές δομές των Νέων 
Ελληνικών. Υπενθυμίζουμε ότι στο συνεχές (σχ.1) της Δελβερούδη (1992), το ρήμα 
αυτό βρίσκεται στη μέση, και μπορεί να δηλώσει, εκτός από την πρωταρχική του 
αξία, δηλαδή την ύπαρξη ως προς μια συγκεκριμένη περίσταση (Έχει ζέστη), τόσο 
την απόλυτη ύπαρξη με ΠροθΦ ΤΟΠΟΥ (Έχει λιοντάρια στην Αφρική) όσο και την 
τοποθέτηση (Στο τραπέζι έχει ένα βάζο). 

Αναλύσαμε το τοπικό παράδειγμα των Νέων Ελληνικών με βάση την τοπική 
θεωρία του Freeze (1992, 2001), μια θεωρία στην οποία ο όρος του ΤΟΠΟΥ παίζει 
σημαντικό ρόλο και η Πρόθεση αποτελεί την κεφαλή της φράσης κατηγορήματος. 
Δείξαμε ότι οι κατηγορηματικές δομές τόπου (Το βιβλίο είναι πάνω στο τραπέζι), οι 
υπαρκτικές δομές (Έχει σκουπίδια στην παραλία) και οι κτητικές δομές (Ο Γιάννης 
έχει ένα βιβλίο) προέρχονται από μία κοινή δομή. Τέλος, επισημάναμε ότι αυτό που 
διακρίνει τις κατηγορηματικές δομές τόπου από τις υπαρκτικές και τις κτητικές δομές 
είναι το χαρακτηριστικό [+οριστ] του ΘΕΜΑΤΟΣ, ενώ οι υπαρκτικές δομές διαφέρουν 
από τις κτητικές μόνο ως προς το χαρακτηριστικό [+/ ανθρ] του ΤΟΠΟΥ. 
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Abstract 
My suggestion aims to present the framework of  an applied teaching scenario and in 
particular to highlight clearly how to organize a two hour teaching on a part of a 
school where the numerical ratio and the learning level of foreign and indigenous 
shall not interrupt teaching function as a whole. Specific issues language 
comprehension and thus content by mainly foreign students, partly treated in a 
communicative approach, during the offer the particular subject matter. 

I chose the course of history as the most relevant for our case. Both the content of 
the module (transitional times pp. 37-38.), and the structure, serving satisfactorily 
teaching and overall educational dimension that we want to highlight. The two 
consecutive teaching hours is considered a key requirement for multi-layered process 
text, taking into account the possibility of simultaneous examination of language and 
content where necessary. 

Using the appropriate supervisory - teaching aids, the combined application of 
specific teaching methods and highlight individual basic educational principles, dealt 
with alongside the ability of students to understand along with the content and 
language of the text where this is useful. The emergence of the so-called singularity 
academic language and the ability to adapt to the demands of the students of this 
language code, as well as the understanding of specific linguistic conditions in the 
theory CLIL are key elements of our teaching goal setting. 

     The end result of such an effort is not always measurable in quantitative terms. 
However, a careful application of the above teaching model in the classroom, could 
lead to fruitful scientific conclusions. 

 
Keywords: theory CLIL, communicative approach, teaching method, teaching media, 
targeting, language, content.     

 
 

1. Εισαγωγή 
 

Όταν επιχειρείς να μιλήσεις για ένα θέμα που θεωρείς ότι μπορεί να αναπτυχθεί στο 
πλαίσιο ενός συνεδρίου, λαμβάνεις υπόψη σου συγκεκριμένες παραμέτρους. Το δικό 
μας διδακτικό εγχείρημα πιστεύουμε ότι αξίζει τον κόπο να κοινοποιηθεί στην 
παρούσα σύναξη, διότι, αφενός μεν γνωστοποιεί μια σχετικά πρωτότυπη-για τα 
ελληνικά δεδομένα τουλάχιστον - μεθοδολογικά διδακτική προσέγγιση, αφετέρου δε 
υπογραμμίζει την αναγκαιότητα συμπόρευσης θεωρίας και πράξης στην σημερινή 
σχολική πραγματικότητα. 

Η α΄ γυμνασίου αποτελεί μια μεταβατική εκπαιδευτική περίοδο για όλους τους 
μαθητές. Η εμπειρία του δημοτικού ακολουθεί τον μαθητή τόσο σε επίπεδο 
νοοτροπίας όσο και σε επίπεδο μεθοδολογικής προσέγγισης του γνωστικού 
αντικειμένου. Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω δεδομένα, ο εκπαιδευτικός καλείται 
να προσαρμόσει τη διδακτική του δραστηριότητα αντίστοιχα. Αν μάλιστα διδάσκει σε 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
820-829. Rhodes: University of the Aegean.
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τάξη με αυξημένο ποσοστό παρουσίας αλλοδαπών μαθητών που οι οικογένειές τους 
σχετικά πρόσφατα έχουν μεταναστεύσει και εγκατασταθεί στην χώρα μας, τότε οι 
μεθοδολογικού τύπου διδακτικές προκλήσεις αυξάνονται1.  

Στη δική μας περίπτωση το τμήμα της α΄ γυμνασίου2, στο οποίο εφαρμόστηκε το 
διδακτικό μοντέλο που ακολουθεί, συγκεντρώνει τα παραπάνω ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά. Από την πρώτη στιγμή που ήρθαμε σε επαφή με τους μαθητές 
συνειδητοποιήσαμε τις δυσκολίες προσαρμογής τους σε γλωσσικό επίπεδο. 
Θεωρήθηκε λοιπόν επιβεβλημένο, να δημιουργήσουμε τάξη υποδοχής για ορισμένους 
αλλοδαπούς μαθητές, προκειμένου γλωσσικά τουλάχιστον να μπορέσουν να 
ακολουθήσουν τους ρυθμούς της υπόλοιπης τάξης. Παράλληλα όμως, στο επίπεδο 
των υπόλοιπων διδακτικών αντικειμένων, επιχειρήθηκε με κάποιο τρόπο να 
πραγματοποιηθεί μια μορφή γλωσσικής εξομάλυνσης με στόχο την ηπιότερη και 
αποτελεσματικότερη, όσο το δυνατόν, προσαρμογή των μαθητών μας. 

Η διδακτική πρόταση συγκεκριμένης ενότητας της Αρχαίας Ιστορίας της α΄ γυμν. 
εντάσσεται στο παραπάνω πλαίσιο που μόλις προδιαγράψαμε. Η συνεξέταση 
περιεχομένου και γλώσσας αποτέλεσε το βασικό άξονα, γύρω από τον οποίο 
κινήθηκε το σύνολο της διδακτικής προσπάθειας. Η απόπειρα να αφιερώσουμε ένα 
μέρος της διδακτικής μας δυναμικής, προκειμένου να κινητοποιήσουμε κυρίως 
αλλοδαπούς μαθητές που συναντούσαν μεγάλες δυσκολίες στην εκμάθηση της 
Ελληνικής ως δεύτερής τους γλώσσας3, αποτέλεσε βασική μας μέριμνα, κατά την 
οποία είχαμε πάντα υπόψη μας κάποια  βασικά χαρακτηριστικά της Ολιστικής  
Εκμάθησης  Περιεχομένου και Γλώσσας4. 

 
 

2.Σκοποθεσία-Στοχοθεσία 
 

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από την αρχή.  
Ενώπιον μας είχαμε ένα συνεχόμενο διδακτικό δίωρο, που για τα δεδομένα της 

σημερινής σχολικής πραγματικότητας δεν θεωρείται πάντα δεδομένο. Παράλληλα, το 
συγκεκριμένο τμήμα της α΄ γυμνασίου με τους 18 μαθητές και τη συγκεκριμένη 
αναλογία γηγενών και αλλοδαπών μαθητών (50-50) απαιτούσε, όπως προαναφέραμε 
ειδική διαχείριση σε επίπεδο διδασκαλίας. Η ενότητα που θα προσφερόταν στους 
μαθητές αποτελούσε μοναδική ευκαιρία τόσο από πλευράς περιεχομένου 
(μετανάστευση λαών, προσαρμογή σε ένα νέο περιβάλλον, οικονομική και κοινωνική 
κρίση) όσο και από πλευράς γλωσσικής διάρθρωσης του ιστορικού κειμένου (έντονη 
χρήση της λεγόμενης ακαδημαϊκής γλώσσας). Έχοντας λοιπόν εξασφαλίσει 
                                            
1 Βλ. σχετικά τα ιδιαίτερα κατατοπιστικά για τη «πολυπρισματική θεώρηση» του μαθήματος της 
Ιστορίας πονήματα Stradling, Robert. 2000. Teaching 20th-Century European History. Στρασβούργο: 
Council of Europe Publising και Von Borries, Bodo. 2001. ““Multiperspectivity” – Utopian 
pretensions or feasible fundament of historical learning in Europe?” In Joke van der Leeuw-Roord 
(ed.), History for Today and Tomorrow: What does Europe mean for School History. Αμβούργο: 
Körber Stiftung.   
2 Πρόκειται για την α΄ τάξη του «Γυμνασίου με Λυκειακές Τάξεις Ασωπίας» που ανήκει στην 
Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Βοιωτίας (Σχολικό Έτος 2011-2012).     
3 Ενδιαφέρουσες προτάσεις σχετικά με το φαινόμενο της Διγλωσσίας στο πλαίσιο μιας 
πολυεπιστημονικής προσέγγισης μπορεί να συναντήσει κανείς στο Γαλαντόμος, Ιωάννης. 2012. 
Μαθήματα Διγλωσσίας. Αθήνα: Επίκεντρο.   
4 Διδακτικές προτάσεις που εφαρμόζονται με βάση τη συγκεκριμένη μέθοδο παρουσιάζονται στο: 
Ματθαιουδάκη, Μ. Προτάσεις διδασκαλίας «Σύγχρονες Μεθοδολογικές Προσεγγίσεις - Η μέθοδος CLIL 
και σχετικές διδακτικές προτάσεις», Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής Διαδρομές στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας  
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προϋποθέσεις «βιωματικότητας» και «εγγύτητας στη ζωή», για τους μαθητές μας, 
ήμασταν σε θέση να ξεδιπλώσουμε με άνεση το διδακτικό σενάριο που είχαμε 
προσχεδιάσει. 

Οι γενικότεροι και ειδικότεροι στόχοι που είχαν τεθεί ήταν οι ακόλουθοι:  
α. Να κατανοήσουν οι μαθητές ποια ήταν και υπό ποιες συνθήκες διαμορφώθηκαν 

τα διάφορα ελληνικά φύλα. 
β. Να συνειδητοποιήσουν ποιες ήταν οι αιτίες που οδήγησαν στον α΄ ελληνικό 

αποικισμό. 
γ. Να γνωρίσουν τα βασικά χαρακτηριστικά της ελληνικής κοινωνίας των 

Ομηρικών επών. 
δ. Να είναι σε θέση οι μαθητές να επεξεργάζονται στοιχειωδώς μια ιστορική 

πρωτογενή πηγή. 
ε. Να μπορέσουν οι μαθητές να λειτουργήσουν σε επίπεδο βιωματικής 

προσέγγισης των δεδομένων, συγκρίνοντας τον α΄ ελληνικό αποικισμό με φαινόμενα 
σύγχρονης μετανάστευσης και μετακίνησης πληθυσμών. 

Στ. Να κινητοποιηθεί το σύνολο της τάξης μέσω συγκεκριμένων δραστηριοτήτων 
που ενισχύουν την αυτενέργεια και τη δημιουργική ικανότητα. 

ζ. Να είναι σε θέση οι μαθητές να κατανοούν και να χρησιμοποιούν (σε γραπτό και 
προφορικό επίπεδο) συγκεκριμένους γλωσσικούς όρους που περιλαμβάνονται στο 
ιστορικό κείμενο. 

Η. Να βελτιώσουν οι αλλοδαποί μαθητές την επικοινωνιακή τους ικανότητα και 
θ. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ερμηνευτικού λεξικού-εγκυκλοπαίδειας.  
Εδώ αξίζει να διευκρινιστεί ότι σε μια τέτοιου είδους απαιτητική διδακτική 

προσπάθεια, δεν είναι δυνατόν να επιτευχθούν με την ίδια αποτελεσματικότητα 
ταυτόχρονα όλοι οι επιμέρους στόχοι που έχεις θέσει. Ωστόσο, αποτελεί 
απαραβίαστη αρχή η σαφέστατη οριοθέτηση εκ των προτέρων των διδακτικών 
σκοπών και στόχων. 

Όπως βλέπετε, οι τρεις πρώτοι σκοποί λειτουργούν σε ένα επίπεδο απόκτησης 
ιστορικών γνώσεων, ενώ ο 4ος και ο 6ος στόχος αναδεικνύουν ικανότητες που 
απαιτούν κριτική και συνδυαστική ευαισθησία5. Ο 5ος στόχος λειτουργεί περισσότερο 
στο συναισθηματικό τομέα, αφού καλεί τους αλλοδαπούς κυρίως μαθητές, να 
συγκρίνουν προσωπικά, οικογενειακά βιώματα με ανάλογες καταστάσεις που 
περιγράφει το ιστορικό κείμενο. Οι 3 τελευταίοι στόχοι – η σειρά τοποθέτησης δεν 
συσχετίζεται σε καμία περίπτωση με τη διδακτική αξία που έχουν – υπηρετούν τη 
βασική φιλοσοφία διδασκαλίας που μας απασχολεί σήμερα, δηλαδή τη συνεξέταση 
γλώσσας και περιεχομένου στο πλαίσιο του μαθήματος της ιστορίας.  
 
 
3. Πορεία Διδασκαλίας 
 
3.1 Αφόρμηση (10 λεπτά) 
 
Ως προς την πορεία διδασκαλίας, αρχικά επιλέξαμε να υπενθυμίσουμε στους μαθητές 
μας, μέσω του μονολόγου ή μέσω της διατύπωσης κλειστού τύπου ερωτήσεων, 
στοιχεία από τις προηγούμενες διδαχθείσες ενότητες (Μυκηναϊκός Κόσμος, 
μετακινήσεις, κοινωνική οργάνωση) βοηθώντας τους έτσι να συνειδητοποιήσουν την 
ιστορική συνέχεια των γεγονότων.  

                                            
5 Bloom, B. S., and D.R. Krathwohl. 1986. Ταξινομία Διδακτικών Στόχων, τόμος Α΄- Γνωστικός 
Τομέας. Λαμπράκη-Παγανού, Α. (μτφ.). Αθήνα: Κώδικας. 
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Ως αφόρμηση επιλέχθηκε μια σύντομη αναφορά  στην επικαιρότητα με αφορμή τη 
φράση «η Ελλάδα βρίσκεται σε κρίση», που περιέχεται στην πρώτη σειρά του 
κειμένου. Η συχνότατη χρήση του όρου6 σε καθημερινό επίπεδο από τα ΜΜΕ και όχι 
μόνο, οδήγησε τους μαθητές σε άμεση θετική αντίδραση στο αρχικό ερέθισμα που 
τους δόθηκε. Οι απόψεις που ακούστηκαν βοήθησαν στη δημιουργία του κατάλληλου 
παιδαγωγικού-μαθησιακού κλίματος, προλειαίνοντας το έδαφος για τη μετάβαση στο 
επόμενο διδακτικό στάδιο  
 
 
3.2 Παρουσίαση και περιγραφή του όλου (15 λεπτά)  
 
Η επιλογή μας στη συνέχεια, να διαβαστεί το σύνολο του κειμένου, υπαγορεύτηκε 
από την βασική ψυχολογική αρχή της ολότητας που στη διδακτική πράξη 
προσλαμβάνει τη μορφή (όλο-μέρος-όλο). Με αυτό τον τρόπο ο μαθητής κατανοεί τη 
γνώση στο σύνολό της, εμβαθύνοντας παράλληλα σε επιμέρους ζητήματα. 
Παράλληλα με την ανάγνωση του κειμένου, επιχειρήθηκε μια πρώτη προσέγγιση σε 
επίπεδο γλωσσικής εξομάλυνσής του. Αυτό σημαίνει ότι ζητήθηκε από τους μαθητές 
να υπογραμμίσουν όρους ή φράσεις που δεν γνώριζαν, ενώ ταυτόχρονα πήραμε την 
πρωτοβουλία να αναδείξουμε διδακτικά και να ερμηνεύσουμε συγκεκριμένες λέξεις, 
υπηρετώντας με αυτό τον τρόπο την βασική στοχοθετική κατεύθυνση της 
συνεξέτασης γλώσσας και περιεχομένου όπως αυτή διατυπώθηκε παραπάνω7. 
Εφαρμόζοντας  τη μεθοδολογική διαδικασία των κατευθυνόμενων ερωτήσεων, 
δώσαμε επίσης τη δυνατότητα στους μαθητές, προτού συνειδητοποιήσουν τη 
σημασία της κάθε φράσης να μας δώσουν παραδείγματα χρήσης αυτών των εννοιών 
στην καθημερινή μας γλώσσα. Έτσι, με βιωματικό τρόπο και στη συνέχεια με την 
online χρήση κάποιων ψηφιακών λεξικών8 (κυρίως χρησιμοποιήθηκε το Λεξικό της 
Κοινής Νεοελληνικής που έχει εκδοθεί από το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών 
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης) προχωρήσαμε στην ανάλυση και 
ερμηνεία αρκετών γλωσσικών όρων με αυξημένο βαθμό δυσκολίας (οικιακή μορφή, 
μετακινείται μαζικά, οικονομικός μαρασμός κ. ά.) Το εγχείρημα λειτούργησε 
αποτελεσματικά. Πάνω από το 50% της τάξης κινητοποιήθηκε - και το 
σημαντικότερο απ’ όλα - αλλοδαποί μαθητές με σχετικά χαμηλή παρουσία έδειξαν 
πρωτόγνωρο ενδιαφέρον. 

Ας φέρουμε όμως κάποιο παράδειγμα για να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι. 
Υπογραμμίστηκε από τους μαθητές η φράση «πρωτογενή σχήματα», που θεωρείται 
εξόχως ακαδημαϊκής κατεύθυνσης ορολογία με αυξημένο βαθμό δυσκολίας. Το 
πρώτο που πράξαμε ήταν να ρωτήσουμε τους μαθητές αν έχουν ακούσει ποτέ τη 
συγκεκριμένη φράση. Η απάντηση ήταν αρνητική με την υποσημείωση ότι γνώριζαν 
τη σημασία της λέξης «σχήματα». Ωστόσο, ο όρος «πρωτογενή» τους δημιουργούσε 
πρόβλημα κατανόησης. Η ετυμολογία της λέξης, μέσω του διαδραστικού πίνακα, 
διευκόλυνε τη διαδικασία και οδήγησε τους μαθητές σε μια αρχική κατανόηση του 
όρου. Στη συνέχεια όμως ζητήθηκε να κατανοηθεί η φράση ενταγμένη στο σύνολο 

                                            
6 Σχετικά με τη χρήση στερεοτυπικών εκφράσεων κατατοπιστικό είναι το  Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
Α., και Α. Ευθυμίου. 2006. Οι Στερεότυπες Εκφράσεις και η Διδακτική της Νέας Ελληνικής ως Δεύτερης 
Γλώσσα. Αθήνα: Πατάκης. 
7 Ζάγκα, Ε. 2007. “Στρατηγικές εκμάθησης του λεξιλογίου κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως 
δεύτερης γλώσσας.” Πρακτικά του Πανελληνίου Συνεδρίου με θέμα: «Η Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και 
οι προκλήσεις της εποχής μας». Σχολή Επιστημών Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 
8 http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.htm, 
  http://el.thefreedictionary.com/,  
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των συμφραζομένων. Δηλαδή, να γίνει αντιληπτό το πως συνδυάζεται η φράση 
«πρωτογενή σχήματα» με τον όρο «οικονομία». Εδώ επιστρατεύθηκε για άλλη μια 
φορά η ειδησεογραφία της επικαιρότητας με άφθονα παραδείγματα από την 
οικονομική ζωή του τόπου. Το τελικό αποτέλεσμα ήταν ενθαρρυντικό, γιατί ώθησε 
πολλούς μαθητές-ακόμα και αλλοδαπούς-να καταγράψουν σχετικά παραδείγματα 
χρήσης των παραπάνω όρων.     

Στο ίδιο πλαίσιο διδακτικής προσέγγισης και επιχειρώντας να συνοψίσουμε με τη 
βοήθεια του σχολικού χάρτη και του ψηφιακού σχεδιαγράμματος μαθήματος 
(διαδραστικός πίνακας) παρουσιάσαμε τους βασικούς νοηματικούς άξονες της 
ενότητας.  

Η επόμενη διδακτική φάση λειτούργησε σε επίπεδο διαμεσολάβησης ανάμεσα στο 
ιστορικό κείμενο και τους μαθητές. Η μέθοδος διδασκαλίας που εφαρμόστηκε 
λειτούργησε συνδυαστικά. Έχοντας υπόψη μας από τη μια τη πολυσύνθετη ιστορική 
πραγματικότητα που περιγράφει το συγκεκριμένο κεφάλαιο, (κοινωνικοοικονομική 
κρίση-μετακινήσεις και μεταναστεύσεις διαφόρων φύλων, κοινωνική δομή της 
ομηρικής κοινωνίας κ.ά.) και από την άλλη την ανάγκη να κινητοποιηθούν 
αποτελεσματικά οι μαθητές, επιλέγουμε την συνδυαστική εφαρμογή δύο διδακτικών 
μεθόδων: της ιστορικογενετικής-δομικής μεθόδου και της κατευθυνόμενης 
διερευνητικής μεθόδου9. 

Στη συνέχεια και αφού επιλέχθηκε η ιστορική αφήγηση, ως βασική μορφή 
διδασκαλίας σε αυτό το σημείο της διαδικασίας, ακολουθήσαμε τη μεθοδολογική 
διαδικασία της καθοδηγούμενης αυτενέργειας. Με αυτόν τον τρόπο διαμορφώσαμε 
τις κατάλληλες συνθήκες ενεργού και δημιουργικής μάθησης, εξασφαλίζοντας τη 
συμμετοχή των μαθητών που από παθητικοί δέκτες καθίστανται συνεργάτες στη 
διαδικασία. Ερωτήσεις ανοικτού κυρίως τύπου, έδωσαν τη δυνατότητα στους μαθητές 
να λειτουργήσουν «απελευθερωμένοι» από αγκυλώσεις διδακτικής μονομέρειας. 
Ταυτόχρονα, επιλέξαμε, όπου κρίναμε αναγκαίο, να κάνουμε νύξεις γλωσσικού 
τύπου συνδυάζοντας τη διδασκαλία ιστορικού περιεχομένου με εκείνου της γλώσσας. 
 
 
3.3 Επεξεργασία των πληροφοριών (30 λεπτά)  
 
Συγκεκριμένα, και προτού προχωρήσουμε στην κυρίως επεξεργασία των 
πληροφοριών του μαθήματος, επιχειρήσαμε μια αναλυτική γλωσσική επεξεργασία 
του κειμένου παρέχοντας διευκρινίσεις σχετικά με κομβικούς σημασιολογικά όρους 
(π.χ. πρωτογενή σχήματα, δημογραφική αναγέννηση, κληρονομικό αξίωμα, φυλετικό 
κράτος κ.ά.). Παράλληλα, χρησιμοποιούσαμε τον συνδεδεμένο με το διαδίκτυο 
διαδραστικό πίνακα, προκειμένου να ανατρέξουμε στο on-line ψηφιοποιημένο 
λεξικό, που βοήθησε στην εμπέδωση εκ μέρους  ιδίως των αλλοδαπών μαθητών 
βασικών ιστορικών και όχι μόνο εννοιών του κειμένου.  

Στη συνέχεια μοιράσαμε στους μαθητές το γραπτό σχεδιάγραμμα του κεφαλαίου 
(βλ. πίνακα 1) και συζητήσαμε μαζί τους (κατευθυνόμενος διάλογος) κάθε επιμέρους 
ενότητα που περιλαμβάνεται σε αυτό (Η διαμόρφωση των φυλετικών κοινοτήτων, ο 
πρώτος ελληνικός αποικισμός, ο κόσμος των ομηρικών επών). Αμέσως μετά 
επιστρέψαμε στο κείμενο ζητώντας από τους μαθητές να το συγκρίνουν με το 
σχεδιάγραμμα που είχαν  ήδη στα χέρια τους και να δώσουν σύντομους 
πλαγιότιτλους. 
                                            
9 Βλ. σχετικά με τη μεθοδολογία Βερτσέτης, Α. 1996. Διδακτική της Ιστορίας, τ. Γ. Αθήνα. και 
Θουκυδίδης, Ι. χ.έ. Διδάσκοντας Ιστορία: Από τις Θεωρίες της Μάθησης στη Στοχοθετική Στρατηγική. 
Αθήνα: Ατραπός. σσ. 210-218. 
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Η ανταπόκριση ήταν ικανοποιητική, λαμβάνοντας υπόψη μας την εντύπωση που 
προκάλεσε η χρήση του διαδραστικού πίνακα ως καινοτόμου εποπτικού μέσου 
διδασκαλίας.   

 
 Διάγραμμα Διδασκαλίας 
 
ΟΙ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΧΡΟΝΟΙ  
  
Η Ελλάδα σε κρίση  (1100-950 π.Χ.) → Ο Πληθυσμός μειώνεται δραστικά 
                                                             → Η οικονομία περιορίζεται  
                                                             → Η κεντρική εξουσία εξαφανίζεται  
                                                             → Ενισχύεται η οικογένεια, το χωριό και η 
ομάδα. 
  
Από το 950 π.Χ. και μετά παρατηρείται μια αναγέννηση → τεχνολογική 
                                                                                          → δημογραφική 
                                                                                          → πνευματική 
   
           Η διαμόρφωση των φυλετικών κοινοτήτων  
   
Δωριείς→ Πίνδος → Πελοπόννησος  
Θεσσαλοί→ Πίνδος → Θεσσαλία 
Ίωνες Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες. 
  
Δημιουργία φυλετικών κρατών 
 

Πίνακας 1 
 
 

3.4 Εφαρμογή της νέας γνώσης  (20 λεπτά)  
 
Αφού λοιπόν καταλήξαμε σε κάποια γενικά συμπεράσματα, μεταβήκαμε στην 
επόμενη φάση της επεξεργασίας που είναι η εφαρμογή της νέας γνώσης. Οι μαθητές 
κλήθηκαν να σχεδιάσουν πάνω σε ψηφιακό χάρτη τις μετακινήσεις των ελληνικών 
φύλων και να χρωματίσουν στο φύλλο εργασίας, που τους έχει δοθεί, τις περιοχές 
που έχουν εγκατασταθεί οι Αιολείς, οι Ίωνες και οι Δωριείς. Ενώ αμέσως μετά, 
υπηρετώντας την διδακτική αρχή της εγγύτητας στη ζωή, και λαμβάνοντας υπόψη  
βασικές αρχές της διδακτικής της Ιστορίας, όπως αυτές διατυπώνονται σε κείμενα του 
Συμβουλίου της Ευρώπης10, ζητήσαμε να καταθέσουν τα δικά τους βιώματα σχετικά 
με πιθανές μετακινήσεις- μεταναστεύσεις των ιδίων ή συγγενικών τους προσώπων. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό των αλλοδαπών μαθητών κινητοποιήθηκε και μοιράστηκε με 
το σύνολο της τάξης προσωπικές εμπειρίες. Παράλληλα, δόθηκαν στους μαθητές 

                                            
10 Βλ. την Οδηγία 1880 του Συμβουλίου της Ευρώπης για το μάθημα της Ιστορίας (2009), 
Parliamentary Assembly, Recommendation 1880 (2009). “History teaching in conflict and post-
conflict areas”  και τη συναφή με την παραπάνω οδηγία εγκεκριμένη αναφορά της Σύνοδου της 26ης 
Ιουνίου 2009 (26η Συνεδρία) (Doc. 11919), της Επιτροπής Πολιτισμού, Επιστήμης και Εκπαίδευσης. 
Ανταποκριτής: Mrs Keaveney. Χαρακτηριστικά στην παράγραφο 1 αναφέρεται: «… η διδασκαλία της 
ιστορίας μπορεί να αξιοποιηθεί ως εργαλείο .…για την υποστήριξη της ανεκτικότητας και της 
κατανόησης κατά τη διαπραγμάτευση φαινομένων όπως η μετανάστευση, η παλιννόστηση και η 
μεταβολή των δημογραφικών μεγεθών». 
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κατάλληλες ασκήσεις για γλωσσική εμπέδωση των όσων προηγήθηκαν (βλ. πίνακα 
2). Στόχος ήταν να μπορέσουν να κατανοήσουν τη χρήση συγκεκριμένων λέξεων-
φράσεων στο πλαίσιο του γραπτού λόγου και ταυτόχρονα να εξοικειωθούν με την 
ανεύρεση όρων σε ένα λεξικό11. Να σημειώσουμε εδώ ότι το συγκεκριμένο στάδιο 
διδασκαλίας επιλέξαμε να λειτουργήσει σε επίπεδο ομάδων μαθητών εντάσσοντας 
την όλη διαδικασία σε ένα πλαίσιο ομαδοσυνεργατικής μάθησης12.   

Ολοκληρώσαμε το συγκεκριμένο στάδιο της (Εφαρμογής της νέας γνώσης), 
διαβάζοντας την ιστορική πηγή στη σελίδα 37 με τίτλο: «Οι μνήμες από την 
αναστάτωση στην Ελλάδα» και ζητήσαμε από τους μαθητές  να τη συνδέσουν με το 
ιστορικό κείμενο, ενώ ταυτόχρονα διακρίναμε τις διαφορές ανάμεσα σε μια 
πρωτογενή και δευτερογενή πηγή13.  

 
Γλωσσικού Τύπου Ασκήσεις 
 
1.Να σχεδιάσετε με διαφορετικό χρώμα στον χάρτη που σας δόθηκε, τις μετακινήσεις 
των Ελληνικών Φύλων και στις δύο φάσεις που αναφέρονται στο κείμενο σας (πριν 
και κατά τη διάρκεια του Α΄ αποικισμού). 

 
2. Να βρείτε στο λεξικό σας τη σημασία των παρακάτω όρων: τεχνολογική, 
δημογραφική, πνευματική αναγέννηση. 
  
3. Να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω προτάσεις με μια από τις παρακάτω 
λέξεις-φράσεις (τεχνολογική, δημογραφική, πνευματική αναγέννηση).  
  
α. Το άρθρο της εφημερίδας αναφερόταν στη  κατάσταση της χώρας τη 
τελευταία δεκαετία. 
β. Η είσοδος των ηλεκτρικών υπολογιστών στη ζωή μας αποτελεί μέρος της 
  εξέλιξης της εποχής μας. 
  
γ. Η μεγάλη άνθηση των γραμμάτων και των τεχνών που παρατηρείται σε μια 
ιστορική εποχή θα μπορούσε να ονομαστεί και   ενός λαού. 
 

Πίνακας 2 
 
3.5 Ανακεφαλαίωση (10 λεπτά)  
 
Στη συνέχεια ζητήθηκε από  τρεις μαθητές –που συμπλήρωνε ο ένας τον άλλο στη 
διήγησή του- να προχωρήσουν με τη δική μας βοήθεια σε μια συνολική συνοπτική 
ανακεφαλαίωση της διδακτικής ενότητας.   
  
                                            
11 Πρβλ. Ζάγκα, Ε. (2009). “Η διδασκαλία της γλώσσας για ακαδημαϊκούς  σκοπούς: ανάπτυξη 
δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου.” Πρακτικά Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως 
Μητρικής, ως Δεύτερης και ως Ξένης γλώσσας. ΠΤΔΕ Φλώρινας.  
Διαθέσιμο στο http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika 
12 Ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι απόψεις των ίδιων των μαθητών για τη χρησιμότητα μιας τέτοιας 
διδακτικής προσέγγισης στο  Μαυροσκούφης, Δ.Κ. (1999). Εμπειρίες και Απόψεις Μαθητών και 
Φοιτητών Σχετικές με το Μάθημα της Ιστορίας: Θεωρητικά Ζητήματα και Εμπειρική έρευνα. 
Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 
13 Ιδιαίτερα κατατοπιστικά σχετικά με το θέμα τα παρακάτω: Αγγελάκος Κ., και Γ. Κόκκινος. επιμ. 
2004. Η Διαθεματικότητα στο Σύγχρονο Σχολείο και η Διδασκαλία της Ιστορίας με τη Χρήση Πηγών. 
Αθήνα: Μεταίχμιο.  
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3.6. Αξιολόγηση (5 λεπτά) 
 

Ολοκληρώνοντας τη διδακτική διαδικασία, αποφύγαμε να αξιολογήσουμε τους 
μαθητές μας, θεωρώντας ότι το συγκεκριμένο διδακτικό στάδιο είχε ήδη προηγηθεί 
(βλ. ε. Εφαρμογή της νέας γνώσης) και απλώς αναθέσαμε μια εργασία για το σπίτι 
στους μαθητές, αξιοποιώντας κάποια από τις ερωτήσεις του βιβλίου στη σελ. 39. 
Συγκεκριμένα, επιλέξαμε μια ερώτηση που απαιτούσε από τους μαθητές να 
ασκήσουν την παρατηρητικότητα τους. Δηλαδή, να  εξετάσουν μια σκηνή από αρχαίο 
αγγείο και να τη συνδυάσουν με τη λεζάντα που συνοδεύει την εικόνα αναφέροντας 
γραπτώς  τις δυσκολίες που συνάντησαν  οι πρώτοι άποικοι14 (βλ. Πίνακα 3). 
 

 
O  πρώτος ελληνικός αποικισμός.  
Ελληνικό πλοίο προσεγγίζει σε άγνωστο, ίσως εχθρικό, τόπο.  
Γεωμετρικό αγγείο του 8ου αιώνα (Μουσείο Ελευσίνας).                                                     Πίνακας 3 
 
 
 
4. Συμπεράσματα-Διαπιστώσεις  

 
Καταλήγοντας, θα θέλαμε να επισημάνουμε συμπερασματικά τα παρακάτω:  

1. Η παραπάνω διδασκαλία που πραγματοποιήθηκε σε τάξη συμφοίτησης 
α΄γυμνασίου, κινητοποίησε εμφανώς ένα μεγάλο ποσοστό της τάξης, ιδίως 
τους αλλοδαπούς μαθητές, που προσέγγισαν παράλληλα με το ζήτημα του 
ιστορικού περιεχομένου του μαθήματος και ενδιαφέροντα γλωσσικά 
επιμέρους θέματα. 

2. Η εξοικείωση των δίγλωσσων μαθητών, όπως και εκείνων που αντιμετώπιζαν 
ως ξένη γλώσσα την ελληνική, με τη χρήση της λεγόμενης ακαδημαϊκής 
γλώσσας, πραγματοποιήθηκε σε ικανοποιητικό βαθμό μέσω σχετικών 
ασκήσεων σε προφορικό και γραπτό επίπεδο. 

3. Το επικοινωνιακό πλαίσιο, εντός του οποίου εντάχθηκε η συγκεκριμένη 
διδασκαλία που μόλις προδιαγράψαμε, λειτούργησε θετικά, διότι έδωσε τη 
δυνατότητα στους αλλόγλωσσους κυρίως μαθητές να αναπτύξουν 
επικοινωνιακές δεξιότητες εξαιρετικά πολύτιμες για ανθρώπους που 
επιδιώκουν να ενταχθούν ομαλά και σχετικά γρήγορα σε ένα νέο 
κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον. 

                                            
14 Σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση της εικόνας στο μάθημα της Ιστορίας στη μέση εκπαίδευση βλ. 

Δάλκος, Γ. 1990.  “Η χρήση της εικόνας στη διδασκαλία της ιστορίας.” Τα Εκπαιδευτικά 18-19.  
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4. Διαπιστώθηκε ότι η γλώσσα που χρησιμοποιείται  στα σχολικά εγχειρίδια του 
γυμνασίου, στο σύνολό τους και στη περίπτωσή μας στο βιβλίο της ιστορίας 
της α΄ γυμν., προϋποθέτει  ιδιαίτερες γλωσσικές γνώσεις εκ μέρους των 
μαθητών. Η καθημερινή σχολική πραγματικότητα επιβάλλει -όπως 
διαπιστώθηκε και από τη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση- την 
κατάλληλη γλωσσική εξομάλυνση του κειμένου εκ μέρους του εκπαιδευτικού 
που δεν είναι πάντα βέβαια φιλόλογος. 

5. Τέλος, συνειδητοποιήθηκε ότι η συνεξέταση περιεχομένου και γλώσσας 
μπορεί να ωφελήσει πολυδιάστατα τη διαδικασία της μάθησης, αρκεί να έχει 
προηγηθεί ουσιαστική προεργασία εκ μέρους του διδάσκοντα που καλείται να 
προσαρμόσει κάθε φορά τη διδασκαλία του στο επίπεδο και τις ανάγκες της 
τάξης του.   
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Abstract 
 

The Modern Greek dialect of the region of Argos (district of Argolis) in the 
Peloponnese is studied with regard to phonetics, morphology, syntax, word formation, 
and lexicon mainly on the basis of oral language material recorded recently during 
fieldwork. It is shown that the dialect of Argos is sharing simmiralities not only with 
the Peloponnesian dialect but also with the dialectal group of Kymi-Old Athens-
Aigina-Megara and Korinthos (tsitakismos, pronunciation υ>ου, denasalised b,d,g), 
the dialects of Aegean islands (verbal augment η-, intravocal elimination of γ/γι), and 
the ´northern´ varieties of MG (diphtonguation, aspirated σ, ζ). Intradialectal 
differentiation, and archaisms are also attested. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ιδίωμα Άργους, Πελοποννησιακή, φωνητικά χαρακτηριστικά, 
τσιτακισμός, διφθογγοποίηση, μορφολογικά χαρακτηριστικά, συντακτικά χαρακτηρι-
στικά, ενδοδιαλεκτική διαφοροποίηση 
 
 
1. Εισαγωγή  

 
Η Πελοπόννησος, εάν εξαιρέσουμε τις περιοχές της Τσακωνιάς και Μάνης, δεν έχει 
τύχει μέχρι σήμερα συστηματικής μελέτης και έρευνας από άποψη γλωσσολογική, 
διαλεκτολογική, καθώς παραδοσιακά επικράτησε η αντίληψη ότι η μορφή της Νέας 
Ελληνικής που μιλιέται στην ομώνυμη χερσόνησο δεν απέχει γενικά από αυτήν της 
Κοινής Νεοελληνικής.1 Νεότερες όμως έρευνες, βασισμένες σε προφορικές πηγές2 
αλλά και σε γραπτές, όπως απομνημονεύματα αγωνιστών και άλλες,3 έφεραν στο φως 
αξιοσημείωτες αποκλίσεις της πελοποννησιακής Ελληνικής από την Κοινή Νέα 
Ελληνική και ανέδειξαν την αναγκαιότητα επισήμανσης και συστηματικής μελέτης 
των διαλεκτικών στοιχείων του πελοποννησιακού λόγου κατά περιοχές.4  

                                                 
1 Βλ. Κοντοσόπουλος (1976: 164), Τζαμάλη (2001-2002: 352), Τσάκωνα (2007), όπου και περαιτέρω 
σχετική βιβλιογραφία. 
2 Εκτός από τις επιτόπιες έρευνες, σημαντική πηγή την μελέτη της πελοποννησιακής ποικιλίας της 
Νέας Ελληνικής έχει αποτελέσει το πρωτογενές προφορικό υλικό που βρίσκεται αποθησαυρισμένο 
στις χειρόγραφες συλλογές του Αρχείου του Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής της Ακαδημίας 
Αθηνών. Σημειώνεται ότι το Αρχείο του Ιστορικού Λεξικού περιλαμβάνει 210 χειρόγραφες συλλογές 
46.750 σελίδων με υλικό από την Πελοπόννησο, το οποίο έχει συλλεγεί σε διάστημα ενός και πλέον 
αιώνα (1887-2005) από 279 σημεία έρευνας. Βλ. Κωνσταντινίδου και Τζαμάλη (2012: 308). 
3 Βλ. Χαραλαμπάκης (2001), Παντελίδης (2004). 
4 Πβ. Κοντοσόπουλος (1976), Τσάκωνα (2007). Από την υπάρχουσα διαλεκτική βιβλιογραφία για την 
Πελοπόννησο αναφέρουμε ενδεικτικά τις ακόλουθες μελέτες: Παντελίδης (2001) και (2009) για τα 
πελοποννησιακά ιδιώματα γενικά και το φαινόμενο του τσιτακισμού στην περιοχή, Κρεκούκιας 
(1961), Λίτσας (1968), Τζαμάλη (2000-2002), (2001-2002), Μπασέα-Μπεζαντάκου (1985), 
Κωνσταντινίδου (υπό έκδοση) για ιδιώματα της Μεσσηνίας, Κουκουλές (1904), Κοντοσόπουλος 
(1979) για ιδιώματα της Λακωνίας (επαρχίες Λακεδαίμονος και Επιδαύρου Λιμηράς), Μουτζούρης 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
830-842. Rhodes: University of the Aegean.
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Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να προσκομίσει στοιχεία για τη μελέτη και 
διαλεκτολογική ταξινόμηση του ιδιώματος της παλαιάς επαρχίας Άργους (Δυτική 
Αργολίδα). Για το αργολικό ιδίωμα δεν διαθέτουμε μέχρι σήμερα γενικές ή ειδικές 
διαλεκτικές περιγραφές ή μελέτες,5 ενώ και η αποθησαυρισμένη στο Αρχείο του 
Ιστορικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής (ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών ιδιωματική 
γλωσσική ύλη από τον Νομό της Αργολίδας περιορίζεται σε ελάχιστα χειρόγραφα.6 

Η παλαιά επαρχία του Άργους, η οποία συνιστά σήμερα διοικητικά το νέο 
διευρυμένο Δήμο Άργους-Μυκηνών,7 εκτείνεται δυτικά του Ναυπλίου, έχοντας 
βορειοδυτικά την Κορινθία και νοτιοδυτικά την Αρκαδία. Αξιοσημείωτη για την 
γλωσσική φυσιογνωμία τής υπό έρευνα περιοχής και την γλωσσογεωγραφική μελέτη 
της όλης Αργολίδας είναι η συνύπαρξη του αργολικού ιδιώματος με τα ιδιώματα 
αφενός αρβανιτόφωνων ή δίγλωσσων πληθυσμών, κατοίκων σήμερα κυρίως των 
χωριών Λίμνες, Προσύμνη (ή Μερμπάτι), Αλέα (ή Μπουγιάτι), Εξοχή (ή Τάτσι), 
Μαλαντρένι, στα δυτικά και βόρεια κυρίως όρια της επαρχίας, αφετέρου μικρασιατών 
και ποντίων προσφύγων, εγκατεστημένων στη Νέα Κίο και σε συνοικίες του Άργους. 

Η γλωσσική ύλη που αποτέλεσε τη βάση για τη μελέτη του ιδιώματος προέρχεται 
από επιτόπια έρευνα που πραγματοποίησα το θέρος του 2011 στην πόλη του Άργους 
και σε ορεινά, ημιορεινά και πεδινά χωριά της Δυτικής Αργολίδας (Γυμνό, Βρούστι, 
Καρυά, Σκοτεινή, Πλατάνι, Φρουσούνα,8 Μοναστηράκι, Μυκήνες, Πυργέλα) στο 
πλαίσιο εντεταλμένης γλωσσικής αποστολής της Ακαδημίας Αθηνών. Για την 
συλλογή των διαλεκτικών δεδομένων εφαρμόστηκε αφενός η ακροαματική μέθοδος 
στα πλαίσια πραγματικών, φυσικών επικοινωνιακών καταστάσεων, αφετέρου η 
ερωτηματική μέθοδος στα πλαίσια στοχευμένων συνεντεύξεων.9 Παράλληλα με το 
προφορικό υλικό αξιοποιήθηκε για τη μελέτη του ιδιώματος και υλικό από γραπτές 
πηγές (παραλογοτεχνικά δημοσιεύματα, αρχειακά κείμενα),10 ενώ τεκμήρια για το 
ιδίωμα παραλήφθηκαν και από δευτερογενείς πηγές, ιδίως ιστορικο-λαογραφικές 
συλλογές και μελέτες,11  ονοματολογικά δημοσιεύματα (πβ. Μαύρος 1979-80) κλπ.12 

                                                                                                                                            
(1996) για ιδίωμα της Αρκαδίας, Δορμπαράκης (1974) για το ιδίωμα της Δ. Κορινθίας, Παπαζαχαρίου 
(2004), Leluda-Voss (2006) για ορισμένα φωνητικά και μορφοσυντακτικά φαινόμενα της Αχαΐας. 
5 Εξαίρεση αποτελούν ορισμένες τοπωνυμικές εργασίες (πβ. Μηλιαράκης 1886, Κατσουλέας 1979, 
Μαύρος 1979-80, Δαραβέλιας 2006). 
6 Στο Αρχείο του ΙΛΝΕ δεν υπάρχει καμμία γλωσσική συλλογή από την Δυτική Αργολίδα. 
7 Στο Δήμο Άργους-Μυκηνών υπάγονται από 1/1/2011 οι πρώην δήμοι Άργους, Κουτσοποδίου, 
Λέρνας, Λυρκείας, Μυκηνών, Νέας Κίου και οι πρώην κοινότητες Αλέας και Αχλαδοκάμπου. 
8 Το υλικό για τη Φρουσούνα προέρχεται από αξιόπιστους πληροφορητές, παλαιούς κατοίκους τους 
χωριού, οι οποίοι σήμερα ζουν και εργάζονται στην περιοχή του Άργους. 
9 Για τις μεθόδους συλλογής διαλεκτικού υλικού βλ. Κωνσταντινίδου και Τζαμάλη (2012: 309-311). 
10 Πβ. ενδεικτικά: Σπύρος Μήλιας. 1996. Εύθυμα κι Αργείτικα [τόμ. Α΄]. Άργος. - Σπύρος Μήλιας. 
2000. Εύθυμα κι Αργείτικα, τόμ. Β΄. Άργος: Αναγέννηση. - Κωνσταντίνος Δ. Μπούκουρας 1961. Στις 
πλαγιές του Φαρμακά, Άργος: Αργειακόν Βήμα. - Αθανάσιος Θ. Φωτόπουλος. 2009. «Φορολογικό 
κατάστιχο της δημογεροντίας Άργους των ετών 1806-1807». Στο Χρήστος Π. Μπαλόγλου και 
Βασίλειος Ι. Ζάχος (επιμ.), Το Άργος κατά τον 19ο αιώνα. Πρακτικά του Α΄ Συνεδρίου Αργειακών 
Σπουδών (Άργος 5-7 Νοεμβρίου 2004), 463-490. Άργος: Σύλλογος Αργείων «Ο Δαναός». 
11 Πβ. ενδεικτικά: Αναστάσιος Τσακόπουλος. 1960. Ιστορικά και λαογραφικά σημειώματα (Συμβολαί 
εις την Ιστορίαν και Λαογραφίαν), τόμ. 1. Αθήναι. - Οδυσσέας Κουμαδωράκης (επιμ.). 1997. Γνωριμία 
με το Άργος. Άργος: Δήμος Άργους. - Κώστας  Δ. Σεραφείμ. 1981. Λαογραφικά της Αργολίδος. Αθήνα. 
- Βαγγέλης Β. Κλαδούχος 2000. Σταχυολογώντας απ’ τις σοφίες (Παροιμίες). Άργος: Αναγέννηση. - , 
Δημήτρης Ε. Δομάζος. 2005. Στους πέντε δρόμος. Παραμύθια του παππού και της γιαγιάς. Άργος: 
Ελλέβορος. - Γιώργος Αντωνίου. 2005. Μύλοι της Αργολίδας (3η έκδοση). Ναύπλιο: Νομαρχιακή 
Αυτοδιοίκηση Αργολίδας. - Γιώργος Αντωνίου. 2009. Ένας αιώνας εμποροβιοτέχνες του Άργους. 
Άργος: Δ.Μαγκλάρας. - Άννα Σωτηροπούλου. 2011. Φρουσιούνα. Μνήμες (Κοινωνική, λαογραφική και 
ιστορική καταγραφή ενός χωριού της ορεινής Αργολίδας). Άργος. - Μαύρος (1979-80). Αξιοποιήθηκε 
επίσης και διαλεκτικό υλικό αποθησαυρισμένο στα περιοδικά Λαογραφία (έκδ. Ελληνικής 
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Ακολούθως συνοψίζω τα σπουδαιότερα ιδιωματικά φαινόμενα του αργολικού 
ιδιώματος κατά επίπεδο γλώσσας, όπως αυτά προέκυψαν από την μελέτη των πηγών.  

 
 

2. Φωνητικά φαινόμενα13 
 

Το ιδίωμα της Δυτικής Αργολίδας ανήκει στην ομάδα των νεοελληνικών διαλέκτων 
και ιδιωμάτων που εμφανίζουν φωνηεντισμό νοτιοελλαδικού τύπου. Μη συστηματικά 
παρατηρείται, ωστόσο, κλειστή πραγμάτωση του άτονου ε,αι /e/ σε ι [i] και του 
άτονου ο,ω /o/ σε ου [u], συχνά κοντά σε υγρό ή έρρινο και σπανιότερα κοντά σε 
υπερωικό ή χειλικό φθόγγο (π.χ. χιλιδόνι, είνι, «Δηκεμβρίου» έγγρ. 1819,14 τίνους, 
άλουγα, κατσικουλέλουδο, κουμμάτι, μπουκάρια μαλλιά, κούφουμα, Ρουμαΐικα, 
Σουληνάρι, ζουνάρι, έζουνάνε=έζωναν, αμουλάνε, ένα βράχου αλλά και άρθρο του 
κόσ ̃κινο, του αρνί,  απ’ τουν άλλο δρόμο και ρηματικά επιθήματα έχου, ξέρου, να 
φάου, έρχουμαι, δέρνουμαι, κόβουνται, πουρνεύουdαι), καθώς και πτώση των άτονων ι 
(η,υ,οι,ει,υι) /i/ και ου /u/ στο τέλος και μέσα στη λέξη, συνήθως κοντά σε έρρινο και 
υγρό (π.χ. κέρ’να=κέρινα, γκορ’τσι̃ά < αλβ. goritse είδος δέντρου, καλ’κάντζαρος, 
β’λάρι, μη d’ράς=μην τηράς, μην κοιτάς, να περ’σέψει, ήπ’ρα=πήρα, καθάρ’σα, 
ρώτ’σε, σπίτ’, κοτσ̃ιάν’, Κεφαλάρ’, Καίτ’, κάτ’ σαν αποθηκούλα, κάτ’ ντενεκέδια, έχει 
άφήσ’, γουρουνόπ’λα, γουρ’νοτσάρουχο, απάν’, να μη bάρ’νε∙ και σε φορολογικό 
κατάστιχο 1806 Κόρθος15 αντί Κόρινθος). To φαινόμενο γνωστό και από αλλού στην 
Πελοπόννησο (Δ.Κορινθία, Μεσσηνία)16 συνδέεται από μελετητές με την 
μαρτυρημένη εποίκηση Ρουμελιωτών στην βόρεια Πελοπόννησο περί το 1700.17  

Συνοδίτης φθόγγος ι [i], σπανιότερα ου [u] αναπτύσσεται σε συμπλέγματα 
συμφώνων, το β΄ από τα οποία είναι συνήθως έρρινο ή υγρό, π.χ. σταθιμός, σε πινίγει 
ο καπινός, πινιχτά, χιράμι (χράμι), τσουκουνίδα, τσακουμάκι, μπουλουγούρι (πλιγούρι), 
Βουρούστι (τοπων. Βρούστι), φαινόμενο με μεγάλη επίδοση σε όλη την 
Πελοπόννησο,18 το οποίο παραπέμπει σε αντίστοιχο αρχαίο χαρακτηριστικό.19  

Το άτονο και επίτονο υ διατηρεί την αρχαία προφορά ως ου [u] σε μεμονωμένες 
λέξεις (τρούπα, μουτζήθρα, σούρνω, σούρτης και σε παλαιό αργειακό έγγραφο20 
αλογοσούρτες, εδώ πιθ. και νεροτρουβή < ?τύρβη) και τοπωνύμια (Αλουπότρουπα, 
Τρουπιοκοτρώνι), φαινόμενο μαρτυρημένο, εκτός από τη Μάνη και την Τσακωνιά, 
και από Γορτυνία, Μεσσηνία, τη γνωστή ομάδα των ιδιωμάτων Κύμης-Παλαιάς 

                                                                                                                                            
Λαογραφικής Εταιρείας), Δαναός (έκδ. Συλλόγου Αργείων «Ο Δαναός») και Ελλέβορος (Περιοδικό για 
τα γράμματα και τις τέχνες που βγαίνει στο Άργος, τόμ. 1-13, 1985-1998. Άργος: Γιάννης Ρηγόπουλος). 
12 Για τα είδη των διαλεκτικών πηγών και τα ζητήματα τα οποία εγείρονται κατά την αξιοποίησή τους 
στο πλαίσιο της διαλεκτολογικής έρευνας  βλ. αναλυτικά Κωνσταντινίδου και Τζαμάλη (2012). 
13 Για την απόδοση των ιδιωματικών φωνητικών γνωρισμάτων του ιδιώματος χρησιμοποιείται το 
σύστημα ορθογραφικής μεταγραφής του Ιστορικού Λεξικού (ΙΛΝΕ) της Ακαδημίας Αθηνών, όπως 
αυτό εκτίθεται στον νέο Κανονισμό Συντάξεως του ΙΛΝΕ (2012) σε συνδυασμό και με το σύστημα 
φωνητικής μεταγραφής του Διεθνούς Φωνητικού Αλφαβήτου (ΔΦΑ), το οποίο εφαρμόζεται κατά 
περίπτωση. Βλ. Κανονισμός Συντάξεως ΙΛΝΕ (2012: κεφ. 4). 
14 Βλ. στη σημ. 10 Φωτόπουλος (2009: 416). 
15 Βλ. στη σημ. 10 Φωτόπουλος (2009: 465). 
16 Βλ. Δορμπαράκης (1974: 58), Λίτσας (1968: 32,35,41), Μπασέα-Μπεζαντάκου (1985: 138), 
Τζαμάλη (2000-2002: 532), Τζαμάλη (2001-2002: 354). Πβ. και Παντελίδης (2001β). 
17 Βλ. Δορμπαράκης (1974: 57). Πβ. και Hatzidakis ([1892] 1975: 342). 
18 Κοντοσόπουλος (1976: 165) και (1979: 304). 
19 Βλ. Brugmann (1900: 89). 
20 Βλ. στη σημ. 10 Φωτόπουλος (2009: 466). 
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Αθήνας-Αίγινας-Μεγάρων,21 που πριν από τη διείσδυση των αρβανίτικων φαίνεται 
ότι συνιστούσαν μία ενιαία διαλεκτική περιοχή,22 και από άλλα ιδιώματα δωρικού 
κατεξοχήν υποστρώματος.23  

Στους φωνητικούς αρχαϊσμούς του ιδιώματος ανήκει επίσης η προφορά του 
επίτονου ώ ως ού, π.χ. χώμα-χούμα, πώμα-πούμα. 

Παρατηρείται διφθογγοποίηση επίτονων αλλά και άτονων φωνηέντων με 
ανάπτυξη υποτακτικού ημιφωνικού φθόγγου ι [i] στο εσωτερικό ή στα όρια λέξεων, 
ενίοτε κοντά σε έρρινο, ειδικότερα του ά>άι (κλάιματα, εφτάιμιση), α>αι (χαιμένα, 
αστραποκαιμένες, ναι μη μπούνε, πβ. και «νὰ ὑπᾶν» = να παν, σε αργειακό κατάστιχο 
του 1807),24 ό>όι, (αυτόι), ο>οι, (πόσοι πάνε), έ>έι (ν’ αγναdέιψω, βρέι, ρέι,), ε>ει, 
(λειμόνια). Το φαινόμενο, που εντοπίζεται ήδη στα Προδρομικά μυξοκλάιματα IV315, 
κλάιμα IV487 (Eideneier) και στο χάιδι (χάδι) του Ερωτόκριτου,25 ανιχνεύεται και 
αλλού στην Πελοπόννησο.26 

Απαντά επίσης διφθογγοποίηση τονισμένων φωνηέντων με ανάπτυξη προτακτικού 
ημιφωνικού ι [i] και ου [u], ιδίως διφθογγοποίηση ά>ιά (τσουγκριάνες, δικριάνι), 
ο,ω>ουό,ουώ (εγουώ), έ>ιέ (ιέχω, γκουστιέρα < σλαβ. guster πράσινη σαύρα), 
φαινόμενο που παραπέμπει στα βορειοελλαδικά ιέχου, ουόλοι, θιέλου, φιέτου, στριέμα 
(στρέμα) κττ.27 Πβ. κατωτέρω ουράνωση του λ (πριν από τα φωνήεντα α,ου).  

Η γνωστή από βόρεια ιδίως ιδιώματα28 δάσυνση των συριστικών σ, ζ > σ̃, ζ̃  [ʃ,ʒ], 
και των διπλών ξ, ψ > ξ ̃, ψ̃ [kʃ,pʃ] χαρακτηρίζει όλη την περιοχή έρευνας, έχει δε 
εντονότερη και συστηματικότερη μορφή στα ορεινά χωριά, ενώ ηπιότερη και μη 
συστηματική στα πεδινά και το Άργος, π.χ. κόσ ̃α (=δρεπάνι), τόσ̃α, σ ̃ε, εκκλησ̃ία, 
αλυσ̃ίβα, πούσ̃ι (=φλοιός σίτου), σώσ̃ει, μαζ ̃ί, ζ̃υμωτό, ξ ̃ύλα, τοπων. Ψ ̃άρι, το ’χαν 
εgαταλείψ ̃ει. Ομοίως και έτσ̃ι, τοπων. Τάτσ̃ι. 

Όταν μετά τα δασέα συριστικά σ̃, ζ̃ [ʃ,ʒ], τα διπλά ξ̃, ψ ̃ [kʃ,pʃ] και τα δασέα 
συμπλέγματα τσ̃, τζ̃ [tʃ,dʒ] ακολουθεί φωνήεν α, ο-ω, ου [a,o,u], ακούγεται συχνά το 
υπόλειμμα ενός ημιφώνου ι [i], το οποίο προδίδει ψευδή αποκατάσταση υποτιθέμενης 
ακολουθίας Συριστικό + ι /i/ + Φωνήεν, ατελώς απουρανωμένης (βλ. σχετικά 
κατωτέρω), π.χ. πασ̃ιάς, σ ̃ιάλι πεσ̃ιάδα, Βάσ ̃ιω, σ ̃ιου (σου), ζ̃ιούνε, ψ̃ιωμί, κοτσ̃ιάνι, 
τσ̃ιοπάνος, τσι̃ότρα (τσότρα=ξύλινο δοχείο νερού), κατσ̃ιούλα (κατσούλα=κουκούλα), 
τσ̃ιουβάλι, τζ̃ιάκι, αλατζ̃ιάς. Το φαινόμενο αποτυπώνεται ήδη σε αρχειακή πηγή 
Άργους του 1806 με τύπους πασιάς, Τζιώκρης (Τσόκρης), τζιερεμές (τζερεμές < 
τουρκ. cereme).29  

Συστηματικά επισυμβαίνει απουράνωση των συριστικών σ, ζ, των διπλών ξ, ψ και 
των συμφωνικών συμπλεγμάτων τσ, τζ, όταν έπεται συνιζημένο ι /i/ + Φωνήεν 
(τονισμένο ή άτονο), η οποία ενίοτε συνοδεύεται από δάσυνση, Το ημίφωνο ι κατά 
κανόνα αποσιωπάται πλήρως, π.χ. κρασά, καϊσά, καϊσ̃ές, καΐσα (καΐσια), πεdακόσα, 
μαγαζά, καρπούζα, ταψά, παπούτσ ̃α, κορίτσα, ενίοτε όμως ακούγεται κάποιο 

                                                 
21 Βλ. Μηνάς (2004: 535), Λίτσας (1968: 36), Μπασέα-Μπεζαντάκου (1985: 137), Τζαμάλη (2001-
2002: 354), Tsopanakis (1955:59). 
22 Βλ. Καρατζάς (1940). Πβ.Trudgill (2003). 
23 Βλ. Tsopanakis (1955: 57-59), Μηνάς (2004: 535-536). 
24 Βλ. στη σημ. 10 Φωτόπουλος (2009: 487). 
25 Βλ. Μηνάς (2004:202). 
26 Βλ. Τζαμάλη (2000-2002: 532), Μηνάς (2004: 202). 
27 Βλ. Κανονισμός Συντάξεως ΙΛΝΕ (2012: 89), Παπαδόπουλος (1926: 21). 
28 Βλ. Κοντοσόπουλος (2001: ΧΙΙΙ,95). 
29 Βλ. στη σημ. 10 Φωτόπουλος (2009: 468,475). Η χρήση του ι στη γραπτή πηγή ενδέχεται να 
αποδίδει απλώς τη δασύτητα των προηγούμενων συριστικών. 
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υπόλειμμα του ημιφώνου, όπως στα ορεινά Μεσσηνίας και Αρκαδίας,30 π.χ. διακόσ̃ια, 
ταξ̃ιά. Ο Παπαδόπουλος (1941:8) θεωρεί το φαινόμενο αρχαία κληρονομιά, και 
παραπέμπει στα δωρικά διασωπῶ αντί διασιωπῶ και εὐσωπία (ησυχία) από εὐσιωπία. 

Η ουράνωση του πλευρικού λ [ʎ] και του οδοντικού έρρινου ν [ɲ] πριν από το 
φωνήεν ι /i/ είναι εκτεταμένη στην υπό μελέτη περιοχή όχι όμως συστηματική, έχει δε 
συνήθως ήπιο χαρακτήρα, π.χ. άλ ̃λ̃οι, λ ̃ίβας, ζυμών̃ει, Γιάν ̃ν ̃ης. Η ισόγλωσσος δεν 
περιλαμβάνει τα χωριά Βρούστι, Γυμνό. Στην Πυργέλα εντοπίζεται ουρανική 
πραγμάτωση του λ [ʎ] και πριν από τα φωνήεντα ε και α /e,a/, π.χ. λιές, λιεφτά, 
βούλιερη (η βούλερις του Δουκάγγιου, είδος βοτάνης), μπελιάς αντί μπελάς, 
φαινόμενο μαρτυρημένο από την Πελοπόννησο (λιέου, πλιέναμε ορεινή Πυλία, γλιέπω 
Στυμφαλία-Φενεός Κορινθίας) αλλά και από βόρεια ιδιώματα (αλιεύρ’, νιαί), την 
παλαιά Αθήνα (λιέπω, λιές), τη Σίφνο (χολιέρα, λιάσπη), την Άνδρο (επών. Γαβαλιάς 
αποδιδόμενο σε αλβανική επίδραση).31  Πβ. και κλιάμα Διγενής 1776 [χφ Οξφόρδης]. 

Στο ανατολικό όριο της επαρχίας (Μοναστηράκι, Πυργέλα) παρατηρείται ενίοτε 
ανάπτυξη μεσοφωνηεντικού ουρανικού γι [ʝ] για λόγους ευφωνίας, π.χ. γριγιά, 
περιποιγιόμαστουν και σε έγγραφο Άργους του 1806 Μαγίου αντί Μαΐου,32 φαινόμενο 
γνωστό από την Πελοπόννησο, κυρίως όμως απ’ τη Θράκη και ΒΔ Μ.Ασία,33 το 
οποίο συνιστά αρχαϊσμό (πβ. παπυρικό Σαραπιγηω 2ου αι. π.Χ.).34  

Ο τσιτακισμός, με την παραδοσιακή έννοια του όρου ως τροπή του άηχου 
υπερωικού κλειστού κ /k/ στα προστριβή τσ, τσ̃ ή και κ΄ [ts, tʃ, ʨ] και του ηχηρού 
υπερωικού κλειστού γκ/γγ /g/ σε τζ, τζ̃ ή και ζ΄ [dz, dʒ, ʥ] πριν από πρόσθια 
φωνήεντα /e, i/ ή ακολουθία συνιζανόμενων φωνηέντων,35 φαινόμενο διαδεδομένο 
στην Πελοπόννησο (ιδίως Αρκαδία και Κορινθία αλλά και Μεσσηνία, Αχαΐα κ.α.),36 
δεν ανιχνεύεται σήμερα στο αργολικό ιδίωμα. Σποραδικά μόνο σε ορεινά χωριά, στα 
όρια με περιοχές τσιτακισμού (Αρκαδία και Κορινθία) ακούγονται τσιτακισμένοι 
τύποι, όπως σ ̃υτζ̃ενεύει (συγγενεύει) Σκοτεινή,37 τοπων. Σαρτζ̃ιάς ή Σαργκιάς, 
Τζερίστρα, Τζιρίστρα ή Γκερίστρα Γυμνό. Γραπτές, ωστόσο, παραλογοτεχνικές πηγές, 
αρχειακό υλικό και έντυπα ιστορικο-λαογραφικά δημοσιεύματα παρέχουν τεκμήρια 
για την παρουσία του τσιτακισμού παλαιότερα στο Άργος και τα χωριά του:38 (α) 
τύπος Άργους και Κουτσοποδίου σατσιά αντί σακκιά (περί το 1840) από ανέκδοτο με 
αργειακούς γλωσσικούς ιδιωματισμούς,39 (β) τοπων. Στα Ταμπάτσικα (Ταμπάκικα) 
και επών. Κοτσινολούπης (Κοκκινολούπης) Άργους,40 (γ) τοπων. Μύλοι του Τζιβεριού 
(Κιβεριού, παλαιότερη ονομασία των σημερινών Μύλων  του Άργους),41 (δ) τοπων. 

                                                 
30 Βλ. Κοντοσόπουλος (2001: 74). 
31 Βλ. Τζαμάλη (2000-2002: 532), Δορμπαράκης (1974: 58), Κοντοσόπουλος (2001: 97,90,62), 
Σκανδαλίδης (2005: 79). 
32 Βλ. στη σημ. 10 Φωτόπουλος (2009: 488). 
33 Βλ. Παντελίδης (2001: 554), Κοντοσόπουλος (2001: 97,113,119). 
34 Αναλυτικά στο Συμεωνίδης et al (2006: 55-56). 
35 Βλ. Παντελίδης (2009: 1079). 
36 Αναλυτικά για τις ζώνες εξάπλωσης του φαινομένου στην Πελοπόννησο βλ. Παντελίδης (2009). 
37 Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων της ορεινής Αργολίδας (Σκοτεινή, Καρυά) ο τσιτακισμός βιώνεται 
ως στοιχείο ξένο προς το ιδίωμά τους, θεωρείται δε ίδιον περιοχών της Αρκαδίας («από την Καντήλα 
και πέρα μέχρι την Τρίπολη», «η Νεστάνη έχουν λίγο το τσε») και των αρβανιτόφωνων της Αργολίδας. 
38 Ο τύπος του τσιτακισμού (η βαθμίδα δηλ. της προσθιώσεως των υπερωικών συμφώνων) που 
επικρατούσε παλαιότερα στην περιοχή, δεν προκύπτει, βέβαια, από τις πηγές. 
39 Βλ. στη σημ. 12 Τσακόπουλος (1960: 252-3). 
40 Βλ. σημ. 11 Μήλιας (2000: 257,278). 
41 Βλ. σημ. 12 Σεραφείμ (1981: 345) 
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Κουρτάτζη (νυν Κουρτάκι) από κατάστιχο του 1806 δημογεροντίας Άργους42 (πιθ. από 
μεσν. τοπων. Κουρτίκι ή μεσν. οικογενειακό Κουρτίκη, Κουρτήκη),43 (ε) τοπων. 
Προσύμνης Μύλος του Νικολάτσι.44 Πβ. και μεμονωμένους τύπους από ορεινά και 
πεδινά χωριά του Άργους με τσιτακισμό του σ, ζ > τσ, τζ/τζ̃, που θυμίζουν αντίστοιχες 
τροπές σε διπλωτικά ιδιώματα (Δωδεκανήσου, Χίου κλπ.), όπως τσαν, τσα (σαν), 
τζωdανά (ζωντανά), καραμούτζ ̃α (καραμούζα), παρωνύμιο Λαφατζάνης (<λαφαζάνης 
<τουρκ. lafazan), και από γραπτή πηγή φρ. Κουκκιά ματσουλάς; (μασουλάς), 
ματσουλώντας πασατέμπο.45  Πβ. σχετικά και τροπή τ>τσ σε όνομα (η Λουγκρέτσω και 
Λουγκρέτω).46    

Λοιπές ενδιαφέρουσες φωνητικές ιδιαιτερότητες του ιδιώματος: Πραγμάτωση των 
κλειστών ηχηρών φθόγγων μπ,ντ,γκ/γγ /b,d,g/ και της ακολουθίας ληκτικού ν + κ,π,τ 
κατά κανόνα χωρίς προερρίνωση [b,d,g], π.χ. έbορας, κέdρωμα, Αgελικώ, ότα bήαινα 
(όταν πήγαινα), μη d’ράς (μην τηράς, μη βλέπεις), τοπων. Στη Gαταβόθρα. – Τάση 
ηχηροποίησης των άηχων κλειστών κ,π,τ μεσοφωνηεντικά ή χωρίς να προηγείται 
έρρινο, π.χ. βίgος (βίκος), να τραβήgσουν (τραβήξουν), καναbές, ξαbλώνω, ντώρα 
(τώρα) και άρθρο ντου, ντων (του, των). – Τροπή μ > μπ [b], π.χ. κοροbηλιές, 
φαbελιές, χαbηλά. – Σίγηση μεσοφωνηεντικών γ[ɣ], γι[ʝ], π.χ. αρμεόdουσαν, ντουένι, 
εκένταε, τραΐ, ξάι, Στ’ Ανώεια. – Αλώβητο σύμπλεγμα χθ στο στόμα των γερόντων, 
π.χ. χθε, προχθέ.  
 
 
3. Μορφολογικά φαινόμενα 

 
Το άρθρο, ιδίως σε χωριά του Άργους, εμφανίζει μη συστηματικά τις ακόλουθες 
μορφές: Γενική ενικού θηλυκού τζη=της (και τζη γιαγιάς το βαρέλι), αιτιατική 
πληθυντικού θηλυκού τες=τις (ήδη μεσν., π.χ. τες κάπες, τες θυγατέρες, από τες 
δώδεκα και σε έγγραφο Άργους του 1806 εις τες Κεχριές47) και σπάνια τζι=τις (με τζι 
ρόκες) ή τοι=τις, όπως σε θρακικά και ποντιακά ιδιώματα48 (τ’ αστραποκαιμένες! 
αρατικά για ακρίδες), γενική πληθυντικού όλων των γενών τουν, όπως και αλλού 
στην Πελοπόννησο49 (τουν κοριτσιώνε, του bαιδιώνε). 

Σε ονοματικούς και αντωνυμικούς τύπους που λήγουν ιστορικά σε -ν 
αναπτύσσεται συστηματικά ένα επιτασσόμενο -ε για στήριξη και διατήρησή του 
ληκτικού -ν,50 όπως σε όλη σχεδόν την Πελοπόννησο, τα Επτάνησα και αλλού,51 π.χ. 
παιδιώνε, χρονώνε, άσπρονε, ξερόνε, ζουρλόνε, ’κείνονε, άλλονε, δεύτερόνε. 

Τα παροξύτονα και προπαροξύτονα ανισοσύλλαβα αρσενικά ονόματα σε -ης 
σχηματίζουν τον πληθυντικό σε -αίοι έναντι του κοινού -ηδες, π.χ. ταβερνιαραίοι, 
χτικιαραίοι, πβ. και τα παλαιά (1806/1807) «μπεραταραίοι» «μουσαφιραίους» 
«ταταραίων» (<«τάταρης»).52  

                                                 
42 Βλ. στη σημ. 10 Φωτόπουλος (2009: 472,473). 
43 Μαύρος (1979-80: 28). 
44 Βλ. σημ. 12 Αντωνίου (2005: λεζάντα φωτογραφίας). 
45 Βλ. σημ. 11 Μήλιας (1996: 87), (2000: 256). 
46 Βλ. σημ. 11 Μήλιας (1996: 242-3). 
47 Βλ. στη σημ. 10 Φωτόπουλος (2009: 466). 
48 Βλ. Κανονισμός Συντάξεως ΙΛΝΕ (2012: 56). 
49 Βλ. Παντελίδης (2001: 554). 
50 Βλ. Hatzidakis ([1892] 1975: 71). 
51 Βλ. Μπασέα-Μπεζαντάκου (1985: 138-9), Τζαμάλη (2000-2002: 533), Παντελίδης (2001: 554), 
Κοντοσόπουλος (1976: 166). 
52 Βλ. στη σημ. 10 Φωτόπουλος (2009: 465,466,485). 
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Σε πεδινά χωριά του Άργους (Πυργέλα) το τελικό -ω των παροξύτονων ρημάτων 
προφέρεται μη συστηματικά -ου, π.χ. έχου, ξέρου, να φάου, όπως σε Μεσσηνία, Κύμη 
και αλλού.53 

Αντιπροσωπευτικά του αργολικού ιδιώματος και από τα πλέον δυσαπόβλητα 
στοιχεία είναι ορισμένα ρηματικά επιθήματα αναλογικά σχηματισμένα:  

 -ουτε/-ούτε (β΄ πληθυντικό πρόσωπο οριστικής ενεστώτα και υποτακτικής 
ενεργητικής φωνής) έναντι των κοινών -ετε, -είτε (π.χ. κάνουτε, έχουτε, κατεβαίνουτε, 
να αφήσουτε, να ’ρθούτε, να πιούτε), επίθημα γνωστό από τη δυτική, νοτιοδυτική 
Πελοπόννησο.54 Η ισόγλωσσος δεν περιλαμβάνει το ορεινό χωριό Φρουσούνα.  

 -όdαι επίτονο (γ΄ πληθυντικό πρόσωπο μεσοπαθητικού ενεστώτα) έναντι του 
κοινού άτονου -ονται (π.χ. ξεραινόdαι, ερχόdαι = ξεραίνονται, έρχονται), που 
επιχωριάζει στο Άργος, ενώ σε χωριά απαντούν τύποι σε -ουdαι (ξεραίνουdαι, 
πουρνεύουdαι, λέγουdαι). 

 -όμαστουν (α΄ πληθυντικό μεσοπαθητικού παρατατικού) έναντι κοινού -όμασταν 
(π.χ. καθόμαστουν, περιποιγιόμαστουν, εργαζόμαστουν, επίσης ήμαστουν), γνωστό και 
από τμήματα της Μεσσηνίας (Μεσσήνη, ορεινή Πυλία).55 

 -όdανε (γ΄ πληθυντικό πρόσωπο μεσοπαθητικού παρατατικού) έναντι -όντουσαν 
ή -ονταν της Κοινής ΝΕ (π.χ. ξεραινόdανε, κοιμόdανε αντί ξεραινόντουσαν, 
κοιμόντουσαν), μαρτυρημένο από οικισμούς της Μεσσήνης.56 

Ο παρατατικός των παλαιών περισπώμενων ρημάτων σχηματίζεται με τα 
επιθήματα -ηγα ή -αγα έναντι -ούσα της Κοινής ΝΕ, π.χ. έζηγε-ζήγανε, βαρήγαμε με τα 
χέρια, φόρηγε, μπόρηγα και μπόραγα, τηράγαν, επουλάγαν, στράgαγε (πβ. και δεν μου 
άρηγε = άρεσε). 

Ο ενεργητικός αόριστος έχει χρονικό χαρακτήρα κ αντί σ σε ορεινά ημιορεινά 
χωριά δυτικά του Άργους, π.χ. απόλυκα, άφηκα, έχουν αμολήκει κάτι τσακάλια.  

Η αύξηση συχνά έχει τη μορφή η- αντί ε-, π.χ. δεν ήφερε, δεν ήβλεπες, ηρχόdουσαν, 
ήπ’ρα (=πήρα).  

Η άτονη συλλαβική αύξηση ε- ή η- που στην Κοινή ΝΕ συνήθως αποβάλλεται, 
διατηρείται συχνά στο ιδίωμα, π.χ. τους επιάσανε, τους εσφάξανε, τους εδέσανε, 
ετραβήξανε, εφοβόdουσανε, επουλάγαν, τον εκόβανε, εβάλλαμε (βάζαμε), δεν ηθέλανε. 

Το ρήμα είμαι έχει σποραδικά την μεσαιωνική μορφή έναι στο γ΄ ενικό του 
ενεστώτα, ενώ στον παρατατικό ακούγονται οι τύποι α΄ ενικ. ήμαν ή ήμα αντί ήμουν 
(Γυμνό, Σκοτεινή), α΄ πληθ. ήμαστου, ήμαστουν, ήμαστουνε, γ΄ πληθ. ήdουσαν, 
ήdουσανε ή ήd’σανε. 

Όπως και αλλού στην Πελοπόννησο57 η μετοχή ενεργητικού ενεστώτα διατηρεί 
την αρχαϊκότερη μορφή χωρίς το -ς, π.χ. περπατώdα πηγαίνανε, ενώ ημετοχή 
παθητικού παρακειμένου με το βοηθητικό ρήμα είμαι χρησιμοποιείται για τον 
σχηματισμό συντελεσμένων χρόνων, π.χ. ήτανε παγεμένος = είχε πάει, είναι κανωμένα 
(κάνω) = έχουν γίνει. 

Σε ορεινά χωριά ανευρίσκονται ρηματικοί τύποι σε -ίσκω, -έσκω, π.χ. μεινέσκουν, 
μείνεσκα, εμείνισκε, βρέσκαν (εύρισκαν). 

Από το κεφάλαιο της παραγωγής και το πλούσιο παραγωγικό σύστημα του 
ιδιώματος σημειώνουμε ενδεικτικά τα περιεκτικά επιθήματα -ουνιά (λυκουνιά πλήθος 
λύκων), -ιάς (ξυδιάς για κρασί χαλασμένο, Ξανθιάς παρων., Ξεριάς όν. χειμάρρου, 
Χαλιάς τοπων.), -λάσι (παιδολάσι), τα υποκοριστικά -ούλης, -ούλα, -ούλι (Γιωργούλης, 
                                                 
53 Βλ. Τζαμάλη (2000-2002: 533), Κοντοσόπουλος (2001: 74,85). 
54 Βλ. Παντελίδης (2001: 555). 
55 Βλ. Τζαμάλη (2001-2002: 356), (2000-2002: 534). 
56 Βλ. Τζαμάλη (2001-2002: 356). 
57 Βλ. Παντελίδης (2001: 556-7), Μπασέα-Μπεζαντάκου (1985: 140), Τζαμάλη (2000-2002: 534,535). 
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Τακούλης, Γιωργούλα, Παναγούλα, λεφτούλια, ψιλούλι, λιγούλι) και -άκος (εgονάκος, 
Γιαννάκος, Σεραφάκος, Άι-Γιωργάκος), τα τοπικά εθνικά -αίος (Ψάρι-Ψαραίος, 
Λεόντιο-Λεοdαίος, Κάτω Μπέλεσι-Κάτου Μπελεσαίοι), τα ανδρωνυμικά -αινα, 
(Νικήταινα η γυναίκα του Νικήτα, Βασίλαινα, Μιχάλαινα, Καραχάλιαινα <επών. 
Καραχάλιος, επίσης και καλ’καντζάραινα), -ιά, (Κωσταντινιά, η γυναίκα του 
Κωνσταντίνου, Γιωργιά), -ού (Βουργαρού, η γυναίκα του Βούλγαρη επών., Γιαννού, 
Λιού <Ηλίας), -ίνα (Τσουλίνα, η γυναίκα του Τσουλή, Πουλίνα, η γυναίκα του 
Πουλή), τα μητρωνυμικά -αίνας (ο Μιχάλαινας, ο γιός της Μιχάλαινας, και ως επών. 
ο Αγγέλαινας), τα πατρωνυμικά -ίτσα (Βουλγαρίτσα, η κόρη του Βούλγαρη) και -άκι 
(παπαδάκι, το παιδί του παπά).  
 
 
4. Συντακτικά φαινόμενα 

 
Από τις λιγοστές συντακτικές ιδιαιτερότητες του ιδιώματος ενδιαφέρον 
παρουσιάζουν οι ακόλουθες, οι οποίες ανιχνεύονται στην πλειοψηφία τους στα χωριά 
του Άργους, ιδίως τα ορεινά: 

Η επίταξη της προσωπικής αντωνυμίας στο ρήμα, το αρχαιότροπο αυτό σχήμα, 
γνώρισμα αιγαιοπελαγίτικων νησιώτικων αλλά και ανατολικών ιδιωμάτων, καθώς και 
του ιδιώματος της Αίγινας, ανιχνεύεται στην Αργολίδα σποραδικά σε μνημεία του 
λόγου, π.χ. και πάλι αναζητά το (το αναζητά∙ από άσμα). 

Η αιτιατική χρησιμοποιείται επιρρηματικά για τη δήλωση τόπου στη θέση του 
εμπρόθετου προσδιορισμού της Κοινής ΝΕ, όπως σε ιδιώματα της Μεσσηνίας και 
αλλού στην Πελοπόννησο,58 π.χ. ως κάτω το Άργος (αντί στο Άργος). 

Ο σύνδεσμος να με οριστική ιστορικών χρόνων εισάγει δευτερεύουσες υποθετικές 
προτάσεις που δηλώνουν το αντίθετο από το πραγματικό, π.χ. να τό χε κόψει ο λύκος 
(ενν. το γαϊδούρι), θα άλειβα τα αρνοκατσικάκια μου, θά έτρωγα κιόλας, θα περνούσα 
τη χρονίτσα μου (αν το είχε φάει, αν το είχε σκοτώσει...θα κέρναγα...). Η συντακτική 
αυτή δομή ήδη μεσαιωνική.59  

Σε ορισμένα ορεινά χωριά οι εγκλιτικοί τύποι της αντωνυμίας παρεμβάλλονται 
μεταξύ βοηθητικού και κυρίου ρήματος στους σύνθετους ρηματικούς χρόνους, όπως 
συμβαίνει σε βόρεια ιδιώματα (Κοζάνη),60 π.χ. να ’χε το κόψει ο λύκος (ενν. το 
γαϊδούρι), θα άλειβα τα αρνοκατσικάκια μου, θά έτρωγα κιόλας... (αντί να το ’χε 
κόψει..., δηλ. αν το είχε φάει, αν το είχε σκοτώσει). 

Σε διηγήσεις και περιγραφές περασμένων γεγονότων, οι οποίες γίνονται με 
ζωηρότητα και συναισθηματική φόρτιση εκ μέρους του ομιλητή, αντί της απλής 
οριστικής του παρατατικού γίνεται χρήση σε κύριες προτάσεις της δομής να + 
οριστική παρατατικού,61 η οποία φέρει χροιά αποδοκιμασίας, π.χ. Να ’ρχόdουσαν και 
να σου παίρναν το ψωμί (έρχονταν και έπαιρναν). 

Σε δυτικά ορεινά τμήματα της επαρχίας Άργους απαντά χρήση της συντακτικής 
δομής θελά/θαλά (<ήθελα να)62 + υποτακτική (συνήθως αορίστου), με την οποία 
δηλώνεται η έννοια του μη πραγματικού ή της προθετικότητας στο παρελθόν ή στο 
μέλλον,63 π.χ. για λίγο θαλά μπούνε μέσα (παρά λίγο θα έμπαιναν, λίγο έλειψε να 

                                                 
58 Βλ. Τζαμάλη (2000-2002: 358), Παντελίδης (2001: 557.42). 
59 Βλ. Λεξ. Κριαρά, λ. να ΙΙΙ.Δ΄1. Πβ. και Τζάρτζανος (1948: 286). 
60Βλ. Κοντοσόπουλος (2001: 101). 
61 Πβ. ιστορική ή διηγηματική υποτακτική (Τζάρτζανος 1948: 314-316). 
62 Βλ. Μηνάς (2004: 67 σημ. 14). 
63 Το βοηθητικό ρήμα θέλω (στον παρατατικό) λειτουργεί στα πλαίσια της συγκεκριμένης περίφρασης 
ως γραμματικός δείκτης, καθώς έχει απωλέσει τα ρηματικά του χαρακτηριστικά. Αναλυτικά για την 
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μπουν), θαλά πεθάνει το παιδί (θα πέθαινε), θαλά του αλλάξει το καdήλι (θα του 
άλλαζε το καντήλι, μτφ.), το βράδυ που θελά φύγει ο γιατρός (που θα έφευγε, που 
επρόκειτο να φύγει), «Εγώ, παιδί μου, σ’ αγαπώ, άντρα θελά σε πάρω» (θα σε πάρω, 
σκοπεύω, επιθυμώ να σε πάρω∙ από άσμα).  

Σε άσματα ανιχνεύεται η ήδη μεσαιωνική δομή θέλει (ως τριτοπρόσωπο, άκλιτο) +  
ρήμα, με την οποία δηλώνεται χρόνος (μέλλοντας),64 π.χ. Πες μου, να ζεις, στρατιώτη 
μου, πώς λένε τ’ όνομά σου, | και θέλει κάμει ο κύρης μου χάρη στην αφεντιά σου.   

Απαντά χρήση μέσων ρημάτων με σημασία ενεργητική, π.χ. Σε τρώγεται, γάιδαρε, 
η παΐδα σου (παροιμία).  

 
 
5. Λεξιλόγιο 
 
Το αργολικό λεξιλόγιο έχει πολλές ιδιωματικές λέξεις, από τις οποίες αρκετές είναι 
αρχαιότατες: βαίνω ή βάλλω (βάζω), τηράω (‘κοιτάζω), λακάω (φεύγω τρέχοντας), 
κόβω (κτυπώ και σκοτώνω, σημασία που φέρεται στον Ξενοφώντα), τυλώνω (ταΐζω 
τα ζώα, αρχ. τυλῶ), ζουριό (υπόγειο του μύλου, η αρχ. ζωρύα), φάσσα, ή αγριόφασσα 
(είδος καρακάξας),  βούλιερη (είδος βοτάνης, < νεότ. βούλερις, η Δουκάγγιος < αρχ. 
ελλέβορος), προβατάρης (βοσκός προβάτων, ήδη μεσν.), τοπων. Σπλιθάρι (μεταγν. 
πλιθάριον < πλίνθος), λουμώνω (κρύβομαι, χώνομαι για προφύλαξη, μεσν. μουλώνω).  

Στις χαρακτηριστικές λέξεις του ιδιώματος συγκαταλέγονται και οι επόμενες: 
μανάρι (οικόσιτος αμνός, εν χρήσει και ως θωπευτικό), πηλάλα-πουλάλα (τρεχάλα), 
σκαλούμι (σκαλί), κωλίνα (σκελίδα σκόρδου), μύρισμα (άνηθος), ξινά (τα 
εσπεριδοειδή), μπατάκα (πατάτα), μπράσκα (βάτραχος Άργος ή χελώνα Λίμνες), 
βαράω (κλέβω), χτένω (χτίζω), σαπαίνω (σαπίζω), ντένομαι (ντύνομαι), στένω 
(στήνω), λήγορα (γρήγορα), μπίτι (εντελώς, π.χ. μπίτι άνοστα), νια, κανιά (μια, 
καμμιά), ήτε-ήτε (ούτε-ούτε), ντε (προτρεπτικό ή επιτατικό, π.χ. Πές μου, ντέ! Άdε, 
ντε! Περίμενε! –Περιμένω, ντε! Ελάτε και πιο νωρίς, ντε!), α (βεβαιωτικό, 
επιβεβαιωτικό, π.χ. Θα ’ρθεί, α; Τούτα’ δώ, α; ) κλπ. Χαρακτηριστική περίπτωση 
ενδοδιαλεκτικής διαφοροποίησης στο επίπεδο του λεξιλογίου είναι το ‘πρωτόγαλα’, 
το οποίο αλλού λέγεται κόλλα (Άργος, Πλατάνι) αλλού  γκλιόστρα (Πυργέλα) αλλού 
κορκοφίγκι (Σκοτεινή, Καρυά, Γυμνό).   

Στο ιδίωμα απαντούν και ξένα δάνεια, αλβανικά (γκορ’τσ̃ιά ή γκορ’τζ̃ιά = είδος 
δέντρου, < αλβ. goritse, τσάφ’ = δριμύ ψύχος, < αλβ. tšaf, λούgα = εξοίδημα αδένων, 
ήδη μεσν.), σλαβικά (ο βιρός = λάκκωμα με νερό, < σλαβ. vir, βεδούρα = ποιμενικός 
κάδος, ήδη μεσν., κορύτα = ξύλινη γούρνα, ήδη μεσν.), κουτσοβλάχικα (κατσ̃ιούλα = 
κουκούλα, < κουτσοβλ. kâtsula, γκλιόστρα = πρωτόγαλα, < κουτσοβλ. kolastra), 
τουρκικά (γιούρτι = αλάνα, < τουρκ. yurt), ιταλικά (τα βιδάνια = υπολείμματα οίνου 
στα κρασοπότηρα που μεταπωλούνται, < ιταλ. guadagno, βλ. ΙΛΝΕ). 
 
 
6. Συμπερασματικές παρατηρήσεις 
 
Το αργολικό γλωσσικό ιδίωμα, αν και εκ πρώτης όψεως δίνει στον ερευνητή την 
εντύπωση ότι ταυτίζεται σχεδόν πλήρως με την Κοινή ΝΕ, εμφανίζει σημαντικές 
                                                                                                                                            
περίφραση ήθελα να, την τυπολογία, τα στάδια γραμματικοποίησης, τη διαχρονία, καθώς και την 
παρουσία της στα νεοελληνικά ιδιώματα βλ. Μηνάς (2004:67-70), Τσολακίδης (2009). Για τεκμήρια 
της δομής αυτής στην Πελοπόννησο βλ. Παντελίδης (2001:556.40). 
64 Βλ. Μηνάς (2004: 68), όπου και τα προγενέστερα στάδια εξέλιξης της περίφρασης με το ρήμα θέλω 
(στον ενεστώτα) ως βοηθητικό, επίσης Λεξ. Κριαρά, λ. θέλω 8, για την ιστορική διάσταση της δομής. 
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αποκλίσεις από αυτήν, ιδίως στο επίπεδο της φωνητικής, της μορφολογίας (ιδίως των 
ρημάτων) και του λεξιλογίου. Τα παρατηρούμενα ιδιωματικά στοιχεία εμφανίζονται, 
ωστόσο, διαφοροποιημένα τόσο ως προς την έκταση όσο και ως προς την συχνότητα 
και την ποιότητα τους. Έτσι, ενώ ορισμένα είναι σχεδόν καθολικά στην υπό μελέτη 
περιοχή, άλλα έχουν τοπικό μόνο χαρακτήρα. Ορισμένα εμφανίζονται συστηματικά, 
ενώ άλλα εναλλάσσονται με τύπους της Κοινής Νέας Ελληνικής ή ακούγονται μόνο 
σποραδικά. Το ίδιο φωνητικό φαινόμενο αλλού απαντά με εντονότερη μορφή αλλού 
με ηπιότερη. Τα δεδομένα αυτά είναι ενδεικτικά ότι το αργολικό ιδίωμα αφενός είναι 
διαφοροποιημένο ενδοδιαλεκτικά, γεγονός που μένει να μελετηθεί και ερμηνευθεί 
στα πλαίσια ειδικής ιστορικοσυγκριτικής έρευνας, αφετέρου υποχωρεί και 
εξομοιώνεται με την Κοινή Νέα Ελληνική, ακολουθώντας διαφορετικό κατά τόπους 
ρυθμό, ταχύτερο στις πολυπληθείς αστικοποιημένες περιοχές, όπως η πόλη του 
Άργους, ή στις περιοχές τουριστικού ενδιαφέροντος (Μυκήνες), και βραδύτερο στις 
μικρές πληθυσμιακά πεδινές περιοχές ή στις ορεινές και απομακρυσμένες. 

Διαλεκτολογικά το αργολικό ιδίωμα είναι ένα ιδίωμα νοτιοελλαδικού τύπου, το 
οποίο εντάσσεται στην ευρύτερη διαλεκτική οικογένεια της πελοποννησιακής 
Ελληνικής, με την οποία μοιράζεται πλήθος γενικών ιδιωματικών χαρακτήρων. Έχει 
μερικώς συντηρητικό χαρακτήρα, καθώς διασώζει αρκετά αρχαϊστικά στοιχεία στη 
φωνητική, τη μορφολογία, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο, στοιχείο που το καθιστά 
σημαντικό για τη διαχρονική μελέτη της Ελληνικής και των επιμέρους διαλεκτικών 
φαινομένων. Παλαιότερα, πριν από τη διείσδυση των αρβανίτικων ιδιωμάτων, 
φαίνεται ότι συναποτελούσε με τα ιδιώματα Κύμης - Παλαιάς Αθήνας - Αίγινας - 
Μεγάρων, καθώς και με τα ιδιώματα της Δυτικής Κορινθίας ένα διαλεκτικό 
συνεχές,65 το οποίο θα πρέπει να δεχτούμε ότι προεκτεινόταν και νοτιότερα στην 
χερσόνησο της Πελοποννήσου, αν λάβουμε υπόψη τη γλωσσογεωγραφική κατανομή 
κοινών χαρακτηριστικών, όπως η προφορά υ>ου, ο τσιτακισμός, η προφορά των 
μπ,ντ,γκ χωρίς προερρίνωση κλπ. Η σίγηση των μεσοφωνηεντικών γ [ɣ], γι [ʝ], από 
την άλλη, και η ρηματική αύξηση η- αναδεικνύουν την ύπαρξη δεσμών του ιδιώματος 
με τα νησιώτικα (αιγαιοπελαγίτικα) ιδιώματα, ενώ μία σειρά άλλων 
χαρακτηριστικών, όπως η δάσυνση των συριστικών, η ανάπτυξη μεσοφωνηεντικού γι 
[ʝ], η ανάπτυξη προτακτικού ημιφωνικού ι [i] και ου [u] κ.ά., γνωστών από πολλά 
βόρεια ιδιώματα, παραπέμπει στην ύπαρξη γλωσσικής συνάφειας με αυτά, η οποία θα 
πρέπει να μελετηθεί. Μένει επίσης να μελετηθεί η σχέση και αλληλεπίδραση του 
ιδιώματος με τα ιδιώματα των αρβανιτόφωνων και των προσφυγικών 
(μικρασιατικών) πληθυσμών της Αργολίδας, όπως επίσης και το ενδεχόμενο 
συμμετοχής αυτών στην διαφοροποιημένη εικόνα που έχει το ιδίωμα κατά περιοχές.  

Συμπερασματικά θα μπορούσαμε να πούμε ότι η μελέτη του αργολικού 
ιδιώματος συμπληρώνει τις γνώσεις μας για τον χαρακτήρα της πελοποννησιακής 
ποικιλίας της Νέας Ελληνικής, συμβάλλει στην χάραξη ποικίλων 
γλωσσογεωγραφικών ισογλώσσων, ενώ παράλληλα φωτίζει πτυχές της ιστορίας της 
ελληνικής γλώσσας στην χερσόνησο της Πελοποννήσου. 
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Abstract 
 
Drawing on the thesis that metaphorical language is part of the textual or verbal 
construction of one’s ideological positioning and one’s ethos, this article, focuses on 
emotions, used as political arguments, and how they are embodied in metaphorical 
discourse. We investigate in particular in the extremist discourse of Golden Dawn the 
power and rhetoric impact of conceptual metaphors. Following Musolff’s works and 
his study of the Parasite metaphor, we explain the polarization of the Self and the 
Other (van Dijk 1995 et passim) in such discourses with a qualitative analysis of 
Golden Dawn speech excerpts. The study combines findings of Rhetorical 
Psychology, Critical Discourse Analysis and Conceptual Metaphor Theory. 
 
Λέξεις-κλειδιά: (νεο-)ναζιστικός / εξτρεμιστικός λόγος, Χρυσή Αυγή, εννοιολογική 
μεταφορά, συναισθήματα (επιχειρηματολογική λειτουργία), μίσος, περιφρόνηση, 
κοινωνιογνωσιακή προσέγγιση. 
 
 
1. Εισαγωγή: γενικό πλαίσιο και στόχοι   
 
Η ανάδειξη της Χρυσής Αυγής, μιας μέχρι πρόσφατα περιθωριακής ναζιστικής 
συμμορίας, σε κοινοβουλευτική δύναμη, σηματοδότησε την αποσταθεροποίηση και 
ανατροπή της δικομματικής ιστορικής παράδοσης ειδικότερα (Αλεξάτος 2012) και 
του κοινοβουλευτισμού γενικότερα. Η Χρυσή Αυγή αποκαλείται από πολλούς ως  μια  
άκρως επικίνδυνη και εγκληματική (νεο-)ναζιστική οργάνωση που επικαλείται τον 
Χίτλερ ως πρότυπο και εφαρμόζει τη βία του πεζοδρομίου ως μέθοδο «εθνικής 
ανάτασης» (Ψαρράς 2012) καθώς και ως την κεντρική πολιτική της πρακτική, η 
οποία λειτουργεί ως προθάλαμος για την κυριαρχία της στο κράτος (Φραγκουδάκη 
2013). Παρόλη την αμαυρωμένη εικόνα της, η οργάνωση επιτυγχάνει στις 
κοινοβουλευτικές εκλογές του 2012 να συγκεντρώσει στους κόλπους της 
απελπισμένους και αγανακτισμένους ψηφοφόρους, που την εμπιστεύθηκαν και 
θεώρησαν ως τον Σωτήρα μιας διεφθαρμένης, ξεχασμένης και προδομένης χώρας.  

Η Χρυσή Αυγή επικεντρώνει τον ιδεολογικό της λόγο στην κάθαρση του 
πολιτικού σκηνικού, τη δαιμονοποίηση των μεταναστών και την εξύμνηση του 
ένδοξου παρελθόντος της Ελλάδας. Δρώντας ως 'εθνικό απολυμαντικό' 
(Παπαϊωάννου 2013) (Χρυσή Αυγή για να ξεβρωμίσει ο τόπος), αποκαλεί τους 
μετανάστες, παράνομους και μην, ανθρώπινα σκουπίδια, άπλυτους, παράσιτα, 
υπάνθρωπους, ενώ τους πολιτικούς ταγούς και υπαίτιους για τη σημερινή κατάντια 
της χώρας ανθρωποκάμπιες, τρωκτικά, κατσαρίδες κ.ά. Ο μεταφορικός αυτός λόγος 
αντικατοπτρίζει την ιδεολογική υπόσταση, τοποθέτηση καθώς και το ήθος του 
κινήματος, και ταυτίζεται παράλληλα με τις κοινωνικές πρακτικές βίας και 
αποκλεισμού που ακολουθεί η Χρυσή Αυγή τα τελευταία χρόνια.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
843-854. Rhodes: University of the Aegean.
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Η ανάλυσή μας έχει ως στόχο να προσδιορίσει τους μηχανισμούς της ρατσιστικής 
και μισαλλόδοξης ρητορικής που ασκείται στον απροκάλυπτα εξουσιαστικό και 
ναζιστικό λόγο της Χρυσής Αυγής, εστιάζοντας την προσοχή μας στις εννοιολογικές 
μεταφορές και ιδιαίτερα αυτή του Παράσιτου και των συνεπαγωγών της, καθώς και 
στα συναισθήματα που αυτή η μεταφορά προκαλεί στο κοινό και το πώς οι 
συνεπαγωγές αντικατοπτρίζουν και θεμιτοποιούν τις κοινωνικές της πρακτικές. Τα 
στοχευόμενα συναισθήματα είναι κυρίως το μίσος και η περιφρόνηση εις βάρος της 
εξωομάδας και προς χάριν της συσπείρωσης και ενίσχυσης των δεσμών της 
ενδοομάδας.  
 
 
2. Θεωρητικό υπόβαθρο 
 
1.1 Εθνικιστικός νεοναζιστικός λόγος και η ωμή διάκριση του Εμείς/ Άλλοι 
 
Ο ηγέτης καθώς και τα μέλη της Χρυσής Αυγή μιλούν, γράφουν και κατανοούν την 
πραγματικότητα από μια συγκεκριμένη ιδεολογική θέση, προς υπεράσπιση ή και 
«θεμιτοποίηση» των καθημερινών κοινωνικών τους πρακτικών στο πλαίσιο της 
κοινωνικής και πολιτικής τους ατζέντας (Dijk 1995, 136). Αυτό επιτυγχάνεται με τη 
δημιουργία μιας ισχυρής πόλωσης: του Εμείς (= καλοί / αγνοί αθώοι) και του Αυτοί 
(= οι κακοί, οι ένοχοι) (van Dijk 2006β, 370). Η ανάλυσή μας βασίζεται στην Κριτική 
Ανάλυση του Λόγου, όπως αναπτύχθηκε τις τελευταίες δεκαετίες από τον van Dijk 
(1995 και 2006γ). Εστιάζει στην πολιτική επιχειρηματολογία, και συγκεκριμένα, στην 
επιχειρηματολογική χρήση των συναισθημάτων, τα οποία θεωρούνται στο παρόν 
μελέτημα ως κοινωνικά, γνωσιακά και / δια του λόγου φαινόμενα (discursive) (van 
Dijk 2006β, 361). Η χρήση των συναισθημάτων στον πολιτικό λόγο αποτελεί 
κοινωνικό φαινόμενο, καθώς αφορά στις σχέσεις εξουσίας μεταξύ των πολιτικών και 
του κοινού τους. Παράλληλα, αποτελεί γνωσιακό φαινόμενο, καθώς  τα 
συναισθήματα θεωρούνται αρχικά σκέψεις (Wierzbicka 1992). Είναι επίσης ένα 
γλωσσικό φαινόμενο αφού τα συναισθήματα μεταφέρονται δια του λόγου. Ως εκ 
τούτου, η μελέτη μας στηρίζεται πρώτα στην εμπειρική πραγματικότητα, ήτοι το 
πραγματικό κοινωνικο-πολιτικό πλαίσιο, που διαμεσολαβείται από τον λόγο. 
Επιπλέον, η μελέτη των δομών του λόγου επιδιώκει να εξηγήσει πώς τα 
συναισθήματα παράγονται και αναπαράγονται με σκοπό τη νομιμοποίηση και  τη 
δημιουργία μιας συγκεκριμένης κοινωνικοπολιτικής ατζέντας.  

Σύμφωνα με τον van Dijk (2006β) η συνολική στρατηγική της ιδεολογικής 
τοποθέτησης συνίσταται στην πολωμένη παρουσίαση / δράση του Εμείς ως θετική 
και των Άλλων ως αρνητική. Πρόκειται για ένα εγχείρημα εξύψωσης της ενδοομάδας 
και μείωσης της εξωομάδας που επιτυγχάνεται με την έμφαση των δικών μας θετικών 
χαρακτηριστικών και την απόδοση περισσότερων αρνητικών χαρακτηριστικών στους 
Άλλους. Μολονότι, εκ πρώτης όψεως αυτή ιδεολογική τοποθέτηση φαίνεται απλοϊκή, 
εντούτοις, επιτυγχάνεται με μια εξαιρετικά εξειδικευμένη χρήση συγκεκριμένων 
ρητορικών σχημάτων και στρατηγικών, όπως η επανάληψη, οι ευφημισμοί, η 
μεταφορά, η μετωνυμία, κ.ά.  

Υιοθετώντας το θεωρητικό πλαίσιο του van Dijk, οι Potvin et al. (2004) 
παρατηρούν στον εθνικιστικό λόγο ένα σύνολο στρατηγικών, που στόχο έχουν τη 
διαφοροποίηση και κατηγοριοποίηση των ατόμων σε δύο ομάδες (Εμείς/ Αυτοί): 
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- Ως προς τη διχοτόμηση Εμείς/Άλλοι: γενίκευση ορισμένων χαρακτηριστικών 
ή ατομικών συμπεριφορών της ομάδας και αγνόηση της πραγματικότητας, 
όπως αυτή αντιμετωπίζεται και αντικρίζεται  από τους Άλλους. 

- Ως προς τους Άλλους: κατωτεροποίηση (inferiorization), ουσιοποίηση 
(essentialization) και/ ή δαιμονοποίηση, βιολογικοποιήση (biologization ) των 
άλλων σε τέτοιο βαθμό ώστε να καταστεί αναγκαία η αποπομπή τους. 

- Ως προς το Εμείς: αυτοθυματοποίηση και πολιτική νομιμοποίηση. 
- Ως προς το Έθνος : κατασκευή καταστροφικών σεναρίων. 

 
Υιοθετώντας τις ανωτέρω στρατηγικές ως κατευθυντήριες γραμμές για την 

παρούσα έρευνα, επικεντρωνόμαστε στον τρόπο με τον οποίον τα συναισθήματα, τα 
οποία βρίσκονται ενσωματωμένα στις εννοιολογικές μεταφορές, χρησιμοποιούνται 
ως «νομιμοποιητικά» τεχνάσματα για την κατωτεροποίηση, τον αποκλεισμό, την 
περιθωριοποίηση και/ ή την εκμετάλλευση του Άλλου, καθώς και για την εξύψωση 
του Εμείς.  

Η ανάλυση επικεντρώνεται στη ρητορική δύναμη και δυναμική των 
συναισθημάτων που φαίνεται να είναι απαραίτητη για την προτροπή ή παρακίνηση 
του κοινού γενικότερα και των οπαδών της νεοναζιστικής οργάνωσης ειδικότερα στο 
να υιοθετήσουν την ιδεολογία ή / και να υποστηρίξουν το σύνολο των εθνικιστικών 
και ρατσιστικών πρακτικών του κινήματος ή ακόμα και στο να διαπράξουν ή να 
συμβάλουν στη διάπραξη εγκληματικών ενεργειών. 
 
 
1.2 Συναισθήματα ως εργαλεία πολιτικής προπαγάνδας και χειρισμού 
 
Τα συναισθήματα εκλαμβάνονται εδώ, ως ένας ειδικός τύπος ενός ‘κοινωνικά 
αποδεκτού σεναρίου’, το οποίο εκδηλώνεται τόσο στη γλώσσα όσο και στη 
συμπεριφορά μιας συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας (Kitamaya & Masuda 1995).  

Στον πολιτικό λόγο τα συναισθήματα χρησιμοποιούνται ως ρητορικά επιχειρήματα 
κυρίως μέσω μεταφορών για τη νομιμοποίηση, πρόκληση και διαιώνιση των 
κοινωνικών πρακτικών αποκλεισμού ορισμένων κοινωνικών ομάδων.  

Υπό αυτό το πρίσμα η σημασιολογική και πραγματολογική μας μελέτη στηρίζεται 
στην κοινωνικο–γνωσιακή προσέγγιση των συναισθημάτων (Kecskes 2011, 2012, 
Wierzbicka 1988 et passim, Lazarus 1991, Scherer 2000 ) καθώς και στη Θεωρία της 
Εννοιολογικής Μεταφοράς (Lakoff & Johnson, 1980, 1999, Kövecses, 1986 et 
passim).  

Τόσο από την σκοπιά της αξιολόγησης των συναισθημάτων όσο και από την 
πλευρά της γνωσιακής τους προσέγγισης, τα συναισθήματα θεωρούνται το 
αποτέλεσμα της αξιολόγησης μιας συγκεκριμένης κατάστασης (Lazarus 1997 et 
passim, Frijda 2007), καθώς η αξιολόγηση είναι απαραίτητη για τη δημιουργία 
συναισθήματος. Οι Smith και Lazarus (1990) επισημαίνουν τον θεμελιώδη ρόλο του 
συναισθήματος στην ψυχολογία και θεωρούν ότι το συναίσθημα υπηρετεί τον ρόλο 
μιας κεντρικής, οργανωτικής κατασκευής στην επιστημονική ψυχολογία, και 
ιδιαίτερα στην ψυχολογία της προσωπικότητας.  

Δεδομένης επίσης της σημασίας της ψυχολογίας στην επιχειρηματολογία  και 
ιδιαίτερα στην πολιτική επιχειρηματολογία, τα συναισθήματα εύλογα διαδραματίζουν 
σημαντικό ρόλο στην πειθώ και τον χειρισμό των συνομιλητών μας. Ως εκ τούτου, τα 
συναισθήματα - κυρίως ο φόβος και ο θυμός - έχουν μελετηθεί ως πολιτικά 
επιχειρήματα στην πολιτική ρητορική (Marcus 2000, Holmes 2004, η Mio et al 2005, 
Frijda 2007, Groenendyk 2011). Από μια κοινωνικο-πολιτισμική άποψη, οι 
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κοινωνικές σχέσεις οργανώνουν και παράγουν συναισθήματα (Kemper 2001 inter 
alios), δηλ. στην πραγματικότητα εμείς ‘φτιάχνουμε’ τα συναισθήματα, 
ακολουθώντας ορισμένους κανόνες και πρότυπα (Averill 1980). Ωστόσο, από μια 
μεταμοντέρνα άποψη, η Holmes υποστηρίζει ότι τα συναισθήματα πράττουν, παρά 
πηγάζουν από τα προβλήματα και τις σχέσεις: η αμφίδρομη δυναμική των 
συναισθημάτων, η οποία συνίσταται στο ότι παράγουν κοινωνικές σχέσεις και στο ότι 
παράγονται από αυτές τις τελευταίες, συνεπάγεται την επιτελεστική τους διάσταση 
(ομοίως Holmes, 211-212 ). Πράγματι, τα συναισθήματα ενθαρρύνουν  συμπεριφορές 
και δράσεις (η «ορεξιογόνος πτυχή» του συναισθήματος, βλ. Lyons 1985). Για 
παράδειγμα, ο θυμός οδηγεί τους ανθρώπους στον αγώνα για αποκατάσταση της 
αδικίας (Holmes ομοίως, 224). Εξ ου και η σημασία της « πλύσης εγκεφάλου » 
(γνωσιακό στοιχείο) για την πρόκληση στοχευόμενων συναισθημάτων (συγκινησιακό 
στοιχείο) και τα οποία, με τη σειρά τους, παρακινούν τις στοχευόμενες συμπεριφορές 
(κοινωνική διάσταση ). 

Τα συναισθήματα βρίσκονται ενσωματωμένα σε δράσεις που αναστέλλουν ή 
καθιστούν δυνατές τις εν εξελίξει σχέσεις με τους Άλλους (Cornell 1995). Ως εκ 
τούτου, με σκοπό να δημιουργηθούν ανεπανόρθωτες εντάσεις στο εσωτερικό μιας 
κοινότητας, ο εξτρεμιστικός λόγος καταφεύγει σε περισσότερο δυσφορικά 
συναισθήματα, όπως το μίσος, η περιφρόνηση και η ύβρις (Baider & Constantinou to 
appear).  

Προηγούμενες μελέτες (Billig 1978, Savage 2007, Kohl 2011) καταδεικνύουν  ότι 
το κυρίως στοχευόμενο συναίσθημα του ναζιστικού λόγου είναι το μίσος. Ωστόσο, 
παρόλο το ενδιαφέρον που παρουσιάζει από γλωσσολογικής απόψεως, το μίσος δεν 
φαίνεται να έχει προσελκύσει το ενδιαφέρον των γλωσσολόγων. Οι λιγοστές έρευνες 
που εξετάζουν το συναίσθημα του μίσους, κυρίως στην εγκληματολογία, το 
προσδιορίζουν ως ένα γνωσιακά υποκινούμενο συναίσθημα, καθώς στηρίζεται στην 
αξιολογική και αρνητική κρίση για τον στόχο του συναισθήματος. Το συναίσθημα 
αυτό ενθαρρύνεται ή γεννάται από πεποιθήσεις, στάσεις και σκέψεις (Kahan & 
Nussbaum 1996, Rosebury 2003). Ωστόσο, η μελέτη της Perry (2006) με επίκεντρο 
τα αποτελέσματα του συναισθήματος αυτού (λόγος και εγκλήματα μίσους), 
καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η βία προκαλείται από το μίσος το οποίο έχει τις ρίζες 
του στη σχέση ύπαρξης ή απουσίας προνομίων (2006, 135). Η θέση αυτή 
επιβεβαιώνεται περίτρανα στον λόγο της Χρυσής Αυγής περί μεταναστών, όπου 
τονίζεται εμφατικά η παραχώρηση προνομίων στους τελευταίους εις βάρος του 
ελληνικού λαού ((Baider & Constantinou to appear), κάτι που ενισχύει περαιτέρω τον 
μισοξενισμό. 

Σύμφωνα με προηγούμενες έρευνες1 σε σχέση με το σημασιολογικό και 
πραγματολογικό περιεχόμενο του μίσους (Baider 2012 και 2013), το συναίσθημα του 
μίσους συνδέεται με τη δυσαρέσκεια, την περιφρόνηση, τον θυμό και την ακραία 
μορφή του δηλ. την οργή, συναισθήματα τα οποία έχουν επίσης συνδεθεί με τον 
φόβο. Όλα αυτά τα συναισθήματα συναντώνται και στον εξτρεμιστικό και 
φιλοναζιστικό λόγο της Χρυσής Αυγής. Εν προκειμένω, η περιφρόνηση μπορεί να 
επεξηγήσει την επιθυμία για εκδίκηση, την επιθυμία να προκαλέσω κακό στον άλλο, 
για να παύσω να απειλούμαι από την παρουσία του. 
  

                                                 
1 Οι έρευνες αυτές είχαν ως στόχο τον εντοπισμό λεκτικών συνειρμών σε σχέση με το μίσος στην 
ελληνοκυπριακή πραγματικότητα και βασίστηκαν σε δεδομένα που αντλήθηκαν από την ομιλούσα 
κοινότητα με τη χρήση ερωτηματολογίων και συνεντεύξεων, καθώς και με την επισκόπηση του 
ελληνοκυπριακού Τύπου. 
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1.3 Εννοιολογικές Μεταφορές, συναισθήματα και συμπεριφορές  
 
Η πρόκληση συναισθημάτων ενσωματωμένων στον μεταφορικό λόγο αποτελεί μια εκ 
των στρατηγικών που χρησιμοποιούνται στην πολιτική ρητορική (Cislaru 2012, 
Plantin 2000 et passim). Η μεταφορά αποτελεί επίσης σημαντικό εργαλείο στο 
πλαίσιο της πολιτικής και ιδεολογικής τοποθέτησης (van Dijk 2006β) αλλά και 
πειθούς και  χειρισμού του κοινού. Έρευνες κατέδειξαν τη σημασία της χρήσης των 
μεταφορών  στη θεμιτοποίηση και νομιμοποίηση της ακροδεξιάς ή ναζιστικής 
πολιτικής επικοινωνίας και ατζέντας (Charteris-Black 2006, Mussolf 2008). 

Στο πλαίσιο της γνωσιακής γλωσσολογίας η μεταφορά ορίζεται ως ένας γνωσιακός 
μηχανισμός κατανόησης αφηρημένων, όρων με διακριτικούς, συγκεκριμένους όρους 
της καθημερινής ανθρώπινης εμπειρίας (Lakoff & Johnson, 1980; Ortony, 1979). Με 
άλλα λόγια, ο ανθρώπινος νους συλλαμβάνει τις ανοίκειες έννοιες με οικείες έννοιες, 
ανατρέχοντας σε μεθόδους συλλογισμού που υπάρχουν στο ασθητικό-κινητικό 
σύστημα. Οι μεταφορές δημιουργούν γνωσιακούς δεσμούς μεταξύ εννοιολογικών 
πεδίων (πεδίο- πηγή και πεδίο-στόχος), δημιουργώντας παράλληλα αναγκαίες 
πραγματικότητες (Lakoff & Johnson, 1980). Συνεπώς, η μεταφορά συμβάλλει στην 
οργάνωση της εμπειρίας μας ενώ παράλληλα επηρεάζει έννοιες καθώς και τον τρόπο 
με τον οποίο εκφραζόμαστε και επικοινωνούμε. Για παράδειγμα, η εννοιολογική 
μεταφορά ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑ/ Η ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΠΟΛΕΜΟΣ επιτρέπει την 
εννοιοποίηση της συζήτησης ή/ και του επιχειρήματος ως ενός αγώνα ή μιας μάχης 
(υποστηρίζω το επιχείρημα/ νίκησε τον αντίπαλό του), εξ ου και η κοινωνική 
πρακτική του πρόσωπο με πρόσωπο πολιτικού ντιμπέιτ. Η εν λόγω μεταφορά 
σχηματοποιεί τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τη συζήτηση και τον τρόπο 
με τον οποίο συζητάμε και επιχειρηματολογούμε.  

Προηγούμενες μελέτες για τον λόγο του τρίτου Ράιχ έχουν καταδείξει τον 
χειριστικό ρόλο των εννοιολογικών μεταφορών (βλ. μεταξύ άλλων Billig 1978, 
Chilton 2005, Charteris-Black2005, Musolff 2007). Οι μεταφορές συνιστούν λοιπόν 
εργαλείο χειρισμού, πλύσης εγκεφάλου που οδηγεί την ενδοομάδα στο να 
ενστερνιστεί την ιδεολογία και να αποδεχθεί τις απαράδεκτες πρακτικές των 
ναζιστικών ή φιλοναζιστικών κινημάτων.  
 
 
3. Μεθοδολογία και συλλογή δεδομένων  
 
Για την εξιχνίαση των αρνητικών συναισθημάτων του μίσους και της περιφρόνησης 
όπως αυτά βρίσκονται ενσωματωμένα στην εννοιολογική μεταφορά του Παράσιτου η 
παρούσα μελέτη βασίστηκε τόσο σε γραπτά όσο και προφορικά δεδομένα. Για τη 
σύσταση των γραπτών σωμάτων κειμένων περιοριστήκαμε στην επίσημη ιστοσελίδα 
της Χρυσής Αυγής. Για την παρούσα εργασία δεν ανατρέξαμε σε άλλα δεδομένα, 
καθώς αυτό που μας ενδιαφέρει αρχικά είναι να μελετήσουμε πώς γίνονται 
αντιληπτοί ή ‘βιώνονται’ οι  Άλλοι από τον αρχηγό καθώς και τα υπόλοιπα μέλη της 
Χρυσής Αυγής. Ο συνολικός αριθμός (περίπου 110,000 λέξεις) των υπό μελέτη 
κειμένων ανέρχεται στα 165 άρθρα. Το σώμα κειμένων συστάθηκε κατά τη χρονική 
περίοδο Ιανουαρίου – Δεκεμβρίου 2013, και βασικό κριτήριο για την επιλογή του 
ήταν η παρουσία είτε της λεξιλογικής μονάδας ‘μετανάστης/ες’ (συμπεριλαμβα-
νομένων των σύνθετων λέξεων λαθρομετανάστευση/λαθρομετανάστης) είτε της 
λεξιλογικής μονάδας ‘παράσιτο/ παράσιτα’ στα υπό μελέτη άρθρα. Τα προφορικά 
δεδομένα περιλαμβάνουν ομιλίες του αρχηγού της Χρυσής Αυγής Ν. Μιχαλολιάκου 
καθώς και άλλων βασικών μελών του κινήματος. Πρόκειται για τις δυο δημόσιες 
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ομιλίες του αρχηγού  μετά την εκλογική νίκη της Χρυσής Αυγής στον πρώτο και 
δεύτερο γύρο αντίστοιχα στις βουλευτικές εκλογές του 2012, την ομιλία που δόθηκε 
επίσης από τον ίδιο στις 16 Ιουνίου 2013, για τον εορτασμό της συνεχιζόμενης 
ανόδου της Χρυσής Αυγής. Επίσης έχουμε συμπεριλάβει την ομιλία της συζύγου του 
αρχηγού του κινήματος, Ε. Ζαρούλια, η οποία δόθηκε στις 18 Οκτωβρίου του 2012, 
και την ομιλία του εκπροσώπου της οργάνωσης, Η. Κασιδιάρη, με αναφορά του στα 
Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών στις 24 Οκτωβρίου 2012. 
 
 
4. Ανάλυση  
 
4.1 Μίσος και περιφρόνηση: η εννοιολογική μεταφορά του παρασίτου  
 
Από μια κοινωνιο-γνωσιακή άποψη (Koselak 2005), η έννοια της περιφρόνησης 
συνίσταται σε ένα εσωτερικευμένο αρνητικό συναίσθημα προς το αντικείμενο του 
συναισθήματος, και το οποίο συνοδεύεται από ορισμένη συμπεριφορά. Το άτομο ή η 
ομάδα που περιφρονείται τίθεται υπό αμφισβήτηση κατά ένα ακραίο τρόπο, καθώς η 
αξιολόγησή του/της είναι εμφανώς αρνητική: το αντικείμενο της περιφρόνησης 
κατατάσσεται διαρκώς στην κατηγορία της «χωρίς αξία» οντότητας. 

Υπό αυτή την έννοια το συναίσθημα αυτό θεωρείται απαράδεκτο, ανωφελές και  
επιζήμιο κυρίως όταν εφαρμόζεται σε συγκεκριμένη ομάδα (π.χ. οι Εβραίοι, 
μουσουλμάνοι, γυναίκες, κ.λπ.). Όπως εξηγεί ο Koselak (2005) η ασάφεια του 
αντικειμένου όταν γίνεται αναφορά  σε μια συγκεκριμένη κοινότητα σημαίνει ότι 
επειδή το συγκεκριμένο άτομο ανήκει στην ομάδα που ονομάζεται ‘γυναίκες’, 
‘Εβραίοι’ ή ‘Μαύροι’, κρίνεται ‘κακό’, ‘ανίσχυρο’, ‘άχρηστό κ.ά. Υπό αυτές τις 
συνθήκες, το υποκείμενο του συναισθήματος απονέμει στον εαυτό του μια τεράστια  
‘ηθική’ διακριτική εξουσία επί των Άλλων: η περιφρόνηση συνεπάγεται την 
υποβίβαση του Άλλου και την εξύψωση του Εαυτού σε σχέση με τον Άλλο.  

Στον εξτρεμιστικό λόγο της Χρυσής Αυγής εύκολα εντοπίζει κανείς γλωσσικές 
εκφράσεις με ναζιστικές καταβολές. Συγκεκριμένα, η Ε. Ζαρούλια χαρακτήρισε με 
σφοδρότητα τους μετανάστες μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο το 2012 τρισάθλιους 
και υπάνθρωπους που εισβάλλουν στη χώρα και κουβαλάνε κάθε λογής αρρώστιες. 
Αυτό το φραστικό παραλήρημα της Ζαρούλια παραπέμπει στην απανθρωπιστική 
φρασεολογία των Χίτλερ και Γκαίμπελς (Untermenschen) και συγκεκριμένα στην 
εννοιολογική μεταφορά του παράσιτου. Η σύνδεση λοιπόν με το ναζιστικό παρελθόν 
γίνεται εμφανής και στη φρασεολογία της ελληνικής νεοναζιστικής οργάνωσης. Αυτό 
βέβαια δεν μας ξενίζει, καθώς σε αντίθεση με άλλα ακροδεξιά πολιτικά κινήματα 
στην Ευρώπη, η Χρυσή Αυγή δεν φαίνεται να κρύβει τις ναζιστικές της καταβολές. Ο 
Ν. Μιχαλολιάκος αρνήθηκε δημοσίως και κατ΄ επανάληψη το Ολοκαύτωμα. 
Συγκεκριμένα σε εκπομπή του ΜΕΓΑ δήλωσε: «Όχι, δεν υπήρχαν φούρνοι, αυτό 
είναι ένα ψέμα, δεν το πιστεύω, ούτε θάλαμοι αερίων». Συμβολισμοί όμοιοι ή 
παρόμοιοι με αυτούς του ναζιστικού παρελθόντος όπως ο ναζιστικός χαιρετισμός σε 
δημόσιες εκδηλώσεις, το λογότυπο, πανομοιότυπο με τη χιτλερική σβάστικα καθώς 
και οι αναφορές ακόμα και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο στα “Πρωτόκολλα των 
Σοφών της Σιών” μαρτυρούν την πολιτική ατζέντα της οργάνωσης και την 
διαφοροποιούν από άλλα πολιτικά ακροδεξιά κόμματα όπως είναι π.χ. η περίπτωση 
του Εθνικού Μετώπου στη Γαλλία και η εκσυγχρονισμένη εικόνα του με την 
τοποθέτηση της Μαρίν Λεπέν στο πηδάλιο της ηγεσίας του κόμματος (Baider & 
Constantinou to appear).  
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Η κατασκευή του Άλλου σε σχέση με το Έθνος και την ενδοομάδα, η οποία 
συνίσταται εν προκειμένω στη δαιμονοποίηση, ουσιοποίηση, κατωτεροποίηση και 
αποθυματοποίηση του Άλλου, επιτυγχάνεται στον χιτλερικό λόγο, κυρίως με την 
ευρεία χρήση της εννοιολογικής μεταφοράς του Παράσιτου (Musolff 2007). Στη 
βιολογία ο όρος παράσιτο αντιστοιχεί στον οργανισμό που ζει και αναπτύσσεται μαζί 
και εις βάρος άλλου οργανισμού, ο οποίος ονομάζεται ξενιστής και από τον οποίο 
τρέφεται με τις απαραίτητες θρεπτικές ουσίες. Μολονότι,  τα παράσιτα είναι γενικά 
πολύ μικρότερα από ότι οι ξενιστές τους, μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά την υγεία, 
την απόδοση και την ποιότητα ζωής των ξενιστών. Τα παράσιτα μπορεί επίσης να 
έχουν έμμεσο κύκλο ζωής, κάτι που προϋποθέτει την ύπαρξη ενός φορέα ή 
ενδιάμεσου ξενιστή, ο οποίος θεωρείται υπεύθυνος για τη διασπορά του παρασίτου 
στην περιοχή. Από αυτή την σκοπιά, οι ενδιάμεσοι ξενιστές θεωρούνται η Τρόικα, τα 
ΜΜΕ, η Κυβέρνηση, η Αριστερά και ειδικότερα ο μεγαλύτερος αντίπαλος της 
Χρυσής Αυγής, ο ΣΥΡΙΖΑ, οι οποίοι θεωρούνται ένοχοι για την πρόκληση και 
διατήρηση της δραματικής κατάστασης στην οποία περιήλθε η χώρα, βάσει μιας 
καλοσχεδιασμένης σιωνιστικής συνωμοσίας.  

Στον κατηγορητικό τους λόγο κατά των πιο πάνω ‘εθνοπροδοτών’, οι Χρυσαυγίτες 
συμπεριλαμβάνουν και άλλους μειωτικούς, απανθρωπιστικούς (dehumanising) όρους, 
όπως κατσαρίδες, αρουραίοι, τρωκτικά , ανθρωποκάμπιες κ.ά. Για την προστασία του 
έθνους, επιβάλλεται επιτακτικά η απαλλαγή από τους ενδιάμεσους ξενιστές (π.χ. η 
δολοφονία του Παύλου Φύσσα, τον Σεπτέμβριο του 2013 και η οποία οδήγησε στην 
επίσης άγρια δολοφονία των μελών της Χρυσής Αυγής, Μανώλη Καπελώνη και 
Γιώργο Φουντούλη), έτσι ώστε τα υπόλοιπα παράσιτα (όπως οι μετανάστες) να μην 
μπορούν να εξαπλωθούν. Κάθε χαρακτηριστικό που έχουμε προαναφέρει αντιστοιχεί 
σε μια συνεπαγωγή, η οποία εντοπίζεται στον λόγο της Χρυσής Αυγής και,  
ταυτόχρονα επεξηγεί τις κοινωνικές πρακτικές της καθαρότητας που ακολουθεί η 
οργάνωση για τη ‘σωτηρία’ του έθνους. Οι συνεπαγωγές αυτές συνδέονται επίσης με 
συναισθήματα που αυτές μπορεί να προκαλούν στο κοινό. 
  
Συνεπαγωγή 1: Τα παράσιτα εισβάλλουν στο σώμα ενός ξενιστή στο οποίο δεν 

ανήκουν. Θεωρούνται εισβολείς, εξ ου και η χρήση των λεξικολογικών μονάδων 
εισβολείς/ εισβολή καθώς και του νεολογισμού λαθροεισβολείς/ λαθροεισβολή στον 
λόγο της Χρυσής Αυγής. Η εισβολή, η οποία πιστεύεται ότι είναι μια 
καλοσχεδιασμένη και οργανωμένη συνομωσία υποδηλοί την ύπαρξη ενός ακήρυκτου  
πολέμου, μιας διαρκούς απειλής για την εθνική επιβίωσή της Ελλάδας.  
 

1) Ο Λαϊκός Σύνδεσμος-Χρυσή Αυγή, δεν μετέτρεψε το ελληνικό Κράτος σε 
ξέφραγο αμπέλι στο οποίο εισέβαλαν εκατομμύρια λαθρομετανάστες 
παρασιτώντας και εγκληματώντας εις βάρος των Ελληνίδων και των Ελλήνων.  

 
Η συνεπαγωγή αυτή προκαλεί και/ ή εντείνει κυρίως τα συναισθήματα του φόβου, 

του θυμού και του μίσους, ενώ φαίνεται να αποδυναμώνει την ενσυναίσθηση, τη 
συμπόνια και την ενοχή προς τους μετανάστες. Πρόκειται για μια προσπάθεια 
αποθυματοποίησης της εξωομάδας και απενοχοποίησης της ενδοομάδας αφού ο 
λόγος περί μεταναστών συνδέεται με την υψηλή εγκληματικότητα και βία στην 
Ελλάδα. Συνδέεται επίσης με τη βία του πεζοδρομίου που ασκείται από τη Χρυσή 
Αυγή προς εξόντωση ή /και εκφοβισμό των μεταναστών ώστε να εξαναγκαστούν να 
εγκαταλείψουν τη χώρα.  
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Συνεπαγωγή 2: Η εννοιοποίηση των μεταναστών και άλλων ανεπιθύμητων ως 
παράσιτα οδηγεί επίσης στην έμφαση των πολιτισμικών, ιδεολογικών, φυλετικών, 
συμπεριφορικών διαφορών,  καθώς το παράσιτο αποτελεί εξ ορισμού ξένο σώμα.  
 

2) Επινοούν λαθρολάγνους νόμους μην τυχόν και προσβάλουμε τους 
παράνομους τριτοκοσμικούς εισβολείς με ποινές που φτάνουν μέχρι και 
στέρηση πολιτικών δικαιωμάτων και εμείς δεν προστατεύουμε την πατρίδα 
μας και τον εαυτό μας από ανθέλληνες προδότες […]. 

 
Συνεπαγωγή 3: Τα παράσιτα εξαπλώνονται με ιλιγγιώδη ταχύτητα και παρόλο το 

μικρό τους μέγεθος μπορεί να κατακτήσουν και να κυβερνήσουν τον κόσμο (βλ. πώς 
αναπαρίστανται οι Εβραίοι από τους Ναζί). Συνεπώς σύμφωνα με αυτή τη 
συνεπαγωγή κάθε ίχνος ενοχής ή οίκτου πρέπει να εξαλειφθεί, καθώς η ύπαρξή τους 
θέτει σε κίνδυνο την επιβίωση αφού αυξάνονται με επικίνδυνα γρήγορο ρυθμό.  

 
3) «Φυσικά κερδισμένοι από αυτό βγαίνουν οι λαθρομετανάστες οι οποίοι εν μια 

νυκτί γίνονται κύριοι της χώρας μας και οι απανταχού συνοδοιπόροι τους 
που πλουτίζουν από την παρασιτική παραμονή τους εδώ.» 
 

4)  Την ίδια ώρα, αφήνουν εκατομμύρια λαθροεισβολέων να παρασιτούν 
εντός της ελληνικής επικράτειας, ζώντας εις βάρος του Λαού μας, ο οποίος 
πληρώνει ακριβότατα την επιβαλλόμενη παρουσία των αλλοφύλων. 

 
Συνεπαγωγή 4: Τα παράσιτα ρουφάνε το αίμα ή / και τρέφονται από τον ξενιστή, 

στερώντας από αυτόν απαραίτητα θρεπτικά συστατικά σε σημείο που μπορεί να 
προκληθεί η αποσύνθεση ή ακόμα και ο θάνατός του. Υπό αυτό το πρίσμα, οι 
μετανάστες κατηγορούνται ότι απολαμβάνουν κοινωνικά οφέλη και με αυτόν τον 
τρόπο σπαταλούν το κοινωνικό προϊόν, χωρίς να προσφέρουν τίποτα στο  έθνος. Γι’ 
αυτό και θεωρούνται άχρηστοι, απατεώνες, παράνομοι, ανεκπαίδευτοι, κλπ: 
 

5) Για την έκρηξη της ανεργίας και της εγκληματικότητας δεν ευθύνεται η 
Χρυσή Αυγή, αλλά οι λαθρομετανάστες που απολαμβάνουν τα προνόμια που 
αφειδώς τους παρέχει η αντεθνική κυβέρνηση και τα μαρξιστικά κόμματα.  

 
Αυτή η συνεπαγωγή ως επί το πλείστον σχετίζεται με την ενεργοποίηση των 

αρνητικών συναισθημάτων της απελπισίας, του θυμού και του μίσους, τα οποία 
συσσωρευμένα όλα μαζί, οδηγούν στο συναίσθημα της περιφρόνησης.  
 
Συνεπαγωγή 5: Μερικά παράσιτα είναι παθογόνα και επιβλαβή, δηλ. ζουν στο 

σώμα του ξενιστή και του προκαλούν ασθένειες ή βλάβες. Οι αλλοδαποί πιστεύεται 
ότι μεταδίδουν ασθένειες, μιαίνοντας έτσι το έθνος, όπως  ισχυρίστηκε προκλητικά η 
κα Ζαρούλια σε μια ομιλία της εις βάρος των μεταναστών. Ως εκ τούτου, ο ξενιστής 
πρέπει να αποφεύγει οποιαδήποτε επαφή με αυτούς και να αμύνεται.   
 

6) […] να αρχίσει η Ελλάδα να φέρεται με την ηθική του Κυρίου και όχι του 
δούλου στα εθνικά της θέματα, να καθαρίσει η ποτισμένη με το Αίμα του Γη 
από τα φυλετικά και κοινωνικά παράσιτα που τη μιαίνουν  και να 
αποκτήσει μια στιβαρή Εθνική Ηγεσία σε ένα Δίκαιο και Ατσάλινο Κράτος 
[…] 
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Αυτή η ανάγκη για αυτοπροστασία μεταφράζεται στην εισήγηση νέων 
νομοθετημάτων, στη δημιουργία γκέτων προς αποφυγή και πρόληψη της μόλυνσης 
κλπ. ή σε άλλες κοινωνικές πρακτικές με την ενσωμάτωση των υπό μελέτη 
συναισθημάτων (βία κατά της ενδοομάδας, συναίσθημα δυσαρέσκειας και απαξίωσης 
προς την εξωομάδα κλπ. . ) ή η ίδρυση του Συμβουλευτικού Σταθμού Υγείας και 
Περίθαλψης Χρυσή Αυγή. Στο πλαίσιο αυτό, η Χρυσή Αυγή λειτουργεί ως φάρμακο 
ή θεραπευτής για να περιθάλψει και να σώσει το έθνος . 
 

7) Θα θεραπευτούν οριστικά οι αιμάσσουσες πληγές του νου μας και τα 
διαπυημένα άτονα έλκη της ψυχής μας, θα σβήσει ο τεχνητός 
πνευματικός λιμός που μας επέβαλαν τα Διεθνή Παράσιτα. 

 
Συνεπαγωγή 6: Το παράσιτο προϋποθέτει επίσης την ύπαρξη  ενός ενδιάμεσου 

ξενιστή, ο οποίος μεταφέρει ασθένειες και μολύνει το σώμα του έθνους . Η Τρόικα, η 
Κυβέρνηση Συνασπισμού, η Αριστερά και ιδιαίτερα ο ΣΥΡΙΖΑ,  ο πιο μισητός  τους 
αντίπαλος, θεωρούνται οι ενδιάμεσοι ξενιστές, αφού δεν καλούνται μόνο  ως 
παράσιτα  αλλά χαρακτηρίζονται επίσης ως αρουραίοι, σκουλήκια, τρωκτικά, 
κατσαρίδες κ.ά.  
 

8) Ό,τι δεν μας καταστρέφει, μας κάνει πιο Δυνατούς! Και αυτό το κατανοούν 
καθημερινά, ολοένα και περισσότερο, τα διάφορα παπαγαλάκια, αρουραίοι, 
σκουλήκια και άλλα πτηνά, τρωκτικά και ασπόνδυλα, σε νοοτροπία, 
τσιράκια του συστήματος. 

 
9) Την ίδια ώρα, αφήνουν εκατομμύρια λαθροεισβολέων να παρασιτούν εντός 

της ελληνικής επικράτειας, ζώντας εις βάρος του Λαού μας, ο οποίος 
πληρώνει ακριβότατα την επιβαλλόμενη παρουσία των αλλοφύλων. 

 
Με βάση την επικαλούμενη σιωνιστική συνωμοσία , οι ενδιάμεσοι ξενιστές δεν 

έχουν μόνον ως στόχο την υλική καταστροφή του ελληνικού έθνους (αφού 
διευκολύνουν αντί να ελέγχουν τη εισροή  μεταναστών στη χώρα) αλλά επίσης και 
την πρόκληση της πνευματικής του αποσύνθεσης και θανάτου. 
 

10) Ο αγώνας φουντώνει, η πυρκαϊά της ελευθερίας θα κάψει τις ανθελληνικές 
κατσαρίδες και τα τρωκτικά.  […] θα σβήσει ο τεχνητός πνευματικός 
λιμός που μας επέβαλαν τα Διεθνή Παράσιτα 

 
Συνεπαγωγή 7: τα παράσιτα συνδέονται με τη βρωμιά και την ακαθαρσία. Εξ ου 

και η ανάγκη της καθαρότητας του έθνους στον λόγο και την πολιτική ατζέντα της 
Χρυσής Αυγής. Το κίνημα λειτουργεί λοιπόν ως «εθνικό απολυμαντικό» (βλ. 
Παπαϊωάννου, 2013), που στόχο έχει να καθαρίσει, ή καλύτερα να «ξεβρωμίσει» τον 
τόπο, με την  εφαρμογή στρατηγικών ώστε να απαλλαγούν από τα σκουπίδια, δηλ. 
τους μετανάστες και άλλους ανεπιθύμητους.  
 
 
5. Συμπεράσματα 
 
Η γνωσιακή διεργασία της υποβίβασης του άλλου επιτυγχάνεται μεταξύ άλλων μέσω 
της εννοιολογικής μεταφοράς του παρασίτου. Ο Άλλος παρουσιάζεται ως 
υποδεέστερος, επικίνδυνος, παρείσακτος. Τα αρνητικά συναισθήματα που 
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ενεργοποιούνται ή ενισχύονται είναι κυρίως το μίσος, η απαξίωση και η 
περιφρόνηση, τα οποία και χρησιμοποιούνται ως δημαγωγική επιχειρηματολογία, η 
οποία, με τη σειρά της, μεγεθύνει την πόλωση μεταξύ του Εμείς/ Αυτοί. Η μεταφορά 
του παράσιτου και των συνεπαγωγών της, ιδιαίτερα προσφιλής στον ναζιστικό λόγο  
φαίνεται να εξυπηρετεί στις προαναφερθείσες στρατηγικές. Ο λόγος της Χρυσής 
Αυγής επικεντρώνεται στην κάθαρση του έθνους και την απαλλαγή της χώρας από 
κάθε λογής «σκουπίδια», συμπεριλαμβανομένων όλων όσοι  τάσσονται εναντίον τους 
ή/και δεν ενστερνίζονται την ιδεολογία και πολιτική τους, καθώς και στην εξύμνηση 
των εθνικών καταβολών (αρχαία Ελλάδα, ελληνική επανάσταση) και της 
πνευματικής παρακαταθήκης που άφησαν οι πνευματικοί ταγοί του τόπου, η οποία 
λειτουργεί σαν μια ‘αναμμένη δάδα’ που τους καθοδηγεί και συντροφεύει. Η 
τρέχουσα έρευνά μας μελετά, μεταξύ άλλων τη μεταφορά της ακαθαρσίας αλλά και 
του φωτός στον λόγο της Χρυσής Αυγής, στο πλαίσιο μιας συγκριτικής και 
αντιπαραβολικής προοπτικής με το γαλλικό  Εθνικό Μέτωπο, εστιάζοντας την 
προσοχή μας στις υπόρρητες ιδεολογικές και ρατσιστικές τοποθετήσεις της γαλλικής 
ακροδεξιάς. 
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Abstract 

 
So far my analysis of Greek pain metaphors (Lascaratou 2007, 2008), basically 
echoes the cognitive understanding of metaphor as a strategy used by people to better 
understand, describe, and communicate complex and real-world experiences such as 
pain (Lakoff & Johnson 1981, Gibbs 1999).1 In the present paper, I shall refine my 
analysis by endorsing Semino’s (2010) suggested interpretation of the crucial role of 
metaphor in communicating pain, namely, that pain metaphors may enable the 
listener/reader to experience some form of embodied simulation of the sufferer’s own 
sensation, potentially triggering an empathic response. Thus, drawing on the findings 
of my long-term investigation of Greek pain-related utterances, I shall attempt to 
highlight the role of pain metaphors in providing an experiential as opposed to simply 
a conceptual understanding of another person’s painful experiences. 

 
Keywords: embodied simulation, embodiment, empathy, experiential understanding, 
metaphor, metonymy, MPQ, pain-inducing scenario 

 
 
1.  Introduction 

 
In the light of the many unanswered questions about pain’s subjectivity and the role of 
language in pain, emerging from Scarry’s (1985) much quoted claim that pain is 
essentially unsharable and inexpressible through language, I shall focus on the 
contribution of metaphorical language in communicating pain.2 (For the role of 
metaphor in communicating the sensory and affective qualities of pain, see Bending 
2006, Bergh et al. 2005, Dudgeon et al. 2005, Hallberg & Carlsson 2000, Jairath 
1999, Kövecses 2008, Melzack & Torgerson 1971, Shott 2004, Söderberg & Norberg 
1995, among others.) To this end, I shall be drawing on the findings of my long-term 
investigation of Greek pain-related utterances observed in 131 (69,996 words) 
spontaneous, face-to-face doctor-patient dialogues (Lascaratou 2007).3 

 
 

1 Hence, my analysis has been theoretically grounded on the widely accepted cognitive linguistic view 
that “metaphor is essential for how people communicate about abstract, difficult-to-talk-about ideas 
and about aspects of ordinary experience.” (Gibbs 1999: 44, see also Lakoff & Johnson 1981: 289.) 
Moreover, my account is based on the assumption that language does not simply objectively reflect 
reality but rather construes / interprets human experiences in general and emotional ones in particular 
(see Enfield & Wierzbicka 2002, Halliday 1985/1994, 1998, Kövecses 1990, 1995, 2000, 2005, 2008, 
Lakoff & Johnson 1999, Pavlenko 2002, and Talmy 1988, inter alia). 
2 The difficulty of putting intense private human experiences into literal words has also been suggested 
to motivate the use of metaphorical language as a resource in understanding illness and communicating 
it to others (Deignan 2005: 133). Interestingly, pain and illness appear to share some metaphorical 
representations, e.g. as INVASION, EXTERNAL ENEMY, FIRE, MOVEMENT (Gwyn 1999, Sontag 1991, 
Semino, Heywood & Short 2004). 
3 Halliday (1998: 7) suggests that “for ‘pain’ in the grammar of daily life one would need to use a 
corpus of spontaneous spoken language.” Hence, a health care context –where by definition physical 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
855-865. Rhodes: University of the Aegean.
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In the present paper, I shall refine my analysis of metaphorically motivated 
constructions containing the Greek noun for “pain,” i.e. ponos, by endorsing Semino’s 
(2010) suggested interpretation of the crucial role of metaphors in the description and 
communication of pain –and, hence, their variety and extensive use– in terms of their 
potential for eliciting some form of embodied simulation, potentially producing an 
empathic response on the part of the listener/reader. Drawing on evidence from 
neuroscientific and psycholinguistic research (Gallese et al. 2004, Jackson et al. 2005, 
Osaka et al. 2004, Singer et al. 2004, among others), Semino’s analysis brings to light 
the fundamental distinction between a merely conceptual as opposed to an 
experiential understanding of another person’s painful condition, the latter potentially 
provided through the use of pain metaphors as a result of their ability to trigger 
simulation-mediated empathic responses. 

Based on Semino’s suggested linguistic criteria, the hypothesis underlying my 
analysis is that detailed, novel, and complex metaphorical pain descriptions naturally 
articulated by patients are more likely to trigger in the addressee different kinds of 
embodied simulation, compared to the restrictive, conventionalized, “technical/ 
scientific” descriptive pain terms of conventional pain measurement tools, such as the 
McGill Pain Questionnaire (MPQ). 

I will proceed as follows: (a) I will first provide a brief cognitive semantics 
analysis (Kövecses 1990, 1995, 2000, 2005, 2008, Lakoff & Johnson 1999, and 
Talmy 1988, among others) of some of the most characteristic metaphorical 
representations of pain observed in my corpus. (b) Next, I shall attempt to map the 
naturally-occurring metaphorical (adjectival) pain descriptors onto the pain terms 
included in the short form of the Greek version of the MPQ (GR-SFMPQ), the 
majority of which are also metaphorical. Finally, (c) in the light of Semino’s account 
(2010), I shall compare two spontaneously uttered inventive and complex ponos 
“pain” metaphorical constructions with corresponding conventionalized adjectival 
pain descriptors and attempt to assess their respective potential for eliciting 
simulation-mediated empathic responses. 

 
 
2. Metonymically derived pain metaphors: PAIN IS A FORCE 

 
In the following spontaneously produced utterances, which were drawn from my pain- 
related corpus, the metaphorical representations of pain are metonymically derived, 
i.e. both the conceptual mechanisms of metonymy and metaphor are involved. More 
specifically, on the basis of the general metonymic relationship INSTRUMENT / MEANS 
FOR ACTION / EVENT, whereby an ACTION / EVENT is understood in terms of the 
INSTRUMENT / MEANS causing it, the various types of pain-inducing tissue damage are 
first metonymically conceptualised as instruments of torment or forces and are 
subsequently used for the metaphorical portrayal of the experience, e.g. as one with 
(i.e. caused by) a SHARP OBJECT. Thus, the variable intensity and qualities of pain are 
metonymically conceptualised as the instruments of torment or forces employed by 

 
 

pain is exposed (i.e. described or expressed) or even produced– is the best source of naturally-occurring 
pain-related data. My assumption about the direct relevance of such data for my linguistic investigation 
was borne out by a post hoc observation concerning the frequency of two word forms, namely, of the 
verbal form ponai “it hurts / it’s hurting” –which is not only the most frequent verb in the corpus after 
the delexical form ine “is / are” but also the most frequent lexical word overall– and of the form ponos 
“pain” –which is by far the most frequent noun. (For the use of such data-driven or internal criteria for 
the evaluation of corpus structure, see Hatzidaki (1999) and Sinclair (1994).) 
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the personified PAIN - RUTHLESS TORTURER / MALEVOLENT AGGRESSOR, giving rise to 
the metaphors PAIN IS (i.e. caused by: PHYSICAL AGITATION, PHYSICAL FORCE, 
MECHANICAL FORCE, FIRE / HEAT, STING, SHARP POINT(S), NEEDLE, SWORD / DAGGER / 
SHARP OBJECT, and SLAUGHTERER’S KNIFE. Hence, these pain metaphors can be 
subsumed under the general label PAIN IS A FORCE (see Lascaratou 2007, 2008). 

 
(1) me tarazi olo, olo, apo ton pono me tinazi olo eδo, varai etsi me kati bixtes… 

I-ACC shake-PRS:3SG all all ’cause of the pain-ACC I-ACC jolt-PRS:3SG all here 
hit-PRS:3SG like with such stabs-ACC 
“It shakes me all over, all over, ’cause of the pain, it jolts me all over here, it 
hits like with such stabs…” 

 
(2) e afu me… pniji… me sfingi. 

oh since I-ACC choke-PRS:3SG I-ACC squeeze-PRS:3SG 
“Oh, but it… does choke me… it squeezes me.” 

 
(3) alote afto, kserete, travai... ke xtipai ke eδo, eno alote travai mono eδo ke δe 

xtipai ke kato. 
sometimes this know-PRS:2PL pull-PRS:3SG and beat-PRS :3SG and here while 
sometimes pull-PRS:3SG only here and not beat-PRS:3SG and below 
“Sometimes this, you know, pulls…and beats here too, while sometimes it 
only pulls here and it doesn’t beat below.” 

 
(4) mja floγa m’angiloni…me tsimbai, me troi. 

a flame-NOM I-ACC sting-PRS:3SG I-ACC prick-PRS:3SG I-ACC eat-up-PRS:3SG 
“A flame is stinging me… it’s pricking me, it’s eating me up.” 

 
(5) otan me pjani, veloniazi ke ponai. 

when I-ACC grabs-PRS:3SG pierce (like a needle)-PRS:3SG and hurt-PRS:3SG 
“When it grabs me, it pierces like a needle and hurts.” 

 
(6) perna enas ponos... ke me sfazi. 

pass-PRS:3SG a pain-NOM and I-ACC slaughter-PRS:3SG 
“A pain goes/comes through... and slaughters me.” 

 
As we can see, such corpus data largely conform to Scarry’s claim (1985: 16) that 
“the feeling of pain entails the feeling of being acted upon.” 

It appears that the conceptual and linguistic objectification and personification of 
pain facilitates the interlocutors in their attempts to fully identify, explicitly describe, 
and measure pain. What is more, I have argued (Lascaratou 2007, 2008) that the 
diagnostic value of pain metaphors (and their significance in doctor-patient discourse) 
is further highlighted when the sense of “embodiment” proposed by Kövecses (2000: 
164-5, 185, 190-1) for emotions is extended to pain. 

More specifically, if we assume a universal human physiology in pain –i.e. 
universal types of (actual or potential) tissue damage with their accompanying sensory 
effects– it is reasonable to further presume that the way human beings conceptualize 
and describe their bodies in pain is constrained by, i.e. conforms to, these universal 
aspects of human physiology. Hence, the metaphorical representations of pain as e.g. 
A SHARP OBJECT / FIRE / STING / PHYSICAL FORCE, etc. could be assumed to be very 
close to depicting how the various forms of tissue damage are literally experienced by 
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the sufferer, thus potentially facilitating their identification.4 Moreover, comparable 
metaphorical (conceptual and linguistic) representations of the sensory aspects of pain 
are expected to occur cross-linguistically or even near-universally.5 

It is precisely by virtue of the constraints imposed by universal physiology on the 
conceptualisation of pain that the metaphorically structured pain descriptors included 
in the McGill Pain Questionnaire and its translations in many languages acquire their 
diagnostic value,6 e.g. stabbing, scalding, gnawing or splitting. 

 
 
3. Collected pain descriptors and the GR-SFMPQ 

 
Let us now proceed with our attempt to map the observed naturally-occurring 
metaphorical Greek (adjectival) pain descriptors onto the pain terms figuring in the 
short form of the Greek translation of the MPQ (see figure below). (Georgoudis, 
Watson & Oldham 2000; Georgoudis, Oldham & Watson 2001.) 

An examination of the original English sensory pain descriptors and their 
corresponding Greek translations included in the GR-SFMPQ reveals that in English 
the majority of sensory qualities are linguistically realised by means of metaphorically 
structured adjectives or adjectival participles, while in Greek, their translation into 
corresponding adjectival forms not always being possible, periphrastic san “like” + 
noun / verb, i.e. “as if” expressions are often resorted to, e.g. san krampa “like a 
cramp,” san na perpatai “as if it walked.”7

 

By far the most frequently observed adjective denoting pain intensity in our 
dialogues is the affective term aforitos “unbearable,” followed by endonos “intense” / 
“severe” and δinatos “strong.”8 Interestingly, only less than half of the adjectives 
observed actually figure as intensity terms in the Greek translation of the 
questionnaire, namely, metrios “moderate,” endonos “intense” / “severe,” frixtos 
“horrible,” and aforitos “unbearable” but not its near-synomym avastaxtos 
“intolerable.”9

 
 

4 Along the same lines, Jairath (1999: 288) suggests that “metaphorical descriptions of being harmed by 
externally based inanimate objects such as hot knives, razors, etc., […] may have depicted accurately 
the actual physical sensation experienced.” 
5 In fact, a number of metaphors proposed by Kövecses (2008: 28) for English are related to the ones 
observed in the Greek data, e.g. PAIN IS A SHARP OBJECT, PAIN IS FIRE / HEAT, PAIN IS A PHYSICAL FORCE, 
etc. 
6 Semino (2010: 210) proposes that as many as one third of the 78 pain descriptors figuring in the MPQ 
can be interpreted as instantiations of the source domain “CAUSES OF PHYSICAL DAMAGE,” namely, (a) 
PHYSICAL DAMAGE VIA INSERTION OF POINTED OBJECTS (e.g. stinging, pricking, boring, drilling, 
penetrating), (b) PHYSICAL DAMAGE VIA THE APPLICATION OF SHARP  OBJECTS (e.g. sharp, cutting, 
lacerating, stabbing, lancinating, piercing), (c) PHYSICAL DAMAGE VIA PULLING/TEARING (e.g. tugging, 
pulling, wrenching, drawing, squeezing, tearing), and (d) PHYSICAL DAMAGE VIA THE APPLICATION OF 
PRESSURE/WEIGHT (e.g. pinching, pressing, crushing, tight, heavy). 
7 For a discussion of simile, identifiable by the use of the word like, as a common means whereby 
subjects provide graphic descriptions of the quality of their experienced pain, see DeSouza & Frank 
(2000: 212) and Melzack & Torgerson (1971: 58). 
8 It is worth noting that, from an initial analysis of ponos collocates observed in the pain corpus and the 
non-specialised Corpus of Greek Texts (CGT) –an extensive (7.280.086 words / tokens) representative 
corpus of (spoken and written) Greek which is still in the process of being compiled– these three 
adjectives appear to be the most frequent pain descriptors in the CGT as well, but in a different rank 
order: it is endonos “intense” / “severe” which is by far the most frequent, followed by aforitos 
“unbearable” and δinatos “strong.” 
9 DeSouza and Frank (2000: 217) observe that, unlike what interviewers might expect, most subjects 
resist describing intensity of pain by means of a single concept and provide instead multifaceted 
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Greek version of the short-form McGill Pain Questionnaire (GR-SFMPQ) 
 
 

PAIN ASSESSMENT QUESTIONNAIRE 
 
 

Greek term  /  Gloss  /  Original English term 
 
 

Sensory descriptors No pain   Mild Moderate Severe 

palmikos – riθmikos / ‘pulsing – rythmic’ / throbbing 
san na perpatai / ‘as if it walked’ / shooting 
san maxeria / ‘like a stab’ / stabbing 
oksis / ‘sharp’ / sharp 
san krampa / ‘like a cramp’ / cramping 
san na δangoni / ‘as if it bit’ / gnawing 
kafstikos – zestos / ‘caustic – hot’ / hot – burning 
jenikos – δiarkis / ‘general – constant’ / aching 
esθima varus / ‘sensation of heaviness’ / heavy 
evesθitos / ‘delicate’ / tender 
δjamelistikos – san na se skizi / ‘splitting – as if it 

tore you’/ splitting 

 
0)_   
0)_   
0)_   
0)_   
0)_   
0)_   
0)_   
0)_   
0)_   
0)_   
0)_   

 
1)_   
1)_   
1)_   
1)_   
1)_   
1)_   
1)_   
1)_   
1)_   
1)_   
1)_   

 
2)   
2) 
2)   
2)   
2) 
2)   
2)   
2) 
2)   
2)   
2) 

 
3)   
3)   
3)   
3)   
3)   
3)   
3)   
3)   
3)   
3)   
3)   

 
 

Affective descriptors 

kurastikos / ‘tiring’ / tiring – exhausting 
aiδjastikos – nosiros /‘disgusting –morbid’/sickening 
tromaktikos / ‘frightful’ / fearful 
vasanistikos – skliros / ‘torturing – cruel’/ 

punishing – cruel 

 
 

0)_   
0)_   
0)_   
0)_   

 
 

1)_   
1)_   
1)_   
1)_   

 
 

2)   
2)   
2)   
2)   

 
 

3)   
3)   
3)   
3)   

 
 

Present Pain Index (PPI) 
 

1. ipios (mild)   
2. enoxlitikos (discomforting)   
3. oδiniros (distressing)
4. friktos (horrible)
5. aforitos (excruciating)    

 
 
 
 

accounts, which may be due to their inability to discriminate between various components of pain, e.g. 
between amount and duration or extent of pain. It seems plausible to assume that this indeterminacy of 
categories is, to some degree, dependent on language-specific factors. 
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Surprisingly, of the collected adjectives denoting pain quality,10 only oksis “sharp” 
appears in the questionnaire, while the observed affective tromeros “fearful” is very 
close to, though not as strong as, tromaktikos “frightful,” which, however, figures as 
the Greek translation equivalent of the original English fearful. Moreover, the 
observed sensory descriptors vaθis “deep,” mundos “dull,” kseros “dry,” and γlikos 
“sweet” cannot be closely associated with any terms of the Greek short version, 
though dull figures in the original English long form. 

To conclude, intensity and quality of pain are not always easily distinguishable: 
Thus, γlikos “sweet” can be understood as having a particular quality and/or mild 
intensity while oksis “sharp” as inherently combining quality and severe intensity. 
What is more, even in terms of quality only, some pain descriptors can be interpreted 
as expressing more than one property, e.g. vaθis “deep,” which refers to a spatial 
characteristic of the sensation but may also imply sharpness, by virtue of its ability to 
be sensed deep in the body. 

What interests our discussion is that, as a result of their intense need to 
communicate pain, patients may become quite creative and inventive with respect to 
the descriptors they employ, often resorting to less conventional or predictable terms, 
e.g. the metaphorically structured affective descriptors alipitos “merciless” / 
“unpitying” or oxi astios “not funny” observed in the Greek doctor-patient data. An 
interesting example is provided by DeSouza and Frank (2000: 216) who report that 
individuals experiencing chronic back pain used a wider range of descriptors in their 
“insider” accounts than the MPQ would have allowed them to do, expressing their 
pain as visual (red) and auditory (shouting) sensations. What is more, it has been 
argued that some MPQ terms may be incomprehensible to the majority of patients, 
e.g. the Greek word δjamelistikos “splitting” or the English words lancinating and 
rasping (see Fernandez & Towery 1996: 32) and, therefore, it is quite doubtful that 
they would be spontaneously used by patients.11

 

 
 
5. Pain metaphors and simulation-mediated empathy 

 
I shall now proceed with a refinement of my analysis by endorsing Semino’s (2010) 
suggested interpretation of the crucial role of metaphors in communicating pain. 

In her linguistic account, Semino (ibid.: 211-213) draws on evidence from 
neuroscientific and psycholinguistic research (Jackson et al. 2005, Osaka et al. 2004, 
Singer et al. 2004, among others) suggesting that some form of internal, embodied 
simulation observable at the neural level and involving the affective component of the 
“pain matrix,” may provide the basis for empathic responses to the perception of pain 
in others, on the one hand, and the processing of metaphorical expressions, on the 
other. This kind of simulation-mediated empathy is suggested to be a  relatively 

 
 

10 As Melzack and Torgerson (1971: 50) (also repeated in Melzack 1975: 278) argue, “To describe pain 
solely in terms of intensity […] is like specifying the visual world in terms of light flux only, without 
regard to pattern, color, texture, and many other dimensions of visual experience.” This would mean 
that the pains of e.g. a broken leg, a scalded hand, angina pectoris, arthritis, ulcerative colitis, as well as 
earaches, migraine, and labour pains, could not be qualitatively differentiated from one another but, 
rather, would constitute a single quality experience, distinguishable in terms of intensity only. 
11 Fernandez and Towery (1996: 32) maintain that it is quite likely that “the (universal) vocabulary of 
pain is smaller than that suggested in the MPQ,” given that the number of descriptors included in the 
original English version has been substantially reduced in many of its translations and adaptations. 
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automatic, unconscious process. From their psychological perspective, Craig et al. 
(2010) also point out the capacity of certain forms of language, such as poetry or 
particularly evocative language used by skilled writers or patients, to generate 
vigorous, empathic, immediate “visceral” emotional reactions to the pain of others. 

 
 
5.1 Experiential vs. Conceptual understanding of pain 

 
One of the most crucial aspects of the relevant neuroscientific research that Semino 
(2010: 214) draws on is the fundamental distinction put forward by Gallese et al. 
(2004), namely, that “embodied simulation allows an experiential as opposed to a 
conceptual understanding of another person’s experiences.” As Semino explains, in 
the case of pain, conceptual understanding involves “knowing that someone is in 
pain,” while experiential understanding involves “experiencing sensory and emotional 
states that are similar to those one would directly experience in the other person’s 
situation.” 

By implementing this distinction in the case of pain metaphors, Semino highlights 
their fundamental role in pain communication, thus offering an explanation for their 
abundance in pain language. In particular, she argues that sufferers tend to describe 
metaphorically all kinds of pain in terms of different types of CAUSES OF PHYSICAL 
DAMAGE and that this tendency can be interpreted as “an attempt to enable others to 
experience something akin to the sufferer’s own sensations (ibid.: 207).” Therefore, 
Semino claims, the various metaphorical representations of pain could be seen as 
potential triggers of embodied simulations of similar experiences involving causes of 
the most common types of physical pain, hence, allowing us to approximate the 
painful sensations of others. 

 
 
5.2 Semino’s suggested criteria of “empathic potential” 

 
Most importantly, Semino (2010: 205, 217, 223) suggests that different metaphorical 
descriptions vary with respect to their potential for facilitating an empathic response. 
(involving embodied simulation). To account for this hypothesized variance, she 
introduces explicit linguistic criteria, namely: (a) the most basic, non-metaphorical 
meaning of the relevant metaphorical expressions, (b) the degree of conventionality or 
novelty of their metaphorical use in relation to pain experiences, and (c) the presence 
and complexity of local metaphorical patterns, which may evoke detailed pain- 
inducing scenarios. 

In the remaining of this presentation, drawing on Semino’s analysis, I shall 
compare two metaphorical pain descriptions spontaneously uttered by patients with 
corresponding conventionalized Greek descriptive pain terms. A rigorous application 
of Semino’s linguistic criteria being beyond the scope of the present paper, I shall 
more loosely  attempt to  assess their  respective potential  for eliciting  a response 
involving embodied simulation. 

 
 
5.3 Example 1 

 
In the following pain description provided by a patient, three metaphors are involved: 
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(4/7) mja floγa m’angiloni…me tsimbai, me troi. 
A flame-NOM I-ACC sting-PRS:3SG I-ACC prick-PRS:3SG I-ACC eat-up-PRS:3SG 
“A flame is stinging me… it’s pricking me, it’s eating me up.” 

 
To begin with, by means of the noun floγa “flame” the painful sensation is 

explicitly portrayed as a physical entity, a FLAME OF FIRE. The remaining metaphors 
are linguistically realized by means of verbs whose basic meanings refer to 
damage- inducing processes/actions. Thus, both verbs angilono “to sting” and 
tsimbao “to prick” basically denote actions causing PHYSICAL DAMAGE VIA INSERTION 
OF POINTED OBJECTS (STING / SHARP POINT/S), while troo “to eat” when associated 
with floγa “flame” acquires the additional meaning of “devouring/eating 
up/consuming” its target, thus reinforcing the metaphorical representation of pain as 
FIRE and at the same time activating the metaphor PAIN IS A RUTHLESS TORTURER. 

As we can see, this example does not contain any of the adjectival descriptors 
included in the Greek short form of the MPQ or in the original English version. In that 
sense, it can be characterized as being less conventional than the corresponding Greek 
pain term kafstikos-zestos meaning “hot-burning” or the English descriptors stinging 
and pricking, which express the same more-or-less sensory qualities of pain as 
characteristic properties. The crucial difference seems to be that in the description 
provided in the above example the qualities of pain are more vividly brought out by 
virtue of their representation as specific processes in which pain is actively involved. 
In addition, the combination of the various damaging actions is quite novel and 
creative, giving rise to a complex pain-inducing scenario, i.e. one which activates a 
variety of painful sensations: Thus, a sensation of heat consuming someone’s body is 
evoked accompanied by the combined sensations of sharpness and penetration. 

 
 
5.4 Example 2 

 
The next description of sensory pain qualities is one more example of a creative, non- 
conventional combination of different vicious damaging processes/actions giving rise 
to a complex pain-inducing scenario, whereby various painful sensations are 
activated: 

 
(1/8) me tarazi olo, olo, apo ton pono me tinazi olo eδo, varai etsi me kati bixtes… I-

ACC shake-PRS:3SG all all ’cause of the pain-ACC I-ACC jolt-PRS:3SG all here hit-
PRS:3SG like with such stabs-ACC 
“It shakes me all over, all over, ’cause of the pain, it jolts me all over here, it 
hits like with such stabs…” 

 
In particular, this spontaneous description evokes such a detailed combination 

of multiple sensations as: disturbing movement from side to side or up and 
down, application of forceful pressure, violent penetration and sharpness. Of the 
metaphors involved here only one, i.e. PAIN IS A SWORD / DAGGER / SHARP OBJECT, is 
linguistically realized by means of a noun, namely, bixtes “blows with a sharp 
pointed weapon/instrument,” while the other two, i.e. PAIN IS PHYSICAL AGITATION, 
PAIN IS A PHYSICAL / MECHANICAL FORCE, are expressed as interrelated processes, in 
terms of the verbs tarazo “to shake,” tinazo “to jolt,” and varao “to hit.” Hence, 
like the previous pain description, this one does not include any of the adjectival 
descriptors 
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featuring in the original MPQ or in the short form of the Greek version, thus 
providing a relatively novel representation of pain. 

 
 
6. Concluding remarks 

 
Drawing on Semino’s suggestion that pain metaphors may trigger some form of 
simulation-mediated empathic response on the part of listeners/readers, I have argued 
that patients’ own spontaneous, inventive, and original metaphorical pain descriptions 
facilitate the communication of pain (and therefore the diagnosis of its causes) often 
more effectively than conventionalized pain measurement terms used by doctors. 
Hence, patients should be encouraged to articulate their own “personalized” 
descriptions, alongside their reactions to conventional pain measurement (see also 
Wilson et al. 2009: 56). Ultimately, as McCaffery’s (1972) has very insightfully 
stated: 
 

“pain is whatever the experiencing person says it is,  
existing whenever he says it does.” 

 
Finally, I suggest that such an orientation of linguistic analysis could highlight 

its applications in a relatively under-explored area of inquiry and could motivate 
subsequent research in medical discourse. 
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Abstract 
 
This study examined the perception of Greek consonants by native listeners. 
Consonants were embedded in VCV tokens and were presented for identification in 
three listening conditions: in quiet and in two types of noise, a competing talker and 
an 8-speaker babble (signal-to-noise ratios at -6 dB and -2 dB respectively). Listeners’ 
identification in quiet was significantly higher than in noise. The 8-speaker babble 
had a greater deteriorating effect in listeners’ identification than the competing 
speaker. Across listening conditions, voicing was more resistant to noise than manner 
of articulation which was in turn more resistant to noise than place of articulation.  
 
Keywords: Greek consonants, identification, noise  
 
 
1. Introduction 
 
Listeners are faced with the task of understanding speech in various listening 
conditions on a daily basis. Under ideal conditions, phoneme recognition is relatively 
easy (although not perfect especially for some phonemes) but when dealing with 
degraded speech, e.g. when listening speech in the presence of background noise 
phoneme confusions are much more common. 
 Although listeners generally manage to overcome such difficulties using other 
types of information (e.g. contextual, visual) the patterns of confusions in imperfect 
conditions can benefit our understanding of speech perception. Previous research has 
shown for instance that onset consonants are more accurately identified than coda 
consonants (e.g. Benkí 2003, Redford & Diehl 1999, Wang & Bilger 1973) and that 
place of articulation errors are more frequent than voicing and manner of articulation 
errors (e.g. Miller & Nicely 1955, Wang & Bilger 1973, Phatak & Allen 2007, 
Phatak, Lovitt & Allen 2008). In addition, across different types of noise some 
consonants are consistently confused with others (e.g. /f/ is confused with /θ/ in 
English, see Miller & Nicely 1955, Redford & Diehl 1999). 

While the number of studies concerned with the phonetics of Modern Greek is 
growing, research on the perception of Greek consonants by native listeners either in 
quiet or in noise is still lacking (for a comprehensive review of research on Greek 
phonetics, see Arvaniti 2007). This paper is part of a larger project investigating the 
perception and production of English (second-language) and Greek (native) 
consonants and vowels by Greek speakers. Here we present results on the 
identification of Greek consonants in quiet and in the presence of two types of noise, a 
competing talker at a signal-to-noise (SNR) of -6dB and an 8-speaker babble at an 
SNR of -2dB. Our goal is to provide a large source of data on consonant confusions 
by native listeners under different listening conditions covering the complete 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
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phoneme inventory of Modern Greek, using non-word materials that eliminate any 
word-frequency effects. 

 
 

2. Method 

2.1 Participants
 
The participants were 20 female speakers of Greek with a mean age of 19.8 years old 
(aged 19-20), all students at the Aristotle University of Thessaloniki Department of 
Linguistics. All participants reported normal hearing and no language impairment. 

2.2 Perceptual stimuli
 
The perceptual stimuli consisted of VCV tokens containing the stops /p/, /b/, /t/, /d/, 
/k/ and /g/, the fricatives /f/, v/, /θ/, /ð/, /s/, z/, x/ and /ɣ/, the nasals /m/ and /n/, the 
liquids /l/ and /ɾ/ and the affricates /ts/ and /dz/. All 20 consonants were recorded in 
the context of 3 vowels (/i/, /a/, /u/) in 9 possible combinations. Each VCV token was 
spoken with stress on the first or second syllable (e.g. /ˈiku/, /aˈsi/, /ˈanu/) by four 
native speakers of Standard Modern Greek (2 female and 2 male). The VCV tokens 
were presented in quiet (QUIET) and in the presence of two noise types, a competing 
speaker (COMP) and an 8-speaker babble (BABBLE). Maskers were taken from a freely 
available corpus containing, among others, sentences spoken by British English 
speakers (Cooke & Scharenborg 2008). In COMP, stimuli were presented to 
participants at a signal-to-noise ratio (SNR) of -6 dB and in BABBLE at an SNR of -2 
dB. Each of three test conditions (QUIET, COMP, BABBLE) contained two instances of 
each of the 20 consonants spoken from the four Standard Modern Greek speakers for 
a total of 160 VCV items per test condition (grand total of 3 × 160 = 480 items). 
 
 
2.3 Procedure
 
Participants were tested individually in the Phonetics Laboratory of the School of 
English, Aristotle University using a laptop computer and high-quality headphones 
(Sennheiser HD 280 Professional). Following each VCV item presentation (designed 
using PRAAT software, see Boersma & Weenink 2008), participants indicated which 
consonant they heard by clicking on a computer screen one of 20 consonant options 
written in Greek orthography (Fig. 1) using a mouse. QUIET was always presented 
first, followed by the two noise conditions (half of the times COMP followed QUIET 
and half of the times BABBLE followed QUIET). A practice task with 20 VCV tokens 
for each condition preceded testing to familiarize participants with the procedure. 
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Figure 1: Screenshot of the experiment layout. 

 
 
 
3. Results 
 
Figure 2 shows mean percent correct identification scores pooled over Greek 
consonants and speakers in each test condition. Identification scores in QUIET were 
near ceiling (96% correct). Identification scores in COMP were much lower (69% 
correct) than scores in QUIET but higher than scores in BABBLE (48% correct). A 
repeated-measures ANOVA on percentages of correct responses confirmed a 
significant effect of Test condition on identification scores [F(2,38) = 317.35,  
p<0.001]. Pairwise comparisons showed that participants achieved higher 
identification scores in QUIET than in COMP and BABBLE and that their identification 
scores in COMP were higher than their scores in BABBLE p<0.001. 
 

Figure 2: Mean percent correct identification of Greek consonants in each test condition. 

 
 
Figure 3 shows percent correct identification for each Greek consonant in each test 
condition. A repeated-measures ANOVA on percentages of correct responses with 
Test condition and Consonant as factors showed a significant main effect of  
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Figure 3: Percent correct identification for each of the 20 Greek consonants in each test condition. 

 
Table 1: Greek consonant confusion patterns in QUIET. Percentages of responses have been pooled over 

participants, consonant contexts and stress position. Responses less than 3% are not shown. 

         
Respon
se             

Sti
m. p b t d k g 

t
s 

d
z 

f v θ ð s z x ɣ m n l ɾ 

p 
10
0                    

b  
10
0                   

t   
9
5 5                 

d    
10
0                 

k     
10
0                

g      
9
8               

ts   7    
9
3              

dz        
9
9             

f         99            

v          
10
0           

θ         25  75          
ð          20  80         
s         3    93       3 

z              
10
0       

x         3      98      

ɣ               3 98     
m                 99    
n                 4 96   

l                   
10
0  

ɾ                    10
0 
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consonant, F(19,361) = 38.07, p<0.001 and a significant test condition × consonant 
interaction [F(46,722) = 16.16, p<0.001], indicating that some Greek consonants 
caused more difficulty to Greek speakers than other consonants and that identification 
for some consonants was more affected by the presence of noise than others. 
 In order to examine identification scores for individual Greek consonants in more 
detail, confusion matrices were compiled over all speakers, stress positions and vowel 
contexts for each testing position and are shown in Tables 1-3. Stimuli presented are 
displayed in rows and listeners’ responses in columns (in percentages, responses less 
than 3% are not shown). 
 Identification scores in QUIET (Table 1) ranged from 75% to 100% correct. Greek 
listeners identified 18/20 consonants at very high rates (>90% correct) and had 
difficulty identifying only two consonants, specifically the fricatives /θ/ and /ð/; both 
confusions were place-of-articulation confusions; dental /θ/ was confused with 
labiodental /f/ 25% of the times and dental /ð/ was confused with labiodental /v/ 20% 
of the times. 
 Identification scores in COMP (Table 2) ranged from 32% to 95% correct. Greek 
listeners identified at relatively high rates (>80% correct) /dz/, /s/, /z/, /x/ and /m/ and 
had most difficulties (<60% correct) with /p/ (mostly confused with /b/), /t/ (mostly 
confused with /d/), /θ/ (mostly confused with /f/), /ð/ (mostly confused with /v/, and 
/ɾ/ (mostly confused with /l/). In general, the affricates were the easiest to identify 
(85% correct), followed by the nasals (82% correct), the fricatives (70% correct), the 
liquids (65% correct) and, finally, the plosives (60% correct). 
 Identification scores in BABBLE (Table 3) ranged from 17% to 87% correct. Greek 
listeners showed moderate identification scores (>60% correct) for /b/, /dz/, /s/, /z/  
 
Table 2: Greek consonant confusion patterns in COMP. Percentages of responses have been pooled over 

participants, consonant contexts and stress position. Responses less than 3% are not shown 
         Response            

Stim. p b t d k g ts dz f v θ ð s z x ɣ m n l ɾ 

p 32 38 3 5 4    4 3     3 3 3    
b  68   3 3    6     3 5 3    
t  2 57 28              3   
d  9  68        5     3 9   
k 4 3 5  63 11   5    3  4      
g  6 3  10 70    3      3     
ts   6    79 14             
dz    4   3 91             
f         64 6 8  7  6  7    
v  5       1 77  4   3 6     
θ         24 3 45  15 1 10      
ð    3  3    31  37  6 3 7     
s       3      91 5       
z              95       
x     3          87      

ɣ          14  3   9 61   4  
m                 88 9   
n   5         4     9 76   
l            3    5  3 78 4 
ɾ  3        7  6    3 7 5 10 52 
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Table 3: Greek consonant confusion patterns in BABBLE. Percentages of responses have been pooled 
over participants, consonant contexts and stress position 

         Response            

Stim. p b t d k g ts dz f v θ ð s z x ɣ m n l ɾ 
p 17 30  4 9  3  4 3 4 3 8    3    
b 14 66  6              3   
t 4 13 38 27 6   3             
d 1 7 12 53  9    3  4         
k 4 3   44 17   5 3 5  3  4   4   
g 3 4 4 6 11 35 1 3  7  5 7       3 
ts     3  45 24     15 6       
dz   3 10  3 8 69             
f 8 3       48 6 3  6 3 6  5  3  
v 4 24 3 3  3  3 3 20   7  3 6 10    
θ  3     3  18 3 35 7 13 4 8      
ð  12 4 10      15  32   3  9    
s         7  3  69 14       
z        5     3 87       
x     5 3   11      63 3     

ɣ  8  3  9   1 17  6 3 7 3 26    3 
m  18        4  2 2    52 9   
n  6  3 3       3 12 3   3 53   
l 3 6  3         6 3    9 59  
ɾ  6 6 11      6  3 3   3 3  3 46 

 
 

Figure 4: Mean percent correct identification for voicing, place-of-articulation and manner-of-
articulation in each test condition. 

 
 
and /x/ and had most difficulties with /p/ (mostly confused with /b/), /t/ (mostly 
confused with /d/), /g/ (mostly confused with /k/), /v/ (mostly confused with /b/), /θ/ 
(mostly confused with /f/), /ð/ (mostly confused with /v/) and /ɣ/ (mostly confused 
with /v/). Again, the affricates were the easiest to identify (57% correct), followed this 
time by the nasals and the liquids (53% correct for both), the fricatives (47% correct), 
and, finally, again the plosives (42% correct). 
 A final analysis examined degree of difficulty as a function of the three dimensions 
along which consonants are characterized, namely voicing, place and manner of 
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articulation. Voicing had two values, voiced and voiceless. Place of articulation had 
four values, labial, dental, alveolar and velar. Finally, manner of articulation had five 
values, plosive, fricative, affricate, liquid and nasal. As shown in Figure 4, voicing 
proved to be a very robust feature across test conditions, followed by manner of 
articulation which was in turn followed by place of articulation. 
 
 
4. Discussion 
 
This paper examined the identification of Greek consonants by native listeners. The 
results provide a database for Greek consonant confusion patterns (including the 
affricates /ts/ and /dz/). The perceptual stimuli consisted of VCV tokens so that 
listeners could not make use of lexical information when performing the identification 
tasks. The VCV tokens were presented in quiet and in two types of noise, a competing 
speaker at an SNR of -6dB and an 8-speaker babble at an SNR of -2dB. 
 Greek listeners achieved excellent results across consonants in quiet (>90% 
correct) with the exception of the fricatives /θ/ (75% correct) and /ð/ (80% correct) 
(the non-sibilant fricatives are known to be difficult to identify, see e.g. Miller & 
Nicely 1955, Redford & Diehl 1999, Wang & Bilger 1973). Greek consonant 
identification deteriorated significantly in the two noise conditions. The 8-speaker 
babble had a greater deteriorating effect in Greek listeners’ identification scores than 
the competing speaker despite the fact that the former had a much higher signal-to-
noise ratio than latter. This result is in line with previous research (e.g. García 
Lecumberri & Cooke 2006, Simpson & Cooke 2005, van Dommelen & Hazan 2010) 
and can be interpreted as due to the fact that babble noise produces a combination of 
more energetic and more informational masking than a competing speaker. In the 
competing speaker condition, the affricates were the easiest to identify, followed by 
the nasals, the fricatives, the liquids and the plosives. In babble, the affricates were 
also the easiest to identify, followed this time by the nasals and the liquids, the 
fricatives, and, finally, again the plosives (see e.g. Weber & Smits 2003 for similar 
findings on American English listeners’ difficulty in perceiving plosives in noise). 
Across conditions, voicing proved to be a very robust feature, followed by manner of 
articulation and finally place of articulation (cf. Miller & Nicely 1955, Wang & Bilger 
1973, Phatak & Allen 2007, Phatak et al. 2008). 
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Abstract 
 
This study examined the allophonic realization of the lateral approximant /l/ as a 
rhotic sound, specifically a retroflex approximant [ɻ ] in the western Cretan dialect. 
Conversational speech data were collected from five villages. The results confirmed 
that the retroflex allophone occurred before back vowels, usually in non-prominent 
prosodic positions, i.e. more frequently in unstressed syllables than stressed ones and 
less frequently in word-initial syllable position than word-medial/-final one. The 
retroflex allophone differed from the standard one in terms of duration and F1 and F3. 
Our results add to the existing evidence that laterals and rhotics are closely related. 
 
Keywords: retroflexion, liquids, Western Crete 
 
 
1. Introduction 
 
To date there has been limited research on the phonetics and phonology of the dialect 
of Crete (e.g. Kontossopoulos 1969, Newton 1972, Trudgill 2003, Kappa 2001, 
Kappa & Vergis 2011). Early dialectal work used impressionistic descriptions of 
dialectal data which unavoidably relies on the researcher’s judgment. Only more 
recent work has started taking advantage of technological innovations such as 
acoustic analysis programs  that ensure an objective analysis of dialectal material (e.g. 
Trudgill 2009). 
 This study is part of a large project investigating the consonantal system of the 
western Cretan dialect at the phonological and phonetic levels with focus on major 
features of the dialect such as (extreme) palatalization and affrication of velars, 
prenasalization of stops and retroflexion of rhotics and lateral approximants. Here we 
focus on the allophonic realization of the lateral approximant /l/ as a rhotic, 
specifically a retroflex approximant [ɻ ] in the dialect. The retroflex approximant is a 
sound quite rare among European languages (e.g. Irish English). Greek has a rhotic 
phoneme in its inventory which is mostly realized as a tap [ɾ] and occasionally as an 
approximant [ɹ] with a varying place of articulation from front alveolar to post-
alveoral depending on context, prosodic position and speaker (Arvaniti 2007, 
Baltazani 2005, Baltazani & Nicolaidis 2012, 2013, Nicolaidis 2001 Nicolaidis & 
Baltazani 2011, 2013). The phenomenon of delateralization which results in the 
realization of /l/ as the rhotic [ɾ] is found in most Greek dialects including Standard 
Modern Greek but it only operates in Coda position (e.g. [a.ðel.ˈfos ] ~ [a.ðeɾ.ˈfos] 
‘brother’, [ˈil.θa] ~ [ˈiɾ.θa] ‘(I) came’) (see e.g. Newton 1972). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
874-883. Rhodes: University of the Aegean.
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 Previous research reports that the retroflex approximant is found in central and 
Western Crete with the villages of Anogeia and Sfakia being most frequently cited in 
the literature and being known to the public as having the retroflex approximant in 
their systems (Pangalos 1955, Kontossopoulos 1972, Newton 1972, Trudgill & 
Mansfield 1994, Kappa & Vergis 2011, Vergis 2012). 
 Based on data from one speaker from Anogeia, Kappa & Vergis (2011) 
documented the realization of the retroflex approximant in the context of [+back] 
Vowel in all prosodic conditions (stressed and unstressed syllables, word-initially and 
word-medially) and in both single and complex onsets as shown in examples (1-4): 

 
SMG    W. Cretan       Gloss  

(1) /ˈla.ði/       [ˈla.ði]   [ˈɻa.ði]       oil 
(2) /ˈte.los/      [ˈte.los]   [ˈte.ɻos]       end 
(3) /pla.sti.ˈko/      [pla.sti.ˈko]  [pɻa.sti.ˈko]      plastic  
(4) /e.ˈɣla.ko.na/      [e.ˈɣla.ko.na] [e.ˈɣɻa.ko.na]      (I) was running 
 

The goal of this paper is (a) to replicate the results in Kappa & Vergis (2011) in 
terms of the distribution of the retroflex allophone in the dialect by eliciting data from 
more speakers from a variety of villages in western Crete and (b) to offer quantitative 
data on the phenomenon of retroflexion by examining the fine-grained phonetic 
details of its realization as well as the similarities and differences between the 
acoustics of /ɾ/, /l/, and [ɻ ] in the dialect using acoustic measurements (duration and 
F1-F3 formant frequencies). Of interest are the environments that favor the 
application of the phenomenon, specifically following vowel, syllable position within 
the word and stressed vs. unstressed syllable position. 
 

 
2. Method 

2.1 Informants
 
Eight speakers of the western Cretan dialect were recorded, five male and three 
female. In this paper we present a detailed acoustic analysis of the male speakers 
(some interesting data from the female speakers are briefly discussed in Section 3). 
Our informants had a mean age of 66 years (range = 45-78 years) from the villages of 
Anogeia, Asi Gonia, Kouroutes, Agios Georgios and Episkopi. None of the 
informants had spent a period of more than six months away from his village.  

2.2 Elicitation of speech materials
 
Dialectal data were drawn from natural conversations (semi-directed interviews) 
between each informant and a native speaker of the western Cretan dialect. Each 
conversation revolved around informants’ hobbies, work, family and village and 
lasted approximately twenty minutes. Informants were recorded directly onto a laptop 
hard disk via a Blue Yeti microphone at a sampling rate of 44.1 kHz. 



[  876  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

2.3 Acoustic analysis 
 
Acoustic analysis was performed using the PRAAT speech analysis software (Boersma 
& Weenink, 2008). We measured the duration of [l], [ɻ ] (in cases where /l/ or /ɾ/ were 
realized as a retroflex by western Cretan speakers) and [ɾ] (duration of closure). 
Duration was measured from spectrograms, from the onset to the offset of periodic 
energy in F2. First (F1), second (F2) and third (F3) formant frequencies were 
measured at the centre of [l] and [ɻ ] (again in cases where /l/ or /ɾ/ were realized as a 
retroflex by western Cretan speakers). 
 
 
2. Results 

2.1 Descriptives 
 
The number of underlying /l/ and /ɾ/ instances identified for each western Cretan 
informant in the corpus are shown in Table 1. Table 2 displays the realizations of 
underlying /l/ and /ɾ/ by each informant. In order to present a complete picture of the 
allophonic realizations of /l/, apart from the standard [l] and the dialectal [ɻ] 
realizations, the palatal lateral approximant [ʎ]1 and the retroflex lateral approximant 
[ɭ] realizations are also given although not further analyzed. Underlying /l/ was 
realized 137 times as [l] and 60 times as [ɻ ]. There were also 5 [ɭ] realizations all 
produced by informant 3. Underlying /ɾ/ was realized 190 times as [ɾ] and 20 times as 
[ɻ ] (again all [ɻ ] realizations were produced by informant 3). With the exception of 
informant 3, who used extensive retroflexion in his speech, western Cretan speakers  
 

Table 1: Number of /l/ and /ɾ/ instances identified per informant in the corpus. 

Informant Underlying /l/ and /ɾ/  

1  69
2  99
3 130
4  72
5  80 

Total 450
 

Table 2: Number of realizations of underlying /l/ and /ɾ/ analyzed per informant in the corpus. 

 Underlying /l/  Underlying /ɾ/ 
Inform. Alveolar 

lateral  
approx. [l] 

Palatal 
lateral 

approx. [ʎ] 

Retroflex 
lateral 

approx. [ɭ] 

Retroflex 
approx. [ɻ] 

Alveolar 
tap [ɾ] 

Retroflex  
approx. [ɻ]

1 15   4 0 21 29  0 
2 41 10 0  5 43  0 
3 43  6 5 21 35 20 

                                                 
1 Palatal [ʎ] is an allophone of /l/ when the latter is followed by /i/ and a back vowel in the same 
syllable (e.g. Arvaniti, 2007) and is found in all Greek dialects including Standard Modern Greek. 
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4 24  3 0  9 36  0 
5  14 15 0  8 43  0 

Total 137 38 5 60 190 20 

Table 3: Number of realizations of underlying /l/ and /ɾ/ as a function of the following vowel. 

 Underlying /l/  Underlying /ɾ/ 
Context Alveolar 

lateral  
approx. [l] 

Palatal 
lateral 

approx. [ʎ] 

Retroflex 
lateral 

approx. [ɭ] 

Retroflex 
approx. [ɻ] 

Alveolar 
tap [ɾ] 

Retroflex  
approx. [ɻ] 

_i  36   17 2  0 48  2 
_e  57   4 1  0 27  5 
_a  32  12 1 36 71 11 
_o    8   5 1 19 40  2 
_u   4  0 0  5  4  0 

Total 137 38 5 60 190 20 
 
therefore did not use the retroflex approximant [ɭ] realization as an allophone of /l/ or 
the retroflex approximant [ɻ ] realization as an allophone of /ɾ/. 
 The degree of the use of retroflexion by western Cretan speakers can be better 
visualized when looking at Table 3 showing the realizations of /l/ and /ɾ/ (pooled over 
informants) as a function of the following vowel. The standard [l] realization was 
mainly used by the informants before front vowels (/i, e/) as shown in (5) but not 
exlusively since there were also [l] realizations before back vowels (/a, o, u/) as 
shown in (6). On the ther other hand, as expected the dialectal [ɻ ] allophone of 
underlying /l/ occured only before back vowels as shown in examples (7-8). Both the 
dialectal retroflex approximant [ɻ] and the standard lateral approximant [l] realization 
were therefore used by western Cretan speakers in front of back vowels with a slight 
preference for the dialectal one; the dialectal realization was used 60 times and the 
standard realization 44 times pooled over back vowels (36 vs. 32 times respectively 
before /a/, 19 vs. 8 times respectively before /o/ and 4 times each before /u/). One 
final point to be made concerns the use of retroflexion by informant 3. The extensive 
use of retroflexion in his speech discussed in the previous paragraph was confirmed 
by the fact that not only did he use the retroflex realization as an allophone of 
underlying /ɾ/ (he produced all 20 retroflex approximant [ɻ] instances shown in the 
last column of Table 4) as shown in (9) but he did so in all contexts (i.e., including the 
use of the retroflex realization before the front vowels /i, e/) as shown in (10). 
 

SMG    W. Cretan       Gloss  
(5) /ˈpo.le.mo/      [ˈpo.le.mo] [ˈpo.le.mo]       war 
(6) /ði.la.ˈði/      [ði.la.ˈði]  [ði.la.ˈði]      that is  
(7)   /ˈθa.la.sa/      [ˈθa.la.sa] [ˈθa.ɻa.sa]      sea 
(8)  /ˈte.los/      [ˈte.los]  [ˈte.ɻos]      end 
(9)  /ˈte.se.ɾa/      [ˈte.se.ɾa] [ˈte.se.ɻa]      four 
(10)  /ˈko.ɾes/      [ˈko.ɾes]  [ˈko.ɻes]      daughters    
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Table 4: Number of realizations of the standard [l] and the dialectal [ɻ] realizations of /l/ in word-
initial, medial and final position before back vowels /a, o, u/. 

Syllable position Realization of underlying /l/ 

 Alveolar lateral  
approx. [l] 

Retroflex 
approx. [ɻ] 

 

Word-initial  4  1  
Word-medial 14 23  
Word-final 26 36  

 
 Table 4 displays the frequencies of the standard [l] and the dialectal [ɻ] realization 
before back vowels (pooled over informants) as a function of syllable position within 
the word. In word-initial syllable position, there were 4 vs. 1 realization for the 
standard and the dialectal realization respectively (i.e., 20% of the times the latter 
realization was preferred); in word-medial syllable position, there were 14 vs. 23 
realizations for the standard and the dialectal realization respectively (i.e., 62% of the 
times the latter realization was preferred); and in word-final syllable position there 
were 26 vs. 36 realizations for the standard and the dialectal realization respectively 
(i.e., 58% of the times the latter realization was preferred) (see examples below for 
syllables in word-initial (11-12), word-medial (13-14) and word-final position (15-
16). Given that across syllable position (Table 3) there were 44 vs. 60 realizations for 
the standard and the dialectal realization respectively (i.e., 58% of the times the latter 
realization was preferred), the dialectal realization was much less preferred in word-
initial position (but note that there were only 5 instances in total in our corpus in this 
position) compared to the other two positions (the dialectal realization in those 
positions was preferred approximately as commonly as it did when looking the data 
across syllable position). 
 

SMG    W. Cretan       Gloss  
(11) /ˈla.ɾi.sa/      [ˈla.ɾi.sa]  [ˈla.ɾi.sa]       Larissa 
(12) /ˈlo.ɣo/       [ˈlo.ɣo]   [ˈɻo.ɣo]      reason 
(13) /ði.la.ˈði/      [ði.la.ˈði]  [ði.la.ˈði]      that is  
(14) /ˈa.lo.ɣo/      [ˈa.lo.ɣo]  [ˈa.ɻo.ɣo]      horse 
(15) /ˈe.va.la/      [ˈe.va.la]  [ˈe.va.la]      (I) put 
(16) /ˈi.θe.la/      [ˈi.θe.la]  [ˈi.θe.ɻa]      (I) wanted 
 
 Table 5 displays the frequencies of the standard [l] and the dialectal [ɻ] realization 
before back vowels (pooled over informants) as a function of stress. In stressed 
position, there were 19 vs. 18 realizations for the standard and the dialectal realization 
respectively (i.e., 49% of the times the latter realization was preferred) (examples 17-
18); in unstressed position, there were 25 vs. 42 realizations for the standard and the 
dialectal realization respectively (i.e., 63% of the times the latter realization was 
preferred) (examples 19-20); Given that across stress position (see Table 3) there were 
44 vs. 60 realizations for the standard and the dialectal realization respectively (i.e., 
62% of the times the latter realization was preferred), the dialectal realization was 
more preferred than the standard one in ustressed position when compared to what 
happens when looking the data across stress condition. 
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Table 5: Number of realizations of the standard [l] and the dialectal [ɻ] realizations of /l/ in stressed and 
unstressed syllable position before back vowels /a, o, u/. 
Stress Surface realization of underlying /l/ 

 Alveolar lateral  
approx. [l] 

Retroflex 
approx. [ɻ] 

 

Yes 19 18  
No 25 42  

 
SMG    W. Cretan       Gloss  

(17) /po.ˈla/      [po.ˈla]   [po.ˈla]       many 
(18) /a.ˈla/        [a.ˈla]   [a.ˈɻa]       but 
(19) /ˈi.le.ɣa/      [ˈi.le.ɣa]   [ˈi.le.ɣa]      (I) was saying  
(20) /ˈa.la/       [ˈa.la]  [ˈa.ɻa]       other 
 
 
2.2 Acoustic analysis 
 
Figure 1 shows mean duration (sec) for the standard [l] and the dialectal [ɻ] realization 
of /l/. Mean duration of [ɾ] is also given for comparison reasons. Mean duration did 
not differ for [l] and [ɻ] (0.060 sec vs. 0.056 sec respectively, p > 0.05) and both [l] 
and [ɻ] had a significantly longer duration than [ɾ] (0.30 sec) p < 0.01. 
 

Figure 1. Mean duration (sec) of /l/, /ɾ/ and /ɻ/ in the western Cretan dialect. 

 
 

Figure 2 shows mean F1 (Hz) for the standard [l] and the dialectal [ɻ] realization of /l/ 
by western Cretan speakers. The dialectal realization had a higher F2 than the 
standard realization (496 Hz vs. 417 Hz respectively), p < 0.01. Figure 3 shows mean 
F2 (Hz) for the standard [l] and the dialectal [ɻ] realization of /l/. The two realizations 
did not differ significantly (1469 Hz vs. 1401 Hz respectively), p > 0.05. Finally, 
figure 4 shows mean F3 (Hz) for the standard [l] and the dialectal [ɻ] realization of /l/ 
by western Cretan speakers. It can be seen that the dialectal realization had a higher 
F3 than the standard realization (2576 Hz vs. 1979 Hz respectively), p < 0.01. 
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Figure 2: Mean F1 (Hz) of /l/ and /ɻ/ in the western Cretan dialect. 

 
 

Figure 3: Mean F2 (Hz) of /l/ and /ɻ/ in the western Cretan dialect. 

 
 

Figure 4: Mean F3 (Hz) of /l/ and /ɻ/ in the western Cretan dialect. 
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3. Discussion 
 
This paper examined the delateralization and retroflexion of /l/ before back vowels 
/a/, /o/ and /u/ in the western Cretan dialect. The materials were drawn from 
conversations between the participants and a native speaker of the dialect. We 
investigated the distribution of retroflexion as a function of stress and syllable 
position within the domain of word (i.e., whether the syllable is domain initial, medial 
or final) in the dialect as well as the acoustic realization of retroflexion by measuring 
(a) the duration of [l], [ɻ ] and [ɾ]; (b) F1-F3 formant frequencies of [l] and [ɻ ]. 
 The results showed that all our western Cretan informants use both the standard 
alveolar [l] and the dialectal retroflex [ɻ] realization before back vowels. The 
phenomenon of retroflexion is therefore documented in several villages in western 
Crete and its occurrence is not restricted in Anogeia and Sfakia. Our informants 
showed a preference for the dialectal retroflex [ɻ ] allophone compared to the standard  
alveolar [l] allophone before back vowels (44 vs. 60 instances respectively pooled 
over speakers). The use of retroflex [ɻ] as an allophone of /l/ was thus not obligatory; 
the same speaker may use/not use it in the same environment and it is interesting to 
note that we found instances of the same word spoken by the same informant with and 
without retroflexion. From our discussions with the informants it became apparent 
that they are aware of the use of [ɻ] in their speech. Our results also showed that one 
of the speakers of the dialect that we recorded used extensive retroflexion in his 
speech; he used the retroflex lateral approximant [ɭ] as an allophone of underlying /l/ 
and also the retroflex [ɻ] as an allophone of underlying /ɾ/. In order to conclude 
whether this was an idiosyncratic use of retroflexion or a phenomenon more 
widespread in western Crete, we would need recordings and analyses of more 
speakers of the dialect. 
 The acoustic analysis showed that the standard [l] and the dialectal [ɻ] realization 
differ significantly in terms of duration, F1 and F3 frequencies. The dialectal [ɻ] 
realization had a longer duration, a higher F1 and lower F3 than the standard, 
providing acoustic evidence for retroflexion in the western Cretan dialect. 
 An examination of the frequency of retroflexion as a function of syllable position 
within the word showed that it was less preferred in word-initial position (i.e., 
speakers used more often the standard [l] instead of the dialectal realization [ɻ ]) but 
these results should be treated with caution because they refer to a small number of 
instances. Regarding the effect of stress, it was found that speakers used the dialectal 
realization more frequently in unstressed position than in stressed position compared 
to the use of retroflexion pooled over stress position. The above findings show (a) that 
retroflexion is usually preferred in perceptually non-prominent positions, such as 
unstressed syllables and non-word initial ones and (b) that the underlying /l/ is 
realized faithfully in salient/prominent positions, such as stressed and word-initial 
ones.  
 The examination of our data also revealed cases of leftward retroflex harmony 
attested by the speaker that showed extensive retroflexion in his speech, e.g. /leˈɾono/ 
> [ɻeˈɻono]  ‘make dirty’, thus confirming the findings of Kappa & Vergis (2011). 
Retroflex harmony seems to be sensitive to sociolinguistic factors, as far as the 
direction of retroflex harmony concerns; there were some interesting data, attested in 
the speech of the female speakers of the dialect, showing a rightward retroflex 
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harmony, e.g. /kavaˈlaɾis/ > [kavaˈɻaɻis] ‘horseman’, /psiloˈɾiti/ > [psiɻoˈɻiti] 
‘mountain name’. The acoustic analysis of the speech of our female informants is still 
in progress and is expected to provide answers to questions related to the application 
of retroflex harmony in the dialect, differences on the use of retroflexion between 
male and female speakers (cf. Vergis 2012), the spreading of retroflexion across 
word-boundaries etc. 
 To summarize, our results provide experimental evidence on the application of 
retroflexion in a number of villages in western Crete and add to existing evidence that 
laterals and rhotics are closely related forming the natural class of liquids (e.g. Walsh 
Dickey, 1997).  
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Abstract 
 
Προτείνεται η διάκριση των πελοποννησιακών διαλέκτων σε πελοποννησιακές ποικιλίες 
(γλωσσολογικός προσδιορισμός) και σε ποικιλίες του πελοποννησιακού χώρου (γεωγραφικός 
προσδιορισμός). Ο δεύτερος περιλαμβάνει την τσακωνική και τη μανιάτικη, οι οποίες 
εξετάζονται σε σχέση με τις πελοποννησιακές ποικιλίες. Αναλύονται: α) το πρόβλημα του 
κοινού δωρικού υποστρώματος· β) το πρόβλημα των επαφών με άλλες γλώσσες: i) 
υποτιθέμενες επαφές που προτάθηκαν στο παρελθόν και έχουν απορριφθεί από την έρευνα 
αλλά εμφανίζονται σποραδικά στη μοντέρνα εκδοχή τους, ii) πραγματικές επαφές με την 
τουρκική, με βαλκανικές και ρομανικές γλώσσες. Το αποτύπωμα των γλωσσών αυτών 
διατηρείται ως σήμερα και επηρεάζει την τυπολογική κατάταξη των πελοποννησιακών 
ποικιλιών στην κλίμακα δανεισμού που υιοθετείται εδώ (Thomason 2001: 70-71)· γ) το 
πρόβλημα της παραστρωματικής επαφής που θέτει η παρουσία επτανησιακών, 
στερεοελλαδίτικων και δυτικοκρητικών στοιχείων στις γειτονικές πελοποννησιακές ποικιλίες. 
 
Key-words: Peloponnesian varieties, varieties of the Peloponnese, contact-induced change, 
shift-induced change, language / dialect death 
 
 
1. Introduction 
 
Modern Greek dialectology has often focused on the difficulties posed for the study of the 
northern dialects both by the migration of dialect-speaking populations from Asia Minor, 
Eastern Thrace and Bulgaria to areas of Macedonia and Thrace at the beginning of the 20th 
century, and by the historical presence of Slavic-speaking and Vlach-speaking populations in 
the same areas (see Tzitzilis 2000, Trudgill 2003: 47-8). In contrast, the rest of what is now 
Greece is usually considered to be linguistically fairly homogeneous, without any significant 
breaks in the dialect continuum. The Peloponnese in particular, with the somewhat vaguely 
defined exceptions of a north-eastern Arvanitika-speaking area, Tsakonia, and, in part, Mani, 
is considered diachronically to have been home to a fairly uniform linguistic variety, which, 
together with the dialect of the Ionian islands, formed the linguistic nucleus from which 
Standard Modern Greek is said to have developed (Browning 1969: 105-106, Mackridge 
1994: 44-45, Kontosopoulos 1999: 198, amongst others). This view, which is based more on 
historical and political facts than on linguistic evidence, has already received a certain 
amount of criticism, most notably by Pantelidis in a series of articles (2001, 2010, 2014). In 
this article I examine the hypothesis that the Peloponnese is not in fact characterised by 
linguistic homogeneity in either historical or geographical terms, but is in reality an area 
where varieties with greater or lesser degrees of genetic and typological relatedness have 
existed side by side for centuries. This has resulted in the emergence of a network of 
language contacts of a permanent nature, and in linguistic competition (often unequal) which 
has had consequences at all levels of the systems of the varieties concerned, and has led to 
phenomena of language change and language shift, which are difficult to describe in detail, 
but nonetheless should not be overlooked.  
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
884-894. Rhodes: University of the Aegean.
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2. Methodology and theoretical framework 
 
In methodological terms a distinction is made between Peloponnesian varieties, a linguistic 
definition which indicates that these varieties constitute a unified group of modern Greek 
dialects with basic characteristics in common, and varieties of the Peloponnese, a 
geographical definition, which is used to refer either to those modern Greek dialects which do 
not share the characteristics of the Peloponnesian varieties (Tsakonian, Maniot) or to other 
languages that were spoken in the Peloponnese (Slavic, Romance, Turkish) or are still spoken 
sporadically today (Arvanitika).1 

This article, which deals with issues of historical language contact, makes use of the 
following theoretical principles (Weinreich 1968, Trudgill 1986, Goebl et al. 1997, 
Thomason & Kaufman 1988, Thomason 2001, Winford 2002, amongst others): 

a) Instances of contact-induced language change are understood as changes which would 
have been less likely to occur in the absence of such contact. In consequence I will concern 
myself with changes that are not adequately explained as internal developments in individual 
varieties. 

b) Reference to the presence of substrate elements should be understood as referring to the 
shift of one group of speakers from their own language to the language of another group, 
where in the course of the shift some elements from the first variety are retained. The study of 
substrate influence is particularly useful for the historical evaluation of contact in the 
Peloponnese, especially since in some areas we have a sequence of successive substrates. 

c) Interference-induced changes are divided into those resulting from borrowing and those 
resulting from language shift. These are different phenomena, given that changes of the 
former type begin at the level of vocabulary and subsequently extend to the other levels. They 
are found in varieties that are spoken fluently. Changes of the latter type affect phonology 
and syntax first, and appear mainly in varieties that have been imperfectly learnt. Both types 
of changes are found in the dialects examined here. 

d) As regards borrowing, hierarchies have been proposed (probabilistic, implicational etc.) 
based on the intensity of contact (Thomason & Kaufman 1988, Romaine 1995, Matras 1998, 
2007, Field 2002, amongst others): the more intense the contact, the more levels of the 
system of the languages in contact are affected. Here I attempt a similar categorization of the 
languages and dialects of the Peloponnese. 

e) It should be emphasized that the intensity of contact and the typological distance 
between the languages in contact are directly linked: the smaller the typological distance 
between the two varieties, the lower the intensity of contact required for linguistic effects to 
be present, and the higher the likelihood of exceptions to the borrowing hierarchies. Thus it is 
clear that the small genetic and typological distance of the modern Greek dialects of the 
Peloponnese amongst themselves and from SMG creates additional difficulties in any attempt 
at their categorization.  

f) When investigating language contact it is essential to take into account the external 
situation (historical and socio-political conditions), as well as the attitudes of the speakers as 
they have developed in the situation in question. The concepts of the extralinguistic 
environment and of speaker attitudes are critical, especially for the theory of language death 
(Sasse 1992), and by extension, dialect death. Unfortunately we have no information 
regarding the attitudes of speakers from the Peloponnese, especially for earlier periods. Thus 
                                                            
1 The distinction adopted here between Peloponnesian varieties and varieties of the Peloponnese was suggested 
by Tzitzilis (personal communication) and is an example of the application of the more general principle of 
distinguishing varieties based on geographical and linguistic criteria, widely applied in Tzitzilis (in 2014a), 
where we find, for example, the distinction between Asia Minor dialects and dialects of Asia Minor, or between 
Northern dialects and dialects of northern Greece. 
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we have to make do with the information we possess concerning historical and social 
conditions in the area. This information is presented here in conjunction with the linguistic 
consequences of contact in each historical period. 
 
 
3. The Doric substrate 
 
It is known that the old Doric dialects, including some Peloponnesian dialects, were 
particularly resilient in the face of the spread of the Hellenistic Koine, and continued to be 
spoken, in many cases for several centuries, into the Christian era (see Horrocks 2010: 88). 
The most conclusive proof of their resilience, however, is a) the Tsakonian dialect itself and 
b) the existence of Doric substrate elements in Maniot, in areas of Laconia, and also 
elsewhere in the Peloponnese.  

That Tsakonian preserves many Doric characteristics has been shown from very early on 
(for example Deffner 1880, 1881, Chatzidakis 1896, 1901, 1905, Scutt 1912, Anagnostopulos 
1926). Recent research (Tzitzilis 2014b) has made it clear that Tsakonian represents the 
continuation of ancient Laconian, and not only preserves a significant body of Laconian 
phonological, morphological and lexical characteristics, but is also of value for the 
reconstruction of the ancient dialect. Phonological characteristics include the phonological 
weakening of /s/, expressed in the form of rhotacism in final position and deletion in 
intervocalic position, e.g. Ancient Greek κακός > Laconian κακόρ > Tsakonian κακό(ρ) 
[kakó(r)]. At the level of morphology we have, for example, the characteristic periphrastic 
nature of the verbal system in the present indicative and the imperfect, e.g. Tsakonian εμι 
γράφου [emiγráfu] ‘I write’ = Ancient Greek εἰμί γράφων, and the archaic nature of fully 
integrated inflectional paradigms, such as the mediopassive aorist, e.g. Tsakonian ορά-μα 
[oráma] ‘I was seen’ (see Ancient Greek *-μᾱν, which is attested as -μην, for example, in 
Attic ἐδό-μην, middle aorist of the verb δίδωμι ‘give’) etc. At the level of the lexicon, a 
striking amount of basic vocabulary items, grammatical words and closed categories are of 
Laconian origin, e.g. Tsakonian μάτη [máti] ‘mother’ < Doric μάτηρ, Tsakonian ψιλέ [psile] 
‘eye’ < Doric ὀπτίλος, Tsakonian ε-τού [etu] ‘you (sg.)’ < Doric τυ etc.  

Naturally, the influence exerted on the dialect by successive koines (Hellenistic, Μedieval, 
Modern Greek) is considerable and undeniable, as shown by the presence of many tens of 
mediaeval Greek words, e.g. έργαση [érγasi] (< έργαση) ‘processing of raw materials’ ζωντίνι 
[zondíni] (< ζωντίμιον) ‘animal’, καπνικό [kapnikó] (< καπνικόν) ‘house’, κακοψυχώ 
[kakopsixó] (< κακοψυχώ) ‘die horribly’, έδαρι [éδari] (< εδάρε) ‘now’ etc. (Tzitzilis 2014 
b); in addition, it is likely that there has also been influence from neighbouring dialects. 

Thus the character of the dialect today represents a combination of modern elements 
which have developed either in isolation or in contact with the above varieties, and its 
Laconian past. The essential fact, to which I will subsequently return, is as follows: the 
Laconian nucleus at the level of structure and vocabulary, together with the number of 
innovations that are exclusive to Tsakonian, show that its speakers never ceased to retain full 
linguistic competence in the dialect, and that the linguistic results of contact fall into the 
category of borrowing, mainly lexical borrowing, and much less structural borrowing. Of 
course this discussion excludes the more recent period, when Tsakonian shows all the signs 
of a dying language (Liosis 2007).  

In Maniot, the following elements are usually presented as Doric/Laconian (Vagiakakos 
1987-8, Basea 2014): a) preservation of Doric a in root and grammatical morphemes, e.g. 
δομά [δomá], μάκος [mákos], cf. SMG δομή [δomí], μήκος [míkos], pronunciation of υ as [u] 
/ [iu], e.g. μουρτέα [murtéa], κιουλάω [culáo], cf. SMG μυρτιά [mirtçá], κυλάω [ciláo], and of 
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ω as [u], e.g. στρούμα [strúma], cf. SMG στρώμα [stroma] etc., preservation of the digamma, 
if only in the place-name Βοίτυλο [vítilo], and the rarely occurring change of [θ] > [s], e.g. 
λάπασο [lápaso], cf SMG λάπαθο [lápaθo]. It should be noted that all the above phonetic 
characteristics also appear in Tsakonian,2 while instances of Doric a and of the pronunciation 
of υ as [u] / [iu] are scattered throughout the Peloponnesian dialects, though concentrated 
particularly in areas of Arcadia such as Gortynia, and areas of Laconia such as Bardounia, 
Oinountas etc. (Pantelidis 2014). The geographical proximity of these areas, i.e. Arcadia and 
Tsakonia, to Laconia and Mani, leads to the question of whether these elements, together 
with a significant number of common, often exclusive, lexical archaisms, represent the 
remnants of a wider area of linguistic unity that existed in the past, given the considerably 
greater geographical extent of Tsakonian up until the later medieval period and beyond (see 
below). 
 
 
4. Slavic settlement 
 
The first great historical and social upheavals that could have played a role in the break-up of 
this linguistic entity are associated with the migration and settlement of Slavic tribes in the 
Peloponnese from as early as the 7th century AD. Modern historical research has confirmed 
beyond doubt the presence of this Slavic element, which is also backed up by studies of 
place-names such as that of Georgacas and McDonald (1968). It is, however, historically 
proven that the settlement of the Slavs is associated mainly with the mountainous areas of the 
Peloponnese, and certainly not with the eastern part, most of which, together with Attica, 
never ceased to form an  integral part of the Byzantine state, organised initially in the theme 
of Hellas. Based on the evidence of the Chronicle of Monemvasia, the historicity of which is 
generally accepted, subject to some reservations, Slavic incursions led to the displacement of 
local populations, mainly of the western and northern Peloponnese; the inhabitants of Patras 
migrated to Reggio Calabria (from where they returned in 805), the people of Argos to an 
island in the gulf of Nafplio, the Corinthians to Aigina, the Laconians founded Monemvasia, 
while the farmers and shepherds among them, who were probably the ancestors of the 
modern Tsakonians, fled to adjacent areas of rough and difficult terrain which were known as 
Τζακωνίαι. From the beginning of the 9th century, the Peloponnese once again becomes a unit 
of the state through the creation of the Peloponnesian theme with its capital at Corinth. The 
statement that the Peloponnese was ethnically reinforced at this time by Greek Christian 
populations from Asia Minor and elsewhere has historical support. It is likely that the Slavic 
populations were completely assimilated between the 10th and the 15th centuries.3 

Based on the historical fact of the Slavic presence in the Peloponnese, during the 19th 
century theories began to take shape proposing the complete Slavicization and expulsion of 
the Greek population of the Peloponnese, the most important supporters of this view being 
Kopitar (1822) and Fallmerayer (1836); the theory of the Slavic origin of the Tsakonians was 
                                                            
2 For the development of υ and the distribution of [u] and [iu] in the modern Tsakonian dialects, see Liosis & 
Papadamou 2011, with further bibliography. The complementary distribution of the two outcomes, with one 
found in Peloponnesian Tsakonian (distinction based on phonetic environment) and the other in the Tsakonian 
dialect of the Propontis (exclusive presence of [u]) leads Tzitzilis (2014) to form the hypothesis that these two 
outcomes of υ were both present in Neo-Laconian, where they were distinguished by sociolinguistic factors, 
which later took on a geographical character. This reference, inasmuch as it can be confirmed, is valuable 
because it represents one of the few instances in the history of the Greek language and its dialects where we can 
locate the origins of historical changes and geographical isoglosses as arising from social variation. 
3 For the historical references in this paragraph, see, amongst others, Christofilopoulou (1970), Svoronos (1970: 
334-337), Caratzas (1976: 198-202), Kiriakidis (1947:64), Ahrweiler (1966: 399), Treadgold (1997: 321, 427-
8), Fine (1983: 61-4), Haldon (1997: 65). 
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based on unscientific etymologies of Tsakonian words as Slavic. This theory, despite the 
severe criticism it received even at that time (Thumb 1894), survived in various versions into 
the first half of the 20th century: I refer, for example, to Hesseling (1906) and the theory of 
linguistic mixture of Tsakonians and Avars. There is also a characteristic reference in 
Trudgill (2012), who, citing Hesseling’s theory, proposes that Tsakonian may be derived 
from a pidgin that arose through contact between local people and the Avars, and 
subsequently developed into a creole or creoloid language. As evidence for this he presents, 
for example, the simple syllable structure of Tsakonian, which has the form (C)V, i.e. without 
any final consonants, as well as the absence of consonant clusters, e.g. Ancient Greek 
ἀτράκτους (acc. pl.) > Tsakonian [a-ί-thu] ‘spindle’. The simplicity of its morphological 
system is allegedly evident from the tendency for indeclinable nouns, especially in the plural, 
e.g. nom. pl. [i ón-u] (= οι όνοι) ~ acc. pl. [tur ón-u] (= τους όνους) ‘the donkeys’ etc. Similar 
phenomena are proposed as general predictions for the character of pidgins, which are 
considered, since they have been created to facilitate communication between groups who 
speak different languages, to be characterised by reduced functionality and a reduced amount 
of linguistic material: fewer words, simplified phonological, morphological and syntactic 
systems, and appearance of unmarked / universal linguistic characteristics (see Thomason 
2001: 157-195). 

Even if we ignore the proven close genetic relationship between Tsakonian and Laconian, 
to which we have previously referred, which invalidates its characterization as a pidgin –
pidgins by definition lack mother languages– it is sufficient to state the following: 

a) As regards the Avars and their language, our knowledge is limited and uncertain (see 
Rόna-Tas 1999: 116, Marcantonio 2002: 24 for their possible Ugric origin), and thus the 
presence of Avar linguistic elements in Tsakonian, let alone to the point that would justify its 
classification as a pidgin, cannot be proven. 

b) The Slavic elements in Tsakonian are very few in number, and are confined to the 
vocabulary. Indeed, according to Tzitzilis (2014 b), they are much fewer in number than in 
the other dialects of continental Greece, and most of them are also present in SMG and the 
Peloponnesian dialects, from which they probably passed into Tsakonian: ασβό [asvó] 
‘fadger’, βάλτε [válte] ‘swamp’, ζακόνι [zakóni] ‘custom’, κόρα [kóra] ‘crust’, λόγγο [lógo] 
‘scrub’, ρούχο [rúxo] ‘garment’, σανέ [sané] ‘hay’, σβάρνα [svárna] ‘harrow’ etc. 

c) The tendency for open syllables, especially in word-final position, and the tendency for 
restriction of the declensional system are directions of development that have been followed 
by many modern Greek dialects, and are in fact characteristic of the history of the Greek 
language in general (Tzitzilis 2014 a). For Tsakonian in particular, the tendency for syllables 
to end with a vowel, which has reached an advanced stage in this dialect and involves the 
phonological weakening and deletion of /s/, is, as we have previously stated, already present 
in Laconian, that is to say, it predates considerably the alleged Avaro-Slavic presence in the 
area. In addition, the consonantal system of the dialect contains series of aspirated stops (/kh/, 
/ph/, /th/, /tsh/) and palato-alveolar consonants (//, /t/, /ʒ/, /dʒ/), which are of course absent 
from SMG and therefore can be considered neither simplified nor unmarked. The same is true 
of the nominal system: Tsakonian is the only modern Greek dialect which has preserved 
traces of the ancient dative singular ending in the system of its personal pronouns, e.g. μοι 
[mi], ντοι [ndi]  etc., and in nouns denoting family relationships, e.g. ματερί [materí], σατερί 
[saterí] (Tzitzilis 2014 b). The complexity of the morphological system of this dialect is also 
apparent, for example, when we examine the periphrastic verb forms which make use of the 
present and perfect participles and involve the morphological marking of gender distinctions 
which are absent from the verbal system of SMG, e.g. the verb I write in Tsakonian is εμι 
γράφου [emiγráfu], εμι γράφα [emiγráfa], εμι γράφουντα [emiγráfunda] for masculine, 
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feminine and neuter respectively. All these features constitute major violations of the 
typological predictions for the characteristics of contact languages.  

Thus the intensity of the contact between Slavic groups and the Tsakonians, even if we 
accept that it existed, was extremely low, and the results are confined to the vocabulary. It is 
worth noting that, according to Basea (2014), Slavic influence in Mani was similarly 
insignificant and restricted to the same level. It is only in the Outer Mani, i.e. the area that 
bordered with the Slavs of Taygetos, the Meligi and the Ezerites, that we find larger numbers 
of Slavic loan words, including some that have quite a restricted distribution: βορός [vorós] 
‘heap’, γρεμπένι [γrebéni] ‘comb (of poultry)’, τρόσκα [tróska] ‘hole’. It is not by chance that 
the same area is home to the largest number of Slavic place-names, e.g. Πάνιτσα, Τόμπρα, 
Νίκοβο etc. (Malingoudis 1981). In fact, throughout the Peloponnese more generally, the 
Slavic influence is not qualitatively different from that described here; Pantelidis (2014) 
orders Slavic loan words after Turkish and Italian loans in terms of number, and observes that 
they are confined to cultural words, in particular words relating to animal husbandry, 
agriculture and household objects.  

 
 

5. Latin and Turkish rule 
 
The examination of influence from the Romance languages, i.e. Medieval French and 
Venetian / Italian, as well as from Turkish, seems to lead us to similar conclusions. As 
regards French in particular, I refer to the observation of Egea (1988) concerning the 
presence of medieval French vocabulary items in the Chronicle of the Morea, a text dating 
from the beginning of the 14th century with many Peloponnesian dialect elements, whose 
anti-Byzantine political orientation makes it probable that it was modelled on a French 
prototype; in one text of about 10000 lines, there are only 28 loan words, all of which belong 
to the field of military or administrative terminology, e.g. κομεσιόν ‘commission’, κουμού 
‘council’, μισίρ ‘sir’, ρόι ‘king’ etc. If we accept that the Chronicle represents, at least to 
some degree, the language of the time and place, it is clear that these words pass through the 
medieval vocabulary like shooting stars; they last only as long as the Frankish conquest.  

The presence of Venetian and Italian vocabulary items is somewhat more deeply felt. 
Indeed, in some cases we find verbal or indeclinable loans in the Peloponnesian dialects, e.g. 
στουπίρω [stupíro] ‘be surprised’, ντελέγκου [delé()gu] ‘immediately’ (Pantelidis, 2014), 
while in the Mani (Basea, 2014) we find some loan words that are exclusive to this area or 
are found only in dialects with a strong Venetian influence, such as those of the Ionian 
islands, e.g. αλαβία [alavía] ‘immediately’, καζίο [kazío] ‘serious event’, καπουράλος ‘group 
leader’. 

It is only from Turkish that we find a relatively large number of loan words, because 
contact with this language was both long-lasting and of more recent date. In the 
Peloponnesian dialects, in addition to independent vocabulary items we also find a few 
derivational morphemes, such as -λής, -τζής, and -λίκι, although they are not as productive 
here as in the northern dialects (Kiranoudis 2009). In general, most of the Turkish loan words 
are also present in SMG, including these derivational morphemes. The conclusion which 
emerges is that neither the Western languages nor Turkish have been able to influence the 
system of the Peloponnesian varieties at a deeper level. These were the languages of a ruling 
class which was few in number and probably bilingual, and of a geographically distant 
administration. For Turkish in particular, we have the valuable testimony of the Turkish 
traveller Evliya Celebi (Kostakis 1981), who gives a list of the languages spoken in the 
Peloponnese at the end of the 17th century; these consist of Greek, the “pure” Greek of 
Mystras, Tsakonian, Maniot, and Arvanitika. Apart from the distinction between Greek and 
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“pure” Greek, which hints at a diglossic situation involving the use of high and low varieties 
of the language, the most interesting thing about this list is the fact that it does not include 
Turkish. This indicates that at the time in question it was not even the language of the Muslim 
population of the Peloponnese.  
 
 
6. Arvanitika 
 
When studying the situation of Arvanitika, however, a completely different picture emerges. 
In contrast with the speakers of the Western languages and Turkish, the Arvanites settled in 
the Peloponnese in the 14th century in compact populations fulfilling military and agricultural 
needs. They formed the majority of the population in large areas of Korinthia and Nafplia, 
while somewhat smaller enclaves were established in areas of Laconia, Achaia, Arkadia, and 
between Ilia and Messinia.  

Arvanitika has frequently been the subject of research on language death, as a result of its 
long history of contact and competition with the Greek dialects of the area, and especially 
SMG (Kazazis 1976, Trudgill 1976-7, Tsitsipis 1981, Hamp 1989, Sasse 1992, amongst 
others). From the point of view of Modern Greek dialectology, the important thing is that in 
the process of language shift from Arvanitika to Greek, traces of the former have remained in 
the Peloponnesian varieties of the latter; Pantelidis (2014) refers to the presence of the central 
vowel [ë], the alveolar [ł], the voiceless laryngeal [h], and the palato-alveolar [] as marginal 
phonemes in the speech of former Arvanitika speakers and bilingual areas of Ermionida, 
Mantinia, Zarakas etc. Even in these areas, loan words from Arvanitika are relatively few in 
number. This, in combination with the fact that the influence from Arvanitika on the 
Peloponnesian varieties affects the level of phonology, shows precisely that the changes in 
these varieties are mainly due to language shift rather than borrowing. 

There is not a lot that can be said about the relationship between Arvanitika and the other 
languages of the Peloponnese, i.e. Slavic, the Romance languages and Turkish, as no studies 
have been made in this area. It is, however, worth noting that the term used in Arvanitika for 
a non-Arvanitika speaker is the word [kλáu] (definite form), which has an evident 
etymological relationship with the medieval Greek Σκλάβος ‘Slav’. Indeed, this word is 
missing from the Arvanitika of Laconia (Liosis 2007), which is spoken south of Parnon, in 
the area of Zarakas. If settlement in this area took place at an early date, the fact that this 
word is not used makes sense, since, as we have previously mentioned, there were no Slavic 
settlements in this area or in the Eastern Peloponnese more generally. If the settlement of the 
Arvanites in this area is of more recent date (there are reports of the appearance of Albanian 
elements in this area after the Orlov Revolt, at the end of the 18th century), it is justified by 
the fact that the presence of the Slavs had long since faded from memory.  

It does, however, appear that the presence of the Arvanites interrupted the geographical 
continuity of Tsakonian, either, as Kostakis (1979) believes, through the migration of 
Tsakonians from the southern part of the Maleas Peninsula to the Propontis, as witnessed by 
the presence of the place-name Vatika in both areas, or through their language shift to 
Arvanitika and subsequently to Greek. This second hypothesis is difficult to confirm. It is, 
however, supported by the presence of Tsakonian phonetic and grammatical substrate 
characteristics in the Greek of former Arvanitika speakers and the Arvanitika of bilingual 
speakers from this area, as well as the identification of a layer of old Tsakonian or proto-
Tsakonian place-names in the same area, in conjunction with historical and ethnographic data 
(for an analytical presentation of all the relevant data, see Liosis 2007: 33-48). These 
substrate elements include the pronunciation of the cluster [ks] as [ts], for example in the 
word τσερός [tserós] ‘dry’, cf. Tsakonian τσερέ [tsheré], the hypercorrective restoration of [l] 
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before a back vowel, e.g. αρβανιτίλα [arvanitíla] ‘the Arvanites’, λαχλάδια [laxláδja] ‘pears’, 
cf. Tsakonian γαστενίλα [γasteníla] ‘chestnut tree’, the probable preservation of the form τα 
[ta] of the feminine accusative singular definite article in the Arvanitika word [tahará] (= τα 
χαρά) ‘wedding’, which is the same as the equivalent Tsakonian form, etc. As examples of 
place names I refer to forms such as Πύλα [píla], with preservation of Doric a, (for the 
existence of Tsakonian place names immediately south of the small area where Tsakonian is 
spoken today, see also Amantos (1921: 130, 1964: 338), Costakis (1951: 19 and fn. 6∙ 1999: 
14, fn. 1). 

 
 

7. Contact with other modern Greek dialects 
 
The intricate mosaic of language varieties in the Peloponnese is completed by scattered 
adstrate influences from neighbouring varieties, which can be interpreted based on historical 
references to settlement of neighbouring populations in the Peloponnese, in both the late 
medieval and Ottoman periods. As an example of this I refer to Pantelidis’s (2014) 
observations concerning the presence of characteristics such as the Northern Greek vowel 
system in dialects of the northern and north-eastern Peloponnese, which is considered to be 
the result of influence from the dialects of Roumeli, and has been noted by researchers from a 
very early date (Thumb 1891: 121, Dorbarakis & Panoutsopoulou 1992: 425-6). The forms of 
the definite article and personal pronoun τσι [tsi] and τσου [tsu] (also found in the Chronicle 
of the Morea, Liosis 2004-5) and the demonstrative εκειός [ecós] ‘that’ in western 
Peloponnesian dialects bear witness to their relationship with the dialects of the Ionian 
islands (see also Liosis & Kriki 2014). Finally, the relationship of Maniot with the dialects of 
Kythera and Crete has been discussed fairly extensively in the literature (Vajakakos 1988, 
Basea 2014, Kontosopoulos 2014), and is usually attributed to migrations of Maniots to the 
areas in question or vice versa, as shown also by the fact that there are family names used in 
common in these areas. 
 
 
8. Conclusions 
 
For methodological reasons, and simplifying somewhat, we could thus speak of language 
shift of the old Doric-speaking population to the Hellenistic and early medieval Koine, with 
the exception of the Tsakonians, and of language shift of Slavic and Arvanitika speakers to 
the Greek Koine of the time or to the Peloponnesian dialects. These last received some loan 
material, mainly vocabulary items, in a fairly consistent and evenly spread manner, from the 
Romance languages, Arvanitika, and Turkish. Of course, as is usual in such situations, the 
linguistic reality is much more complicated in its details. For example, there is nothing to 
exclude cases of borrowing during language shift, or “negotiation / accommodation” of the 
target language by populations living in the same area but with a different linguistic 
background. Although we have only just begun to grasp the complexity of the linguistic 
relationships in the area, one thing is certain: as I hope has been shown by this brief 
introduction to the history of language contact in the Peloponnese, this area is, or at least was 
until recently, home to a particularly dynamic network of contacts, competition and language 
shifts, which began to take shape at a very early date and cannot fail to interest anyone 
working on language contact and its history. 
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Abstract 
 
Στο άρθρο αυτό επιβεβαιώνεται η υπόθεση εργασίας ότι το τυπολογικό σχήμα που 
έχει προταθεί για τη μορφή και την κατανομή των αναφορικοποιητικών στοιχείων 
στις νεοελληνικές διαλέκτους (Τζιτζιλής 2014) μπορεί να εφαρμοστεί στην ύστερη 
μεσαιωνική ελληνική. Εστιάζουμε στο λεγόμενο αναφορικό άρθρο και στην 
αναφορική αντωνυμία ο οποίος. Το πρώτο εμφανίζει ήδη μια τάση 
γραμματικοποίησης ως άκλιτος αναφορικός δείκτης ενώ η δεύτερη εντάσσεται σε ένα 
ευρύτερο ιστορικά και διατοπικά πλαίσιο που σε συνδυασμό με τα ειδικά 
σημασιολογικά και πραγματολογικά χαρακτηριστικά της επιτρέπει να θεωρήσουμε 
την εμφάνισή της αποτέλεσμα κατά βάση εσωτερικής αλλαγής στη αναφορικό 
σύστημα της μεσαιωνικής και νέας ελληνικής. 
 
Keywords: relativisation, accessibility hierarchy, Modern Greek dialects, Late 
Medieval Greek 
 
 
1. Introduction 
 
The relativization system of Medieval Greek has been described in general terms 
(Browning 1969: 66-7, Bakker 1974, Horrocks 2010: 186-7, 293-5): the ancient forms 
ὅς, ἥ, ὅ were already tending to be replaced by the so-called ‘relative article’ from the 
time of the Hellenistic Koine, and less systematically by the formerly indefinite 
pronoun ὅστις and the formerly emphatic pronoun ὅσπερ.1 In the role of a relativizer 
we also encounter forms of the interrogative pronoun τίς and, from the 5th century 
AD, the well-known (ὅ)που. As observed by Manolessou 2003, from the very first 

ppearances of the latter it tends to represent the subject, something that goes against 
the traditional interpretation of its origins as an adverb of place that was used 
successively for the relativization of oblique cases, indirect objects, direct objects, and 
finally subjects. It is, however, consistent with the typological observation that 
indeclinable relativizers crosslinguistically tend to occur first in subject position 

                                                            
1 The reasons usually given for this replacement are phonetic in nature (see also Manolessou 2003): the 
avoidance of hiatus with the previous or following word. The polysyllabic ὅστις and ὅσπερ were 
chosen in the nominative in particular, that is, where the relative article, also taking the form of a 
vowel, “was prone to merger and loss” (Horrocks 2010: 293). The result of these choices was the 
tendency for a mixed declensional paradigm to take shape. Kriki (2013: 441) expresses reservations 
about the accuracy of these observations, since in the Hellenistic papyri it appears both that cases of 
hiatus are relatively acceptable and that each of the relative pronouns ὅς, ὅστις, and ὅσπερ preserves 
its own separate paradigmatic integrity.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
895-908. Rhodes: University of the Aegean.
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(Maxwell 1982).2 In the late medieval texts it is believed that we also have the first 
examples of οποίος (also in the forms οποιός / όποιος / ο οποίος) as an alternative 
strategy of using an inflected pronoun. The gradual decline of the relative article 
should not be attributed to competition with ο οποίος, but rather to inherent 
restrictions on its distribution, e.g. the fact that it cannot be used to relativize the 
subject, the fact that it is phonetically identical with the weak third person forms of 
the personal pronoun, etc. As regards the origins of ο οποίος, conflicting theories have 
been proposed, which are summarized by Nicholas 1998: 308-311: a) it is derived 
from the ancient ὁποῖος, which lost its initial unstressed vowel and appeared together 
with the article (ο ‘ποίος), and subsequently restored in its longer form (ο οποίος), b) 
it is derived from the article ὁ and the interrogative ποῖος, which, like τίς before it, 
was used as a relative pronoun, c) it is a loan translation of the French le quel / Italian 
il quale, d) it is a combination of the above, e.g. a pre-existing construction that was 
reinforced by the Romance prototype. It is generally believed that the appearance of 
the inflected pronoun ο οποίος was a “top-down”, conscious change and therefore did 
not extend to popular and dialect speech, while in the following centuries its use 
declined until it was revived in SMG as a learned form.  

The above description of the medieval relativization system is necessarily 
incomplete, since research on the subject has not made adequate use either of the 
Hellenistic data (apart from some classic but relatively limited references, mainly by 
Mayser 1970, Bakker 1974, and Gignac 1981) or of material from the Modern Greek 
dialects, especially those from peripheral areas. These not only show a wide range of 
relativizing elements that differ from those of SMG, but also make use of strategies 
that are not confined to that of the indeclinable relativizer όπου / που (see Liosis & 
Kriki 2012).  

According to the typological schema that has been proposed for the form and 
origin of the free and non-free relativizing elements in the Modern Greek dialects 
(Tzitzilis 2014), the distinctions are always binary: first, all the relativizing elements 
are derived either from inflected pronouns or from adverbs of place such as όπου. The 
inflected pronouns in turn are either simple or prefixed. The simple pronouns are 
derived either from a demonstrative (i.e. the τ-forms of the relative article) or else 
from the interrogative pronouns τίς and ποῖος. The prefixed forms are derived from 
the combination of a determiner or relative prefix and an interrogative pronoun, as 
seen for example in the forms όν-τις and όν-ποιος, which are preserved in the 
Pharasiot όντις [odis] and the Tsakonian όμποιερ [ο(m)byer] respectively (see below). 

The hypothesis presented here is that the above typology is also applicable to the 
relativization system of Medieval Greek, at least to late Medieval Greek, and that this 
may be tested by means of a qualitative analysis of the corpus of texts of vernacular 
literature from this period. This choice is necessarily methodological; it is imposed by 
the large volume of the data in question. We should, however, emphasize the need for 
research in the area to cover not only the nonliterary texts from the late medieval 
period, the importance of which has already been highlighted (e.g. Manolessou 
2003b), but also all the available material from the early medieval period. The three 
main relativizers that will concern us here are the relative article, the pronoun ο 
οποίος, and, indirectly, the indeclinable όπου / που. 
 
                                                            
2 This interpretation of the origin of the indeclinable relativizer is adopted by Horrocks (2010: 294) (for 
a similar interpretation see Nicholas 1999). As an alternative, he raises the possibility, which we regard 
as unlikely, that it is derived from structures such as οὐκ ἔστιν ὅπου. 
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2. The relative article 
 
There is quite a substantial bibliography on this element, which represents an 
application of the inflected pronoun strategy, as well as on the phonetic, 
morphosyntactic and semantic restrictions that affected its distribution throughout the 
medieval period and led to its eventual abandonment (Nicholas 1998, Manolessou 
2003, Horrocks 2010, among others). The form το (more rarely τα) was in fact 
preserved in the Asia Minor dialects as an indeclinable relativization marker –the 
equivalent of SMG που– and was used locally to mark animacy distinctions (Liosis & 
Kriki 2012), e.g. 
 

(1) πε μας τα μεσέλä τo εξέρτς  
‘tell us the fairy stories you know’ 

Oikonomidis (1958: 246) 
 

In the above example, which comes from Pontic, the head τα μεσέλä has the feature 
[–animate] (if it was [+animate] masculine or feminine, που would have been chosen); 
in addition, it does not show grammatical agreement with the relativizer that modifies 
it. 

Cases of non-agreement similar to the Pontic example, and thus a tendency for 
grammaticalization of the relative article leading to its conversion into the 
indeclinable relativization marker το/τα, are attested sporadically in the late medieval 
sources: 

 
(2)  a) κι από της τόσης ταραχής το εκάμναν οι Ρωμαίοι  
 ‘and from such a lot of noise that the Romans made’ 

 Chronicle of Morea (Κ) 5385· 14th c. 
 b) αμαρτία το έγινεν   
 ‘a sin that happened’ 

 Chronicle of Morea (P) 7807· 15th c. 
 c) τον τόπον του, το ήτον γονικόν του  
 ‘his place, which was his inheritance’ 

 Chronicle of the Tocco 3580· 15th c. 
 

In the above examples, the relativizer is used in the fixed neuter form το 
irrespective of the gender of the noun it modifies (the feminine ταραχής and αμαρτία 
in (2a) and (2b) respectively, and the masculine τόπον in (2c)). It is most likely that 
the tendency for indeclinability of the relative article had as its starting point cases 
where there are two heads with different grammatical characteristics: 

 
(3)  a) τα γράμματα κι οι λόγοι τα ηύρηκα  
 ‘the letters and words that I found’ 

Livistros & Rodamni 1095-6· 14th c.  
 b) τους τόπους και τις προνοίες τα είχαν  
 ‘the places and powers that they had’ 

Chronicle of Morea (P) 2668· 15th c. 
 c) πράγματα κ’ υπόθεσες το ουδέν ‘ς εμέ τυχαίνουν   
 ‘things and affairs which do not concern me’ 

Chronicle of Morea (Κ) 4176· 14th c. 
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In (3a) the relativizer does not agree with the number and gender of the second 
head, which is the one that is closer to it, in (3b) the non-agreement concerns the 
gender of the two heads, while in (3c) it extends to their number too. Examples such 
as (2) and (3), where it is not impossible that το/τα is a reflection of όπου/που, 
together with the material from the Asia Minor dialects, therefore show two things: a) 
that the relative article, albeit only in its demorphologized form, was also able to 
replace the nominative of [–neuter] subjects, from which position it was normally 
excluded, b) that it was even more firmly established and functional as part of the 
medieval relativization system than is generally believed to have been the case. 

This view of a multi-functional relative article is also supported by the following 
observations: a) it relativizes syntactic roles that are less accessible than subject or 
object, i.e. it appears fairly low on the accessibility hierarchy of Keenan & Comrie 
(1977). For example, in (4), the relative article replaces an oblique case / prepositional 
phrase: 

 
(4) προς εκείνους τους ελπίζουν του λαβείν γαρ βοηθείαν  
‘to those from whom they hope to receive help’ 

Ermoniakos Ι΄ 303-4· 14ος αι.  
 

b) it is available in semantic environments outside the narrow core of short 
restrictive relatives, not only in non-restrictive, but also in sentential relatives such as 
example (5): 
 

(5) αν δε ίσως επανήφερεν, τo ένι εκ των αδυνάτων, 
‘if, however, he recovered, which is impossible’ 

Livistros & Rodamni 3537· 14th c.  

This capability is already present in the Hellenistic period, cf. the stereotypical 
sentential phrase τόδε πάντων δεινότατον in the papyri (P. Princ. 2, 16, 2, 18· 2nd c. 
BC; in Kriki 2013:292), c) it appears as:  

-indefinite relative marker of place, e.g. 
 
(6) όλες να βλέπουσιν αυτήν, τό θέλει εκείνη νά ‘ναι   
‘all [the women] should look after her, wherever she wants to be’ 

Florios & Platziaflora 1316· 14th–15th c. 
 
-complementizer, e.g. 
 
(7) τίτοιον πράγμα θαυμαστόν όπου είδασιν τό εγίνη  
‘such a wonderful thing that they saw that it happened’ 

Chronicle of the Tocco 2929· 15th c. 
 
-indirect question marker, e.g.  
 
(8) δείχνουν τό γέλασμα και τό περπάτημα έχει ο Αλέξανδρος  
‘they show what (sort of) laugh and what (sort of) walk Alexander has’ 

Diigisis Alexandrou G 264, 28-9· 15–16th c.  
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-result marker, e.g.  
 
(9) να έχουσι ο κατα εις [...] την στρατείαν τόσην, το να του μένη  
‘everyone should have as big an army as to be enough for them’ 

Chronicle of Morea (P) 1646· 15th c. 
   

The complementizer το indeed appears exactly where το has also been preserved as 
a relativizer in modern dialects, as for example in the following phrase from 
Cappadocian: 

 
(10) χιώρσε dο κορίτσ ̌do dέ ’ναι 
‘he saw that the girl is not’  

Kesisoglou (1951:152) 
 

It is not by chance that the functions of the relative article as a subordination 
marker and complementizer in Medieval Greek are only found with the fixed 
indeclinable form το, a fact that supports the view that this form was functionally 
identified with όπου/που, which also performs roles such as those that have just been 
described (for the equivalent uses of όπου/που, see Nicholas 1999). 
 
 
3. The relative pronoun ο οποίος 
 
As we have already stated, the main problem associated with the origin of this 
pronoun is the degree of influence from the equivalent Romance relative 
constructions. The main objections that have been made to the view that the pronoun 
may be the result of internal developments in the history of Greek are the following: 
a) it is absent from post-classical Greek, b) it is absent from the Modern Greek 
dialects; wherever it does occur in dialect texts it can be ascribed to recent influence 
from SMG (see, for example, Drettas 1997 for its presence in Pontic). These 
arguments fail to put this form in the context of the more general issue of the 
diachronic and geographical extent of the strategy of using inflected pronouns of 
relative and/or interrogative origin in the relativization system of Greek and its 
dialects. Recent research on the Hellenistic papyri (Kriki 2013) shows that the 
etymologically and semantically related pronouns οἷος and ὁποῖος retain a degree of 
functionality (almost 200 appearances in relative and interrogative environments). 
They also sporadically show the tendency not only to become dissociated from the 
characteristic of qualitative deixis, but also to be used as bound relatives, e.g. 

 
(11) [ἵνα] μὴ τὸ αὐ̣τ̣[ὸ] φροντ[ίσωσι]ν οἷον καὶ εἴρητω  

 ‘not to take care of the same thing, which has also been said’ 
SB 6, 9557, 1, 14–17∙3rd c. AD  

 
(12) τοῦ πράγματο[ς] τοιούτου (ἀλύτου: init. edition) ὄντ̣ο̣ς̣ ὁποῖον ἦλθ̣εν 

ἐπ᾽ ἐμὲ  
 ‘since the thing that has come to me is such (or: unsolved)’ 

BGU 1, 361, 4–5∙ 2nd c. AD 
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In examples (11) and (12) the heads αὐτό and πράγματος are modified and 
relativized as subjects. This means that, based on the diachronic typology of Maxwell 
1982, which predicts the spread of inflected pronouns from less accessible to more 
easily accessible roles, in particular to the subject, the pronouns οἷος and ὁποῖος 
preserve syntactic characteristics established from a very early date. 

To the above we should add the appearances of the etymologically related 
interrogative pronoun ποῖος, which in the same period begins to be used, like τίς, as a 
free relative, similarly lacking the function of marking the characteristic of quality: 

 
(13) ἀγοράσας μοι εἴδη παντοδαπὰ κα̣ὶ π[ο]ίας εὑρίσκεις τιμῆς  
 ‘Buy me things of all kinds, and at whatever price you find’ 

P. Ryl. 4, 607, r, 5–8∙ beginning of the 4th c. AD. 
 

Thus it may be understood that in the Hellenistic period a subgroup of inflected 
relative forms (οἷος,  ὁποῖος,  and  ποῖος) begins to take shape, which, being 
unaffected by the identification of the pronoun ὅς with the relative article, and 
phonetically and morphologically more transparent than the pronoun ὅστις, play a 
significant role which cannot be overlooked. In peripheral modern Greek dialects they 
appear with a certain degree of regularity, as well as showing phonetic changes which 
make it improbable that they are the result of interference from SMG. We give some 
representative examples of their use as free (14) and bound relativizers (15) from 
Liosis & Kriki (2012): 

 
(14)  a) όγοιερ3 ε γκεινού καρβέλια ονειρεγγούμενε  
 ‘whoever is hungry dreams of loaves’ 

Tsakonian· Costakis 1999:87  
 b) όπσο̌ σερ’ να σ̌κώσε̌ις  
 ‘whichever stone you lift’ 

Cappadocian· Mavrohalividis & Kesisoglou, 1960:174 
 c) ποιος θέλ’ έρται  
 ‘whoever wants to, comes’  

Pontic· Oikonomidis, 1958:244 
 
(15) a) efimeridis puja sorivinda pes δavtut tu vivlioθiki  
 ‘the newspapers that were in this library’  

Crimean-Azof· Pirnešu Astru, 3 
  b) ο κουμπάρος ατ’, το δανεικό όποιος έδωσε  
 ‘his best-man, who gave the loan’  

Pontic· Arheion Pontu 3:87  
 

The presence of the relatives οίος (with the popular forms γοιος, όγοιος) and ποίος 
in the late medieval literary texts we examined is also worthy of note, although of 
course these elements are much less common than the relative article or the 
indeclinable όπου/που. In the following examples they are used as free (16a, 17a) and 
bound (16b, 17b) relativizers: 

                                                            
3 όγοιερ < όγοιος. The latter form is interpreted as the result of regular synizesis and consonantalization 
of the semi-vowel (οίος [íos] > οιoς [yos] > γοιoς [jos], cf. ποίος [píos] > ποιος [pços]), followed by 
prefixation with ο-.  
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(16)  a) και όγιος πράττει πονηρά και μετά μηχανίαν  
 ‘and whoever does devious works and schemes’  

Chronicle of Morea P 4905· 15th c. 
 
 

  b) περνιέρα γεμάτη λείψανα, όγοιον λέγονται Άγιοι Φανέντες  
 ‘a place(?) full of relics which are called Agioi Fanentes’  

Mahairas 36,14· 15th c. 
 
(17)  a) και ποίος από τους φίλους μου [...] θέλει να έλθει [...] ευχαριστώ τον 
 ‘and whoever of my friends wants to come, I thank him’  

Livistros & Rodamni Esc., 721· 14th–15th c. 
  b) παρουσία των κριτών του σκύλλακος [...] εις ποίους ος ης ημών κριτών 

  εσινστέρξαμεν  
 ‘in the presence of Skyllax’s judges, whom we approached as if they were 

  our own judges’  
Trinchera ccxciii· 12434 

 
Thus if we take into account the diachronic and geographical dimension of the 

forms that gave rise to the pronoun ο οποίος, the investigation of its presence in late 
Medieval Greek takes on a different content. To start with, in both older and more 
recent research (Chatzidakis 1907, Bakker 1974, Nicholas 1998, Manolessou 2003) it 
is stated that the structures ο ποίος and ο οποίος first appeared in the 13th century, i.e. 
at the time of Frankish rule, which permits them to be considered loan translations 
from Old French. However, this overlooks the fact that in Digenis Akritis, in the 
thoroughly vernacular Escorial version, whose most recent editor (Alexiou 1985) 
considers that although the manuscript dates from the 15th century, it represents a 
faithful copy of the 12th century original, the structure appears twice in two similar 
expressions, and replaces the object: 

 
(18)  a) και ως είδασιν παράνομα, τα ποία δεν ελπίζαν  
 ‘and when they saw crimes which they did not expect’ 

(88)  
 b) να τύχω εις θάνατον πικρόν, τον ποίον ουδέν ελπίζω  
 ‘that I may meet with a bitter death, which I do not hope for’ 

(387) 
 

Thus if we accept that this structure dates from as early as the 12th century, this 
presents an obstacle to the theory that it is a western loan.  

Our position on the origins of ο οποίος is that even if we accept Romance 
influence, its role was merely to reinforce a change that was already taking place; it is 
not a case of the (re)introduction of a morphosyntactic template that was simply filled 
by the translation of linguistic material from French/Italian into Greek, but of a 
strategy that was already in use, and became more common and widespread probably 
due to pressure from the foreign prototype. The important thing for us and for the 
                                                            
4 This extract is, of course, taken from a legal document from Southern Italy, not from a work of 
literature. It is cited by Nicholas 1998:308, but curiously, although it constitutes important evidence for 
the presence of ποίος as a relative pronoun in medieval Southern Italian Greek (for its presence in 
modern Southern Italian Greek, see Liosis & Kriki 2012), he refers to it as one of the first appearances 
of the structure determiner + relativizer. 
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typology that we make use of is the presence in the pronominal form of an initial 
element that we have already described as determiner or relativizing marker. 

Nicholas 1998 states that similar bipartite structures are also found among the 
forms that appeared in the late medieval period, which preceded the spread of ο 
οποίος or coexisted with it. The forms in question are the following: 

 
A) το όπερ (τόπερ) / το άπερ: this appears in the legal documents of Southern Italy 
from the 10th century (see 19a) and, as noted by Manolessou (2003), in similar 
documents from the 13th and 14th centuries from Mount Athos and Pontos (see 19b). 
In the rest of the literature we only have three instances, one each in Cedrenus (11th 
century), Velthandros (14th century) and Livistros (14th century) (see 19c-e). 
 

(19)  a) η οδός το όπερ απέρχεται εις των αγίω σευαστιανού  
 ‘the street which goes towards St. Sebastian’’  

Trinchera cci· 1180  
 b) τόπος το όπερ ουκ έγραψά τον  
 ‘a place which I didn’t write’  

Vazelon 99· 1344  
 c) δόμος τον όνπερ εξήγειρεν Αρτεμισία  
 ‘a temple which was built by Artemisia’ 

Cedrenus Ι 299,13· 1060 
 d) το μοιρογράφημά του, το όπερ εθεάσατο εν τω Ερωτοκάστρω  
 ‘his destiny, which he had seen in Erotokastro’  

Velthandros  & Chrysantza 1116-7· 14th c.  
 e) εις Αίγυπτον εφθάσαμεν, το όπερ ουκ εγνωρίζω  
 ‘we arrived in Egypt, which is something that I don’t know (about)’  

Livistros & Rodamni 3600· 14ος αι. 
 

Leaving aside the archaising text of Cedrenus (19c), where the structure τον όνπερ 
retains distinctions of case and number, indeed in both of its component parts, the rest 
of the examples show an unchanging το όπερ / το άπερ irrespective of the 
morphological characteristics of the head. In the example from Pontos in particular 
(19b), an area where it is worth noting that there was never any significant Frankish 
influence, the resumptive clitic τον serves to express the characteristics masculine and 
accusative in the relative clause, while in the example from Livistros (19e), it appears 
that the sentence is simply adjoined, i.e. it shows the lowest degree of nominalization. 
According to Nicholas, out of the 102 instances of the structure in the legal 
documents of Southern Italy, there are only 11 which agree in case with the modified 
argument, and in these only the first element agrees. All the others either agree with 
the modified argument in neuter gender, or are actually functioning as generic relative 
markers, in a way that is analogous with the tendency for the relative article to appear 
in the invariant form το/τα, as we have previously described, but actually to a much 
greater degree. We believe that this fact alone renders it inappropriate to make a 
functional comparison between the marker το όπερ / το άπερ and the pronoun ο 
οποίος, which remains essentially inflected and is thus much better able to satisfy the 
demands of morphological transparency, relativization of oblique syntactic positions, 
marking of gender distinctions etc. through the strategy of using an inflected pronoun 
(cf. Dekeyser 1996, Kunstmann 1991). 
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Β) το ο / τα α / τον ον: the difference between these and the forms το όπερ / το άπερ is 
the absence of the Attic emphatic element περ. Τhe Hellenistic simple forms  όπερ and 
άπερ are used in non-restrictive relative clauses (Kriki 2013: 311), but very little can 
be said about the bipartite forms, as they appear only 8 times in the corpus (three of 
these are actually reconstructions by the editor). These include: 
 

(20)  a) το επιφώνημα το ο έχει η πόρτα  
 ‘the inscription which the door has’  

Velthandros & Chrysantza 265∙ 14th c. 
  b) σημάδια του προσώπου του τα α είχεν εις νουν της  
 ‘marks on his face, which she had in her mind’  

Velthandros & Chrysantza 819-20∙ 14th c. 
  c) περί Βελισαρίου τον ον η τύχη ύψωσεν  
 ‘about Velisarios, who was raised up by fortune’  

Eksijisis Velisariu 1∙ 15th c. 
 

The fact that these forms are found exclusively in Velthandros and in the various 
versions of the Velisariad has led to the theory that they are idiosyncratic 
constructions created by the authors or copyists of these texts (Nicholas 1988: 306). It 
is, however, possible that the structure is already present in the Hellenistic papyri, in 
at least one example, although unfortunately the text is damaged: ἀλλὰ  πέμψον 
ἡμῖν  τι τὸ ὃ  ἐὰν [-ca.?-] (SB 14, 12024, 12∙ 2nd c. AD∙ in Kriki 2013:293) The 
editor translates ‘but do send us something, whatever’. 

However, the most important evidence for the diachronic presence in the 
relativization system of Greek of a determiner or relativizing prefix together with the 
main relativizer (adverb or pronoun) is the wealth of such structures that we encounter 
today in peripheral Greek dialects, especially Pontic. All the complex relativizers are 
constructed with one of the prefixes ο- [o], ου- [u], ει- [i], with or without the nasal 
element -ν- [n], which is considered to have spread analogically from the old 
accusative όν-τινα (see Tzitzilis 2014). The table below shows the comparative 
distribution of the relativizers of mixed origin in the Modern Greek dialects (based on 
Liosis & Kriki 2012) and in the late medieval literary texts (MLT): 

 
 τις ποιος που Pontic Cappadocian Pharasiot Tsakonian  MLT 

I ο-τις ο-ποιος ο-που √ √ √ √ √ √ √ – √ √ √ √ √ √ √

II oν-τις ο-μποιος ο-μπου – √ – – – – √ – – – √ – – √ √

III ου-τις ου-ποιος ου-που √ √ √ – – – – – – – – – √ – √

IV ουν-τις ουμ-ποιος ουμ-που √ √ √ – – – – – – – – – – – –

V ει-τις ει-ποιος ει-που – – – – – – – – – – – – √ – –

VI ειν-τις ειμ-ποιος ειμ-που √ √ √ – – – – – – – – – – – –

 
We present two representative examples from the late medieval texts: 

 
(21)  a) ο μποίος φαρράσης της τζάμπρας ήτον Ιωάννης αδελφός του Μπασέτ 
  ‘this servant of the bedroom was Ioannis, the brother of Baset’  

Mahairas 114, 21∙ 15ος αι. 
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 b) Κ’ είχαν για πολύν μιστόν, ομπού ’μπορεί να σώσει κρατώντας εις τα 
  χέρια του την πέτρα, να του δώσει  

 ‘And they thought that whoever managed to hit him, holding a big stone 
  in his hands, was worthy of a great reward’  

Apollonios V 1739∙ 14ος αι. 
 

The presence of all these initial elements in our opinion makes it even more 
problematic etymologically to propose that ο οποίος is a loan from the Romance 
languages, since there is no exact morphological correspondence. Instead, the 
pronoun seems to be part of an old and extensive system of relativizers that has 
undergone steady and systematic change. 

In this context it is much easier to interpret mixed medieval relatives such as the 
following: 

 
(22) a) το ριζικόν του του δουκός, το που τον ανεβάζει  
 ‘the duke’s destiny, which raises him up’ 

Chronicle of the Tocco 1156∙ 15th c.  
 

 b) με λαόν, λουμπάρδες και παβίζια, και άλλα τα ει τι έχρηζεν εις δύναμιν 
  του κάστρου  

 ‘with an army, cannons and shields, and other things that he needed to 
  make the castle stronger’  

Chronicle of the Tocco 1856-7∙ 15th c.  
 
 c) τότι να κάμω ουκ ημπορώ να μάθω την βουλήν σου  
 ‘whatever I do, I cannot find out your thoughts’  

Achilleid 664∙ 14th c. 

The form το τι also appears in the Modern Greek dialect of Smyrna, e.g. -Θα μου 
κάμεις το χατίρι μου; -Κόρη μου, το τι θέλεις να σου κάνω (Demertzis 1988: 32-33) 
‘Will you do me a favour?’ ‘My girl, I will do for you whatever you want’. In reality, 
all the relativizers in (22) are nothing more than instances of the combination 
relativizer / determiner + relative pronoun or adverb. The existence of such structures 
shows that experimentation in this area was much more extensive and radical than had 
previously been thought.  

It has been claimed that the forms ο ποιος and ο οποίος are not frequent in 
vernacular literature before the 15th century (i.e. before Mahairas), with the exception 
of the Chronicle of the Morea (14th century),5 and that they are used much more 
frequently to introduce non-restrictive relative clauses than restrictive ones (Nicholas 
1998, Manolessou 2003). However, more important still is their pragmatic 
characteristic of introducing clauses which in the literature have been termed 
‘continuative’ (Loock 2007). To describe these clauses we have adopted the term 
‘narrative’, in the sense that “[the] relative clause functions to advance the narrative 
by adding new information” (Kriki 2013: 354). These clauses are distinguished 
syntactically by the fact that the head noun is repeated immediately following the 
relativizer, at the same time representing old information (Loock 2007) and a new 

                                                            
5 Another undoubted exception to this is Apollonios (Kehagioglou 2004). Of course, this raises the 
question of whether the extensive use of ο οποίος in two long medieval texts of the 14th century with 
completely different geographical origins (the Chronicle of the Morea is Peloponnesian and Apollonios 
is of south-eastern origin) permits their categorization as exceptions. 
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topic (Mathieu 2004). Indeed, the clause introduced by the pronoun ο οποίος in its 
first appearance in the sources (if we exclude Digenis) is a narrative clause: 

 
 
 
(23) ελάβαμεν εμφόρεσιν λόγω της αγίας ημών μονής [...], την πίαν εμφόρεσιν 

 έδωσεν ημιν...  
‘we got clothing for our holy monastery, which (clothing) gave to us...’    

Trinchera 291∙ 1239 
 

As seen in (23), the repetition of the word εμφόρεσιν involves the adjectival use of 
the relative pronoun. Similar usages of ο οποίος are found in later literary texts from 
the late medieval period: 

 
(24) το κάστρον της Μονοβασιάς κ’ εκείνο της Κορίνθου, ωσαύτως γαρ του 

 Αναπλιού [...], τα οποία κάστρη είχασιν τους πρώτους γαρ λιμιώνες  
 ‘the castle of Monemvasia and that of Corinth, as well as that of Nafplion [...], 

 which (castles) had the first ports’  
Chronicle of Morea 2765-7∙ 14th c. 

 
The strategy of internal repetition of the head, which is also found in early 

medieval texts, but using όστις (Tabachoviz 1943:13), has its roots in the Hellenistic 
Koine, although there it is expressed with ὅσπερ and much more rarely with ὅστις 
(Kriki 2013), e.g. 

 
(25) καὶ ἐξεῖναί μοι [...] κατοχὴν ποιήσασθαι [...], ἥνπερ κατοχὴ̣ν 

βο̣υ̣λ[̣ό]μ̣[εν]ο̣ς̣  γ̣ε̣[ν]έσθα[̣ι] ἐπιδίδωμ̣ι̣ τὸ ὑπόμνημα ὡς καθήκει  
‘and I have permission […] to confirm the possession […] which (possesion)  

 I wish to approve, and I present the memorandum, as is appropriate 
P. Oxy. 50, 3560, 14–19∙ 2nd c. AD. 

 
Two more semantic characteristics of this pronoun appear very early and are very 

frequent:  
a) it introduces relatives of sentential type, or else relatives of subjectivity, as Loock 
2007 calls them, in that they constitute non-restrictive comments or judgments of the 
speaker, e.g.: 

 
(26) τα αιμοβόρα ζώα να τρώγουσιν τα καθαρά [...], οποίον και καταπονεί και 

 έναι ειθισμένον  
‘that the carnivores should eat the domestic animals [...], which is customary’ 

A tale of Quadrupeds 989-91∙ 14th c. 
 

b) it is used as a demonstrative in the so-called relative connection, which is of course 
known from classical antiquity, e.g.: 
 

(27) το κάστρον εποίησε του Σαίντ Ομερίου [...]. Το οποίον εχαλάσασιν μετά 
 ταύτα η Κουμπανία.  

‘he built the castle of Saint Omer [...]. This castle was later destroyed by the 
 Catalan Company.’    

Chronicle of Morea 8081-86∙ 14th c. 
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Our opinion, therefore, is that the new semantic characteristic associated with this 

pronoun, which helped it to become established in the system, is not simply the fact 
that it is selected in non-restrictive relative clauses. It was able to satisfy a series of 
semantic and pragmatic needs, such as relative connection, sententiality and 
subjectivity, and text deixis. These demands could not easily be met by the other 
relative markers. 
 
 
4. Conclusions 
 
The typology of relatives which has been proposed for the Modern Greek dialects can 
be applied in its entirety to Medieval Greek, at least to late Medieval Greek, for which 
we have sufficient material. The only exception is τις as a simple relativizer, despite 
the fact that it seems to be firmly established in the Hellenistic papyri (Kriki 2013: 
125-164). It is possible that its absence is due to its identification with a very low 
register, thus it failed to appear in later texts, with the exception of the medieval 
sources from Southern Italy (Liosis & Kriki 2012). The investigation of the relative 
article shows that it tends to acquire the status of an uninflected relative marker with 
the form το/τα, which provides a link with its surviving forms in the Asia Minor 
dialects. As regards the history of ο οποίος, this structure fits into a historically and 
geographically broader system which includes forms composed of a determiner or 
relativizing prefix and a main relativizer. No adequate evaluation of ο οποίος can take 
place without taking into account its earlier or contemporary forms, such as οίος or 
ποίος with or without the initial element, nor can such an evaluation ignore the 
distinctive semantic and pragmatic characteristics which have ultimately ensured its 
continuous presence up until the time of Standard Modern Greek.   
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Abstract 
 
Educational Linguistics (EL) is an interdisciplinary field of research which focuses on 
the aspects of linguistics concerning education and approaches of education that 
implies language. EL is considered a subfield of Applied Linguistics. In this paper, we 
examine aspects of EL about introducing linguistic concepts, procedures and methods 
into schools, in the framework of scientific literacy and language awareness. We 
focus on phonological concepts and processes. We present an example of teaching 
procedure, concerning the process of voicing assimilation that was applied to 5th 
grade pupils. The results showed, among others, awareness of voicing and satisfaction 
of pupils and teachers about introducing linguistic methods and inquiry on the 
approach of an oral language process.  
 
Λέξεις-κλειδιά: φωνολογία, εκπαιδευτική γλωσσολογία, αφομοίωση ηχηρότητας, 
στάδια διδασκαλίας 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η φωνητική και η φωνολογία αποτέλεσαν τη βάση των γλωσσολογικών μελετών1 και 
στη συνέχεια επεκτάθηκαν ερευνητικά και θεωρητικά προς ποικίλες κατευθύνσεις, 
παρέχοντας στη σύγχρονη γλωσσολογία εργαλεία έρευνας και επιστημονική γνώση, 
που αξιοποιήθηκαν αφενός στην εξέλιξη των θεωριών για τη γλώσσα και αφετέρου 
στις ποικίλες εφαρμογές της γλωσσολογίας. Κατά τη διεύρυνση του ερευνητικού 
χώρου της γλωσσολογίας με τη δημιουργία νέων κλάδων καθώς και με τις 
διεπιστημονικές προσεγγίσεις, οι φωνητικές και φωνολογικές έρευνες ασχολήθηκαν 
με νέα αντικείμενα, όπως με τη γλωσσική ποικιλία, τη γλωσσική κατάκτηση και τις 
φωνολογικές διαταραχές, τη γλωσσική διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων 
γλωσσών.  

Ειδικότερα, η καθιέρωση της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας (ΕΓ) ως  
γλωσσολογικού κλάδου, κατά τα δεκαετία του 19402, έστρεψε το ενδιαφέρον 
σημαντικού αριθμού γλωσσολόγων στη διδασκαλία ξένων γλωσσών αλλά και στην 
εφαρμογή των πορισμάτων της γλωσσολογικής έρευνας σε κάθε είδους προβλήματα 
που εμπλέκουν τη χρήση της γλώσσας, τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό 

                                                            
1 Ήδη από τα πρώτα βήματα της νεότερης γλωσσολογίας ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην ηχητική 
πλευρά της γλώσσας. Πολύ σημαντικές έρευνες αφορούσαν στη φωνητική και τη φωνολογία. Τέτοιες 
μελέτες είναι: Passy, Paul. 1890. Étude sur les Changements Phonétiques. Paris: Firmin-Didot. 
Rousselot, Pierre-Jean. 1897. Principes de Phonétique Expérimentale. Paris. Trοubetzkoy, N.S. 1933. 
“La phonologie actuelle.” Journal de Psychologie 1-4: 227-246.  Jakobson, Roman. 1962. Selected 
Writings. I. Phonological Studies. The Hague: Mouton. Chomsky, Noam and Halle, Morris. 1965. The 
Sound Pattern of English. N.Y.: Harper & Row.  
2 Ο όρος “Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία” πρωτοεμφανίστηκε το 1948 με την έκδοση του αμερικανικού 
επιστημονικού περιοδικού Language Learning: A Quarterly Journal of Applied Linguistics. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
909-919. Rhodes: University of the Aegean.
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επίπεδο3. Όσον αφορά τα ζητήματα φωνητικής/φωνολογίας στο πλαίσιο της ΕΓ, 
ερευνώνται η αντιπαραβολική μελέτη φωνολογικών συστημάτων, η κατάκτηση της 
προφοράς στη δεύτερη/ξένη γλώσσα, η κατάκτηση των προσωδιακών 
χαρακτηριστικών, τα φωνολογικά και ορθογραφικά λάθη, οι φωνολογικές διαδικασίες 
κατά την ανάγνωση, η φωνολογική ανάπτυξη στα δίγλωσσα παιδιά κ.ά. Παρόλο που, 
εξ ορισμού, η ΕΓ καλύπτει μεγάλο εύρος ερευνητικών θεμάτων διεπιστημονικού 
χαρακτήρα (κοινωνιογλωσσολογία, ψυχογλωσσολογία, νευρογλωσσολογία, 
λογοπαθολογία, υπολογιστική κ.λπ.), εντούτοις στο πεδίο αυτό κυριαρχούν μελέτες 
που αφορούν  στη δεύτερη/ξένη γλώσσα4. 

Το διευρυμένο πεδίο της ΕΓ, όπως παρουσιαζόταν κατά την περιγραφή του 
κλάδου από διαφορετικές γλωσσολογικές Σχολές και Εταιρείες, καθώς και η μη 
εστίασή του σε θέματα εκπαίδευσης, οδήγησαν τον Bernard Spolsky, καθηγητή 
γλωσσολογίας, να προτείνει τη δημιουργία ενός νέου πεδίου, αυτού της 
Εκπαιδευτικής Γλωσσολογίας (ΕΚΓ) (Educational Linguistics), κατ’ αναλογία με την 
Εκπαιδευτική Ψυχολογία (Educational Psychology), το οποίο θα εστίαζε αφενός στις 
πλευρές τις γλωσσολογίας που είναι άμεσα συνδεδεμένες με την εκπαίδευση, 
αφετέρου δε στις πλευρές της εκπαίδευσης που εμπλέκουν τη γλώσσα (Spolsky 1978: 
1-2)5. Σύμφωνα με τον παραπάνω προσδιορισμό του επιστημονικού αντικειμένου, η 
ΕΚΓ μπορεί να θεωρηθεί υποπεδίο της ΕΓ, το οποίο οριοθετείται σαφώς από την 
παράμετρο της εκπαίδευσης. Στην πραγματικότητα, χρησιμοποιώντας τον όρο ΕΚΓ 
προσδιορίζουμε με μεγαλύτερη σαφήνεια ότι η μελέτη ή έρευνα έχει άμεση σχέση με 
τομείς της εκπαίδευσης και όχι με άλλες πιθανές εφαρμογές της γλωσσολογίας.  

Ο Stubbs (1986: 34) υποστήριξε ότι είναι σημαντικό να διακρίνουμε μεταξύ της 
γλώσσας στην εκπαίδευση και της γλωσσολογίας στην εκπαίδευση, τόνισε δε την 
ανάγκη να μελετήσουμε τη γλώσσα με τους δικούς της όρους, ως ένα σύστημα 
επικοινωνίας με δομή, αλληλεξάρτηση και ιεραρχία στην οργάνωσή του (1986: 232). 
Παρατηρούμε ότι, ενώ η γλωσσική εκπαίδευση στον σχεδιασμό της έχει, σε γενικές 
γραμμές, αφομοιώσει πορίσματα της σύγχρονης γλωσσολογικής έρευνας 
(κοινωνιογλωσσολογίας, ψυχογλωσσολογίας κ.ά.), εντούτοις η διδασκαλία της 
γλώσσας και ιδιαιτέρως της γραμματικής παραμένει παραδοσιακή, στερούμενη 
διερευνητικής προσέγγισης, εμβάθυνσης και, επομένως, ανάδειξης των διαδικασιών 
που παράγουν και διέπουν τα γλωσσικά φαινόμενα. Επιπλέον, γλωσσολογικές 
έννοιες, αρχές και διαδικασίες δεν περιλαμβάνονται στα προγράμματα γλωσσικής 
εκπαίδευσης των μαθητών.  

Για τους λόγους αυτούς, στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε μελέτες που 
αναφέρονται στην εισαγωγή ή αξιοποίηση γλωσσολογικών εννοιών στο σχολείο και 
εξετάζουμε τη δυνατότητα η γλωσσολογία να αποτελέσει μέρος του επιστημονικού 
γραμματισμού των μαθητών. Ειδικότερα, προτείνουμε την εισαγωγή φωνολογικών 
εννοιών και φαινομένων και δίνουμε ένα παράδειγμα σχεδιασμού σχετικής 
διδασκαλίας, το οποία εφαρμόσαμε σε τάξη.  

Η ηχητική πλευρά της γλώσσας εξετάζεται ελάχιστα στο σχολικό πρόγραμμα, 
παρόλο που οι εφαρμογές της αφορούν σε πολλά φαινόμενα. Αυτό οφείλεται κατά 
                                                            
3  Το εύρος και η ποικιλία των εργασιών στο πεδίο αυτό αποτυπώνονται σε περιοδικά όπως το Applied 
Linguistics (Oxford University Press) και το Annual Review of Applied Linguistics (Cambridge 
University Press). 
4 Ένα από τα μεγάλα θέματα συζήτησης μεταξύ των γλωσσολόγων της θεωρητικής και της 
εφαρμοσμένης κατεύθυνσης ήταν τα όρια και η σχέση μεταξύ των δύο. Στην πραγματικότητα, η ΕΓ 
δεν θα μπορούσε να είναι απλώς εφαρμογή σε πρακτικά θέματα των θεωριών που παράγει η 
θεωρητική γλωσσολογία (Spolsky & Hult 2008:1).  
5 Spolsky, Bernard. 1978. Educational Linguistics: An Introduction. Rowley, Massachusetts: Newbury 
House Publishers. 
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κύριο λόγο στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό και, δευτερευόντως, στον ρόλο των 
εκπαιδευτικών, οι οποίοι καλούνται να υλοποιήσουν τα Αναλυτικά Προγράμματα. 
Πάνω σε αυτό το θέμα, ο Nádasdy (1995: 63) κάνει λόγο για δυσκολία στην αντίληψη 
των φωνητικών και φωνολογικών στοιχείων από τους μη ειδικούς, καθώς αυτά είναι 
περισσότερο αφηρημένα και δυσδιάκριτα, σε σχέση με στοιχεία όπως τα μορφήματα, 
οι λέξεις και οι σημασίες τους. Η δυσκολία αντίληψης των φωνητικών/φωνολογικών 
στοιχείων ίσως να οφείλεται και στο γεγονός ότι προσεγγίζουμε την γλώσσα, κατά τη 
διδασκαλία, μέσω της γραπτής μορφής και όχι της προφορικής. Φαίνεται εξάλλου ότι, 
από τη στιγμή που ερχόμαστε σε επαφή με τον γραπτό λόγο, η ικανότητά μας να 
αντιλαμβανόμαστε την ηχητική πλευρά της γλώσσας6 μειώνεται σταδιακά προς 
όφελος της γραπτής εικόνας, η οποία τελικά υπερισχύει. Για παράδειγμα, οι φοιτητές 
αλλά και οι εκπαιδευτικοί πολύ συχνά δυσκολεύονται να αντιληφθούν ότι στην 
προφορά της λέξης <παιδιά (ουδ.)> δεν προφέρουμε φωνηεντικό φθόγγο [i] αλλά 
συμφωνικό [j]. 
 
 
2. Όψεις της Εκπαιδευτικής Γλωσσολογίας 
 
Στην ενότητα αυτή αναφέρουμε θέσεις και απόψεις γλωσσολόγων που συνδέονται με 
το θέμα της εργασίας αυτής, δηλαδή με την εισαγωγή γλωσσολογικών εννοιών στην 
εκπαίδευση, οι οποίες είτε διατυπώθηκαν σαφώς μέσα στο θεωρητικό πλαίσιο της 
ΕΚΓ, είτε εκτός αυτού.  

Πρώιμη συμβολή στον αναπτυσσόμενο αυτό τομέα αποτελεί η εργασία των 
Halliday, McIntosh και Strevens The Linguistic Sciences and Language Teaching 
(1964), όπου προτείνεται επιστημονικό πλαίσιο για τη διδασκαλία της αγγλικής και 
θίγονται διάφορα ερευνητικά ζητήματα, σημαντικά ακόμη και σήμερα. Οι συγγραφείς 
αναγνωρίζουν τρεις τύπους γλωσσικής διδασκαλίας: τη ρυθμιστική (επιτάσσει 
προτιμώμενους τύπους), την περιγραφική (προτάσσει την περιγραφή της γλώσσας 
όπως κάνουν οι γλωσσολόγοι) και την παραγωγική (επιδιώκει την αξιοποίηση των 
δυνατοτήτων της γλώσσας με κάθε τρόπο), επισημαίνοντας ότι αυτή που 
ακολουθείται συνήθως είναι η ρυθμιστική, ενώ ελάχιστος χρόνος αφιερώνεται στις 
άλλες δύο. Όπως τονίζουν, η απουσία της περιγραφικής έχει ως συνέπεια οι μαθητές 
να στερούνται την ευκαιρία να αντιληφθούν τη λειτουργία της γλώσσας ή να 
διερευνήσουν τη γλώσσα τους μέσω των χρήσεών της. Όσον αφορά την παραγωγική 
διδασκαλία και μάθηση, αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει τους μαθητές στη 
διερεύνηση θεμάτων όπως οι γραμματικές διαφορές μεταξύ προφορικού και γραπτού 
λόγου ή οι γλωσσικές ποικιλίες στα επίπεδα ύφους ή τις διαλέκτους (Christie & 
Unsworth 2005: 217-218). 

Αρκετά χρόνια αργότερα, ως καθηγητής στην Αυστραλία ο Halliday, από τη θέση 
του συμβούλου στο “National Language Development Project”, υποστήριξε ότι η 
γλωσσική ανάπτυξη εμπλέκει τρεις παραμέτρους: μάθηση της γλώσσας (οι βασικές 
γνώσεις που πηγάζουν από τη μητρική γλώσσα), μάθηση μέσω της γλώσσας (η 
γλώσσα ως εργαλείο για την κατανόηση των σχέσεων, των εμπειριών και του κόσμου 
που μας περιβάλλει) και μάθηση για τη γλώσσα (η συνειδητή γνώση σε τομείς όπως η 
φωνολογία, το ορθογραφικό σύστημα, η γραμματική και τα επίπεδα ύφους, ως μέρος 
των δραστηριοτήτων της σχολικής μάθησης). Οι απόψεις αυτές δημοσιεύτηκαν στο 
Language Development Project Occasional Paper No 1, 1979 και αποτέλεσαν ένα 
                                                            
6 Οι μικροί μαθητές διαθέτουν την ικανότητα να αντιλαμβάνονται την ηχητική πλευρά της γλώσσας, 
καθώς αυτό αποτυπώνεται στη φωνητική γραφή που ακολουθούν κατά τα στάδια κατάκτησης της 
γραφής.  
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πολύ χρήσιμο μοντέλο για τη γλωσσική ανάπτυξη στην εκπαίδευση, το οποίο 
υιοθετήθηκε, κυρίως ως προς τα δύο πρώτα σκέλη, κατά τη δεκαετία του ’80. Ενώ 
στην Αγγλία δεν καλλιεργήθηκε το ενδιαφέρον σχετικά με τη μάθηση για τη γλώσσα 
(Christie & Unsworth 2005: 221, 246)7, στη Αυστραλία ακολουθήθηκε το μοντέλο 
και με τις τρεις παραμέτρους του, ιδίως στο πλαίσιο της Συστημικής-Λειτουργικής 
θεωρίας  (Systemic-Functional) και δημοσιεύτηκαν αρκετές εργασίες, που παρέχουν 
πλούσιο υλικό τόσο για την περιγραφική διάσταση της γλώσσας8 στην εκπαίδευση όσο 
και για την παραγωγική χρήση της γλώσσας9. 

Μια ακόμη εργασία που έχει ως θέμα τη γλωσσολογία στην εκπαίδευση είναι αυτή 
των Gannon και Czerniewska (1980) Using Linguistics: Αn Educational Focus, όπου 
αναδεικνύεται η σύνδεση της εκπαίδευσης με τη γλωσσολογία και επισημαίνεται τι 
θα πρέπει οι γλωσσολόγοι να παρέχουν στους παιδαγωγούς και το αντίστροφο. 
Επίσης, στο βιβλίο αυτό εισάγονται τα γλωσσολογικά πεδία (σημασιολογία, 
μορφολογία, φωνολογία και ανάλυση λόγου), με λεπτομερή περιγραφή για το πώς θα 
έπρεπε να προσεγγίσει το καθένα ο εκπαιδευτικός, προκειμένου να το αξιοποιήσει 
στη διδασκαλία. Παρόλο που η εργασία αυτή με τα θέματα που πραγματεύεται 
βρίσκεται στον πυρήνα της ΕΚΓ, εντούτοις οι συγγραφείς δεν αναφέρονται στην 
έννοια και το περιεχόμενο του πεδίου αυτού (Alduais 2012: 208). 

Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, o Spolsky (1978) υποστηρίζει ότι η γλωσσική 
διδασκαλία/μάθηση και η εκπαίδευση οφείλουν να αποτελέσουν ένα διακριτό πεδίο, 
ως υποομάδα της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, εφόσον η τελευταία έχει ιδιαίτερα 
ευρύ και πολυποίκιλο πεδίο εφαρμογών (στον Spolsky & Hult 2008: 1). Ύστερα από 
30 χρόνια ερευνών, στο συλλογικό έργο The Handbook of Educational Linguistics o 
Spolsky γράφει ότι η ΕΚΓ προσφέρει τα ουσιαστικά εργαλεία για τον σχεδιασμό της 
γλωσσικής εκπαιδευτικής πολιτικής και τη διαχείριση της γλωσσικής εκπαίδευσης 
(2008: 6). Σύμφωνα δε με τον Hult, στο ίδιο βιβλίο, η ΕΚΓ συνιστά τομέα ερευνών 
στον οποίο αξιοποιούνται τα ερευνητικά εργαλεία της γλωσσολογίας και άλλων 
κοινωνικών επιστημών, έτσι ώστε να διερευνηθεί ολιστικά το ευρύ πεδίο των 
θεμάτων που αναφέρονται ταυτοχρόνως στη γλώσσα και την εκπαίδευση (2008: 
10)10. Μέσα από τα θέματα του έργου αυτού διαπιστώνουμε ότι μεγάλη έμφαση 
δίνεται στην κοινωνιογλωσσική διάσταση, στους τομείς της γλωσσικής εκπαιδευτικής 
πολιτικής και του γλωσσικού σχεδιασμού. Ιδιαίτερη αναφορά οφείλουμε να κάνουμε 
στο κεφάλαιο 5 του βιβλίου αυτού, με τίτλο Linguistic Theory και συγγραφέα τον 
Richard Hudson (2008: 53-65), διότι εκεί αναπτύσσεται πολύ σημαντική 
επιχειρηματολογία για την αξία της διδασκαλίας γλωσσολογικών εννοιών στην 
εκπαίδευση. Ο συγγραφέας τονίζει ότι ο αγγλικός όρος ‘knowledge about language’ 
(KAL), δηλαδή ‘γνώση για τη γλώσσα’, έχει υιοθετηθεί με ιδιαίτερη επιτυχία στην 
Αγγλία για να δηλώσει τη σαφή γνώση γλωσσικών φαινομένων και αρχών (2008: 55). 
Μερικά από τα επιχειρήματά του για τη διδασκαλία της ‘γνώσης για τη γλώσσα’ είναι 
τα εξής. Η βαθύτερη κατανόηση της γλώσσας έχει μακροπρόθεσμα πνευματικά 
οφέλη. Αν θεωρείται σημαντικό για τα παιδιά να κατανοούν το σώμα τους ή το 
κοινωνικό περιβάλλον, είναι εξίσου σημαντικό να καταλαβαίνουν την ικανότητα για 

                                                            
7 Οι Christie and Unsworth στην εργασία αυτή επιχειρούν αιτιολόγηση των επιλογών της γλωσσικής 
εκπαιδευτικής πολιτικής στις δεκαετίες ’80 και ’90, για την Αγγλία και την Αυστραλία. 
8 Ενδεικτικά: Doughty Peter, Pearce John, Thornton Geoffrey. 1971, 1976. Language in use. Port 
Melbourne, Vic.: Edward Arnold (Australia). 
9 Ενδεικτικά: Forsyth, Ian and Wood, Kathleen. 1977. Language and Communication, 1-3. Longman. 
10 Ειδικότερα, μεταξύ των αντικειμένων της ΕΚΓ προσδιορίζονται τα εξής: γλωσσική εκπαιδευτική 
πολιτική, κατάκτηση και διδασκαλία πρώτης και δεύτερης γλώσσας, ανάγνωση και γραφή, μητρική 
γλώσσα και δίγλωσση εκπαίδευση, μειονοτική και μεταναστευτική εκπαίδευση, γλωσσικά τεστ κ.λπ.  
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γλωσσική επικοινωνία. Υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι η ‘γνώση για τη γλώσσα’ 
βελτιώνει τις γλωσσικές δεξιότητες της γραφής, της ανάγνωσης, της ομιλίας και της 
ακρόασης. Αλλά το σημαντικότερο από όλα είναι ότι η γλωσσολογία μπορεί να 
λειτουργήσει ως μέσο για την καλλιέργεια δεξιοτήτων επιστημονικής σκέψης 
(scientific thinking). Εξάλλου, καθώς η γλώσσα παρέχει άφθονα δεδομένα προς 
διερεύνηση και παρατήρηση, τα παιδιά μπορούν να προβούν σε ταξινομήσεις και 
ανάπτυξη λογικών επιχειρημάτων για να εκφράσουν τις θέσεις τους και να κάνουν 
υποθέσεις σχετικά με τα φαινόμενα, τις οποίες θα ελέγξουν στη συνέχεια (2008: 55) .  

Κλείνουμε τις αναφορές μας σε πλευρές του περιεχομένου της Εκπαιδευτικής 
Γλωσσολογίας παραθέτοντας τον ορισμό που δίνει ο David Crystal στο Λεξικό 
Γλωσσολογίας και Φωνητικής (μτφρ. Ξυδόπουλος)11:  

 
«Εκπαιδευτική Γλωσσολογία» (educational linguistics): Όρος που αναφέρεται 
στην εφαρμογή των γλωσσολογικών θεωριών, μεθόδων και περιγραφικών 
πορισμάτων στη μελέτη της διδασκαλίας/εκμάθησης της μητρικής γλώσσας, 
στον προφορικό και τον γραπτό λόγο, στο σχολείο ή άλλα εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα (…). Ειδικά θέματα ενδιαφέροντος είναι η μελέτη της ανάγνωσης 
και της γραφής, τα ιδιώματα και οι διάλεκτοι, η γλωσσική ποικιλία μέσα από τα 
αναλυτικά προγράμματα, η διδασκαλία της γλωσσολογίας, της γραμματικής 
κ.λπ., στο σχολείο (2003: 303-4). 
 

Με βάση όσα παρουσιάσαμε μέχρι τώρα, αντιλαμβανόμαστε ότι η ένταξη της 
επιστημονικής θεώρησης της γλώσσας στο σχολείο, είτε ως διακριτό αντικείμενο του 
προγράμματος σπουδών, είτε ως τρόπος προσέγγισης της γλωσσικής διδασκαλίας, 
είτε ως μέρος γλωσσικών δραστηριοτήτων, απασχόλησε στο παρελθόν ορισμένους 
γλωσσολόγους που ανέπτυξαν σημαντικό έργο στον χώρο της εκπαίδευσης και του 
σχεδιασμού προγραμμάτων σπουδών. Τα τελευταία χρόνια έχουν δοθεί νέες 
διαστάσεις στη σχέση της γλωσσολογίας με την εκπαίδευση και μάλιστα φαίνεται να 
έχει σημαντικές προοπτικές η εισαγωγή γλωσσολογικών εννοιών και επιστημονικών 
μεθόδων διερεύνησης των γλωσσικών φαινομένων στο σχολείο (Hudson 2008: 58).  
 
 
3. Φωνολογικές έννοιες στη σχολική εκπαίδευση 
 
Στο φωνητικό/φωνολογικό επίπεδο, οι γλωσσολογικές έννοιες που θα αποτελέσουν 
αντικείμενο διδασκαλίας στο σχολείο θα πρέπει να είναι βασικές και γενικά 
αποδεκτές από τις περισσότερες θεωρητικές προσεγγίσεις του κλάδου. Θα πρέπει να 
επιλέγονται φαινόμενα που είναι εύκολο να τα παρατηρήσει ο μη ειδικός, γιατί 
αλλιώς θα είναι ανασταλτικός παράγοντας ενασχόλησης για τους μαθητές και για 
τους εκπαιδευτικούς. Δεν είναι σκοπός να καταστούν οι μαθητές ‘μικροί 
γλωσσολόγοι’, αλλά να προβληματιστούν για το πώς λειτουργεί η γλώσσα, να  
παρατηρήσουν τα γλωσσικά φαινόμενα και να διατυπώσουν υποθέσεις πάνω σε αυτά. 
Αντικείμενα που συνδέονται με το επίπεδο αυτό θα δώσουν την ευκαιρία στους 
μαθητές να ασχοληθούν με τον προφορικό λόγο και να αντιληφθούν δομές και 
λειτουργίες που συντελούν στη διάκριση μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. Στη 
συνέχεια αναφέρουμε ενδεικτικά ορισμένα αντικείμενα. 

                                                            
11 Στην πρωτότυπη έκδοση: Crystal, David. 19974. A Dictionary of Linguistics and Phonetics, σ. 163. 
Malden USA: Blackwell Publishing. 
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Βασικές για τη γλωσσολογία είναι οι έννοιες δομή και σύστημα, τις οποίες 
μπορούμε να αναδείξουμε μέσα από τη φωνολογία. Το φωνολογικό σύστημα 
αποτελείται από μονάδες, πεπερασμένες σε αριθμό, που συνδυάζονται και 
λειτουργούν βάσει κανόνων, των φωνολογικών κανόνων. Κατά τη λειτουργία της 
γλώσσας, τα φωνήματα αλληλεπιδρούν στο πλαίσιο της λέξης ή της φράσης, 
παράγοντας φωνολογικά φαινόμενα. Για παράδειγμα, το φώνημα /s/ (σ) προφέρεται 
ως [z] μπροστά από ηχηρά σύμφωνα (π.χ. σβούρα, πεσμένος). Εδώ λοιπόν, στόχος θα 
είναι να συμπεράνουν οι μαθητές τον κανόνα μέσα από τα δεδομένα που θα έχουν 
στη διάθεση τους. Παράδειγμα φωνολογικού κανόνα, ως προς τη διδακτική του 
εφαρμογή, θα αναπτύξουμε στη συνέχεια. Επίσης μπορεί να γίνει σύγκριση των 
φωνολογικών συστημάτων και των φαινομένων τους μεταξύ διαφορετικών γλωσσών 
(που τις διδάσκονται ως ξένες γλώσσες).  Η έννοια του συστήματος  απαντά σε πολλά 
επιστημονικά πεδία, με διαφορετικό περιεχόμενο κάθε φορά. Αποτελεί όμως μια 
μακρο-έννοια12 που θα μπορούσε περαιτέρω να αξιοποιηθεί στην διεπιστημονική 
προσέγγιση της γνώσης (π.χ. επιστήμες περιβάλλοντος, βιολογία)13. 

Οι φθόγγοι, που συνθέτουν το φωνητικό σύστημα μιας γλώσσας, όπως και τα 
υπερτεμαχιακά χαρακτηριστικά (τόνος, επιτονισμός), είναι άμεσα παρατηρήσιμα και 
αποτελούν τη βάση για τη συνειδητοποίηση του φωνολογικού συστήματος. Η έννοια 
του φωνήματος, η οποία διαθέτει κάποιο βαθμό αφαίρεσης, γίνεται αντιληπτή μέσω 
των ελάχιστων ζευγών (π.χ. πόνος-μόνος, κάνω-χάνω). Η διαφοροποιητική λειτουργία 
των φωνημάτων εντάσσεται γενικότερα στην έννοια της αντίθεσης που απαντάται και 
σε άλλα γλωσσολογικά επίπεδα ανάλυσης14. Μέσα από τα ελάχιστα ζεύγη μπορούμε 
να ανακαλύψουμε τη λεξική ρίμα, η οποία αξιοποιείται στην ποίηση ως 
ομοιοκαταληξία (π.χ. φίδι - μύδι)15.  

Η ποικιλία είναι πολύ σημαντική έννοια στη γλωσσολογία, με διάφορες εκφάνσεις 
στο φωνολογικό επίπεδο. Μπορεί να μελετηθεί ως φωνολογική ποικιλία στον άξονα 
του χώρου (φθόγγοι-φωνήματα σε ιδιώματα και διαλέκτους), η οποία εύκολα γίνεται 
αντιληπτή μέσω της διαφορετικής προφοράς, αλλά και ως ποικιλία στον χρόνο, αν  
εξεταστούν τα φωνολογικά συστήματα και η γραφή των λέξεων σε διαφορετικές 
περιόδους της ελληνικής γλώσσας. Αυτό το αντικείμενο θα ήταν ιδιαίτερα 
ενδιαφέρον για μαθητές γυμνασίου και λυκείου που διδάσκονται αρχαία ελληνικά. 
Επίσης, η ενασχόληση με την ετυμολογία φαίνεται ελκυστική για αρκετούς μαθητές 
που ενδιαφέρονται για τις γλώσσες, ενώ ταυτόχρονα βελτιώνει την ορθογραφική 
ικανότητα και καλλιεργεί το λεξιλόγιο, με την προϋπόθεση ότι ακολουθείται η 
επιστημονική μεθοδολογία16.  

                                                            
12 Βλ. σχετικά με τους όρους μακρο-έννοια και διεπιστημονικότητα: Ματσαγγούρας, Ηλίας. 2003.  Η 
Διαθεματικότητα στη Σχολική Γνώση. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη. 
13 Μαγουλά, Ευγενία. 2012. “Διεπιστημονικές έννοιες–γλωσσολογικές έννοιες: Παράδειγμα 
διδασκαλίας φωνολογικών εννοιών με διεπιστημονικές προεκτάσεις.” Ανακοίνωση στο 15ο Διεθνές 
Συνέδριο Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη, 23-25 Νοεμβρίου 2012. 
14 Νάκας, Αθανάσιος και Πολυδώρου, Ειρήνη. 2007. “Διδάσκοντας τη λεξική αντίθεση.” Στο Ν. 
Μήτσης και Δ. Καραδήμος (επιμ.), Η Διδασκαλία της Γλώσσας, 59-85. Αθήνα: Gutenberg. 
15 Βλ. για τον όρο λεξική ρίμα και τη διάκρισή της από τη συλλαβική ρίμα: Μαγουλά, Ευγενία. 2010. 
“Φωνολογία και φωνολογική επίγνωση στην ελληνική γλώσσα.” Πρακτικά 1ου Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Επιστημών Εκπαίδευσης, 53-64. Αθήνα: Σμυρνιωτάκης. Επίσης: Nespor, Μαρίνα, και Αγγελική Ράλλη. 
1999. Φωνολογία. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 
16 Βλ. σχετικά με την ετυμολογία και την παρετυμολογία: Μπαμπινιώτης, Γεώργιος. 20004. Συνοπτική 
Ιστορία της Ελληνικής Γλώσσας, σ. 70. Αθήνα: έκδοση του συγγραφέα. 
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4. Παράδειγμα διδασκαλίας φωνητικού-φωνολογικού φαινομένου 
 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε τον σχεδιασμό διδασκαλίας ενός γλωσσικού 
φαινομένου βάσει γλωσσολογικής προσέγγισης, την οποία εφαρμόσαμε σε μαθητές 
της Ε΄ δημοτικού.  Επιλέξαμε το φαινόμενο της αφομοίωσης ως προς την ηχηρότητα 
του συμφωνικού στοιχείου των συνδυασμών <αυ>/<ευ>, διότι αυτό εμπλέκει τη 
διάκριση ηχηρών και άηχων φθόγγων που αφορά και σε άλλους φθόγγους της 
ελληνικής γλώσσας (πρβλ. s/z)17. Εξάλλου, φαινόμενα συμπροφοράς των φθόγγων 
αφορούν και στις ξένες γλώσσες που διδάσκονται στο σχολείο (αγγλικά, γαλλικά, 
γερμανικά κ.ά.) και δίνουν τη δυνατότητα για αντιπαραβολική εξέταση.  
Περιγραφή του φαινομένου. Οι συνδυασμοί φθόγγων [af] και [ef] προφέρονται ως 

ηχηροί [av] και [ev] αντίστοιχα, στο εσωτερικό της λέξης, όταν βρίσκονται μπροστά 
από φωνήεν ή ηχηρό σύμφωνο. Οι συνδυασμοί αυτοί προφέρονται ως άηχοι [af] και 
[ef] όταν γειτνιάζουν με άηχο σύμφωνο, καθώς και σε απόλυτη παύση. Το είδος αυτό 
συνάρθρωσης καλείται αφομοίωση ηχηρότητας, διότι το συμφωνικό στοιχείο του 
συνδυασμού μεταβάλλεται ως προς την ηχηρότητα ανάλογα με τον φθόγγο που 
ακολουθεί, προκειμένου να ομοιάσει ως προς το χαρακτηριστικό αυτό. Πρόκειται για 
προκαταβολική αφομοίωση ηχηρότητας, αφού ο φθόγγος που προηγείται επηρεάζεται 
από τον φθόγγο που ακολουθεί (Μαγουλά 2010: 73). Το φαινόμενο εμφανίζεται α) σε 
εσωτερική θέση σε μονομορφηματικό θέμα, π.χ. αυλή, Εύα, β) στα όρια μορφημάτων, 
π.χ. αυθεντικός, ευδιάθετος, γ) στα όρια των λέξεων μιας φωνολογικής φράσης, π.χ. ευ 
ζην.  
Ταυτότητα εφαρμογής. Η διδασκαλία εφαρμόστηκε στην Ε΄ δημοτικού, την άνοιξη 

του 2013, διότι στην τάξη αυτή δίνεται ως βιβλίο αναφοράς Γραμματική Ε΄ & Στ΄ 
Δημοτικού18, στο οποίο η «Φωνολογία» αποτελεί ξεχωριστό επίπεδο γλωσσικής 
ανάλυσης. Στην πραγματικότητα όμως οι μαθητές δεν διέθεταν καμία φωνολογική 
γνώση. Οι μαθητές της τάξης αυτής είναι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής,  επομένως 
έχουν κατακτήσει τον κανόνα αυτό στον προφορικό τους λόγο. Προφέρουν δηλ.  
[evjenis] <ευγενής> και [eftixos] <ευτυχώς> σωστά, αυθόρμητα αλλά όχι συνειδητά.  
Στόχοι εφαρμογής. Οι στόχοι της διδασκαλίας καθορίζουν το υλικό που θα 

ετοιμάσουμε και τις διερευνητικές ερωτήσεις που θα υποβάλουμε στους μαθητές. 
Στην εφαρμογή αυτή επιδιώκουμε να κατανοήσουν τη διαφορά μεταξύ ηχηρών και 
άηχων φθόγγων, σημαντικό παράγοντα φωνολογικών φαινομένων σε πολλές 
γλώσσες. Η διάκριση της ηχηρότητας, ιδίως σε ορισμένους φθόγγους, μπορεί να μη 
γίνεται αντιληπτή από αλλόγλωσσους μαθητές ή κατά την εκμάθηση ξένων γλωσσών. 
Αναμφίβολα, μπορούν να εξαχθούν συμπεράσματα για τη σχέση προφορικού και 
γραπτού λόγου, για τις δυνατότητες αποτύπωσης στη γραφή στοιχείων της προφοράς 
και να ερμηνευθούν ορθογραφικά λάθη που οφείλονται στην αναντιστοιχία 
προφοράς-γραφής.  
Διδακτική μέθοδος - στάδια εφαρμογής. Για τη διδασκαλία γλωσσολογικών 

θεμάτων στο σχολείο δεν υπάρχει σαφώς διατυπωμένο διδακτικό μοντέλο. Ο Hudson 
(2008: 58) κάνει λόγο για διαδικασίες επιστημονικής σκέψης, οι οποίες στηρίζονται 
σε πλήθος δεδομένων από τη μητρική γλώσσα, σε παρατήρηση, ταξινόμηση, 
διατύπωση υποθέσεων και έλεγχο. Για τις ανάγκες της παρούσας εφαρμογής               
- διδασκαλία φωνολογικών φαινομένων - εντάσσουμε τις παραπάνω διαδικασίες σε 
                                                            
17 Φαινόμενα ηχηροποίησης κατά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας έχουν εξεταστεί από 
τις Ρεβυθιάδου & Τζακώστα (2007: 54-56). 
18 Συγγραφική ομάδα: Φιλιππάκη-Warburton, Ειρήνη, Γεωργιαφέντης, Μιχάλης, Κοτζόγλου, Γεώργιος    
και Λουκά, Μαργαρίτα. Υπουργείο Παιδείας Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Διανεμήθηκε 
πρώτη φορά στα σχολεία τον Σεπτέμβριο 2011.  
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ένα γενικότερο επιστημονικό-διερευνητικό μοντέλο, που ακολουθείται για τη 
διδακτική των φυσικών επιστημών (Καλκάνης 2002: 619-621). Τα στάδια του 
μοντέλου αυτού αποτυπώνονται στο σχήμα 1. Ακολουθεί αναλυτική παρουσίαση των 
σταδίων.  
 
 

Σχήμα 1: Επιστημονικό διερευνητικό μοντέλο για τη διδασκαλία φωνολογικών εννοιών. 
 

 
 
 
Στάδιο 1. Αρχική παρατήρηση. Επιδιώκουμε να στρέψουμε το ενδιαφέρον των 
μαθητών προς το φαινόμενο-στόχο, παρέχοντάς τους κατάλληλα ερεθίσματα. Εφόσον 
ασχολούμαστε με φωνολογικά φαινόμενα, θα πρέπει να ενεργοποιήσουμε τον 
προφορικό λόγο, την ακουστική αντίληψη και συνειδητοποίηση της προφοράς. 

Στην εφαρμογή μας προβλήθηκε βίντεο με σκοπό οι μαθητές να εκφέρουν τις 
λέξεις [xorevo] <χορεύω> και [xoreftis] <χορευτής> και να παρατηρήσουν τι αλλάζει 
από τον ένα τύπο στον άλλο19. Η αρχική τους παρατήρηση αφορούσε στη γραμματική 
κατηγορία των λέξεων (ρήμα - ουσιαστικό) αλλά στη συνέχεια ορισμένοι επεσήμαναν 
την αλλαγή στην προφορά. Αφού έφεραν και άλλα παραδείγματα με παρόμοια 
φωνητική μεταβολή (δουλεύω - δουλευτής, γητεύω - γητευτής, παύω - παύση), οι 
μαθητές διατύπωσαν τις παρατηρήσεις τους ως εξής:   

- ‘Ενώ στο ρήμα προφέρουμε [v], στο ουσιαστικό προφέρουμε [f]. Όμως τα 
γράφουμε το ίδιο.’ Ίσως να οφείλεται στη γραμματική κατηγορία ή στην 
κατάληξη του ρήματος που είναι φωνήεν…’  

 
Στάδιο 2. Δεδομένα προς παρατήρηση. Παρέχουμε στους μαθητές αρκετά 
παραδείγματα, κατάλληλα επιλεγμένα, και σαφείς οδηγίες παρατήρησης ή 
ταξινόμησής τους. Η συλλογή δεδομένων μπορεί να γίνει από τους μαθητές, εφόσον 
το θέμα προσφέρεται για κάτι τέτοιο.  

Στην παρούσα διδασκαλία δώσαμε στους μαθητές σύνολο με δεύτερα συνθετικά 
που συνδυάζονται με το <ευ> (π.χ. -εργέτης, -σεβής, -λύγιστος) και πίνακα με δύο 
στήλες, μία για το [ef]  και μία για το [ev], με την οδηγία να τα κατατάξουν ανάλογα 

                                                            
19 Η εστίαση της προσοχής στην προφορά και όχι στην σημασία ή τον γραμματικό τύπο είναι 
χαρακτηριστική στρατηγική της Φωνολογικής Επίγνωσης. 
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με την προφορά τους. Σημειώνουμε ότι οι μαθητές δεν δυσκολεύτηκαν καθόλου με τη 
φωνητική γραφή. Οι περισσότερες ομάδες κατηγοριοποίησαν σωστά τις λέξεις ως 
προς την προφορά τους, αν και δεν γνώριζαν τη σημασία ορισμένων λέξεων. Λάθη 
παρατηρήθηκαν στις λέξεις <ευμετάβλητος, ευημερία, εύρυθμος>. Πιθανή αιτία είναι 
ότι, καθώς δεν γνώριζαν τις λέξεις, τις διάβασαν με ορθογραφικό συλλαβισμό, μη 
εφαρμόζοντας, έτσι, τον κανόνα της ηχηροποίησης. Στην ‘ευημερία’ υπήρξε 
σημασιολογική σύγχυση με την ‘εφημερία’. 
 
Στάδιο 3. Διατύπωση υποθέσεων. Οι μαθητές διατυπώνουν υποθέσεις για τα 
φαινόμενα, αξιοποιώντας τα δεδομένα, τις παρατηρήσεις και τις ταξινομήσεις τους. 
Πιθανόν να χρειάζεται η καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, καθώς το στάδιο αυτό είναι 
το δυσκολότερο της διερευνητικής προσέγγισης.  

Στην εφαρμογή αυτή, λίγα παιδιά παρατήρησαν τον ρόλο του φωνήεντος που 
ακολουθεί, ως παράγοντα ηχηρής προφοράς του <υ>, ενώ κανένα δεν αντιλήφθηκε τη 
διαφοροποίηση των συμφώνων ως προς την ηχηρότητα. Αυτό οφείλεται μάλλον στο 
γεγονός ότι δεν είχαν διδαχθεί τη διάκριση μεταξύ ηχηρών και άηχων συμφώνων. 
Προκειμένου να καθοδηγήσουμε τις παρατηρήσεις τους, δώσαμε πίνακα (Σχήμα 2) 
όπου έπρεπε να ταξινομήσουν τα γράμματα ανάλογα με το αν η προφορά του <υ> 
στις λέξεις που είχαν δοθεί είναι [f] ή [v]. Οι μαθητές διατύπωσαν την πρώτη 
υπόθεση: 

  ‘ Όταν ακολουθεί φωνήεν προφέρουμε πάντα [v]’.  
Στο σημείο αυτό ήταν απαραίτητο να τους δείξουμε τη διάκριση των συμφώνων 

ως προς την ηχηρότητα. Αυτό έγινε με βιωματικό τρόπο: τοποθέτησαν τα δάχτυλά 
τους στο λαιμό, στο ύψος των φωνητικών χορδών και πρόφεραν διαδοχικά 
διαφορετικούς φθόγγους. Έτσι, αντιλήφθηκαν τον βόμβο που παράγεται στους 
ηχηρούς φθόγγους. Τέλος, προβλήθηκε μικρής διάρκειας βίντεο με τη λειτουργία των 
φωνητικών χορδών. Στη συνέχεια οι μαθητές κατάφεραν να διατυπώσουν και τη 
δεύτερη υπόθεση:  

‘ Όταν ακολουθεί σύμφωνο που έχει ήχο, προφέρουμε [v]’. 
 
Σχήμα 2: Ταξινόμηση αρχικών γραμμάτων δεύτερων συνθετικών ανάλογα με την προφορά του 
συνδυασμού <ευ->. 

ευ [ev]  ευ [ef] 
Φωνήεντα Σύμφωνα Φωνήεντα Σύμφωνα 

α δ - κ 
… … … … 

 
Στάδιο 4. Έλεγχος υποθέσεων. Στο στάδιο αυτό ελέγχουμε την ισχύ των υποθέσεων 
που διατυπώθηκαν προηγουμένως. Αυτό γίνεται πάνω σε νέα παραδείγματα ή σε 
άλλη εμφάνιση του φαινομένου. Εάν υπάρχουν εξαιρέσεις, ίσως αυτό είναι το 
καταλληλότερο στάδιο για να παρουσιαστούν.  

Στην συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιήσαμε άλλα παραδείγματα και 
ψευδολέξεις (π.χ.*ευλίδιστος, *παρεύξινος, *πλαγεύω). Το στάδιο του ελέγχου 
φάνηκε ευκολότερο στους μαθητές σε σχέση με το προηγούμενο και ανταποκρίθηκαν 
πολύ καλά. 
 
Στάδιο 5. Διατύπωση κανόνα. Η διατύπωση του κανόνα γίνεται από τους μαθητές, 
ομαδικά, καταρχάς προφορικά και στη συνέχεια γραπτά. Ασφαλώς ο εκπαιδευτικός 
καθοδηγεί τη διατύπωση και υπενθυμίζει πλευρές του φαινομένου που πιθανώς δεν 
συμπεριλήφθηκαν. Στη συγκεκριμένη διδασκαλία, οι μαθητές διατύπωσαν τον 
κανόνα ως εξής:  



[  918  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s  
 

‘Το <ευ-> προφέρεται [ef] όταν ακολουθούν άηχα σύμφωνα, ενώ προφέρεται 
 [ev], όταν ακολουθούν φωνήεντα και ηχηρά σύμφωνα. Το ίδιο και το <αυ->’. 
Επίσης, σχετικά με το χαρακτηριστικό της ηχηρότητας, διατύπωσαν το εξής 
συμπέρασμα: 
 ‘Τα φωνήεντα έχουν ηχηρότητα. Αλλά και τα σύμφωνα μπορεί να έχουν 
 ηχηρότητα. Την ηχηρότητα την προκαλούν οι φωνητικές χορδές’. 
 
Στάδιο 6. Εφαρμογή, γενίκευση, επέκταση. Μπορούμε να εφαρμόσουμε τον κανόνα σε 
άλλες περιπτώσεις με ομοειδή χαρακτηριστικά, να γενικεύσουμε την παρουσία 
κάποιου κανόνα, συγκρίνοντας το φαινόμενο που εξετάστηκε με ανάλογα φαινόμενα 
σε άλλες γλώσσες, και να επεκτείνουμε τη διδασκαλία είτε συγχρονικά, σε άλλα 
γλωσσολογικά επίπεδα (π.χ. μορφολογία, σημασιολογία), είτε διαχρονικά, σε 
ανάλογα φαινόμενα προηγούμενων περιόδων της γλώσσας.   

Στο πλαίσιο της παρούσας διδασκαλίας μιλήσαμε για το <αυ-> καθώς και για την 
ηχηροποίηση του [s] μπροστά από ηχηρά σύμφωνα (π.χ. πεσμένος, σβούρα). Τέλος, οι 
μαθητές ανέγνωσαν αρχαίες εκφράσεις, όπου παρατήρησαν ότι ανάλογα με την 
ταχύτητα ανάγνωσης το <ευ> προφέρεται ηχηρό ή άηχο (π.χ. «ευ αγωνίζεσθαι»). 
Επίσης, παρατήρησαν ότι σε απόλυτη παύση (π.χ. «ουκ εν τω πολλώ το ευ») η 
προφορά είναι άηχη. Στο στάδιο της επέκτασης θα μπορούσαμε να ασχοληθούμε με 
το ευ ως μόρφημα κατά τη σύνθεση λέξεων και τις σημασίες των λέξεων αυτών 
καθώς και με τη σημασία του <ευ> σε αρχαίες εκφράσεις.  

Η διερευνητική διαδικασία που ακολουθήθηκε για την κατανόηση του 
φωνολογικού κανόνα αξιολογήθηκε θετικά από τους μαθητές και τον εκπαιδευτικό 
της τάξης, οι οποίοι την χαρακτήρισαν ως πρωτότυπη, ενδιαφέρουσα και ευχάριστη. 
Στον επανέλεγχο που διενεργήσαμε μετά από μία εβδομάδα, με σύντομο τεστ, 
διαπιστώσαμε ότι οι περισσότεροι μαθητές είχαν αφομοιώσει κυρίως τη διάκριση των 
φθόγγων σε άηχους και ηχηρούς, ενώ οι μισοί περίπου κατάφεραν να 
αναδιατυπώσουν σωστά και πλήρως τον κανόνα της ηχηροποίησης.  
  
 
5. Συμπεράσματα 
 
Σχετικά με τη διδασκαλία που εφαρμόσαμε στην τάξη, διαπιστώθηκε ότι από τα δύο 
θέματα που διδάξαμε στο ίδιο μάθημα, το χαρακτηριστικό της ηχηρότητας σε σχέση 
με τη λειτουργία των φωνητικών χορδών και τον φωνολογικό κανόνα, εκείνο που 
διατηρήθηκε στη μνήμη των περισσότερων μαθητών ήταν το πρώτο. Αυτό ίσως 
υποδεικνύει ότι τα φωνητικά χαρακτηριστικά, καθώς συνδέονται με τη φυσιολογία 
της ομιλίας, γίνονται πιο εύκολα αντιληπτά, σε σχέση με τα φωνολογικά φαινόμενα, 
που απαιτούν σημαντικό βαθμό αφαίρεσης (αφαιρετικής σκέψης). Επομένως, τα 
στοιχεία της φωνητικής θα πρέπει να προηγούνται των φωνολογικών εννοιών και να 
διδάσκονται, διαδοχικά, στοιχεία της φωνητικής και της φωνολογίας.  

Η εισαγωγή στοιχείων φωνητικής / φωνολογίας στο σχολείο καλό θα ήταν να γίνει 
και σε συνεργασία με άλλες ειδικότητες. Ως παράδειγμα αναφέρω τη βιολογία για την 
κατανόηση της φυσιολογίας ακρόασης-ομιλίας και τις φυσικές επιστήμες για τη 
διαμόρφωση και μετάδοση του ήχου. Επίσης, στο γυμνάσιο θα μπορούσαν να 
γίνονται συγκρίσεις μεταξύ διαφορετικών γλωσσικών συστημάτων. Ο ρόλος των 
εκπαιδευτικών θα είναι καθοριστικός για την εφαρμογή τέτοιων αντικειμένων και 
διαδικασιών: απαραίτητη είναι η πολύ καλή γνώση του αντικειμένου διδασκαλίας 
αλλά και η πρόθεση για διαφορετική διδακτική προσέγγιση, που προϋποθέτει  
περισσότερο διδακτικό χρόνο και κατάλληλη προετοιμασία. 
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Όπως είδαμε παραπάνω εξετάζοντας το πεδίο της ΕΚΓ, η δυνατότητα εισαγωγής 
γλωσσολογικών εννοιών στο σχολείο είχε συζητηθεί και παλαιότερα από ορισμένους 
γλωσσολόγους, χωρίς όμως να ακολουθήσουν συστηματικές μελέτες πάνω σε αυτό. 
Πρόσφατες εργασίες δείχνουν ότι στην επιστημονική προσέγγιση της σχολικής 
γνώσης μπορεί να συμπεριληφθεί και η γλωσσολογία, ως κατανόηση γλωσσικών 
φαινομένων και συνειδητοποίηση του γλωσσικού μηχανισμού, πράγμα που  
συνεπάγεται την ανάγκη συστηματικότερων μελετών. 

Όσον αφορά την εισαγωγή φωνητικών/φωνολογικών εννοιών στο σχολείο, θα 
πρέπει να κρίνουμε τι είναι χρήσιμο να διδαχθεί, με ποια σειρά θα διδαχθούν οι 
έννοιες ή τα φαινόμενα, πώς αυτά μπορούν να γίνουν αντιληπτά από τους μαθητές 
ανάλογα με το μαθησιακό τους επίπεδο και πώς η αποκτηθείσα γνώση μπορεί να 
αξιοποιηθεί περαιτέρω. Εξάλλου, θα πρέπει να συζητηθεί η μεθοδολογία διδακτικής 
προσέγγισης, να σχεδιαστεί κατάλληλο υλικό, να προβλεφθούν τεχνολογικά μέσα 
που πιθανόν να είναι απαραίτητα και, εκτός των άλλων, να αναζητηθεί τρόπος 
αξιολόγησης, από τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους ίδιους τους 
γλωσσολόγους, της εφαρμογής όλων των παραπάνω στο σχολείο.    
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Abstract 
 
This paper deals with contact-induced language change in the morphology of Italiot 
nouns, which has been influenced by Italian. It is argued that the structural characteristics 
of the recipient language which is of Greek origin play a key role in the final outcome of 
the process of borrowing. It will also become clear that the awareness on the part of the 
speakers of the structure of the source language (Romance) is of paramount importance 
for the selection of a specific borrowing strategy. In particular, it will be argued that 
nominal inflection can act as a test hypothesis field for the examination and control of the 
morphological theories, as it will facilitate the control of the extent of specific 
approaches’ application that have been formulated within the theoretical framework of 
language contact. 
  
Λέξεις-κλειδιά: ενσωμάτωση, γλωσσική επαφή, γένος, ονοματικά δάνεια, Κατωιταλική 
  
 
1. Εισαγωγή 
 
Ένα από τα βασικά ζητήματα που έχουν απασχολήσει τη σύγχρονη έρευνα είναι η 
προσαρμογή δανείων σε καταστάσεις γλωσσικής επαφής (βλ. Haspelmath 2008). 
Σύμφωνα με τη γνωστή ρήση του Haugen (1950: 217) «αν οι δάνειες λέξεις πρόκειται να 
ενσωματωθούν στις εκφράσεις μιας νέας γλώσσας, θα πρέπει να ταιριάξουν στη 
γραμματική δομή της». Στο παρόν άρθρο εστιάζουμε στη μορφολογική προσαρμογή 
δανείων και πιο συγκεκριμένα στην απόδοση γένους στα ουσιαστικά της Κατωιταλικής 
τα οποία είναι δάνεια από την Ιταλική ή τις τοπικές διαλέκτους. 

Είναι γενικά αποδεκτό ότι τα ουσιαστικά τα οποία μεταφέρονται σε γλώσσες οι οποίες 
πραγματώνουν το γένος ή έχουν συστήματα ονοματικών τάξεων, πρέπει υποχρεωτικά να 
αποκτήσουν μία τιμή γένους. Η απόδοση γένους στα δάνεια και η ένταξή τους σε κλιτική 
τάξη υπόκεινται σε διαφορετικά κριτήρια, δηλαδή σε φωνολογικά, μορφολογικά και 
σημασιολογικά.  

Η ενσωμάτωση των δανείων στην Κοινή Νέα Ελληνική έχει αποτελέσει αντικείμενο 
έρευνας (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994, Χριστοφίδου 2003 για την ΚΝΕ). Ωστόσο, 

                                                 
  Η εργασία του Μάριου Ανδρέου χρηματοδοτήθηκε από το Ερευνητικό πρόγραμμα Βασικής Έρευνας «Κ. 
Καραθεοδωρή» (κωδ. D. 159) του Πανεπιστημίου Πατρών. Η έρευνα των Νίκου Κουτσούκου και 
Βασιλικής Μακρή υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης "ΑΡΙΣΤΕΙΑ Ι" του Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) και 
συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο-ΕΚΤ) και από εθνικούς 
πόρους. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
920-932. Rhodes: University of the Aegean.
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η γλωσσολογική μελέτη που εστιάζει στην ενσωμάτωση των δανείων σε διαλέκτους που 
έχουν υποβληθεί σε κατάσταση γλωσσικής επαφής με γλωσσικά συστήματα τόσο 
τυπολογικά όσο και γενετικά διαφορετικά είναι αρκετά περιορισμένη (βλ. 
Μelissaropoulou 2013). 

Στη συγκεκριμένη εργασία εξετάζουμε την ενσωμάτωση των ουσιαστικών στη Griko, 
την ελληνικής καταγωγής διάλεκτο η οποία ομιλείται στην Κάτω Ιταλία και έχει έρθει σε 
επαφή με τις τοπικές ρομανικές ποικιλίες, αλλά και την πρότυπη Ιταλική. Στόχος του 
παρόντος άρθρου είναι η εξέταση της εκχώρησης γένους κατά τη μετάβαση από την 
Ιταλική ή τις τοπικές διαλέκτους στη Griko. Πιο συγκεκριμένα, η μελέτη εστιάζει: (α) 
στους γραμματικούς παράγοντες που διαδραματίζουν σημαντικό  ρόλο στην απόδοση 
γένους και (β) στις στρατηγικές που ακολουθούνται από τους φυσικούς ομιλητές για να 
αποδώσουν γένος στα ουσιαστικά που εισέρχονται στη γλώσσα ως προϊόν δανεισμού. 

Τα δεδομένα μας αντλούνται από τις διαθέσιμες γραπτές πηγές (μεταξύ άλλων 
Tommasi 1996, Fanciullo  1985. 2001, Stomeo 1996, Καραναστάσης 1997, Rohlfs 1977, 
Filieri 2001), τις βάσεις δεδομένων και το ψηφιοποιημένο υλικό του Εργαστηρίου 
Νεοελληνικών Διαλέκτων του Πανεπιστημίου Πατρών.  
 
 
2. Γλωσσική επαφή και ενσωμάτωση 
 
Ως γλωσσική επαφή ορίζεται η χρήση περισσοτέρων της μιας γλώσσας στον ίδιο χώρο 
την ίδια χρονική στιγμή (Τhomason 2001: 2). Το άμεσα παρατηρούμενο αποτέλεσμα της 
γλωσσικής επαφής είναι μία αλλαγή στο λεξικό της γλώσσας, μέσω της εισαγωγής μίας 
δομής ή μίας μορφής από το ένα γλωσσικό σύστημα στο άλλο. Αυτή η διαδικασία 
ονομάζεται δανεισμός (borrowing, Haugen 1950). Οι γλώσσες που εμπλέκονται 
χαρακτηρίζονται ανάλογα με το ρόλο τους ως γλώσσα-πηγή (ΓΠ, source language) και 
γλώσσα-στόχος (ΓΣ, target language) (Haugen 1950). Ο δανεισμός στοιχείων δεν μπορεί 
να εννοηθεί ως μία απλή διαδικασία, καθώς στις περισσότερες περιπτώσεις τα δύο 
συστήματα παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους. Επομένως, για να εισαχθεί ένα στοιχείο 
από τη γλώσσα-πηγή στη γλώσσα-στόχο πρέπει να γίνει ενσωμάτωση. Με τον όρο 
ενσωμάτωση αναφερόμαστε στις τυπικές αλλαγές στις δάνειες λέξεις απαραίτητες για να 
συμμορφωθούν τα δάνεια με τις δομές της γλώσσας στόχου (Winter-Froemel 2008: 156, 
υποσημ. 1). 

Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα ενσωμάτωσης αναλύεται από τη Ralli (2012) η 
οποία συγκρίνει την προσαρμογή των ρηματικών δανείων σε δύο Νεοελληνικές 
διαλέκτους, την Επτανησιακή και τη Griko. Κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα και των 
δύο συστημάτων είναι η γλωσσική επαφή που έχουν δεχτεί από Ιταλικές διαλέκτους. Η 
μεν Επτανησιακή έχει δεχτεί επίδραση από την Βενετσιάνικη διάλεκτο, ενώ η Griko έχει 
δεχτεί επίδραση από τις τοπικές ρομανικές διαλέκτους και την πρότυπη Ιταλική (βλ. και 
παρακάτω). Με βάση τη Ralli, οι δύο διάλεκτοι ακολουθούν μια διαφορετική στρατηγική 
ενσωμάτωσης ρηματικών δανείων. Η Επτανησιακή επιστρατεύει την στρατηγική της 
άμεσης εισαγωγής (direct insertion, Wichman & Wohlgemuth 2008), σύμφωνα με την 
οποία υιοθετείται ολόκληρη η μορφή μαζί με το δείκτη κλίσης (-ar, -er/-ir) (1α). 
Αντίθετα, στην Griko τα ρηματικά δάνεια αναλύονται δομικά και επιστρατεύεται η 
έμμεση εισαγωγή (indirect insertion, Wichman & Wohlgemuth 2008: 97-99) που 
περιλαμβάνει τη βοηθητική παρουσία ενός ρηματοποιητή -ευ-, που τοποθετείται 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
920-932. Rhodes: University of the Aegean.
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ανάμεσα στη βάση και την κατάληξη και χρησιμοποιείται για την παραγωγή ρημάτων 
από ουσιαστικά ή ρήματα (1β): 
 
(1)  
(α) Eπτανησιακή προτεστάρ-ω ‘διαμαρτύρομαι < Ιταλ. protestar 
(β) Griko νατ-έ-ω ‘κολυμπάω’ < Salentino nature 
 
 
3. Το γένος ως χαρακτηριστικό της γραμματικής  

  
Το γένος θεωρείται μία περίπλοκη και αρκετά ιδιαίτερη γραμματική κατηγορία που έχει 
γίνει αντικείμενο εκτενούς μελέτης στη βιβλιογραφία (Corbett 1991. 2005). Σύμφωνα με 
τον Hockett (1958: 231), τα γένη αποτελούν «τάξεις ονομάτων και αποτυπώνονται στη 
συμπεριφορά των συνδεόμενων λέξεων». Διαγλωσσικά, το γένος δεν εμφανίζεται σε 
όλες τις γλώσσες. Η ύπαρξη γλωσσών που πραγματώνουν μόνο σε φυσικό επίπεδο το 
γένος, καθώς δεν έχουν γραμματικό γένος (π.χ. Αγγλική, Τουρκική, Ουγγρική) είναι 
ευρέως γνωστή. Συνεπώς, το γραμματικό γένος δεν είναι διαγλωσσικά υποχρεωτικό και 
από την άποψη αυτή συχνά θεωρείται ως μια «λιγότερο κεντρική κατηγορία» (βλ. 
Trudgill 1999: 134).  

Σύμφωνα με τον Corbett (1991), το γένος αποτελεί εγγενές και αφηρημένο 
χαρακτηριστικό των ονομάτων και είναι αποθηκευμένο στο νοητικό λεξικό, ως μέρος 
των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών τους. Σε γλώσσες που έχουν συστήματα γένους, η 
απόδοση τιμής γένους μπορεί να βασίζεται σε σημασιολογικά (semantic) και τυπικά 
(formal) κριτήρια. Ο Corbett (1991) προτείνει μία τυπολογία των συστημάτων απόδοσης 
γένους και των αντίστοιχων κανόνων. Πιο αναλυτικά, υπάρχουν σημασιολογικοί 
κανόνες, σύμφωνα με τους οποίους το γένος αποδίδεται βάσει της σημασίας ενός 
ουσιαστικού, καθώς και τυπικοί κανόνες, κατά τους οποίους το γένος αποδίδεται βάσει 
της (φωνολογικής ή μορφολογικής) μορφής ενός ουσιαστικού. 

Το γένος υποδιαιρείται σε γραμματικό (grammatical gender) και φυσικό γένος (natural 
gender or sex). Η διάκριση μεταξύ γραμματικού γένους και φυσικού γένους είναι ευρέως 
αποδεκτή. Το φυσικό γένος ενός ουσιαστικού, αντωνυμίας ή ονοματικής φράσης είναι το 
γένος στο οποίο αναμένεται να ανήκει με βάση τις σχετικές ιδιότητες του αντικειμένου 
αναφοράς του. Αυτές οι ιδιότητες περιλαμβάνουν την έννοια των χαρακτηριστικών 
[έμψυχο] και [ανθρώπινο], οι οποίες συνδέονται με το φυσικό γένος. Αυτό συνήθως 
μεταφράζεται σε αρσενικό ή θηλυκό, ανάλογα με το βιολογικό φύλο του αντικειμένου 
αναφοράς. Ωστόσο, δεν παρατηρείται πάντα αναγκαστική σύμπτωση του γραμματικού 
γένους ενός ουσιαστικού με το φυσικό του γένος. 

Το γραμματικό γένος είναι ένα αφηρημένο σύστημα ταξινόμησης που παρουσιάζεται 
σε κάποιες γλώσσες. Οι τιμές που υπάρχουν σε μια δεδομένη γλώσσα (εκ των οποίων 
υπάρχουν συνήθως δύο ή τρεις) ονομάζονται τα γένη της γλώσσας αυτής. Η διαίρεση σε 
γένη συσχετίζεται συνήθως σε κάποιο βαθμό, τουλάχιστον για ένα ορισμένο σύνολο 
ουσιαστικών (όπως αυτά που δηλώνουν ανθρώπους), με κάποια ιδιότητα ή ιδιότητες των 
πραγμάτων που συγκεκριμένα ουσιαστικά δηλώνουν. Το γραμματικό γένος συνήθως δεν 
έχει σημασιολογικές συσχετίσεις (σημασιολογική αυθαιρετότητα του γένους, Hickey 
1999). Σύμφωνα με τον Aksenov (1984), όλες οι γλώσσες που φέρουν την ιδιότητα του 
γένους διχοτομούνται σε ένα σημασιολογικό και σε ένα μη σημασιολογικό πόλο. 
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3.1 Το γένος στη Νέα Ελληνική και την Ιταλική 
  

Η Νέα Ελληνική έχει ένα σύστημα γένους τριών τιμών, καθώς κάνει διάκριση μεταξύ 
αρσενικού, θηλυκού και ουδετέρου γένους. Το γένος μπορεί να είναι προσδιορισμένο 
τόσο στο θέμα, όσο και στα παραγωγικά επιθήματα (Ralli 2002, Ράλλη 2003). Αποτελεί 
ένα αφηρημένο λεξικό χαρακτηριστικό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις ούτε η 
σημασιολογία, ούτε η μορφολογία φαίνεται να ευθύνονται για την απόδοση μίας 
συγκεκριμένης γραμματικής τιμής γένους και συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία 
σχηματισμού λέξεων στην Ελληνική (Ralli 2002, Ράλλη 2003).  

Η απόδοση γένους στην ΚΝΕ μπορεί να θεωρηθεί μόνο εν μέρει προβλέψιμη. Όσον 
αφορά την Κοινή Νέα Ελληνική, η Ralli (2000, 2002) υποστηρίζει ότι ο ρόλος της 
μορφολογίας (που σχετίζεται με τις διαδικασίες της κλίσης, της παραγωγής και της 
σύνθεσης) είναι πιο σημαντικός στην απόδοση γραμματικού γένους, χωρίς να 
παραβλέπει το ρόλο της σημασιολογίας στην απόδοση συγκεκριμένης γραμματικής τιμής 
γένους, με βάση το χαρακτηριστικό [+έμψυχο].  

Σε γλώσσες με πλούσια μορφολογία, η έννοιες του γένους και της κλίσης θεωρούνται 
άμεσα συνδεόμενες (μεταξύ άλλων Corbett 1991, Aronoff 1994, Dressler & Thornton 
1996, Ralli 2000, 2002 κ.λπ.). Ωστόσο, παρά τη συχνή συσχέτιση μεταξύ των δύο αυτών 
κατηγοριών, δεν είναι δυνατό να υπάρξει ταύτιση μεταξύ του γραμματικού γένους και 
μιας συγκεκριμένης κλιτικής τάξης. Στα Ελληνικά, δεν παρατηρείται αναγκαστική 
σύμπτωση του γένους και της κλιτική τάξης, παρά το γεγονός ότι τόσο το γένος, όσο και 
η κλιτική τάξη παρέχουν ένα είδος ταξινόμησης για τα ουσιαστικά. 

Οι περισσότερες ΝΕ διάλεκτοι ακολουθούν την τριμερή διάκριση γένους (εκτός από 
ορισμένες περιπτώσεις, βλ. μεταξύ άλλων, Κaratsareas (2011) για Καππαδοκικά τα οποία 
τείνουν να χάσουν το σύστημα του γένους). Ωστόσο, παρατηρείται ότι σε αρκετές 
περιπτώσεις, η τιμή γένους ενός ουσιαστικού στην ΚΝΕ σε σύγκριση με τις διαλέκτους 
δεν είναι η ίδια (Χατζιδάκις 1907: 47).  

Η Ιταλική έχει δύο τιμές γένους, το αρσενικό και το θηλυκό γένος. Στην Ιταλική, όπως 
και στην Κοινή Νέα Ελληνική οι ρητώς εκπεφρασμένες τιμές του γένους προκαλούν 
διαφορετικές καταλήξεις.  

  
 

3.2  Γένος και δάνεια ουσιαστικά 
 

Το γένος σχετίζεται με το δανεισμό. Ο Μatras (2009: 174) υποστηρίζει ότι οι γλώσσες 
που αποδίδουν γένος στα ουσιαστικά τους, ομοίως το κάνουν και στα δανειζόμενα 
ουσιαστικά. Αναφέρει τη δυνατότητα διατήρησης ή αλλαγής της ταυτότητας του γένους 
ακόμα και ανάμεσα σε γλώσσες με ομοειδή συστήματα απόδοσης γένους. O Aronoff 
(1994) υποστηρίζει ότι το γένος αποτελεί πολύ ισχυρή κατηγορία στις γλώσσες στις 
οποίες υπάρχει, καθώς σε πολλές περιπτώσεις οι δάνειες λέξεις εντάσσονται 
υποχρεωτικά σε κάποιο γένος, αλλά όχι απαραίτητα σε κάποια κλιτική τάξη. Το γένος 
στις δάνειες λέξεις, αποδίδεται με βάση συγκεκριμένα κριτήρια τα οποία αποτελούν ένα 
Σύστημα Απόδοσης Γένους. Οι Corbett (1991), Thornton (2001), Winford (2010) μεταξύ 
άλλων έχουν συνεισφέρει με την έρευνά τους στη δημιουργία ορισμένων κριτηρίων, τα 
οποία επενεργούν στην απόδοση του γένους των δανειζόμενων ουσιαστικών. Τα 
κριτήρια αυτά θα εξεταστούν στην ενότητα 4.  
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Αναφορικά με τη μορφολογική προσαρμογή των δανείων στην Ελληνική, η 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 188) αναφέρει δύο στάδια, εκ των οποίων το πρώτο 
εστιάζει στην ένταξη σε μια γραμματική κατηγορία αποκτώντας το γένος του και 
ακολουθείται από το δεύτερο στάδιο μορφολογικής προσαρμογής, με την ένταξη του 
δανείου σε κάποιο κλιτικό παράδειγμα, αν πρόκειται για κλιτό μέρος του λόγου και τη 
συμμετοχή του σε διαδικασίες σχηματισμού λέξεων, δηλαδή στην παραγωγή και τη 
σύνθεση. Σύμφωνα με την Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 189), σε ουσιαστικά δάνεια 
από άλλες γλώσσες οι φυσικοί ομιλητές αποδίδουν συνήθως μία τιμή γένους, χωρίς 
ωστόσο να αποκλείεται η δυνατότητα απόδοσης διπλού γένους στα δάνεια ουσιαστικά, 
όπως π.χ. στην Κεφαλονιά απαντώνται και ο στένος και το στένος, όπως και ο πάθος και 
το πάθος (Xατζιδάκις 1907: 49).   

Σχετικά με την ενσωμάτωση δανείων, η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 189-190) 
προτείνει ότι όταν ένα δανειζόμενο στοιχείο προέρχεται από μία γλώσσα η οποία 
δηλώνει το γένος, η εκπεφρασμένη τιμή του γένους στη γλώσσα πηγή μπορεί να 
επηρεάσει σημαντικά την τιμή που θα του εκχωρηθεί στη γλώσσα αποδέκτη.   
 
 
4. Κριτήρια απόδοσης γένους στα δάνεια ουσιαστικά της Griko  
 
4.1 Σημασιολογικοί παράγοντες απόδοσης γένους 
 
4.1.1 Προεπιλεγμένο γένος(default gender) 
  
Σε καταστάσεις γλωσσικής επαφής, υπάρχει μια σαφής τάση απόδοσης ενός 
συγκεκριμένου γένους στα δάνεια, εκτός από συγκεκριμένες περιπτώσεις, όπου ειδικές 
αναλογίες παρεμβαίνουν για να τα κατατάξουν σε άλλο γένος (Haugen 1950: 217). Ο 
Stolz (2009) επισημαίνει ότι η γλώσσα πηγή είναι δυνατό να επιστρατεύσει ειδικές 
στρατηγικές, όπως την προτίμηση για το προεπιλεγμένο γένος (default gender) ή για μία 
στοχευμένη τάξη ονομάτων με συγκεκριμένο γένος. Ανακύπτει, λοιπόν, το ερώτημα εάν 
υπάρχει μία τιμή γένους η οποία μπορεί να θεωρηθεί ως «προεπιλεγμένο γένος» (default 
gender). Η έννοια του «προεπιλεγμένου γένους» έχει χρησιμοποιηθεί με πολλές 
διαφορετικές έννοιες στη βιβλιογραφία (βλ. Corbett & Fraser 2000) και συνδέεται με τη 
λιγότερο μαρκαρισμένη επιλογή. 

Ως πρωτοτυπικό γένος ορίζεται η κατηγορία με τα περισσότερα μέλη. Με βάση την 
παρατήρηση της Aikhenvald (2004: 100), στις περισσότερες Ινδοευρωπαϊκές και 
αφροασιατικές γλώσσες όπου το γένος περιλαμβάνει δύο τιμές, αρσενική και θηλυκή, το 
πρωτοτυπικό γένος είναι το αρσενικό, ενώ πιο σπάνια είναι η περίπτωση του θηλυκού να 
αποτελεί το πρωτοτυπικό γένος. Τα πιο άμεσα παραδείγματα προεπιλεγμένου γένους 
εντοπίζονται στην απόδοση γένους σημασιολογικού τύπου (Corbett & Fraser 2000: 74). 
 
 
4.1.2 Πρωτοτυπικό γένος των [-ανθρώπινων] δανείων 
  
Ο Clyne (2003: 145) απαριθμώντας τα κριτήρια απόδοσης γένους στα δάνεια, αναφέρει 
μία γενική τάση, η οποία μπορεί να καθορίζει την τιμή του γένους και εξαρτάται από το 
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πιο συνηθισμένο και ευρέως απαντώμενο γένος το οποίο παραδοσιακά αποδίδεται στα 
δάνεια. Συγκεκριμένα, το αρσενικό στη Γαλλική, Ιταλική, Ισπανική, Ρωσική και 
Κροατική, το ουδέτερο στην Ελληνική και Ρουμανική. Σύμφωνα με τις Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη και Χειλά-Μαρκοπούλου (2003: 24), οι πρωτοτυπικές κλιτικές τάξεις, οι 
οποίες συνδυάζονται με ένα συγκεκριμένο γένος, αποκτούν κατά προτεραιότητα νέα 
μέλη στην ενσωμάτωση των δανείων. Στην Ελληνική, η πλειοψηφία των δανείων 
κατηγοριοποιούνται ως ουδέτερα, αλλά και σε μικρότερη κλίμακα ως θηλυκά 
(Χριστοφίδου 2003: 120). Αυτό επαληθεύει τη θέση ότι το ουδέτερο είναι το 
αμαρκάριστο γένος της Ελληνικής (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994: 191) (2). 
 
(2) το τρακτέρι. ΟΥΔ < αγγλ. tractor 
 

Στα δεδομένα μας, η συντριπτική πλειοψηφία των δανείων από την Ιταλική γλώσσα 
εντάσσονται στην κατηγορία του ουδετέρου. Πιο συγκεκριμένα, οι ουδέτερες δάνειες 
λέξεις χωρίζονται σε εκείνες που λήγουν σε -o (3α) και σε εκείνες που τελειώνουν σε -ι 
(3β). 
  
(3α) Ουδέτερα ουσιαστικά σε -o 
πέτο.ΟΥΔ ‘στήθος’ < Ιταλ. petto. ΑΡΣ  
τραπίτο. ΟΥΔ ‘ελαιοτριβείο’ < Ιταλ. trapeto. ΑΡΣ  
βάρυλo. ΟΥΔ ‘ίονθος’ < Λατ. varulus. ΑΡΣ ‘βακτηριακή φλεγμονή ενός σμηγματογόνου 
αδένα των βλεφάρων’ 
λούστρο. OYΔ ‘λάμψη’ < Ιταλ. lustro. ΑΡΣ  
ατσάρο. ΟΥΔ ‘ατσάλι’ < Ιταλ. acciaio. ΑΡΣ  
ράππο. ΟΥΔ ‘τσαμπί’ < Ιταλ. grappolo. ΑΡΣ ‘σύμπλεγμα’ 
 
(3β) Ουδέτερα ουσιαστικά σε  -ι 
κουλούρι. ΟΥΔ ‘χρώμα’ < Ιταλ. colore. ΑΡΣ  
παΐζι. ΟΥΔ  ‘χώρα’ < Ιταλ paese. ΑΡΣ  
αρτάρι. ΟΥΔ ‘βωμός’ < Ιταλ. altare. ΑΡΣ  
φουρκούνι. ΟΥΔ ‘σιδερένιο δικράνι’ < Ιταλ. forcone. ΑΡΣ  
ντεντσούλι. ΟΥΔ ‘σεντόνι’ < Ιταλ. lenzuolo. ΑΡΣ 
μπικέρι. ΟΥΔ ‘ποτήρι’ < Ιταλ. bicchiere. ΑΡΣ 
ανιμάλι. ΟΥΔ  ‘ζώο’ < Ιταλ. animale. ΑΡΣ 
δουλούρι. ΟΥΔ  ‘πόνος’ < Ιταλ. dolore. ΑΡΣ 

  
Συνολικά στο διαλεκτικό υλικό, το ουδέτερο καταλαμβάνει ιδιαίτερη θέση σε ό,τι 

αφορά τα [-έμψυχα] και έχει την ευρύτερη κατανομή, καθώς ενσωματώνει τους 
περισσότερους δάνειους νεολογισμούς. Η υψηλή συχνότητα των δανείων στα οποία 
εκχωρείται το ουδέτερο γένος συνιστά ενδεικτικό κριτήριο προσδιορισμού του 
ουδετέρου ως προεπιλεγμένο/ πρωτοτυπικό γένος. Τέλος, επαληθεύεται η άποψη ότι το 
ουδέτερο είναι το αμαρκάριστο γένος για τα άψυχα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1990).  
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Στο σημείο αυτό, πρέπει να διευκρινιστεί ότι ακολουθείται η ανάλυση της κλίσης 
ακολουθώντας τη Ralli (2000) και Ράλλη (2005), η οποία προβαίνει στο διαχωρισμό σε 
κλιτικές τάξεις σύμφωνα με δύο κριτήρια: (1) τη συστηματική αλλομορφική ποικιλία των 
θεμάτων και (2) τη μορφή του συνόλου των κλιτικών επιθημάτων που συνδέονται με 
αυτά. 
 
 
4.1.3 Γένος στα δάνεια με το χαρακτηριστικό [+ανθρώπινο] 
  
To βασικότερο κριτήριο για την απόδοση γένους στα δάνεια έμψυχα [+ανθρώπινα] 
ουσιαστικά είναι το φυσικό γένος, δηλαδή το φύλο (Clyne 2003: 147). Η Ralli (2002:  
543) τονίζει την προτεραιότητα της σημασιολογίας στον καθορισμό του γένους για τα [+ 
ανθρώπινα] ουσιαστικά. 

Τα παραδείγματα στο (4) επισημαίνουν την αναγκαιότητα της προσάρτησης ενός 
κλιτικού επιθήματος που σημαδεύει το αρσενικό γένος σε εκείνες τις λέξεις που έχουν το 
χαρακτηριστικό [+ανθρώπινο]. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 191) αναφέρει ότι 
κατά τη φάση εισαγωγής των δανείων παρατηρείται εναρμονισμός με τις γενικές τάσεις 
της ΚΝΕ ως προς την απόδοση γένους και τοποθετεί τη συμφωνία φυσικού και 
γραμματικού γένους για τα [+έμψυχα] ουσιαστικά ως πρωταρχική τάση της ΚΝΕ. 
Συνεχίζει λέγοντας ότι πρωτεύοντα ρόλο για την ένταξη ενός [+έμψυχου] ουσιαστικού 
σε κλιτικό παράδειγμα διαδραματίζει το γένος του, αρσενικό ή θηλυκό, το οποίο 
βρίσκεται σε συμφωνία με το αντικείμενο αναφοράς του (ό.π.: 194). Σε μια γλώσσα όπως 
η Ελληνική, ουσιαστικά που φέρουν το χαρακτηριστικό [+ανθρώπινο] και που  
αναφέρονται σε μία οντότητα άρρενα είναι αρσενικά, όπως είναι η περίπτωση της λέξης 
βέκκιο που σημαίνει ‘γέρος’ που δηλώνει άρρενα και του αποδίδεται το αρσενικό γένος, 
ενώ αυτές που αναφέρονται σε μια οντότητα θήλυ είναι θηλυκά (Ράλλη 2003: 103). 
Βλέπε, για παράδειγμα, τη λέξη πατρούνα, η οποία σημαίνει ‘οικοδέσποινα’, αναφέρεται 
σε πρόσωπο θήλεος και της αποδίδεται το θηλυκό γένος. Μέσα από τα διαλεκτικά 
δεδομένα (4) επικυρώνεται, λοιπόν, η θέση ότι το γένος των έμψυχων ουσιαστικών είναι 
σημασιολογικά δικαιολογημένο (Doleschal 1993).  
  
(4) 
πατρούνα. ΘΗΛ ‘οικοδέσποινα’ < Ιταλ. ΘΗΛ  
βέκκιο. ΑΡΣ ‘γέρος’ < Ιταλ  vecchio. ΑΡΣ 
φερράρη. AΡΣ ‘σιδηρουργός’ < Ιταλ ferraio. ΑΡΣ 
  
Βλέπουμε ότι στα [+ανθρώπινα] δάνεια της Grico προσαρτώνται τα αρσενικά επιθήματα 
-η και -ο και αυτό οφείλεται κυρίως στην αποβολή του τελικού -ς η οποία υποκινείται 
από την προτίμηση της Κατωιταλικής για  ανοιχτές συλλαβές (Σύμφωνο Φωνήεν).  
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4.1.4 Εννοιολογικός συσχετισμός (concept association) 
  
Το γένος ενός συνώνυμου ουσιαστικού στη γλώσσα-αποδέκτη συγκαταλέγεται στα 
κριτήρια απόδοσης γένους στα δάνεια (Clyne 2003: 147). O Χατζιδάκις (1907: 57) 
υποστηρίζει ότι οι αλλαγές γένους στα δάνεια ουσιαστικά αφορμώνται από 
σημασιολογικές απαιτήσεις, λόγω της εξωτερικής μορφής των εν λόγω λέξεων που τους 
έχει εκχωρηθεί άλλο γένος, αναλογικά με το γένος άλλων σημασιολογικά σχετιζόμενων 
λέξεων, είτε σε επίπεδο αντωνυμίας, είτε σε επίπεδο συνωνυμίας. 

Ο Corbett (1991: 71) εισάγει την αρχή της εννοιολογικού συσχετισμού για να εξηγήσει 
τον τρόπο με τον οποίο οι ομιλητές μπορούν να αποδώσουν γένος βάσει του 
αντικειμένου αναφοράς. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 191) χρησιμοποιεί τον όρο 
«σημασιολογική αναλογία». Τα δεδομένα μας περιλαμβάνουν ονόματα, το γένος των 
οποίων καθορίζεται με βάση το σχηματισμό που ήδη υπάρχει και έχει παρόμοια σημασία 
στη γλώσσα αποδέκτη. Το σύνολο των ουσιαστικών στο (5) αποσαφηνίζει περιπτώσεις 
αλλαγής γένους αναλογικά με το γένος της αντίστοιχης ελληνικής λέξης. 
  
(5) 
φάτη. ΘΗΛ ‘πράξη’ < Ιταλ. fatto. ΑΡΣ  (πράξη. ΘΗΛ)  
τζιάκο.ΟΥΔ ‘παλτό’ < Ιταλ. giacca. ΘΗΛ (παλτό. ΟΥΔ)  
βινάκο. ΟΥΔ ‘στέμφυλο’ < Ιταλ. vinaccia. ΘΗΛ (στέμφυλο. ΟΥΔ)  
αλάνα. ΘΗΛ ‘είδος δέντρου’ < Λατ. alnus. ΑΡΣ (αλάνη. ΘΗΛ) 
  

Η λέξη φάτη που φέρει το χαρακτηριστικό [-έμψυχο] κατανέμεται στο θηλυκό γένος, 
καθώς από σημασιολογικής άποψης ανήκει στα αφηρημένα ονόματα τα οποία δηλώνουν 
«δράση» (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Χειλά-Μαρκοπούλου, 2003: 27) και λόγω της 
σημασιολογικής της αναλογίας με την αντίστοιχη ελληνική λέξη πράξη. 

Στα παραπάνω γίνεται εμφανές ότι τα άψυχα ουδέτερα κατανέμονται και στα τρία 
γένη, πιστοποιώντας τη θέση της Doleschal (1993) ότι το γένος των άψυχων ουσιαστικών 
είναι σημασιολογικά αυθαίρετο. Γενικά, τα άψυχα ουσιαστικά διοχετεύονται και στις 
τρεις τιμές γένους αδιακρίτως, εμπλουτίζοντας το λεξικό της γλώσσας στόχου. 
 
 
4.2 Δομικοί Παράγοντες 
 
4.2.1 Συμβατότητα φωνολογικής δομής 
 
Σύμφωνα με τον Corbett (1991: 79), η λειτουργία των φωνολογικών κανόνων απόδοσης 
γένους είναι εμφανής για τα μη ανθρώπινα ουσιαστικά.  Το γραμματικό γένος είναι 
συχνά πιο μορφολογικά σχετιζόμενο με τον ήχο της λέξης, παρά σημασιολογικά 
συνδεδεμένο με τη σημασία της. Στην Ιταλική, για παράδειγμα, λέξεις που τελειώνουν σε 
-o είναι τυπικά αρσενικές και λέξεις που τελειώνουν σε -a είναι συνήθως θηλυκές. Στην 
Ελληνική, λέξεις που τελειώνουν σε -o είναι συνήθως ουδέτερες και λέξεις που 
τελειώνουν σε -α είναι συνήθως θηλυκές. Με άλλα λόγια, και στις δύο γλώσσες το -α 
είναι δείκτης θηλυκότητας και το -ο στην ΚΝΕ δείκτης ουδετερότητας, ενώ στην Ιταλική 
δείκτης αρσενικότητας. Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994: 191) διασαφηνίζει ότι κατά 
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την εισαγωγή των δανείων και την διαδικασία απόδοσης γένους παρατηρείται 
εναρμονισμός με τη γενική τάση της ΚΝΕ για ύπαρξη συμφωνίας μεταξύ 
μορφοφωνολογικών δεικτών και γραμματικού γένους για τα [+/-έμψυχα].  

Η λέξη καπουσάντο (6β) ενσωματώνεται στο σύστημα της διαλέκτου ως ουδέτερο, 
λόγω της ομοφωνίας των ελληνικών λέξεων που φέρουν το κλιτικό επίθημα -o, το οποίο 
σηματοδοτεί το ουδέτερο γένος. Ομοίως, η λέξη νόγια (6α) ενσωματώνεται στην 
Κατωιταλική ως θηλυκό λόγω της ομοφωνίας των ελληνικών λέξεων, στις οποίες 
προσκολλάται το κλιτικό επίθημα -α που σηματοδοτεί και το θηλυκό γένος. 

Βλέπουμε, λοιπόν, ότι η φωνολογική ταύτιση των κλιτικών επιθημάτων στις δύο 
γλώσσες που έρχονται σε επαφή, συνδράμει στη διατήρηση του λεξήματος στη ΓΣ, 
φέροντας το κλιτικό επίθημα που σηματοδοτεί το αντίστοιχο γένος. Το κλιτικό επίθημα -
ο ουδετέρου συμπίπτει φωνολογικά με το -ο της Ιταλικής που σηματοδοτεί το αρσενικό. 
Για να αφομοιωθεί η λέξη στο σύστημα, όμως, απαιτείται αλλαγή του γένους από 
αρσενικό σε ουδέτερο με ταυτόχρονη διατήρηση της μορφής του (6β). Το θηλυκό 
κλιτικό επίθημα -α ταυτίζεται φωνολογικά με το -a της Ιταλικής. Οι λέξεις θηλυκού 
γένους διατηρούν το γένος τους, λόγω της φωνολογικής σύμπτωσης του κλιτικού 
επιθήματος που σηματοδοτεί το θηλυκό (6α). 
  
(6) α. Θηλυκά ουσιαστικά 
φρισέλα. ΘΗΛ  ‘παξιμάδι’ < Ιταλ. frissela. ΘΗΛ ‘ένα είδος ψωμιού σκληρού σίτου’  
νόγια. ΘΗΛ ‘νύστα’ < Ιταλ. noia. ΘΗΛ ‘πλήξη’  
ντίφερα. ΘΗΛ ‘έχιδνα’< Ιταλ. vipera. ΘΗΛ 
βεργκίλια. ΘΗΛ ‘παραμονή’ < Ιταλ. ΘΗΛ 
βίνα. ΘΗΛ ‘φλέβα’ < Ιταλ vena. ΘΗΛ 
ροττούρα. ΘΗΛ ‘σπάσιμο’ < Ιταλ rottura. ΘΗΛ 
ρόκκα. ΘΗΛ ‘βράχος’ < Ιταλ rocca. ΘΗΛ 
λουμέρα. ΘΗΛ ‘φως’ < Ιταλ lumiera. ΘΗΛ 
  
β. Ουδέτερα ουσιαστικά 
καπουσάντο. ΟΥΔ ‘κοιμητήριο’ < Ιταλ. camposanto. ΑΡΣ  
κιούκιο. ΟΥΔ ‘γάιδαρος’ < Ιταλ. ciuco. ΑΡΣ  
σαγκουνάτσο. ΟΥΔ ‘αιματίτης’ < Ιταλ. sanguinaccio. ΑΡΣ ‘χοιρινό λουκάνικο, πουτίγκα 
χοιρινού’  
γκρίντο. ΟΥΔ ‘κραυγή’ < Ιταλ. grido. ΑΡΣ 
άρμπουρο/άργκουρ. ΟΥΔ ‘δένδρο’< Ιταλ. albero. ΑΡΣ 
λούκιο. ΟΥΔ ‘μάτι’ < Ιταλ. occhiο. ΑΡΣ 

  
Κατά την αυτολεξεί μεταφορά, οι καταλήξεις -o και -α είναι οι ίδιες στον ενικό και 

στις δύο γλώσσες, με αποτέλεσμα οι λέξεις να ενσωματώνονται ομαλά στο ελληνικό 
κλιτικό σύστημα. Παρατηρούμε κλιτική συμμόρφωση των άψυχων δανείων με ένα 
ληκτικό στοιχείο που ταιριάζει στην κλιτική τάξη της γλώσσας αποδέκτη (Χριστοφίδου 
2003: 105).  
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4.3 Διαδικασίες παραγωγής  
  

Πολλοί συγγραφείς χρησιμοποιούν τον όρο «μορφολογικοί» κανόνες απόδοσης γένους 
για κανόνες που αποδίδουν γένος με βάση ένα συγκεκριμένο παραγωγικό πρόσφυμα, το 
οποίο εμφανίζεται ως κεφαλή του ουσιαστικού (Ralli 2002, Ράλλη 2003). Ο Corbett 
(1991: 34) διευκρινίζει ότι εντοπίζεται αλληλεπικάλυψη των κανόνων αυτού του είδους 
με τη σημασιολογία. 

Ο Τριανταφυλλίδης (1905: 79 κ.εξ.) παρατηρεί ότι οι ξένες λέξεις που 
«πολιτογραφούνται» στη γλώσσα μας συμμετέχουν σε διαδικασίες παραγωγής 
(derivational processes) και μέσω αυτών των διαδικασιών ενσωματώνονται και δεν 
εκλαμβάνονται πλέον ως ξένες. Σημειώνει, μάλιστα, ότι κάθε ξένη λέξη έχει τη 
δυνατότητα να δεχτεί επιθήματα και προθήματα της ΚΝΕ, δεδομένου ότι η προσάρτηση 
προσφυμάτων είναι σημασιολογικά εφικτή (ό.π.: 88). Η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1994) 
και ο Clyne (2003: 145) ισχυρίζονται ότι η συμμετοχή ενός δανείου στην παραγωγή και 
τη σύνθεση είναι ‘δείκτης υψηλού βαθμού ενσωμάτωσης’ ενός δανείου στο γλωσσικό 
σύστημα.  

Στα δεδομένα μας, υπάρχουν δάνεια τα οποία συμμετέχουν σε διαδικασίες παραγωγής 
ακολουθώντας τους κανόνες σχηματισμού της παραγωγής της ΚΝΕ, αποτελώντας τη 
βάση σε παράγωγους σχηματισμούς (7). Το δάνειο που λειτουργεί ως βάση ανήκει στη 
γραμματική κατηγορία του ουσιαστικού. Παρατηρούμε ότι το γένος που φέρει το 
παραγωγικό επίθημα καθορίζει και το γένος του σχηματισμού. 
  
(7)  
πουμαδοράκι ΟΥΔ ‘μικρή ντομάτα’ < Ιταλ. pomodoro. ΑΡΣ ‘ντομάτα’ (-ακι ΟΥΔ) 
χιουράκι ΟΥΔ ‘μικρό λουλούδι < Ιταλ. fiore. ΑΡΣ ‘λουλούδι’ 
γαλλινάρι ΟΥΔ ‘κοτέτσι’ < Ιταλ. gallina. ΘΗΛ ‘κότα’ (-αρι ΟΥΔ) 
καρκιοφούλα ΘΗΛ ‘αγκιναρίτσα’ < Ιταλ. carciofo. ΑΡΣ (-ούλα ΘΗΛ) 
  
Στα παραπάνω δεδομένα παρατηρούμε ότι τα ουσιαστικά χαρακτηρίζονται ως προς την 
τιμή του γένους τους με βάση το παραγωγικό επίθημα -άκι που είναι ιδιαιτέρως 
παραγωγικό.. Για παράδειγμα, στη λέξη χιουράκι, το παραγωγικό επίθημα -άκι είναι 
χαρακτηρισμένο ως προς το ουδέτερο γένος, με αποτέλεσμα να αποδίδεται το ουδέτερο 
γένος σε ολόκληρο το σχηματισμό. 
 
 
5. Συμπεράσματα 
  
Στόχος του παρόντος άρθρου ήταν η μελέτη των μηχανισμών απόδοσης τιμής γένους 
στις δάνειες λέξεις από την Ιταλική στις Κατωιταλικές διαλέκτους. Η εξέταση των 
δεδομένων έδειξε ότι: 

α. Στην Κατωιταλική, η κατηγορία του ουδετέρου είναι η προεπιλεγμένη για το γένος 
στα [-ανθρώπινα] δάνεια. 

β. Η παρατηρούμενη φωνολογική ομοιότητα μεταξύ των δύο γλωσσών σε σχέση με τα 
ονοματικά κλιτικά επιθήματα μπορεί να διευκολύνει την απόδοση συγκεκριμένης τιμής 
γένους στα δάνεια. Παραπάνω περιγράψαμε τον τρόπο με τον οποίο λέξεις που 
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τελειώνουν σε -o και -α ενσωματώνονται στο σύστημα των διαλέκτων ως ουδέτερα και 
θηλυκά, αντίστοιχα, λόγω της ομοφωνίας των ελληνικών λέξεων που φέρουν την κλιτική 
κατάληξη -o και -α, οι οποίες είναι συγκεκριμένες ως προς το γένος για το ουδέτερο και 
θηλυκό αντίστοιχα. 

γ. Σημασιολογικοί παράγοντες μπορούν να οδηγήσουν στην απόδοση γένους, όπως το 
[+ανθρώπινο] χαρακτηριστικό. Δάνειες λέξεις που αναφέρονται στον άνθρωπο 
ακολουθούν τον γενικό κανόνα, σύμφωνα με τον οποίο το γραμματικό γένος ακολουθεί 
το φυσικό φύλο . 

δ. Τα δάνεια μπορούν να κατανεμηθούν σε ένα συγκεκριμένο γένος με βάση την 
αντιλαμβανόμενη συνωνυμία με τη σχετική λέξη στη γλώσσα στόχο. 

ε. Τέλος, μια λέξη μπορεί να ενσωματωθεί με τη χρήση ενός παραγωγικού 
επιθήματος, το οποίο είναι εγγενώς προκαθορισμένο ως προς μια ορισμένη τιμή γένους, 
λαμβάνοντας το γένος του συγκεκριμένου παραγωγικού  επιθήματος. 
 
 
Βιβλιογραφία  
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα. 1994. “Το γένος των σύγχρονων δανείων της νέας 

ελληνικής.” Στο Μελέτες για την ελληνική γλώσσα – Πρακτικά της 10ης ετήσιας 
συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ., 9-11 Μαϊου 
1989- Παράρτημα, 155-177Α. Θεσσαλονίκη 1990, Κυριακίδης. 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα. 1994. Νεολογικός Δανεισμός της Νεοελληνικής. 
Θεσσαλονίκη. 

Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Άννα, και Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου. 2003. 
“Συγχρονικές και διαχρονικές τάσεις στο γένος της ελληνικής. Μια θεωρητική 
πρόταση.” Στο Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Αγγελική Ράλλη, και Δέσποινα Χειλά-
Μαρκοπούλου (επιμ.), Το Γένος, 13-56. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Καραναστάσης, Αναστάσιος. 1997. Γραμματική των Ελληνικών Ιδιωμάτων της Κάτω 
Ιταλίας. Αθήνα: Ακαδημία Αθηνών. 

Ράλλη, Αγγελική. 2003. “Ο καθορισμός του γραμματικού γένους στα ουσιαστικά της 
νέας ελληνικής. Μια θεωρητική πρόταση.” Στο Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 
Αγγελική Ράλλη, και Δέσποινα Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.), Το Γένος, 57-99. Αθήνα: 
Εκδόσεις Πατάκη. 

Ράλλη, Αγγελική. 2005. Μορφολογία. Αθήνα: Πατάκης.  
Tριανταφυλλίδης, Μανόλης. 1905. “Ξενηλασία ή ισοτέλεια;» Άπαντα 1ος τόμος, 1-127. 

Θεσσαλονίκη 1963: Ι. Ν. Σ. ,  
Χατζιδάκις, Γεώργιος, Ν. 1907. Μεσαιωνικά και Νέα Ελληνικά, τόμ. Β΄. Αθήνα: Π. Δ. 

Σακελλάριος. 
Χριστοφίδου, Αναστασία. 2003. “Γένος και κλίση στην Ελληνική: Μία φυσική 

προσέγγιση” Στο Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Αγγελική Ράλλη, και Δέσποινα 
Χειλά-Μαρκοπούλου (επιμ.), Το Γένος, 100-131. Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

Aikhenvald, Alexandra Yurievna. 2004. “Gender and noun class”, Article 98. In E. Booij 
Geert, Christian Lehmann, Joachim Mugdan, and Stavros Skopeteas (eds), Morfologie 
/Morphology. Ein Handbuch zur Flexion und Wortbildung/A Handbook on Inflection 
and Word Formation, 2 Halbband, 1031-45. Berlin: Mouton de Gruyter. 

Aksenov, A. T. 1984. “On the problem of the extralinguistic motivation of grammatical 
gender.” Voprosy jazykoznanija 1: 14-25. 



[  931  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

Aronoff, Mark. 1994. Morphology by Itself: Stems and Inflectional Classes. Cambridge, 
MA/London: MIT Press. 

Clyne, Michael. 2003. Dynamics of Language Contact. Cambridge: Cambridge 
University Press. 

Corbett, Greville. 1991. Gender. Cambridge: Cambridge University Press. 
Corbett, Greville. 2005. “The number of genders.” In M. Haspelmath, M. S. Dryer, D. 

Gil, and B. Comrie (eds.), The World Atlas of Language Structures, 126-129. Oxford: 
Oxford University Press. 

Corbett, Greville, and Nancy Fraser. 2000. “Default genders.” In Barbara Unterbeck, 
Matti Rissanen, Terttu Nevalainen, and Mirja Saari (eds), Gender in Grammar and 
Cognition (Trends in Linguistics: Studies and Monographs 124), 55-97. Berlin: 
Mouton de Gruyter. 

Doleschal, Ursula. 1993. Genus als grammatische und textlinguistische Kategorie. Eine 
kognitiv-funktionalistische Untersuchung des Russischen (διδ. διατριβή), University of 
Vienna.  

Dressler, Wolfgang U., and Anna M. Thornton. 1996. “Italian nominal inflection.” 
Wiener ling. Gazette 55-57: 1-24.  

Fanciullo, Franco. 1985. “Greek and Italian in Southern Italy.” Στο Μελέτες για την 
Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 6ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του 
Τμήματος Φιλολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου 
Θεσσαλονίκης (22-24 Απριλίου 1985), 93-106. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. 

Fanciullo, Franco. 2001. “On the origins of Modern Greek in Southern Italy. 
 In Angela Ralli, Brian D. Joseph, and Mark Janse (eds), Proceedings of the First 
International Conference of Modern Greek Dialects and Linguistic Theory (Πάτρα, 
12-14 Οκτωβρίου 2000), 67-78. Πάτρα: Πανεπιστήμιο Πατρών. 

Filieri, Giorgio Vincenzo. 2001. Ivò milò to griko. Βασική μέθοδος των Ελληνικών του 
Salento σε σύγκριση με τα Νέα Ελληνικά. University of Ioannina, Center of Greek 
Language and Culture. INTERREG II, Greece - Italy - Action 5.4. 

Ηaspelmath, Martin. 2008. “Loanword typology: Steps toward a systematic cross-
linguistic study of lexical borrowability.” In Thomas Stolz, Dik Bakker, and Rosa 
Salas Palomo (eds), Aspects of Language Contact: New Theoretical, Methodological 
and Empirical Findings with Special Focus on Romancisation Processes, 43-62. 
Berlin: Mouton de Gruyter. 

Haugen, Einar. 1950. “The analysis of linguistic borrowing.” Language 26: 210-231. 
Hickey, Raymond. 1999. “On the phonology of gender in Modern German.” In M. 

Rissanen and B. Unterbeck (eds), Gender in Grammar and Cognition, 621-63. Berlin: 
Mouton-de Gruyter. 

Hockett, Charles. F. 1958. A Course in Modern Linguistics. New York: Macmillan. 
Karatsareas, Petros. 2011. A Study of Cappadocian Greek. Nominal Morphology from a 

Diachronic and Dialectological Perspective. PhD Dissertation: University of 
Cambridge.                                                

Matras, Yaron. 2009. Language Contact. Cambridge: Cambridge University Press.  
Melissaropoulou, Demetra. 2013. “Lexical borrowing bearing witness to the notions of 

gender and inflection class: a case study on two contact induced systems of Greek.” 
Open Journal of Modern Linguistics 3 (4): 367-377. 



[  932  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Ralli, Angela. 2000. “A feature-based analysis of Greek nominal inflection.” 
Γλωσσολογία/Glossologia 11-12: 201-227.  

Ralli, Angela. 2002. “The role of morphology in gender determination: evidence from 
Modern Greek.” Linguistics 40 (3): 519-551.  

Ralli, Angela. 2012. “Verbal loanblends in Griko and Heptanesian: a case study of 
contact morphology.” Italia Dialettale: rivista di dialettologia italiana 73: 111-132.  

Rolhfs, Gerhard. 1977. Grammatica Storica dei Dialetti Italogreci. Munchen: C.H. 
Beck’sche Verlagsbuchhandlung.  

Stolz, Christel. 2009. “Loan word gender in Maltese, with a special focus on Gender 
Copy.” In Bernard Comrie, Ray Fabri, Elizabeth Hume, Manwel Mifsud, Thomas 
Stolz, and Martine Vanhove (eds), Introducing Maltese linguistics. Proceedings of the 
First International Conference on Maltese Linguistics, 321-353. Amsterdam/ 
Philadelphia: John Benjamins.  

Stomeo, Paolo. 1996. Racconti greci inediti di Sternatia. Lecce: Edizioni “La nuova 
Ellade”.  

Thomason, Sarah. 2001. Language Contact. An Introduction. Edinburgh: Edinburgh 
University Press. 

Thornton, Anna. 2001. “Some reflections on gender and inflectional class assignment in 
Italian”. In Chris Schaner-Wolles, John R. Reminson, and Friedrich Neubarth (eds), 
Naturally! Linguistic studies in Honour of Wolfgang Ulrich Dressler, 479-487. 
Torino: Rosenberg & Sellier. 

Tommasi, Salvatore. 1996. Katalisti o Kosmo. Ghetonia: Kalimera. 
Trudgill, Peter. 1999. “Language contact and the function of linguistic gender.” Poznań 

Studies in Contemporary Linguistics 35: 133-152. 
Wichmann, Søren, και Jan Wohlgemuth. 2008. “Loan verbs in a typological perspective.” 

In Thomas Stolz, Dik Bakker, and Rosa Salas Palomo (eds), Aspects of Language 
Contact. New Theoretical, Methodological and Empirical Findings with Special Focus 
on Romancisation Processes, 89-121. Berlin: Mouton de Gruyter. 

Winford, Donald. 2010. “Contact and borrowing.” In Raymond Hickey (ed.), The 
Handbook of Language Contact, 170-187. Malden, MA/Oxford: Wiley-Blackwell. 

Winter-Froemel, Esme. 2008. “Studying loanwords and loanword integration: Two 
criteria of conformity.” Newcastle Working Papers in Linguistics 14: 156-176. 



ON THE STATUS OF THE FOOT IN GREEK PHONOLOGY 
Angeliki Malikouti-Drachman & Gaberell Drachman 

University of Salzburg 
Gaberell.Drachman@sbg.ac.at 

 
 

Abstract  
 
Based on the analysis of Greek data, we here claim that the foot does not function simply as a 
rhythmical entity as has frequently been maintained, but must be reconsidered as a category in 
the prosodic hierarchy. We show that the foot functions not only as a domain for phonology 
processes but also mirrors the morphosyntactic - phonology interface. And this in two cases. 
First, take the derivation of Ancient Greek hypocoristics as at the interface between 
phonology and morphology. And second, take the formation of new words (acronyms) in 
Modern Greek, which mirrors the interaction between phonology, and (partly) morphology 
and semantics. 
 
Keywords: foot-category, foot-adjunction, no-merge-constraint. 
 
 
1. Introduction 
 
1.1 Minimalism and Occam’s razor 
 
The philosopher Laudan (1977) claimed that the core of a research tradition evolves when 
apparently essential elements can be jettisoned without compromising the problem-solving 
success of the tradition. The category Foot has undergone such a fate in contemporary Greek 
studies. Nevertheless, Resurrection and Reanalysis do occur. Examples are:  
a) Bever & Poeppel (2010) on the re-introduction of Analysis-by-Synthesis  
b) Drachman (2013) on the resurrection of dissimilative vowel-raising as a viable 
phonological process in Modern Greek dialects  

The present proposal headlines the contemporary status of the disyllabic Foot, but then 
reappraises its status with diverse evidences from Modern Greek; these will support the notion 
“coherent prosody” (borrowed from Dresher & Lahiri 1991) insofar as “disyllabic foot” 
serves to integrate a whole cohort of processes and constraints. 
 
1.2 Faces of the disyllabic foot 
 
Headlines for the two opposed faces in the (modern) history of the disyllabic Foot include 

a) The Foot as a prosodic Category, as in Selkirk (1980). 
b) The Foot as a rhythmic entity below the Category Word, as in Ito & Mester (2011). 

 
 
2. Evidence for a reappraisal, from (Modern) Greek 
 
2.1 From phonological processes 
 
To establish the need for a prosodic category, we must show that special Phonological 
Processes apply to it, whereas word-internal units (syllable, foot and perhaps mora) are 
intrinsically defined in terms of sonority-related phonetic factors and speech rhythm. We 
consider now four cases (a-d) of the use of the foot in special phonological processes.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
933-940. Rhodes: University of the Aegean.
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a) Revithiadou et al. (2004/2006) have shown the importance of a disyllabic domain 
formed at the two prominent edges – the beginning and end of a word or stem – for the 
operation of vowel harmony in Greek dialects of Asia Minor, e.g. 

 
Word initial as in: savastí for sevastí 
Stem final as in: ánomos for ánemos 

 
regardless of the position of the stress: fógo for fágo. 

b) Malikouti-Drachman (2008) shows that spontaneous Gemination in Cypriot and Kos 
seems to apply in a parallel manner, i.e. in a disyllabic domain, based on the prominent 
position-but in opposite direction between the two dialects – word-initial for Cyprus, word-
final for Kos. Word stress is again ignored.  

 
Cyprus  Kos 
(1) provaton pró (vatton) 
(2) (simme)ra si (mmera) 
(3) (mutti) (mitti) 
 

Forms (1), (2) are understood as due to the fact that consonants such as [v, r] are weak, in 
the relevant dialects, and as such cannot be geminated. This explains the non-gemination in 
the left to right Cypriot form 1 as well as the gemination of the nasal m in 2, since it is formed 
in the opposite direction.  

c) Topintzi & Oostendorp (2008) deal with acceptance vs. avoidance of palatalisation. In 
the dialect of Samothraki, a form like kima with palatalised k´ is opposed to a form like krima 
with unpalatalised k. To begin with, a long high front vowel I arises through r-loss. This gives 
us three positions. The authors then exclude palatality for such a form by assuming that a 
constraint feature F (Palatalise!) can be associated to maximally two positions (with 
references to other languages using the same constraint). 

d) Malikouti-Drachman, & Drachman (2012) bring up that in normal spoken language (see 
Nikolou 2010), V1V1 simplification applies. However, it does not apply in disyllabic 
acronyms, which results in the desired preservation of foot-binarity. (This will be discussed 
further below). Examples are: 
 

(1) EEΤ  [eét]  Ένωση Ελληνικών Τραπεζών 
(2) EEΠ  [eép]  Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
(3) ΣEE  [seé]  Συμβούλιο Επιμορφώσεως Εκπαιδευτικών 
(4) TEE  [teé]  Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος 

 
 

2.2 From interface correspondences, based on a disyllabic Foot/span  
 
A further argument for the claim that a disyllabic foot is not merely a rhythmic element comes 
from hypocoristics and acronyms. In both these cases the disyllabic foot acts as a window to 
morpho-syntactic interface structures. 
 
 
2.2.1 Evidence from hypocoristics 
 
a) Ancient Greek hypocoristics of compound proper names form a disyllabic foot based on 
the stem of either the first or the second compound member, with the addition of the relevant 
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morphological endings. (Malikouti-Drachman & Chronopoulou 2003). They thus mirror the 
inner morphological structure of the corresponding free words.  
 

Full form : Hypocoristic 
1) Agatharxos : Agath-ás 
2) Theopompos : Pómpis 
3) Timaggelos : Aggelís 

 
What is more, even the number of syllables (see below) and the internal make-up (as onset 

or coda) of their segments is mirrored in the make-up of the corresponding hypocoristic, while 
the morphological boundaries are ignored. This we see in the following examples, where 
segments are borrowed from the second stem of the compound name – so that vowel hiatus 
with the added ending is avoided. For the correspondence constraint Syllabic Role, see Mc 
Carthy & Prince (1993). 

  
i) (C) Ti.le.ma.xos : Tile + os  Tí.le.mos 
ii) (CC) The.og.ne.tos : *the.o. + is  The.og.nis  
iii) (CCC) A.ris.tratos : *A.ri + as  Aris.tras/Aris.tas 
 

On the other hand, the stressing of these hypocoristics is independent of that of the 
corresponding free words. Instead, it mirrors the number of syllables of the stem of the 
relevant free word. Thus from a disyllabic first stem: 

 
1) Akesidoros : (áke)sis with an overt trochee since the ending  does not attract the stress. 
2) Akesimvrotos : (ake)sís with covert trochee vs. from a mono-syllabic first stem 
3) Krit-odimos : Kríton vs.  
4) Ksen-okratis : Ksenás 
 

We witnessed the interface between morphology and phonology and the conflict between 
them. The morphology dictates the stem and the number of syllables for a given stem, as well 
as the presence of the nominal inflection markers. However, the phonology takes over, 
through its demand for internal syllabification, ignoring morphological boundaries.  

Note that, in contrast to Greek, languages like English, with no requirement for inflectional 
endings, freely allow for monosyllabic hypocoristics (Drachman et al. 2001). 

 
 

3. Evidence from acronyms 
 
3.1 Stressing of acronyms 
 
An acronym is in correspondence with an NP (Anastasiadi-Symeonidi 1986 and others). Since 
a minimal NP consists of at least two syntactic constituents, we assumed (Malikouti- 
Drachman & Drachman 2011) that acronyms are formed post-lexically with left-to-right 
alignment to a disyllabic domain/foot unspecified for stress. The Head Noun of the NP 
projects not only Gen, Num and Case, but also Floating Stress. The dominance relations 
between constraints from the interfaces dictate the trochaic or iambic outputs. 

a) First, to the role of Syntax:  
 From examples like: 
 

 (1) VC:  EΛΤΑ  [el.tá]  Ελληνικά Ταχυδρομεία 
 (2) VV:  OE  [o.é]  Ομόρρυθμος Εταιρεία 
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 (3) CC :  ΚuΣu  [ku.sú] Κεντρικό Συμβούλιο 
 (4) CV :  ΔuΕ  [δu.é]  Διαχειριστική Επιτροπή 
 (5) CV :  ΚΕ  [ké]  Κεντρική Επιτροπή  
     ~Kápa Épsilon 
 

we see the following. First, that the stress is assigned to the syllable of the Head; second, 
every Syntactic constituent corresponds to a syllable of the output – this being obtained either 
by violation of initialism as in form (1), or by epenthesising a missing vowel as in forms (3-
4). Forms like du.é under (4) show especially that syllabification across two constituents – 
such as in de- is not preferred; this is captured by a constraint *MERGE (do not merge 
syllables across constituents).  

b) The role of Phonology in acronyms 
The syntactic constraint we established above, however, is in conflict with the 

phonological one, namely the U-demand for syllabification of a VCV sequence as V.CV and 
not *VC.V, as shown by the examples below:  

Take first a form like IKA [i.ka] Ίδρυμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων: here each syllable 
satisfies the syntactic constraint and the stress is properly assigned to the syllable carrying the 
Head. However, in the example ΔΕΗ [δe.í] Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού, the syntactic 
constraint is violated, since Modifier and Head are merged to form the first syllable. 
Consequently, the projected floating stress is assigned to the second syllable, where no merger 
occurs. The respective outputs are thus a) trochaic vs. b) iambic 

 
(1) ΙΚΑ     [íka]        Ίδρυμα  Κοινωνικών Ασφαλίσεων 
(2) ΔΕΗ    [δe.í]      Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού 

 
c) The role of Morphology in acronyms  

As discussed for Hypocoristics, stressing is determined by the number of syllables of the 
stem in combination with the stressed or unstressed type of the nominal ending. However, in 
Acronyms, without morphological demand of an ending – apart from some cases of 
cliticization – the only stress interference is seen there where the stress of the Head is 
lexically defined, as in the examples below, e.g. O´GE from Omospondia jinekón Elládos but 
OTE´ from Organismós Tilepikinonión Elládos  
  
(1) a) ΟΚΕ   [óke]       Ομάδα  Κοινοβουλευτικού Ελέγχου 

b) ΟΓΕ    [όγe]       Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδος  
(2) a) ΟΓΑ   [oγá]        Οργανισμός Κοινωνικών Ασφαλίσεων 

b) ΟΤΑ   [otá]        Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
c) OTE    [oté]        Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος  

 
(For further examples illustrating the conflict between syntactic and phonological constraints, 
as well as their unordered ranking, see A. Malikouti-Drachman & Drachman (2011). See also 
discussion there of the roles of Morphology (concerning Floating Stress) and Semantics 
(concerning Information Load). 
  
 
3.2 Foot and recursivity in acronyms
 
Since disyllabic acronyms can form not only inflection and derivation (Anastasiadi-
Symeonidi 1986 and others) but also compounding (Malikouti-Drachman & Drachman 2010), 
we assume that so-called tri- and tetrasyllabic acronyms are in fact formed by left-to-right 
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adjunction to the disyllabic foot. The hypothesis is confirmed by the following trisyllabic 
forms, which clearly show adjunction, completing the modifier: 
 

(1) ΠΥΣΔΕ [pízδe]  Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(2) ΠΥΣΜΕ [pízme] Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης 
(3) Α-ΠΥΣΔΕ [apízδe] Ανώτατο Περιφερειακό Υπηρεσιακό Συμβούλιο 

Δημοτικής Εκπαίδευσης 
(4) Α-ΠΥΣΜΕ [apízme] Ανώτατο Περιφερειακό Συμβούλιο Μέσης Εκπαίδευσης 

 
In parallel fashion, right-handed adjunction – completing the complement – is justified by 

the following forms: 
 

(1) ΕΤΕ  [eté]  Εμπορική Τράπεζα Επενδύσεων  
(2) ΕΤΕ-ΒΑ  [ètevá] Εθνική Τράπεζα Επενδύσεων <και> Βιομηχανικής Ανάπτυξης 
(3) ΕΒE  [evé]  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο   
(4) ΕΒΕ-Α  [èveá]  Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών 

 
 
4. Prosodising the foot 
 
The question to be addressed now is how to prosodise the acronyms. We will try to respond 
by taking into consideration the phonological process of simplification of identical adjacent 
vowels and the stressing of the adjoined syllable. Since the main prosodic constituents 
involved in the morphosyntax-phonology interface are the phonological word (PW) and the 
phonological phrase (PPh), the question must be, to which one of the two do acronyms 
belong. We thus take up the question of matching/and mismatching, considering first analyses 
of recursivity at the level of Prosodic Word (PW).  
 
 
4.1 Comparing with ordinary language 
 
Consider first prefixation as recursion (Nikolou 2008, 2010), in a PW. If monosyllabic, no 
extra stressing is involved. This is expected, since the host is a morphological word where the 
three-syllable restriction is obeyed. However, if the prefix is disyllabic, trochee stressing may 
optionally apply. Second, phonological rules specific to the host, e.g. either simplification of 
V1V1 giving V1, or the sonority rule of V1V2 giving only V1 or only V2, may apply 
optionally to the structure outside the host. In both cases the optionality is due to the boundary 
between the host and the recursively added structure.  

In contrast to prefixation, post-clitics are incorporated into the morphological word, and 
not added recursively (Kabak & Revithiadou 2009). It follows that, if the three-syllable 
restriction is violated, a new rhythmic stress applies. And since this stress is word-final, it 
takes over.  

 
 

4.2 Compare the above findings with those for acronyms. 
 
4.2.1 In contrast to the above, the constraint disallowing V1V1 simplification (as already 
mentioned earlier) in the host Foot applies to both right and left adjunctions, cf. right 
adjunction as in EBE-E, left adjunction as in O-OSA. It seems that only in the case of 
tetrasyllabics, when a further foot is added to the host foot, (as below) may such a constraint 
apply, and what is more, on either the first or the second foot as in EEDI-E, ASOE-E. 



[  938  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Furthermore, the rule of simplification of V1V2 sequences according to relative sonority does 
not apply to acronyms, as seen in the examples (1)-(5) below. 
 

(1) EBE-E [eveé] with suffixation. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Ελλάδος 
(2) O-OSA [oosá] with prefixation1. Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας <και> 
Αναπτύξεως.  
(3) ΕΕ-ΑΕ [eaé ] = (e é) (a é) Eθνική Επιτροπή Ατομικής Ενέργειας  
(4) ΕΕ-ΔΙΕ [eδié] = (eé) (δié) Eλληνική Eπιτροπή <για τη>Διεθνή Ύφεση <και> 
Ειρήνη. 
(5) AΣO-EE [asoé] = (asó) (eé) Ανώτατη Σχολή Οικονομικών<και> Εμπορικών 
Επιστημών 
 
 

4.2.2 Second. Stressing shows mismatching between left and right-hand adjunction. Left-
handed one syllable adjunction does not provoke a fresh stress. Right-handed adjunction 
unexpectedly does so, independently of the trisyllabic restriction of the language, since the 
host is maximally a trochaic foot. We may conclude that disyllabic and trisyllabic acronyms 
are prosodified differently, although both firmly rest on the disyllabic Foot.  

A further idiosyncracy of acronyms in stressing is seen in the case of two-syllable 
adjunction. As we saw in normal language, two adjacent unstressed syllables are joined to a 
trochaic foot, obligatorily (in the case of postclitics such as dose-mu-to), or optionally for 
preclitics as in (mu-to)-dini or mu-to-dini. In contrast, take the stressing in acronyms. With the 
addition of one further syllable a new foot is created, whose stressing is dictated (as expected) 
by the noun head of the newly-formed foot. As also expected, the rightmost stress takes over 
as final. E.g.  

 
(1)  ΚΕΑ-ΔΕΑ [kèaδéa]=(kéa) (δéa) Κίνηση <για την> Εθνική Ανεξαρτησία<τη> 

Διεθνή Ειρήνη <και τον> Αφοπλισμό 
(2)  ΥΠΕΧΩΔΕ [ìpexoδé] = (ípe)(xoδé) Υπουργείο Περιβάλλοντος,  Χωροταξίας 

<και>  Δημόσιων Εργων  
  
On the whole, our comparison showed that the acronyms discussed above do not match 

those of recursivity at the level of a prosodic word (for a different view, see Nikolou 2010). 
 
 

4.2.3 Then, is there any indication of prosodification of acronyms under a prosodic phrase/NP 
phrase? Such an indication may come from the obligatory stressing of the right adjunction of 
a syllable, as discussed above. We claim that this mirrors the sentential rule (Selkirk 1986), 
where we see that an unstressed syllable after a trochee foot at a syntactic edge may be 
stressed. For example dine-mu, where the final -mu may be stressed at the syntactic edge, vs. 
the sentential dine mu to dóro after raising the boundaries, the sentential rhythm rule makes a 
fresh rhythmic foot. This otherwise optional sentential rule is mirrored as an obligatory 
stressing in the case of acronyms. Compare also the obligatory stressing of the final syllable 
in the case of slogan chanting (Malikouti-Drachman & Drachman 1981). An extended 

                                                            
1 We account for this form as overt head noun prefixation, as shown by the V1V1 retention under the influence 
of a left-edge word boundary. However, we might have suggested an analysis like OOS-A, with a base OOS and 
suffixation of the complement A – which supports the final stressing. Retention of V1V1 would in this case be 
due to the disyllabic base. Against such an analysis is the fact that, as tetrasyllabics show, an extra process in the 
case of adjunction is the simplification of V1V1 foot-internally. This would wrongly predict OOS-A to simplify 
to *OS-A.  
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account of the optionality would involve comparison of the strengths of the relevant 
boundaries, which respond to syntactic and stylistic factors including rate of speech, etc.  
 
 
4.2.4 The prosodisation of acronyms we propose, is that: Foot is prosodised as a category, 
either independently or – by skipping the PW level – under the Phonological Phrase (PPh) 
level. Further the additional syllabic structure is added to it recursively, since it completes 
information referring to the syntactic structure of the Noun Phrase. And this either to the left 
of the host Foot (as Modifier) or to the right (as Complement) (see Kabak & Revithiadou 
2009). The resurrection of the Prosodic Foot avoids the need for tri- and even tetrasyllabic 
feet in the stressing of the type of acronyms discussed. 

 
 

5. Conclusions 
 
The cumulative effect of a whole cohort of diverse examples whose analysis 
involve/implicate the disyllabic foot, are to strongly support the reappraisal/upgrading of 
some cases of the foot to categorial status. In effect this delivers a more coherent prosody. 
However, as a last thought, and certainly worthy of further research, we do not advocate a 
single universal status for a Category Foot. The disyllabic foot may well constitute merely a 
rhythmic property in some languages, but also a prosodic category in languages like Greek – 
Greek employing both rhythmic (low) and prosodic (high) strategies in response to 
distinctively-marked environments, as we showed. 
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Abstract 
 
This paper presents the application of the Content-Based Instruction (CBI) approach 
to the teaching of Modern Greek Literature to Greek secondary school mainstream 
classes. For this purpose Stratis Myrivilis’s «τα ζα» (“The Animals”) was selected, 
which is an excerpt from his book Η ζωή εν Τάφω (Life in the Tomb), included in the 
textbook Modern Greek Literature Texts for the third grade of secondary school. 
Through this approach, which focused both on language and on content and through 
strategies (strategies-based instruction), the pupils were able to interpret the text 
satisfactorily, to broaden their vocabulary and to produce academic oral and written 
discourse. 
 
Λέξεις-κλειδιά: λογοτεχνία, γλώσσα, διδασκαλία, κατανόηση περιεχομένου, 
παραγωγή ακαδημαϊκού λόγου 

 
 
1. Eισαγωγή 
 
Η προσέγγιση Διδασκαλία της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο (Сontent-Based 
Ιnstruction, CBI στο εξής), όταν εφαρμόζεται σε τάξεις συμφοίτησης, παρέχει 
πολλαπλά οφέλη, όχι μόνο για τους αλλόγλωσσους μαθητές στους οποίους κατεξοχήν 
απευθύνεται αλλά και για τους μαθητές με μητρική γλώσσα τη γλώσσα που 
διδάσκεται στο σχολείο. Με τη συνδυαστική διδασκαλία γλώσσας και 
«περιεχομένου» των γνωστικών αντικειμένων, ο μαθητής καθίσταται ικανός να 
αναπτύξει τόσο τις γνωστικές όσο και τις γλωσσικές του δεξιότητες (Ζάγκα & 
Ματθαιουδάκη 2011: επιμορφωτικό υλικό). Πιο συγκεκριμένα, με την εν λόγω 
προσέγγιση επιτυγχάνονται σημαντικοί στόχοι, όπως η εκμάθηση του περιεχομένου 
των γνωστικών αντικειμένων, η ανάπτυξη της Γνωστικής Ακαδημαϊκής Γλωσσικής 
Ικανότητας των μαθητών (CALP) (Cummins 1984), η καλλιέργεια των παραγωγικών 
γλωσσικών δεξιοτήτων και η δημιουργία αυτόνομων μαθητών (Ζάγκα 2005). 
Ιδιαίτερα σημαντικό κρίνεται ότι αυτή η μέθοδος αποτρέπει την απλούστευση του 
περιεχομένου, τεχνική που συχνά υιοθετείται στη διδακτική διαδικασία και η οποία 
επιβραδύνει τη γλωσσική και γνωστική εξέλιξη των μαθητών (Swain 1988, Zάγκα, 
ο.π.: 72). Αντίθετα, ευνοεί τη χρήση, κατά τη διδασκαλία, γνωστικών (cognitive), 
μεταγνωστικών (metacognitive) και κοινωνικών/συναισθηματικών (social/affective) 
στρατηγικών, σύμφωνα με την ταξινόμηση των Chamot & Ο’ Μalley (1990).   

 
 
                                                            
1  Οφείλω να ευχαριστήσω θερμά την κ. Μαρίνα Ματθαιουδάκη για την πρόσκλησή της να 
συμμετάσχω στο εν λόγω θεματικό συμπόσιο του συνεδρίου καθώς και για τις πολύτιμες 
παρατηρήσεις της στο παρόν κείμενο. Επίσης, οφείλω ένα μεγάλο ευχαριστώ και στην κ. Ελευθερία 
Ζάγκα για τις χρήσιμες βιβλιογραφικές υποδείξεις της. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
941-952. Rhodes: University of the Aegean.
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2. Γνωστικό αντικείμενο της Λογοτεχνίας και CBI 
 
Αν και τα όρια του λογοτεχνικού κειμένου είναι πολύ εκτενή, η συμβολή της 
γλωσσολογικής ανάλυσης στη μελέτη του είναι αναμφισβήτητη, αφού μέσω αυτής 
μπορούμε να κατανοήσουμε με σαφήνεια τις ιδιαιτερότητες του ύφους του 
συγγραφέα, τις γλωσσικές του επιλογές, κανονικότητες ή αποκλίσεις καθώς και τον 
λειτουργικό ρόλο των ιδιαίτερων γραμματικών δομών του κειμένου, δηλαδή της 
λεγόμενης «ποιητικής γραμματικής» (Μπαμπινιώτης 1991: 53-57). Βέβαια, η 
«ποιητική» γλώσσα των κειμένων, το απαιτητικό, ακαδημαϊκό και πολύ συχνά 
αρχαιοπρεπές λεξιλόγιο, το είδος και η έκτασή τους, η πυκνότητα των νοημάτων, η 
πολυπλοκότητα ορισμένων συντακτικών δομών, οι διάφορες οπτικές γωνίες κ.ά. 
(Piepe 2011) προκαλούν πολλές δυσκολίες στους μαθητές και κυρίως στους 
αλλοδαπούς ως προς το να τα κατανοήσουν. Ωστόσο, το πρόβλημα μπορεί να 
αντιμετωπιστεί μέσω της διδακτικής προσέγγισης CBI, αφού παρέχει τεχνικές 
πρόσβασης στο περιεχόμενο των κειμένων (Ζάγκα & Ματθαιουδάκη ό.π.). Με αυτή 
τη μέθοδο, τα γνωστικά αντικείμενα και στην περίπτωσή μας η λογοτεχνία 
χρησιμεύει ως «όχημα» για τη γλωσσική διδασκαλία (Met, 1991).  

Οφείλουμε να αναφέρουμε ότι ιδιαίτερα η λογοτεχνία συνιστά απαραίτητο όργανο 
στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας (Αγάθος, Γιαννακού κ.ά. 2012: 623-
624, Ζάγκα & Μητσιάκη 2011) τόσο για λόγους καθαρά γλωσσικούς όσο κι επειδή 
εμπλέκεται με ζητήματα προσωπικής ανάπτυξης και πολιτισμικής συνειδητοποίησης. 
Αναλυτικότερα, το λογοτεχνικό υλικό μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια 
και των τεσσάρων γλωσσικών δεξιοτήτων, για εμπλουτισμό του λεξιλογίου των 
μαθητών, για διδασκαλία κυριολεκτικών και μεταφορικών σημασιών, σύνθετων 
γραμματικών και συντακτικών δομών καθώς και για εξοικείωση με τις διαλέκτους, 
κοινωνιολέκτους, παλαιότερες μορφές της γλώσσας και τέλος με την ποιητική χρήση 
της γλώσσας-στόχου (Αγάθος, Γιαννακού κ.ά., ό.π., Μaley & Duff 1990, Brumfit, 
1986: 190). Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η παρατήρηση των Ζάγκα & Μητσιάκη 
(ό.π.) ότι το λογοτεχνικό υλικό δημιουργεί τις προϋποθέσεις για βελτίωση της 
παραγωγής λόγου των μαθητών, γιατί τους δίνει τη δυνατότητα μέσω της 
δημιουργικής γραφής και της υπόδυσης ρόλων να δημιουργήσουν τα δικά τους 
γραπτά και προφορικά κείμενα, ενώ παράλληλα στο επίπεδο της προφορικής 
επικοινωνίας ενδυναμώνει τη φωνολογική επίγνωση των σπουδαστών. O Σπανός 
(2003: 194-196) διατείνεται ότι το λογοτεχνικό κείμενο εκφράζει έναν κόσμο που 
σχετίζεται με συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις κι αυτό γίνεται μέσω μιας 
γλώσσας βιωματικής που μπορεί να κινητοποιήσει το στοχασμό και την έκφραση. 
Επιπρόσθετα, αν αποκλειστούν τα λογοτεχνικά κείμενα από τη διδασκαλία γλώσσας, 
τότε ελλοχεύει ο κίνδυνος να περιοριστούμε μόνο σε χρηστικά κείμενα και κατ’ 
επέκταση σε κατασκευασμένα, στεγνά πληροφοριακά (Σπανός ό.π.).  

 
 

3. Tα ζα του Σ. Μυριβήλη: διδακτική αξιοποίηση 
 
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω καθώς και τη μελέτη της Pieper (ό.π.) για την 
αξία, τους στόχους διδασκαλίας της λογοτεχνίας και τις γνωστικές και γλωσσικές 
δεξιότητες που θα πρέπει να καλλιεργούνται κατά τη διδασκαλία της στα ευρωπαϊκά 
σχολικά προγράμματα ανεξαρτήτως γλώσσας, διαμορφώσαμε τη διδακτική μας 
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πρόταση2 για το κείμενο Τα ζα του Σ. Μυριβήλη που βρίσκεται στο σχολικό 
εγχειρίδιο Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Γ΄ Γυμνασίου. Κριτήρια για την 
επιλογή του συγκεκριμένου κειμένου αποτέλεσαν οι αρκετές λαϊκότροπες εκφράσεις 
που περιέχει, το απαιτητικό, ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, ο συχνότατος μεταφορικός λόγος 
καθώς και το ότι δίνει το έναυσμα στους μαθητές για παραγωγή γραπτού και 
προφορικού λόγου.  
 
 
3.1 Στόχοι διδασκαλίας 
 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη γλώσσα 
 Να γνωρίσουν και να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη φρίκη, την ωμότητα 
και τον παραλογισμό του πολέμου μέσα από τις δραστηριότητες της υπογράμμισης,  
συγκέντρωσης χαρακτηριστικών εκφράσεων και εικόνων του κειμένου καθώς και 
μέσα από τη θέαση σχετικού πίνακα.  
 Να εξομαλύνουν μέσα από διάφορες πηγές, όπως σχολικά σχόλια, 
διαδικτυακό λεξικό, συνδρομή συμμαθητών ή καθηγητή τα δύσκολα γλωσσικά 
σημεία, να αντιληφθούν την ύπαρξη αρκετών λαϊκότροπων εκφράσεων και να 
εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 
 Να κατανοήσουν την ύπαρξη μεταφορικού λόγου σε διάφορες λέξεις ή 
φράσεις καθώς και τη λειτουργικότητά του στο κείμενο μέσω της αντιδιαστολής με 
τον κυριολεκτικό λόγο. 
 Να κατανοήσουν διάφορες έννοιες, όπως συνωνυμία, πολυσημία καθώς και το  
λογοτεχνικό ρεύμα του ρεαλισμού μέσω αντιπροσωπευτικών παραδειγμάτων. 
 Να απολαύσουν αισθητικά το κείμενο. 
 
Β.  Δεξιότητες 
 Να ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου με ακαδημαϊκό  
περιεχόμενο. 
 Να ανταποκριθούν ως αναγνώστες στο κείμενο, κάνοντας σε διάφορες φάσεις 
υποθέσεις για τη συνέχεια και το τέλος του αποσπάσματος. Πρέπει να πούμε ότι για 
τις υποθέσεις τους χρειάζεται να βασίζονται σε στοιχεία του κειμένου αλλά     
παράλληλα να αξιοποιούν τη φαντασία τους και την προσωπική τους εμπειρία. 
 Να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτυακού λεξικού της Κοινής 
Νεοελληνικής του ΑΠΘ. 
 Να είναι σε θέση να αυτενεργούν όταν προκύπτει ένα οποιοδήποτε ζήτημα 
είτε ως προς το περιεχόμενο είτε ως προς τη γλώσσα, προκειμένου να βρίσκουν τη        
λύση του χωρίς να καταφεύγουν κατευθείαν στον καθηγητή. 
 Να μπορούν να συνεργάζονται με τα άλλα μέλη της ομάδας τους 
οικοδομώντας μαζί τη νέα γνώση. 
 
Γ. Στάσεις 
 Να ευαισθητοποιηθούν για τις ολέθριες επιπτώσεις του πολέμου. 

                                                            
2 Πρέπει να πούμε ότι η διδασκαλία βασίζεται στο ισχύον πρόγραμμα σπουδών της λογοτεχνίας το 
οποίο επιβάλλει τη διδασκαλία μεμονωμένων κειμένων. Ωστόσο, με το νέο Πρόγραμμα Σπουδών 
προτείνονται τρεις διδακτικές ενότητες για κάθε τάξη με πληθώρα κειμένων και η διδασκαλία της κάθε 
ενότητας αναπτύσσεται σε τρεις αναγνωστικές φάσεις. Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. Πρόγραμμα 
Σπουδών για τη Διδασκαλία της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Λογοτεχνίας στο Γυμνάσιο, 
http://dschool.edu.gr 
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 Να διαμορφώσουν ή αναμορφώσουν -με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων,  
ενεργητική ακρόαση, καταιγισμό ιδεών, αναφορά παραδειγμάτων, κριτική            
αμφισβήτηση και στοχαστική εμβάθυνση- οι μαθητές τη στάση τους σχετικά            
με την αναγκαιότητα του πολέμου. 
 Να καθορίσουν ή επανακαθορίσουν με αξιοποίηση των παραπάνω τεχνικών  
τη στάση τους σχετικά με την προσφορά των ζώων στον άνθρωπο και την ανάγκη 
υπεράσπισής τους. 

 
 

3.2 Μέθοδος διδασκαλίας 
 
Κατά τη διδασκαλία του αποσπάσματος Τα ζα του Μυριβήλη, προτείνεται ο 
συνδυασμός της προσέγγισης CBI με τα ειδικότερα αλλά συνδεόμενα με αυτή 
διδακτικά μοντέλα, όπως η διδασκαλία με στρατηγικές (strategies-based instruction) 
(Ζάγκα ό.π.) και η ολιστική εκμάθηση περιεχομένου και γλώσσας (CLIL) (Coyle, Hood 
κ.ά 2010). Η διδασκαλία με στρατηγικές στην περίπτωση της κατανόησης του 
κειμένου περιλαμβάνει τις αναγνωστικές στρατηγικές (reading strategies), στις οποίες 
εντάσσονται οι προ-αναγνωστικές (pre-reading strategies), οι καθοδηγητικές 
στρατηγικές ανάγνωσης (guided reading strategies) και οι μετα-αναγνωστικές (post-
reading strategies) (Chamot & Ο’ Μalley ό.π.). Η ολιστική εκμάθηση περιεχομένου και 
γλώσσας, η οποία εφαρμόζεται σε τάξεις με αποκλειστικά αλλοδαπούς μαθητές, 
αποβλέπει στην εκμάθηση του γνωστικού αντικειμένου με τη χρήση της δεύτερης 
γλώσσας (Γ2) αλλά και στην εκμάθηση της δεύτερης γλώσσας μέσω της μελέτης του 
γνωστικού αντικειμένου (Coyle & Hood κ.ά. ό.π.). Εμείς, κατά τη διδασκαλία του 
παραπάνω λογοτεχνικού κειμένου σε τάξεις συμφοίτησης, εφαρμόσαμε βασικές 
αρχές των παραπάνω προσεγγίσεων και τις συνδυάσαμε με τη θεωρία της 
αναγνωστικής ανταπόκρισης του Iser (Φρυδάκη 2003: 166-167), καθώς η 
συγκεκριμένη θεωρία προϋποθέτει μια συνεχή αλληλεπίδραση κειμένου-αναγνώστη 
και δίνει τη δυνατότητα για ευρεία παραγωγή λόγου από τους μαθητές. Όπως 
χαρακτηριστικά επισημαίνει ο Σπανός (ό.π.: 198): «Τα κενά απροσδιοριστίας του 
κειμένου δίνουν στη σχολική τάξη ευκαιρίες για εμπλοκή σε μια επικοινωνιακού 
χαρακτήρα αναγνωστική περιπέτεια».  

Επιπλέον, η διδασκαλία περιλαμβάνει στοιχεία τόσο από το ερμηνευτικό 
Παράδειγμα όσο και από το Παράδειγμα της ποιητικής (Φρυδάκη ό.π.: 193). 
Σύμφωνα με την ερμηνευτική μέθοδο, το κείμενο καλεί σε ερμηνεία κάθε αναγνώστη 
του, επιτρέπει την πολλαπλότητα στη σύλληψη των νοημάτων, αλλά παρέχει και 
κάποιες ενδείξεις που ελέγχουν τις αναγνώσεις κι αποτρέπουν την αναγνωστική 
αυθαιρεσία (Φρυδάκη ό.π.: 199-200). Με το παράδειγμα της ποιητικής, το κείμενο 
προσεγγίζεται με στόχο την αναγνώριση της κατασκευής του και την πιθανή 
τροποποίησή της (Φρυδάκη ό.π.: 258). Χρειάζεται να επισημάνουμε ότι για να 
κατανοήσουν οι μαθητές και κυρίως οι αλλοδαποί το συγκεκριμένο κείμενο με τις 
ιδιαίτερες δυσκολίες του σε λεξιλογικό επίπεδο απαιτείται η σύνθεση δύο 
συμπληρωματικών και αλληλεπιδραστικών διαδικασιών: της ανοδικής αναγνωστικής 
προσέγγισης (bottom-up approach) και της καθοδικής προσέγγισης (top-down 
approach) (Σπανός & Μιχάλης 2012: 209-210). Σύμφωνα με την πρώτη, οι μαθητές 
καταλαβαίνουν καλύτερα το περιεχόμενο του κειμένου μέσω της εξομάλυνσης 
δύσκολων λέξεων, φράσεων και προτάσεων. Από την άλλη πλευρά, η καθοδική 
αναγνωστική προσέγγιση αξιοποιεί τις γνώσεις των μαθητών για το θέμα του 
κειμένου, προβλέπει τη δημιουργία κι έλεγχο των προσδοκιών τους φέρνοντάς τους 
με αυτό τον τρόπο στο προσκήνιο της διδακτικής διαδικασίας. 
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3.3 Μορφή Διδασκαλίας - Εποπτικά μέσα 
 
Προτείνουμε η διδασκαλία να έχει τη μορφή της καθοδηγούμενης αυτενέργειας σε 
ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο. Συνιστάται η κάθε ομάδα να περιλαμβάνει τουλάχιστον 
έναν αλλοδαπό μαθητή, ώστε τα υπόλοιπα μέλη να τον βοηθούν τόσο στη γλωσσική 
εξομάλυνση όσο και στην κατανόηση του περιεχομένου.  

Ακόμα, απαιτείται η χρήση του εργαστηρίου πληροφορικής, ώστε η κάθε ομάδα 
να διαθέτει από έναν υπολογιστή.  
 
 
3.4 Aνάπτυξη διδασκαλίας 
 
Αφόρμηση: Ξεκινάμε από τον τίτλο3 που μας δίνει την ευκαιρία για μια πρώτη 
κουβέντα. Σε περίπτωση που κάποιοι μαθητές δυσκολευτούν με την έκφραση τα ζα, 
κάποιος άλλος μαθητής μπορεί να πει ότι πρόκειται για τα ζώα κι εμείς να 
εξηγήσουμε ότι πρόκειται για λαϊκότροπη έκφραση. Προκαλούμε μια πρώτη 
συζήτηση στην τάξη για θέματα σχετικά με τα ζώα, όπως η σχέση τους με τους 
ανθρώπους, η προσφορά τους κ.ά. Στη συνέχεια, διαβάζουμε μόνο την πρώτη φράση 
του κειμένου Τα ζα στον πόλεμο! και από αυτό το σημείο προκαλούμε τη 
διαμόρφωση του ορίζοντα προσδοκιών τους. Καλούνται, δηλαδή οι μαθητές να 
κάνουν κάποιες αρχικές υποθέσεις για το περιεχόμενο του αποσπάσματος. Με αυτό 
τον τρόπο γίνεται χρήση προ-αναγνωστικών στρατηγικών οι οποίες περιλαμβάνουν 
την ενεργοποίηση της προηγούμενης γνώσης των μαθητών σχετικά με το θέμα 
(Chamot & Ο’ Μalley ό.π.). 
 
Σταδιακή κατά ενότητες4 παρουσίαση του κειμένου: Διαβάζουμε την πρώτη ενότητα 
του κειμένου μέχρι το σημείο Ιστορίας των Ανθρώπων. Αφήνουμε λίγο χρόνο στις 
ομάδες να την επεξεργαστούν προτρέποντάς τους παράλληλα να αξιοποιούν τα 
λεξιλογικά σχόλια του βιβλίου. Οι τυχόν άγνωστες λέξεις ερμηνεύονται είτε από 
άλλους μαθητές είτε από εμάς. Ακόμη, τους επισημαίνουμε τη χρήση λαϊκών τύπων, 
όπως συμφέρα, συλλογιούμαι, ανθρώποι, στοχάζουμαι κ.ά.  Κατόπιν, τους ρωτάμε 
ποιος μιλάει στο απόσπασμα και τι λέει. Οδηγός μας είναι τα ρήματα α΄ προσώπου 
(συλλογιούμαι, θαρρώ, στοχάζουμαι). Αφού βρούμε και συζητήσουμε την αγανάκτηση 
του συγγραφέα-αφηγητή για την αδικαιολόγητη εμπλοκή των ζώων στον πόλεμο, η 
κάθε ομάδα προτείνει από έναν πλαγιότιτλο. Επιλέγουμε όλοι μαζί τον 
καταλληλότερο και τον γράφουμε στον πίνακα. Είναι απαραίτητο να αναφέρουμε ότι 
η δημιουργία πλαγιότιτλων σχετίζεται άμεσα με την προσέγγιση CBI (Snow, Met κ.ά. 
1989), γιατί οι μαθητές βασισμένοι στο περιεχόμενο της παραγράφου επιχειρούν 
πολύ συνοπτικά να διατυπώσουν την κύρια ιδέα της, διαδικασία που συνιστά 
γλωσσική άσκηση. 

Στη συνέχεια, εμείς τους δίνουμε το ρεπερτόριο στο οποίο ανήκει το απόσπασμα 
και φυσικά το όλο έργο, δηλαδή ο πρώτος παγκόσμιος πόλεμος, προσπαθώντας έτσι 
να τροφοδοτήσουμε τον ορίζοντα προσδοκιών τους. Μετά από αυτή την πληροφορία, 
αναθέτουμε στις ομάδες να φανταστούν μια συνέχεια της ιστορίας. Σκοπός μας είναι 
να διερευνήσουμε τα ξαφνιάσματα/κενά απροσδιοριστίας σύμφωνα με τη θεωρία της 
                                                            
3 Για λόγους διδακτικής σκοπιμότητας έχουμε παραλείψει το εισαγωγικό σημείωμα του βιβλίου, αφού 
στόχος μας είναι πολλά από τα στοιχεία που αναφέρει να τα ανακαλύψουν μόνοι τους οι μαθητές με 
την καθοδήγησή μας. 
4 Χρειάζεται να πούμε ότι ο χωρισμός των ενοτήτων βασίζεται στην εξέλιξη του περιεχομένου και 
είναι ενδεικτικός. Γίνεται από εμάς, προκειμένου να διευκολυνθεί η διδακτική διαδικασία. 
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αναγνωστικής ανταπόκρισης (Σπανός & Μιχάλης ό.π.: 352). Αφού όλες οι ομάδες την 
εξιστορήσουν και περιγράψουν τι τους οδήγησε στη συγκεκριμένη εκδοχή, 
διαβάζουμε τη δεύτερη ενότητα μέχρι το σημείο στο Περιστέρι. Το πρώτο πράγμα που 
συζητάμε είναι αν η δική τους ιστορία προσεγγίζει ή όχι αυτό που διάβασαν. Έτσι, η 
διδασκαλία αποτελεί αυθεντικό επικοινωνιακό περιβάλλον για την παραγωγή 
προφορικού λόγου με ακαδημαϊκό περιεχόμενο, στοιχείο άμεσα συναπτόμενο με τις 
αρχές του CBI. Οι μαθητές πλέον ανταλλάσσουν απόψεις για τη συνέχεια της 
ιστορίας αξιοποιώντας τόσο τις δικές τους εμπειρίες όσο και τις ιδέες και το λεξιλόγιο 
του κειμένου.  

Συνεχίζουμε με τη γλωσσική εξομάλυνση του κομματιού. Στο σημείο αυτό τους 
ωθούμε να χρησιμοποιήσουν το διαδικτυακό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής του 
ΑΠΘ (Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη). Μέσω αυτού, μπορούν μόνοι τους να βρουν 
την ερμηνεία λέξεων που δεν υπάρχουν στα σχόλια του βιβλίου κι ενδεχομένως τους 
δυσκολεύουν, όπως: χαράκωμα, φασκιά, φρουμάζανε, σάλπισμα, χαράδρα, επιθαλάμιο. 
Εμμένουμε λίγο στη λέξη χαράκωμα λόγω της ευρείας χρήσης της στον Α΄ 
παγκόσμιο πόλεμο, σχολιάζουμε την πολυσημία της και τους δείχνουμε και κάποιες 
αντιπροσωπευτικές φωτογραφίες χαρακωμάτων. Πρέπει να αναφερθεί ότι η 
υποστήριξη της διδασκαλίας από εποπτικό υλικό για αύξηση της πλαισιακής στήριξης 
εφαρμόζεται ευρέως στα μοντέλα διδασκαλίας της γλώσσας με βάση το περιεχόμενο, 
γιατί βοηθά πολύ τόσο τους αλλοδαπούς όσο και τους ντόπιους μαθητές.  

Κατά τη νοηματική επεξεργασία, τους αναθέτουμε πρώτα να περιγράψουν σε 
αδρές γραμμές τις σκηνές αυτής της ενότητας. Κατόπιν τούτου, ασχολούμαστε 
αναλυτικά με την πρώτη σκηνή. Πρώτα, τους ζητάμε να εντοπίσουν αν ο αφηγητής 
παραμένει ο ίδιος με αυτόν της πρώτης ενότητας καθώς και αν και κατά πόσο 
συμμετέχει στα γεγονότα. Μέσα από τις αντωνυμίες α΄ προσώπου (η Μεραρχία μας, 
μαζί μας κ.ά.), είναι δυνατό να καταλάβουμε ότι συμμετέχει στα δρώμενα αλλά όχι 
ενεργά, αφού δεν υπάρχει κάποιο ρήμα α΄ προσώπου. Ακολουθεί η ανεύρεση του 
χώρου στον οποίο εκτυλίσσονται τα γεγονότα (αρχικά κάποιο νησί, μετά η 
Θεσσαλονίκη και ύστερα το χωριό Κούπα). Αφού βρουν στο κείμενο αυτά τα μέρη, 
τους ρωτάμε πώς φαίνεται η συναισθηματική κατάσταση των γαϊδάρων κατά τη 
μεταφορά τους εκεί. Καλούνται να υπογραμμίσουν τις φράσεις του κειμένου και στη 
συνέχεια τις επεξεργαζόμαστε νοηματικά. Συγκεκριμένα, πρόκειται για τις φράσεις: 
Αυτό τους ξετρέλαινε. Κι η τρομάρα τους ήταν εκπληκτικά ζωγραφισμένη μέσα στα 
έξαλλα μάτια τους. Κλωτσούσανε στο κενό, φρουμάζανε, στριφογύριζαν τους βολβούς 
και το πετσί τους ρυτίδιαζε από τη φρίκη. Κατά την επεξεργασία, προσπαθούμε να 
διαπιστώσουμε αν αντιλαμβάνονται την ύπαρξη μεταφορικού λόγου στις φράσεις η 
τρομάρα τους ήταν εκπληκτικά ζωγραφισμένη μέσα στα έξαλλα μάτια τους, το πετσί 
τους ρυτίδιαζε από τη φρίκη, στοιχείο που μας δίνει την ευκαιρία να κάνουμε μια 
μικρή αναφορά στην κυριολεκτική και μεταφορική σημασία των λέξεων 
ζωγραφισμένη, ρυτίδιαζε. Η ανίχνευση του μεταφορικού λόγου, που ανήκει στο 
ακαδημαϊκό λεξιλόγιο, δυσκολεύει ιδιαίτερα τους αλλόγλωσσους μαθητές, στοιχείο 
που καθιστά απαραίτητη μια περισσότερη έμφαση σε αυτό το σημείο5. 

Μετά, τους ρωτάμε για το ρόλο των γαϊδάρων στον πόλεμο, που είναι η μεταφορά 
πυρομαχικών και τέλος τους ζητάμε να μας πουν εναντίον ποιων είχαν στρατευθεί. 
Εμμένουμε λίγο στη φράση τα ’χανε κι αυτοί με … και τους καλούμε να ανατρέξουν 
διαδικτυακά στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής να βρουν το λήμμα έχω, τη 
συγκεκριμένη φράση και τις διάφορες σημασίες της. Μετά από αυτή την αναζήτηση, 

                                                            
5 Γι’ αυτό παρατίθεται και σχετική άσκηση στο φύλλο εργασιών, βλ. σελ. 9. 
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είναι δυνατό σε έναν εννοιολογικό χάρτη φράσεων να τους παρουσιάσουμε κι εμείς 
κάποιες από τις σημασίες για εμπέδωση: 

 
Εννοιολογικός χάρτης φράσεων 

 
 

Συνεχίζουμε με τη δεύτερη σκηνή και τους ρωτάμε τι αποτέλεσμα είχε στα ζώα η 
παραμονή τους στο χωριό Κούπα. Προσπαθούμε να τους οδηγήσουμε να εντοπίσουν 
τα λεκτικά στοιχεία: ξεκουραστήκανε, ξανεσάνανε, πήραν πάνω τους, καρδάμωσαν. 
Προσπαθούμε, δηλαδή να απομονώσουμε τις λέξεις και φράσεις της παραγράφου που 
είναι απαραίτητες για την κατανόηση του περιεχομένου (content-obligatory language) 
(Met 1994), τεχνική που χρησιμοποιείται ευρέως στη μέθοδο СBI. Έπειτα, 
κατευθύνονται να βρουν ότι μεταξύ τους τα δυο πρώτα και μεταξύ τους δυο 
τελευταία είναι συνώνυμα. Από εμάς αναφέρεται ότι τα ξανεσάνανε, πήραν πάνω 
τους, καρδάμωσαν χρησιμοποιούνται σε άτυπες, οικείες μορφές προφορικής 
επικοινωνίας. Επανερχόμενοι σε λογοτεχνική ανάλυση, ζητάμε να μας βρουν ποια 
δυο στοιχεία κυριαρχούν κι επηρεάζουν τη διάθεση των γαϊδάρων. Γράφουμε στον 
πίνακα τις λέξεις Έρωτας, Φύση και κατόπιν τους ρωτάμε τι συγκεκριμένα 
προκαλούν. Η συζήτηση για τις ερωτικές δραστηριότητες των ζώων γίνεται σε 
συνάρτηση με λέξεις–φράσεις του κειμένου, όπως αναπαραγωγή, ερωτικό σάλπισμα, 
επιθαλάμιο χλιμίντρισμα κ.ά. Φυσικά, σχολιάζουμε τη μεταφορική χρήση του λόγου 
στις δυο τελευταίες φράσεις. Τέλος, αναθέτουμε στις ομάδες να προτείνει η καθεμιά 
έναν πλαγιότιτλο που να καλύπτει και τις δυο σκηνές.  

Πριν διαβάσουμε την τελευταία ενότητα, αναθέτουμε στις ομάδες να φανταστούν 
το τέλος του αποσπάσματος. Οι πρώτες δυο υποθέσεις που έχουν κάνει για το 
περιεχόμενο της ιστορίας έχουν αναπροσαρμοστεί και τροποποιηθεί από τα δεδομένα 
του κειμένου, κάποιες υποθέσεις τους έχουν διαψευστεί και τώρα καλούνται να 
καταλήξουν σε μια νέα υπόθεση που θα αποτελεί το τέλος της ιστορίας.. Οι ομάδες 
λοιπόν μόνες τους ολοκληρώνουν την ιστορία και την αφηγούνται προφορικά. Εμείς 
συχνά τους ρωτάμε πού στηρίζουν την κάθε τους εικασία ώστε να αποφευχθεί η 
αναγνωστική αυθαιρεσία. Επισημαίνεται ότι η συγκεκριμένη διδακτική διαδικασία 
ανήκει στις καθοδηγητικές στρατηγικές ανάγνωσης6, οι οποίες ωθούν τους μαθητές 
να παράγουν λόγο χωρίς να φοβούνται ότι θα κάνουν λάθος (Ζάγκα ό.π.). 

                                                            
6 Τόσο οι καθοδηγητικές στρατηγικές ανάγνωσης όσο και οι προ-αναγνωστικές στρατηγικές που 
είδαμε παραπάνω προβλέπονται από το διδακτικό μοντέλο διδασκαλία με στρατηγικές (strategies-based 
instruction), το οποίο εντάσσεται στη γενικότερη διδακτική προσέγγιση CBI.   
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Κατά την επεξεργασία της τελευταίας ενότητας, το πρώτο που τους ρωτάμε είναι 
τι είδους συναισθήματα τους αφήνει το τελευταίο κομμάτι και μετά κάποιος σύντομα 
αφηγείται το περιεχόμενό της. Στη συνέχεια, αναθέτουμε σε κάθε ομάδα να 
συγκεντρώσει όλες τις εκφράσεις που δείχνουν τον αφανισμό των ζώων 
εφαρμόζοντας ξανά την τεχνική απομόνωση της γλώσσας που είναι απαραίτητη για την 
κατανόηση του περιεχομένου. Με αυτή τη δραστηριότητα συντελείται ταυτόχρονα και 
η γλωσσική εξομάλυνση του κομματιού. Αφού συγκεντρώσουν όλες αυτές τις 
εκφράσεις, για παράδειγμα τα ζα ξεκοιλιάστηκαν, σφάχτηκαν πάνω στο τρυφερό 
χορτάρι, ψοφούσαν κι αναστέναζαν σαν άνθρωποι, πέφτανε χάμου και ξεψυχούσαν 
σιγά σιγά και πολλές άλλες, τους ρωτάμε κατά πόσο αυτές αντικατοπτρίζουν την 
πραγματικότητα. Σε αυτό το σημείο, κρίνεται σκόπιμο να γίνει λόγος για το 
λογοτεχνικό ρεύμα του ρεαλισμού. Αναθέτουμε στις ομάδες να αναζητήσουν τον όρο 
στο Λεξικό Λογοτεχνικών Όρων (διαδικτυακή αναζήτηση μέσα από το Ψηφιακό 
σχολείο) και να γράψουν τον ορισμό του. Η χρήση λεξικών συνιστάται ιδιαίτερα στην 
προσέγγιση CBI, γιατί συμβάλλει όχι μόνο στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου αλλά 
και στη δημιουργία αυτόνομων μαθητών οι οποίοι θα έχουν τη δυνατότητα 
πρόσβασης στη γνώση.   

Επόμενη δραστηριότητα είναι να εντοπίσουν την αντίθεση που κυριαρχεί ανάμεσα 
στην τελευταία ενότητα και στη δεύτερη σκηνή της προηγούμενης ενότητας, να 
προβληματιστούν για το τι προσφέρει στο κείμενο και τι δημιουργεί στην ψυχή του 
αναγνώστη. Έπειτα, καλούνται οι μαθητές να βρουν αντιθέσεις που κρύβονται μέσα 
στην ίδια την περίοδο της τελευταίας ενότητας, όπως Τα ζα ξεκοιλιάστηκαν, 
σφάχτηκαν πάνω στο τρυφερό χορτάρι, αγκρισμένα μέσα στο μεθύσι της γεννητικής 
τους χαράς κ.ά. Αν δεν την έχουν εντοπίσει, τους κατευθύνουμε στην τελευταία 
περίοδο Μέσα στα κλειδωμένα δόντια του το ζο κρατούσε ακόμα μια τούφα κίτρινες 
μαργαρίτες ματωμένες και συζητάμε εκτενώς την αντίθεση που ενυπάρχει σ’ αυτήν. 
Παράλληλα, τους καλούμε να βρουν και το ρεαλισμό που ενέχει αυτή η εικόνα. Με 
την ευκαιρία αυτής της εικόνας συζητάμε την όλη τραγελαφική σκηνή με τον 
ημιονηγό. Αυτή η σκηνή, σε συνδυασμό με όλα τα προηγούμενα, δίνει το έναυσμα να 
προβληματιστούν οι ομάδες και να αναζητήσουν το μήνυμα του κειμένου, δηλαδή τη 
φρίκη, τη θηριωδία και τον παραλογισμό του πολέμου. Τέλος, όπως και 
προηγουμένως, οι ομάδες προτείνουν έναν πλαγιότιτλο για την τελευταία ενότητα κι 
έναν άλλο τίτλο για το κείμενο.  

Ολοκληρώνουμε την επεξεργασία ακούγοντας το ποίημα Η Μπαλάντα του κυρ-
Μέντιου του Κώστα Βάρναλη μελοποιημένο από τον Ν Ξυλούρη. Η ακρόαση του 
μελοποιημένου ποιήματος μπορεί να συμβάλει στην ενίσχυση της φωνολογικής 
επίγνωσης των ξένων μαθητών (Ζάγκα & Μητσιάκη ό.π.) και παράλληλα μέσω της 
σύγκρισης του περιεχομένου του με το κείμενό μας να προκαλέσει συζήτηση στην 
ολομέλεια της τάξης για την εκμετάλλευση των ζώων από τους ανθρώπους. Με αυτό 
τον τρόπο, ασκείται και η παραγωγή προφορικού λόγου με ακαδημαϊκό περιεχόμενο, 
δεξιότητα η καλλιέργεια της οποίας αποτελεί στόχο κατά την προσέγγιση CBI. 
 
 
3.4.1 Φύλλο εργασιών 
 
Ακολουθεί το φύλλο εργασιών με ασκήσεις για το σπίτι οι οποίες θα ελεγχθούν την 
επόμενη φορά. Χρειάζεται να επισημάνουμε ότι οι συγκεκριμένες δραστηριότητες 
αποσκοπούν κυρίως στην παραγωγή προσωπικού λόγου εκ μέρους των μαθητών για 
το λογοτεχνικό κείμενο που επεξεργάστηκαν (Χοντολίδου 2004: 54). Αυτό γίνεται 
είτε αλλάζοντας την οπτική γωνία του αφηγητή (Φρυδάκη ό.π.: 269-270) είτε 
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γράφοντας ένα δικό τους κείμενο σχετικό με τα θέματα τα οποία σχολίασαν είτε 
ζωγραφίζοντας μια σκηνή που τους προκάλεσε συγκίνηση (Χοντολίδου ό.π.: 51). 
Πλέον δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη της δεξιότητας παραγωγής γραπτού 
λόγου στην οποία υστερούν. Οι μαθητές αξιοποιώντας στοιχεία από τη διδασκαλία 
που έλαβε χώρα, όπως ιδέες, λεξιλόγιο κ.ά. καλούνται να παράγουν γραπτά αυτή τη 
φορά ακαδημαϊκό λόγο με στόχο την ανάπτυξη της γνωστικής ακαδημαϊκής 
γλωσσικής τους ικανότητας (CALP), όπως προβλέπεται από τις αρχές του CBI:  
Α) Αναδιηγηθείτε ως ομάδα γραπτά την τελευταία σκηνή με τον ημιονηγό από την 
οπτική γωνία του ίδιου. Καταγράψτε τα συναισθήματα και τις σκέψεις του όταν έτρεχε 
πανικόβλητος τραβώντας τη γαϊδουροκεφαλή καθώς και όταν το αντιλήφθηκε από τις 
κοροϊδίες των άλλων φαντάρων. Συγκρίνετε τις προτάσεις σας: 
Β) Συνιστάται η κάθε ομάδα να επιλέξει ένα από τα παρακάτω θέματα: 
α) Σε ένα κείμενο 200 λέξεων που θα προορίζεται για τη σχολική εφημερίδα, να 
μιλήσετε για την προσφορά και την πίστη των ζώων στον άνθρωπο αναφέροντας 
συγκεκριμένα παραδείγματα: 
β) Αποφασίζετε να καταθέσετε στο δήμαρχο της περιοχής σας μια επιστολή 
διαμαρτυρίας (150-200 λέξεις), στην οποία θα καταγγέλλετε περιπτώσεις 
κακομεταχείρισης των ζώων και αδιαφορίας των ανθρώπων απέναντι σε αυτά:  
γ) Σε ένα κείμενο 2-3 παραγράφων που θα δημοσιευτεί στη σχολική εφημερίδα να 
καταγράψετε τις αρνητικές επιπτώσεις του πολέμου στην ανθρωπότητα, αφού λάβετε 
υπόψη το κείμενο που επεξεργαστήκατε και τον παρακάτω πίνακα Guernica του P. 
Picasso:  

 
(προαιρετική δραστηριότητα) Φιλοτεχνήστε ως ομάδα μια εικόνα του κειμένου η οποία 
έχει εντυπωθεί στο μυαλό σας. 

Επιπλέον, η προσέγγιση CBI υπαγορεύει τη δημιουργία γλωσσικών ασκήσεων με 
σκοπό την ενίσχυση της γλώσσας που είναι «συμβατή» με το περιεχόμενο (content 
compatible language) (Snow, Met κ.ά. ό.π.). Εμείς κρίναμε κατάλληλο να παρέχουμε 
ασκήσεις που αφορούν α) στον εντοπισμό του μεταφορικού λόγου και στην 
αναδιατύπωση των λέξεων ή φράσεων που χρησιμοποιούνται μεταφορικά σε άλλα 
συμφραζόμενα, β) στο σχηματισμό σύνθετων λέξεων και γ) στο μορφολογικό 
τεμαχισμό που διευκολύνει την εύρεση της σημασίας: 
1) Να εντοπίσετε 5 σημεία από την πρώτη και την τελευταία ενότητα του αποσπάσματος 
στα οποία ο λόγος είναι μεταφορικός. Σχηματίστε με τις λέξεις που χρησιμοποιούνται 
μεταφορικά δικές σας προτάσεις είτε με την κυριολεκτική τους σημασία είτε με τη 
μεταφορική: 
2) Να σχηματίσετε σύνθετες λέξεις με α΄ ή β΄ συνθετικό τις λέξεις πόλεμος, ζώο. 
3) α) Μπορείτε να βρείτε τα αχώριστα μόρια-προθήματα7 και τις λέξεις από τις οποίες 
σχηματίζονται οι παρακάτω λέξεις του κειμένου; Ποια σημασία προσδίδουν τα 
αχώριστα μόρια στις απλές λέξεις; 

                                                            
7 Τα αχώριστα μόρια-προθήματα έχουν διδαχτεί στην 1η ενότητα του βιβλίου Νεοελληνική γλώσσα στη 
Β΄ Γυμνασίου. 
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ξεκουραστήκανε, παναιώνιο, σύγκορμα, ξετρέλαινε, επιθαλάμια, αναστέναζαν, 
ανηξεριά 
      β) Σχηματίστε είτε μόνοι σας είτε με τη βοήθεια του διαδικτυακού λεξικού και άλλες 
λέξεις με αυτά τα αχώριστα μόρια-προθήματα: 
 
 
4. Συμπεράσματα  
 
Με την εφαρμογή της παραπάνω διδακτικής πρότασης8, προσπαθήσαμε ώστε η 
σχολική τάξη να καταστεί «επικοινωνιακό εργαστήρι» (Σπανός & Μιχάλης ό.π.: 243), 
στοιχείο το οποίο επιτεύχθηκε σε μεγάλο βαθμό. Οι μαθητές δουλεύοντας σε ομάδες 
και με τη διακριτική παρέμβαση του καθηγητή τους διατύπωναν υποθέσεις για τη 
συνέχεια του αποσπάσματος και στη συνέχεια τις τροποποιούσαν με τη συνδρομή 
των συμμαθητών τους καθώς και με την ανάγνωση της επόμενης νοηματικής 
ενότητας. Ιδιαίτερα σημαντικό είναι ότι ερευνούσαν με τους συμμαθητές τους 
καταφεύγοντας στο διαδικτυακό λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, προκειμένου να 
προσπελάσουν τα δύσκολα γλωσσικά σημεία και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους. 
Μέσα από την προσέγγιση CBI, οι μαθητές εστιάστηκαν ταυτόχρονα στη γλώσσα και 
στη λογοτεχνία αναπτύσσοντας παράλληλα τις γλωσσικές και τις γνωστικές τους 
δεξιότητες. Πρέπει να τονίσουμε ότι κατά τη διδασκαλία σε καμιά περίπτωση δεν 
έγινε απλούστευση του περιεχομένου του κειμένου αλλά συνεχής διερεύνηση και 
ανάλυσή του. Δόθηκε μεγάλη έμφαση ώστε, μέσω της συνεχούς διάδρασης με το 
κείμενο, οι μαθητές να διαλεχθούν με αυτό, να διατυπώσουν και να αιτιολογήσουν τις 
προσωπικές ερμηνείες και τα συναισθήματά τους απέναντι σε αυτό που διάβασαν 
καθώς και να ελέγξουν τις ερμηνείες των συμμαθητών τους έχοντας ως στόχο τη 
δημιουργία κριτικών αναγνωστών (Καπλάνη & Κουντουρά 2004: 162) και 
παράλληλα την παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου με ακαδημαϊκό 
περιεχόμενο. 
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Abstract 
 
In this paper, ideational nominalization as grammatical metaphor and its syndromes in 
text is examined by using Systemic Functional Linguistics’ tools. The role of 
nominalization in written language of educational discourses is considered to be 
crucial because of its function of packing meaning into the nominal group, thus 
contributing in construing abstract systems of meanings. Still, the fuzzy identity of 
nominalization in respect of its metaphorical value needs systematic accounts through 
the whole range of its syntactic, morphological and semantic characteristics. 
Our present effort aims to provide a reliable account of ideational nominalizations in 
Greek elementary school textbooks in order to illustrate instances of abstraction 
constructed in pedagogic discourse. 
 
Keywords: Abstraction, grammatical metaphor, nominalization, Systemic Functional 
Linguistics, Greek textbooks 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
H γραμματική μεταφορά (grammatical metaphor) βρίσκεται στο επίκεντρο του 
ενδιαφέροντος της συστημικής λειτουργικής γλωσσολογίας (ΣΛΓ), καθώς θεωρείται 
καίριος μηχανισμός για την (ανα)συγκρότηση της εμπειρίας. Ειδικότερα, η χρήση της 
ονοματοποίησης -ως προτυπικής ιδεοποιητικής γραμματικής μεταφοράς- στο λόγο 
δημιουργεί μια καινούργια οργάνωση της λεξικογραμματικής της πρότασης, με 
πυρήνα το ονοματικό σύνολο, αυξάνοντας, κατ’ αυτό τον τρόπο, την αφαιρετικότητα, 
τη μεταφορικότητα και τη γραπτότητα του κειμένου. Η μεταφορική ισχύς της 
ονοματοποίησης εστιάζεται στη διπλή της σημασιολογική όψη: συμπυκνώνει τόσο τα 
χαρακτηριστικά του ονόματος/ιδιότητας όσο και της δράσης και συμβάλλει στη 
συμπύκνωση («πακετάρισμα») του νοήματος, δηλαδή συνεπάγεται τη συνολική 
αναδιατύπωση της σχέσης ανάμεσα στη γραμματική και τη σημασιολογία (Halliday 
& Mathiessen 1999, Halliday & Martin 2004). 

Υπ’ αυτό το πρίσμα, η γραμματική μεταφορά θεωρείται συγκροτησιακή του 
γραπτού λόγου και της εκπαιδευτικής γνώσης: Οι σχετικές έρευνες στο πλαίσιο της 
ΣΛΓ (ενδεικτ. Halliday & Martin 2004, Simon-Vandenbergen et.al. 2003, για την 
ελληνική, βλ. Μανιού & Κονδύλη 2011, Παΐζη 2010, Παΐζη & Κονδύλη 2011, 
Παπαγιαννόπουλος 2012) έχουν αναδείξει τον κεντρικό της ρόλο στον γραπτό 
εκπαιδευτικό λόγο, στην πορεία μετάβασης προς την εκπαιδευτική γνώση. Οι 
μαθητές/τριες τυπικά συναντούν πραγματώσεις γραμματικής μεταφοράς στις 
τελευταίες τάξεις του δημοτικού σχολείου. O μηχανισμός όμως στην πλήρη του 
δυναμική φαίνεται να κατακτάται μόνο στο γυμνάσιο, μέσα από την οργάνωση της 
σχολικής ύλης στα εξειδικευμένα γνωστικά αντικείμενα (βλ. Halliday 2004: 636).  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
953-967. Rhodes: University of the Aegean.
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Ωστόσο, μολονότι αυτός ο γλωσσικός μηχανισμός έχει εξεταστεί ενδελεχώς -
ιδιαίτερα για την αγγλική (για μία ευρύτερη επισκόπηση, βλ. Simon-Vandenbergen 
et.al. 2003), τα σημασιολογικά, γραμματικά, μορφολογικά κριτήρια για την 
ταυτοποίηση μιας δομής ως γραμματική μεταφορά παραμένουν σχετικά επισφαλή.  

Για την ελληνική γλώσσα, αντίθετα, δεν υπάρχει μια θεώρηση η οποία να αναζητά 
τις ευρύτερες συντακτικές, υφολογικές και κειμενικές δυνατότητες και συνέπειες του 
μηχανισμού. Οι γλωσσολογικές περιγραφές της ελληνικής αντιμετωπίζουν την 
ονοματοποίηση από την πλευρά της λεξικής παραγωγής και μόνο σε σχέση με τη 
σημασιολογική της διάσταση στο μεμονωμένο λεξικό λήμμα (βλ. Τριανταφυλλίδης 
1978: 119-122, 134, Τσοπανάκης 1994: 653-666, Χατζησαββίδης & Χατζησαββίδου 
2012: 158, Holton et al.:2000: 69). Σημασιολογικά, αναφέρεται η δυνατότητα 
παραγωγής ονομάτων που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσμα ενέργειας και 
προέρχονται από ρήμα, και ονομάτων που δηλώνουν ιδιότητα και παράγονται από 
επίθετα.1 

Στα κεφάλαια της λεξικής παραγωγής αναφέρεται η δυνατότητα παραγωγής 
ονομάτων που δηλώνουν ενέργεια ή αποτέλεσμα ενέργειας και προέρχονται από 
ρήμα2 και ονομάτων που δηλώνουν ποιότητα/ιδιότητα και παράγονται από επίθετα3. 
Από τους Κλαίρη & Μπαμπινιώτη (2004: 357 κ.έ.) ο όρος ονοματοποίηση 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τον μηχανισμό εκείνο που επιτρέπει στον ομιλητή 
να χρησιμοποιήσει οποιοδήποτε στοιχείο της γλώσσας για να εκφράσει τις 
συντακτικές λειτουργίες του ονόματος. Διακρίνουν δύο κατηγορίες ονοματοποίησης, 
την κυρίως ή συντακτική ονοματοποίηση, όπου «ένα στοιχείο που δεν ανήκει στην 
κατηγορία του ονόματος (π.χ. μια ολόκληρη πρόταση), χάρη στην πρόταξη του 
ουδέτερου οριστικού άρθρου το, εμφανίζεται στο συντακτικό περιβάλλον στο οποίο 
εμφανίζονται τα ονόματα» και β) την καταχρηστική-λεξιλογική ονοματοποίηση. Στην 
κατηγορία αυτή εντάσσουν τις περιπτώσεις όπου «ο ομιλητής, κατά την οργάνωση 
του μηνύματός του, επιλέγει αντί του αντίστοιχου ρήματος (π.χ. αυξάνομαι) το 
ονοματικό παράγωγό του (π.χ. αύξηση)» (Κλαίρης & Μπαμπινιώτης 2004: 249). 

H προσπάθειά μας να μελετηθεί η ονοματοποίηση στα ελληνικά αποσκοπεί στη 
συστηματοποίηση ενός εργαλείου ταυτοποίησης των σημασιολογικών, συντακτικών 
και μορφολογικών χαρακτηριστικών της ονοματοποίησης ως μετέχοντα σε 
διαφορετικούς τύπους προτάσεων (σύστημα μεταβιβαστικότητας) με εργαλεία της 
ΣΛΓ. Ταυτόχρονα, τα δεδομένα μας προέρχονται από εγχειρίδια του δημοτικού 
σχολείου εφόσον σκοπός μας είναι η διερεύνηση των κειμενικών συνεπειών της στο 
λόγο των ελληνικών σχολικών εγχειριδίων. 
 
2. Από την εννοιολογική στη γραμματική μεταφορά 
 
Στην κλασική γλωσσολογική παράδοση, η λεξική/εννοιολογική μεταφορά (metaphor) 
έχει αντιμετωπισθεί κυρίως ως λογοτεχνικό και νοητικό σχήμα προστιθέμενο στην 
κυριολεκτική γλώσσα, το οποίο βασίζεται σε προϋπάρχουσες ομοιότητες ανάμεσα σε 
διαφορετικά μέρη της εμπειρίας, για να δημιουργήσει παρομοιώσεις και συγκρίσεις 

                                                 
1 Ευχαριστούμε την καθηγήτρια Ά. Αναστασιάδη Συμεωνίδη για τα εποικοδομητικά της σχόλια 
σχετικά με τη μορφολογία των ονοματοποιήσεων στα ελληνικά στην προφορική ανακοίνωση της 
εισήγησης στο 11ο ICGL, παρατηρήσεις που μείωσαν τις αστοχίες στη μορφολογία της ελληνικής. 
2 Ενδιαφέρουσα είναι η επισήμανση του Τριανταφυλλίδη (1978:132) για τη δυνατότητα παραγωγής 
ουσιαστικού που δηλώνει ενέργεια ή αποτέλεσμα από ουσιαστικό –και όχι από ρήμα- μέσω της 
παραγωγικής κατάληξης –ιά. 
3 Η οπτική διατηρείται και στα σχολικά γλωσσικά εγχειρίδια, με γραμματική αναφοράς –εξάλλου- τη 
γραμματική των Χατζησαββίδη & Χατζησαββίδου 2012. 
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κυριολεκτικά ασύμβατες (π.χ., η ελπίδα πεθαίνει τελευταία). Ο ακροατής/αναγνώστης, 
αναγνωρίζοντας την πραγματολογική ασυμβατότητα της διατύπωσης, ανατρέχει στα 
επιμέρους σημασιολογικά της στοιχεία, και μέσα από την προφανή σημασιολογική 
σύγκρουση, ανακατασκευάζει το νέο, μεταφορικό νόημα. Αυτό που συμβαίνει είναι 
το ότι ένα πεδίο εμπειρίας χρησιμοποιείται για να κατανοήσουμε ένα άλλο πεδίο 
εμπειρίας: προσεγγίζουμε τους όρους του –μη οικείου, αφηρημένου– εννοιολογικού 
πεδίου δανειζόμενοι τους όρους του άλλου –οικείου και συγκεκριμένου. Γενικά, η 
εννοιολογική μεταφορά δεν επηρεάζει τη γραμματική, καθώς ένα λέξημα 
αντικαθίσταται με ένα άλλο. 

H συστημική λειτουργική γλωσσολογία (ΣΛΓ) επεκτείνει την έννοια της 
μεταφορικότητας επισημαίνοντας πως στη λεξικογραμματική ποικιλότητα 
παρουσιάζεται ένας μηχανισμός που επιτρέπει την πραγμάτωση ενός νοήματος μέσα 
από διαφορετικούς γραμματικούς σχηματισμούς. H δυνατότητα αυτή της γλώσσας 
για εναλλακτική χαρτογράφηση ανάμεσα στις σημασιολογικές περιοχές και τις 
γραμματικές τους πραγματώσεις καταγράφεται από τη ΣΛΓ ως γραμματική μεταφορά 
(Halliday 1994, Halliday & Mathiessen 1999, Halliday & Martin 2004, Taverniers 
2003, Halliday 2004).  

Έτσι, εισάγεται ένας νέος τύπος μεταφοράς που, μολονότι έχει παρόμοιες 
σημασιολογικές συνέπειες με την εννοιολογική, βασίζεται στη διαφοροποίηση της 
λεξικογραμματικής πραγμάτωσης των νοημάτων: Αυτό που συμβαίνει σε αυτήν τη 
περίπτωση δεν είναι η υποκατάσταση μιας λέξης από μία άλλη, αλλά μιας ολόκληρης 
γραμματικής δομής από μία άλλη. Επιπρόσθετα, για κάθε γραμματικά μεταφορική 
πραγμάτωση δεν αντιστοιχεί απαραίτητα ένας μη μεταφορικός τύπος: ανάλογα με την 
αναδιατύπωση αλλά είναι δυνατό να εντοπίσουμε περισσότερους βαθμούς 
μεταφορικότητας–συμβατικότητας, σε ένα μεταφορικό συνεχές (βλ. Halliday & 
Martin, 2004: 152). 

Οι λεξικογραμματικές αλλαγές που επιφέρει στο κείμενο η γραμματική μεταφορά 
συναντώνται κυρίως στο λόγο της εκπαίδευσης και της επιστήμης, περιοχές όπου η 
ανακατασκευή της εμπειρίας από την επιστημονική οπτική και μέθοδο απαιτεί τη 
δημιουργία νέων προτασιακών σχημάτων και λογικών συνδέσεων (Halliday 1999, 
Halliday & Martin 2004, Simon-Vandenbergen et al 2003). Μέσω του μεταφορικού 
αυτού μηχανισμού, η γλώσσα γίνεται ικανή να κατασκευάζει ιεραρχίες τεχνικών 
όρων και  να αναπτύσσει τη ρητορική του κειμένου βήμα το βήμα, χρησιμοποιώντας 
συμπλέγματα συμπυκνωμένα σε ονοματικές μορφές. Με αυτόν τον τρόπο, η 
γραμματική μεταφορά συνιστά έναν από τους τρόπους επέκτασης του 
σημασιολογικού δυναμικού της γλώσσας και έναν μηχανισμό  ανασυγκρότησης της 
εμπειρίας. 

Τα ορατά κειμενικά αποτελέσματα γίνονται εμφανή στον επίσημο γραπτό λόγο, ο 
οποίος χαρακτηρίζεται από περισσότερες γραμματικές μεταφορές και λεξική 
πυκνότητα, εφόσον τα νοήματα συμπυκνώνονται στο ονοματικό σύνολο. 
 
 
3. Σημειωτική ιστορία και γραμματική μετατόπιση 
 
Στις ιδεοποιητικές μεταφορές,4 στις οποίες θα εστιαστούμε, η γραμματική 
διαφοροποίηση ανάμεσα σε συμβατικούς και μεταφορικούς τύπους αναλύεται μέσα 
                                                 
4Στη σχετική βιβλιογραφία, στις γραμματικές μεταφορές  συγκαταλέγονται οι ιδεοποιητικές 
(ideational), οι διαπροσωπικές (interpersonal) και οι κειμενικές (textual), που πραγματώνονται σε 
διαφορετικά συστήματα.  
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από τη λειτουργική δομή του συστήματος μεταβιβαστικότητας (metaphors of 
transitivity). 

Ό,τι υπάρχει και συμβαίνει στον φυσικό κόσμο παρίσταται στον γλωσσικό 
σύστημα μέσα από αντίστοιχες γραμματικές κατηγορίες. Έτσι, αμαρκάριστα ή 
συμβατικά, α) οι δράσεις του φυσικού κόσμου νοηματοδοτούνται ως ρηματικές 
διαδικασίες, β) οι ιδιότητες ως επιθετικοί προσδιορισμοί, γ) οι οντότητες ως ονόματα, 
κοκ.  

Η καταρχήν δυνατότητα της γραμματικής μεταφοράς, λοιπόν, αφορά την 
λεξικογραμματική πραγμάτωση μιας σημασιολογικής κατηγορίας μέσω κάποιας 
άλλης, προτυπικά μη συμβατικής, με το μηχανισμό της μετατόπισης στην κατηγορία 
(class shift) (βλ. Halliday & Mathiessen 1999: 242). 

Στον επίσημο, γραπτό, λόγο οι γραμματικές μεταφορές αφορούν κατά κύριο λόγο 
ονοματοποήσεις, τη χρήση, δηλαδή ουσιαστικού προκειμένου να αποδοθεί το λεξικό 
περιεχόμενο, που προτυπικά/συμβατικά αποδίδεται από άλλη κατηγορία, όπως ρήμα 
ή επίθετο. Με την ονοματοποίηση, οι διαδικασίες (συμβατικά πραγματωμένες ως 
ρήματα) και οι ιδιότητες (συμβατικά πραγματωμένες ως επίθετα) αναδιατυπώνονται 
μεταφορικά ως ονόματα, που συμβατικά σημασιοδοτούν οντότητες/πράγματα. 

Αυτό που έχει ενδιαφέρον σε σημασιολογικό επίπεδο είναι ότι με την 
ονοματοποίηση επιτρέπεται η συγχώνευση δύο σημασιολογικών κατηγοριών: ενώ η 
πραγμάτωση διατηρεί το αρχικό σημασιολογικό της φορτίο (γεγονός ή ιδιότητα) 
ταυτόχρονα νοηματοδοτείται και ως πράγμα/οντότητα.  
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ: Το ξύλο καίγεται // και παράγει διοξείδιο του άνθρακα. 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ: Η καύση του ξύλου οδηγεί στην παραγωγή διοξειδίου του 
άνθρακα 
 

Σημασιολογικά, η πρώτη διατύπωση συνιστά τον αμαρκάριστο τρόπο 
πραγμάτωσης αυτού που συμβαίνει στο επίπεδο του νοήματος: δύο συνδεόμενες 
δράσεις του φυσικού κόσμου εκφράζονται ως δύο συνδεόμενες υλικές προτάσεις.   
Στη δεύτερη διατύπωση, τα δύο διαδοχικά γεγονότα χάνουν την «κινητική/δραστική» 
τους φύση/κατάσταση και «πακετάρωνται» σε μία νέα πρόταση, η οποία επιτρέπει το 
συστηματικό συσχετισμό τους σαν αυτές να ήταν σταθερές και διαρκείς οντότητες. 

Στις παραπάνω διαπιστώσεις το φαινόμενο της γραμματικής μεταφοράς ορίζεται 
μέσα από εννοιολογικό δίπολο συμβατικότητα–μεταφορικότητα, δηλαδή με όρους 
μάλλον διαισθητικούς: αυτό που είναι συμβατικό συμμορφώνεται στον τυπικό τρόπο 
να λέγονται τα πράγματα (βλ. Τaverniers 2003: 13-14). 

Προκειμένου να αναλύσουμε μια πραγμάτωση στο συνεχές της συμβατικότητας 
ως προς το μεταφορικό της φορτίο, είναι απαραίτητο να ορίσουμε ένα είδος 
γραμματικής προτεραιότητας ανάμεσα στις πιθανές γραμματικές πραγματώσεις ενός 
νοήματος: είναι αναγκαίο να οριστεί ο αμαρκάριστος γραμματικός τύπος που κατά 
συνέπεια θα αποτελέσει το συμβατικό άκρο του συνεχούς. Για τους Halliday and  
Mathiessen, η απάντηση δίνεται ιστορικά, μέσα από τους τρεις άξονες της 
σημειωτικής ιστορίας (semiohistory) (1999: 235). Ο συμβατικός τύπος: 
 Εξελίχθηκε νωρίτερα στη γλώσσα (φυλογένεση): στην αγγλική, αλλά και στις 

περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες, θεωρούμε πως παλιότερο είναι το προτασιακό 
πρότυπο, του οποίου η διατύπωση βασίζεται στις διαδικασίες, τους μετέχοντες, τις 
περιστάσεις, αλλά και στις μεταξύ των προτάσεων σχέσεις (βλ. Halliday & Martin 
2004:153).  

 Μαθαίνεται νωρίτερα στη γλώσσα των παιδιών (οντογένεση): τα παιδιά 
μαθαίνουν να μιλάνε σε προτάσεις, και μόνο όταν είναι ικανά να διαβάζουν και 
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να γράφουν με ευκολία, είναι ικανά να αντικαθιστούν τις διαδικασίες με 
ονοματικά σύνολα (ό.π. :152).  

 Τυπικά προηγείται στο κείμενο (λογογένεση): η χρήση τύπων στα επιστημονικά 
κείμενα τυπικά έρχεται να παγιώσει ήδη διατυπωμένα προτασιακά νοήματα. Με 
αυτή την έννοια, οι μεταφορικοί τύποι αναμένονται να αναδιατυπώνουν 
προηγούμενες συμβατικές πραγματώσεις του κειμένου (ό.π.:135).  
Ωστόσο, είναι σαφές ότι το παραπάνω κριτήριο παραμένει ανεφάρμοστο σε 
πολλές περιπτώσεις ονοματοποίησης.  
 
 

3.1 H γραμματική μετατόπιση/μεταφορά 
 
Στο πλαίσιο της λεξικογραμματικής συμπύκνωσης, η γενικότερη τάση της 
ιδεοποιητικής μεταφοράς είναι να αναγάγει (downgrade) τις περιοχές των 
γραμματικών πραγματώσεων σε άλλες, χαμηλότερης γραμματικής τάξης: από σύνολα 
προτάσεων σε λέξεις/λεξήματα. 

Αυτή η αναγωγή προκύπτει μέσα από δύο γραμματικούς μηχανισμούς που 
λειτουργούν παράλληλα: τη μετατόπιση στη γραμματική κατηγορία και τη 
μετατόπιση στη γραμματική τάξη (rank shift).  

Με τον όρο γραμματική κατηγορία (class), όπως συζητήσαμε, αναφερόμαστε στο 
«μέρος του λόγου» που μια λέξη αποτελεί, στο συντακτικό δηλαδή ρόλο που παίζει 
μέσα στην πρόταση, και πολύ περισσότερο στο σημασιολογικό της φορτίο. Ο όρος 
γραμματική τάξη (rank) αναφέρεται στη σύνταξη έξω από την πρόταση και ειδικότερα 
στην οργάνωση της σημασιολογίας όχι σε επίπεδο πρότασης, αλλά κειμένου. 

 
Α. Μετατόπιση στη γραμματική κατηγορία με συγχώνευση – η ονοματοποίηση  

Τα παρακάτω παραδείγματα αποτελούν περιπτώσεις μεταφορικής γραμματικής 
εγγραφής δράσεων και ιδιοτήτων του φυσικού κόσμου στη (μαρκαρισμένη) 
κατηγορία του πράγματος. 
 
Συμβατική πραγμάτωση  Μεταφορική πραγμάτωση Σημασιολογικό περιεχόμενο 
Καίω-καύση: γεγονός/δράση με μορφή ονόματος  
Επιδρώ-επίδραση: γεγονός /δράση με μορφή ονόματος 
Αναπτύσσω-ανάπτυξη: γεγονός/δράση με μορφή ονόματος  
Όμορφος-ομορφιά: ποιότητα με μορφή ονόματος 

 
Από αυτή την άποψη, τα λεξικά στοιχεία μπορούμε να τα διακρίνουμε σε «κοινά», 

τα οποία μπορούν να αναχθούν σε μία μόνο κατηγορία (διαδικασία, πράγμα, ιδιότητα 
κτλ) και στα μεταφορικά, τα οποία εμπεριέχουν τη συγχώνευση δύο σημασιολογικών 
κατηγοριών (βλ. Halliday & Mathiessen 1999:243).  
 

Β. Μετατόπιση στην γραμματική τάξη  
 

Συμβατική γραμματική σε επίπεδο σημασιολογίας, νοηματοδοτεί αλληλουχίες 
σχημάτων (semantic sequences), σχήματα (figures) και στοιχεία (elements) (Halliday 
& Mathiessen 1999: 227-231):  

α) μια αλληλουχία σχημάτων  πραγματώνεται μέσα από ένα σύμπλεγμα 
προτάσεων,  

β) ένα σχήμα, μέσα από μία πρόταση και  
γ) ένα στοιχείο, μέσα από ένα ονοματικό σύνολο.  



[  958  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Στον πίνακα που ακολουθεί δίνεται και σχηματικά η συμβατή γραμματική 
πραγμάτωση. 
 
Πίνακας 1: Συμβατική γραμματική διατύπωση 
Σημασιολογία  Γραμματική   
Αλληλουχία σχημάτων 
 

Προτασιακό σύμπλεγμα Όταν το ξύλο καίγεται, (1) 
παράγεται θερμότητα  (2) 

Σχήμα  Πρόταση  Το ξύλο καίγεται αργά (1) 
Στοιχείο Ονοματικό Σύνολο Το ξύλο 
 

O μηχανισμός της γραμματικής μεταφοράς έρχεται να δώσει στις παραπάνω 
σημασιολογικές κατηγορίες τη δυνατότητα να πραγματωθούν σε άλλες, μη 
συμβατικές, γραμματικές περιοχές: μια αλληλουχία σχημάτων μέσα από μία μόνο 
πρόταση, ένα σχήμα μέσα από ονοματικό σύνολο, μία λογική σχέση μέσα από ένα 
ρήμα, κτλ.  

Ας δούμε αυτές τις περιοχές μεταφορικής πραγμάτωσης με το παράδειγμα της 
αλληλουχίας όταν χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια παράγουμε θερμότητα  
 
Πίνακας 2: Από τη συμβατική στη μεταφορική διατύπωση 
Συμβατική διατύπωση Μεταφορική διατύπωση 
Σημ/λογία  Γραμματική πραγμάτωση  Γραμματική πραγμάτωση 
Αλληλ.  
Σχημάτων 
 

Προτασιακό σύμπλεγμα: 
Όταν χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια, (1) 

παράγεται θερμότητα  (2) 

Προτασιακό σχήμα: 
Με τη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας 
παράγουμε θερμότητα.  

Σχήμα  Πρόταση  
Χρησιμοποιούμε ηλεκτρική ενέργεια (1) 
παράγεται θερμότητα  (2) 

Στοιχείο 
χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας 
παραγωγή θερμότητας 

Στοιχείο Ονοματικό Σύνολο 
θερμότητας  

Προσδιοριστής  
θερμική παραγωγή  

 
Από τη μέχρι τώρα συζήτηση, προκύπτουν τα παρακάτω κριτήρια σε σχέση με την 

αναγνώριση της ονοματοποίησης: 
1. Η σημειογενετική προτεραιότητα  
2. Η συγχώνευση δύο γραμματικών κατηγοριών  
3. H μετατόπιση στην γραμματική τάξη  
4. Η μορφολογία 
 

To παρακάτω παράδειγμα: 
«Οι σκληροί διωγμοί κατά των Χριστιανών προκαλούσαν τη δυσαρέσκεια των πιστών 
της νέας θρησκείας για το ρωμαϊκό κράτος και έντονο διχασμό ανάμεσα σε αυτούς 
και τους οπαδούς των άλλων θρησκειών»  

Ιστορία, Ε΄τάξη   
μπορεί να αναδιατυπωθεί απο-ονοματοποιημένα ως εξής: 

«Οι Χριστιανοί διώκονταν σκληρά, // γεγονός που δυσαρεστούσε τους πιστούς της 
νέας θρησκείας για το ρωμαϊκό κράτος // και // δίχαζε έντονα αυτούς και τους οπαδούς 
της νέας θρησκείας» 

 
Στο παρακάτω σχήμα καταγράφονται τα κριτήρια (ιστορικό, συγχώνευση, 

μετατόπιση στην τάξη, μορφολογία) για τις ονοματοποιήσεις του παραδείγματος. 
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Πίνακας 3: Κριτήρια για τις ονοματοποιήσεις του παραδείγματος 
 Ιστορικό Class shift  

Συγχώνευση 
Rank shift Μορφολογία 

διωγμοί 
 

Από ρήμα διώκω Ρήμα + Όνομα Αλληλουχία σε σχήμα 
(3 πρ.σε 1) 

-μός 

δυσαρέσκεια 
 

από ρήμα 
δυσαρεστούμαι 

Ρήμα + Όνομα Αλληλουχία σε σχήμα 
(3 πρ.σε 1) 

-εια 

διχασμό  
 

από ρήμα 
διχάζω-ομαι 

Ρήμα + Όνομα Αλληλουχία σε σχήμα 
(3 πρ.σε 1) 

-μός 

 
Ιστορικά, τα ονόματα διωγμοί, δυσαρέσκεια και διχασμός αποτελούν γραμματικές 

μεταφορές  των αντίστοιχων προγενέστερων σημειογενετικά ρημάτων διώκω, 
δυσαρεστούμαι και διχάζομαι (ιστορικό). Σημασιολογικά, επιβεβαιώνεται η 
συγχώνευση δύο γραμματικών κατηγοριών (ρήμα + όνομα), ενώ συντακτικά 
προκύπτει ο βαθμός της μετατόπισης στη γραμματική τάξη, όπου η αλληλουχία των 
τριών προτάσεων έχει μετατοπιστεί/μεταφερθεί γραμματικά σε ένα μόνο προτασιακό 
σχήμα (μία πρόταση). Μορφολογικά, τέλος, οι καταλήξεις –μός και –εία αποτελούν 
σταθμισμένες περιπτώσεις ονοματοποίησης στα ελληνικά.  

 
 

4. H ονοματοποίηση σε κείμενα από τα εγχειρίδια της Ιστορίας και της Φυσικής 
 
4.1 H μεθοδολογία της έρευνας 
 
Τα δεδομένα της έρευνας αντλήθηκαν από τα εγχειρίδια της Ιστορίας της Ε΄ τάξης 
και της Φυσικής (Φυσικά Δημοτικού «Ερευνώ και ανακαλύπτω») της ΣΤ΄ τάξης του 
Δημοτικού σχολείου. Συγκεκριμένα, από την Ιστορία αναλύθηκαν 4 ενότητες με 
συνολικά 1434 προτάσεις και από τη Φυσική 6 ενότητες με συνολικά 1276 
προτάσεις. 

Στο υλικό διερευνήθηκε η εμφάνιση και η λειτουργία των ονοματοποιήσεων σε 
συνάρτηση με το σύστημα της μεταβιβαστικότητας (transitivity), βάσει του οποίου 
οργανώνεται λεξικογραμματικά η ιδεοποιητική μετα-λειτουργία της γλώσσας. Το 
μεταφορικό φορτίο της ονοματοποίησης στις επιμέρους σημασιολογικές περιοχές της 
εμπειρίας, όπως αυτές πραγματώνονται λεξικογραμματικά μέσα από τα διαφορετικά 
είδη των προτάσεων, αναμένουμε να αναδείξει την ιδεοποιητική φύση της 
γραμματικής μεταφοράς.  

 
 

4.1.1 Το σύστημα της μεταβιβαστικότητας  
 
Σύμφωνα με τη ΣΛΓ η εμπειρία του εσωτερικού και εξωτερικού κόσμου γλωσσικά 
νοηματοδοτείται μέσω των λεξιλογικών και γραμματικών επιλογών στο επίπεδο της 
πρότασης –το πυρηνικό εργαλείο της ιδεοποιητικής μεταλειτουργίας:  

α) η επιλογή του ρήματος σημασιοδοτεί μια συγκεκριμένη διαδικασία (process), 
β) τα ονοματικά σύνολα αναπαριστούν τις μετέχουσες οντότητες (participants) 
γ) ενώ οι εμπρόθετες φράσεις και τα επιρρηματικά σύνολα ορίζουν τις σχετικές 

περιστάσεις (circumstances): 
 

Χθες                                                  ήταν                                    μια όμορφη μέρα  
Περίσταση (του χρόνου)             Διαδικασία                                     Μετέχων  
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Σύμφωνα με τη διαδικασία και τους μετέχοντες, μία πρόταση (ένα γεγονός ή μία 
δράση στο εμπειρικό) κατατάσσεται σε ένα από τα έξι ακόλουθα προτασιακά είδη.   

Οι υλικές προτάσεις αναπαριστούν δράσεις και γεγονότα του εξωτερικού κόσμου 
όπως η κίνηση και η μεταβολή στη φυσική κατάσταση. Βασικοί μετέχοντες των 
υλικών διαδικασιών είναι ο δράστης – η οντότητα που δρα ή υφίσταται τη δράση και 
ο στόχος –το αντικείμενο της δράσης:    
 
Ζωγράφισε         (εσύ)                την τάξη σου  
Διαδικασία          Δράστης          Στόχος  
 

Οι νοητικές προτάσεις νοηματοδοτούν δράσεις του εσωτερικού κόσμου και 
διακρίνονται σε διαδικασίες αντίληψης, συναισθήματος και γνώσης. Μετέχοντες της 
νοητικής πρότασης είναι η ενσυνείδητη οντότητα αισθανόμενος και το περιεχόμενο 
της διαδικασίας φαινόμενο:  
 
Ξέρεις               (εσύ)                        παρόμοια φυτά του τόπου σου;  
Διαδικασία        Αισθανόμενος         Φαινόμενο 
 

Οι συσχετιστικές προτάσεις περιγράφουν τις σχέσεις του «είναι» (εντασιακές), 
«έχει» (κτητικές), «είναι στο…» (περιστασιακές) και διακρίνονται σε προτάσεις 
απόδοσης χαρακτηριστικού (attributive) και ταυτοποιητικές (identifying) προτάσεις. 

Στις συσχετιστικές προτάσεις απόδοσης χαρακτηριστικού ο μετέχων  χαρακτηριστικό 
περιγράφει ή κατηγοριοποιεί τον μετέχοντα φορέα: 

 
Μια ώρα έχει 60 πρώτα λεπτά  
Φοράς           Διαδικασία       Χαρακτηριστικό 

 
Στις ταυτοποιητικές προτάσεις, η αξία ταυτοποιεί/ορίζει το έκτυπο: 

 
Το ψηλότερο σημείο του βουνού λέγεται κορυφή 
Έκτυπο                Διαδικασία            Αξία  
 

Οι λεκτικές προτάσεις νοηματοδοτούν διαδικασίες του «λέγει», με μετέχοντες το 
λέγοντα και το λεγόμενο:  
 
Ανάφερε          (εσύ)            κιάλλα φυτά  
Διαδικασία      Λέγων         Λεγόμενο  
 

Οι συμπεριφορικές, αντίστοιχα, προτάσεις αναπαριστούν την ανθρώπινη 
συμπεριφορά, με ενσυνείδητη οντότητα το συμπεριφερόμενο και περιεχόμενο της 
διαδικασίας το φαινόμενο: 
 
Παρατηρήστε        (εσείς)                          τις εικόνες  
Διαδικασία             Συμπεριφερόμενος      Φαινόμενο  
 

Οι υπαρκτικές, τέλος, προτάσεις, νοηματοδοτούν την ύπαρξη ενός μετέχοντα – 
υπάρχοντος: 
 
Χωρίς το φως του ήλιου δεν θα υπήρχε ζωή 
                                              Διαδικασία         Υπάρχων    
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Οι περιστάσεις, τέλος, αποτελούν τις εμπρόθετες φράσεις και τους επιρρηματικούς 

προσδιορισμούς που συναντώνται σε όλα τα είδη των προτάσεων για να 
προσδιορίσουν τις σχετικές με τη διαδικασία συνθήκες του τόπου, του χρόνου, της 
αιτίας, του σκοπού, του τρόπου, κοκ.:  

 
Χωρίς το φως του ήλιου δεν θα υπήρχε ζωή                      περίσταση του τρόπου  
Ήταν για πολλά χρόνια κέντρο λατρείας                               περίσταση του χρόνου 
Τα φυτά μπορούν να επιβιώσουν σε ακραίες συνθήκες  περίσταση του τόπου 

 
 

4.2 Ονοματοποίηση και μεταβιβαστικότητα στα σχολικά κείμενα  
 

Οι διαφορετικοί λεξικογραμματικοί πόροι που προσφέρει στο κείμενο το σύστημα 
της μεταβιβαστικότητας βρίσκονται στο επίκεντρο της συζήτησης γύρω από τη 
συγκρότηση του σχολικού λόγου. Διαδικασίες υλικές, νοητικές, συμπεριφορικές και 
λεκτικές αναμένεται να νοηματοδοτούν την κοινή, καθημερινή και γεμάτη δράσεις 
εμπειρία των μικρών μαθητών. Η ανακατασκευή αυτής της εμπειρίας, ωστόσο, στο 
οργανωμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο των συσχετίσεων φαίνεται να επιστρατεύει τις 
σημασιολογικές περιοχές της περιγραφής, της ταξινόμησης και του ορισμού που 
πραγματώνονται μέσα από τις συσχετιστικές προτάσεις (Halliday και Martin 2004).   

Στην παραπάνω οπτική βασίζεται η παρούσα ανάλυση της ονοματοποίησης στα 
κείμενα της Ιστορίας και της Φυσικής, προκειμένου να αναδειχθούν συνολικά 
σημασιολογικά και λεξικογραμματικά μεταφορικά σύνδρομα που συγκροτούν το 
σχολικό λόγο των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού σχολείου.   
 
 
4.2.1 Η ονοματοποίηση στα είδη των προτάσεων  
 
Από την ανάλυση των δεδομένων της Ιστορίας και της Φυσικής προκύπτουν 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα για τον τρόπο που οι ονοματοποιήσεις εμφανίζονται και 
λειτουργούν στα προτασιακά είδη, αναπαριστώντας την εμπειρία και 
διαμορφώνοντας το κείμενο με συγκεκριμένους κάθε φορά τρόπους.  

Ο πίνακας που ακολουθεί παρουσιάζει την κατανομή των ονοματοποιήσεων στα 
δύο εγχειρίδια σύμφωνα με το είδος της πρότασης στην οποία εντοπίζονται: 

 
Πίνακας 4: Ποσοστιαία κατανομή των ονοματοποιήσεων στα προτασιακά είδη 
 Υλικές Απόδοσης  

Χαρ/κού 
Ταυτ/κές Νοητικές Λεκτικές Συμπ/κές Υπαρ/ές Συνολο 

Ιστορία   41% 31% 11% 2,5% 4% 5% 2% 25,1% 
%         
Φυσική  42,3% 32,4% 17% 2% 0,2% 1,4% 0,2% 32,3% 
%         
 

Στην Ιστορία, σε σύνολο 1434 προτάσεων εντοπίσαμε 361 ονοματοποιήσεις 
(ποσοστό 25,1%), οι οποίες μετέχουν κυρίως σε υλικές (41%), συσχετιστικές 
προτάσεις απόδοσης χαρακτηριστικού (31%)5 και σε μικρότερο βαθμό σε 
                                                 
5 Η συγκεκριμένη κατανομή των ονοματοποιήσεων στα ρηματικά είδη συμφωνεί με την αριθμητική 
εμφάνιση των τελευταίων στα υπό ανάλυση κείμενα: ο λόγος της Ιστορίας και της Φυσικής 
νοηματοδοτείται κυρίως με υλικές και συσχετιστικές προτάσεις απόδοσης χαρακτηριστικού, ενώ τα 
υπόλοιπα είδη εμφανίζονται σε πολύ μικρότερο βαθμό.  
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συσχετιστικές ταυτοποιητικές προτάσεις (11%) και στα υπόλοιπα ρηματικά είδη6. 
Επίσης, σε ποσοστό 70% έχουν τη λειτουργία των επί μέρους μετεχόντων κάθε 
είδους ενώ στο υπόλοιπο 30% οι ονοματοποιήσεις μετέχουν σε όλα τα είδη των 
προτάσεων ως περιστάσεις.  

Στη Φυσική, σε σύνολο 1276 προτάσεων εντοπίσαμε 413 ονοματοποιήσεις 
(ποσοστό 32,3%), οι οποίες μετέχουν κυρίως σε υλικές (42,3 %), συσχετιστικές 
προτάσεις απόδοσης χαρακτηριστικού (32,4%), λιγότερο σε συσχετιστικές 
ταυτοποιητικές προτάσεις (17 %) και ελάχιστα στα υπόλοιπα ρηματικά είδη.7 Σε 
ποσοστό, τέλος, 66% έχουν τη λειτουργία των επί μέρους μετεχόντων κάθε είδους, 
ενώ στο υπόλοιπο 34% οι ονοματοποιήσεις μετέχουν σε όλα τα είδη των προτάσεων 
ως περιστάσεις.  

Ακολουθεί ένας ενδεικτικός πίνακας με τις ονοματοποιήσεις, όπως αυτές 
συναντώνται συνολικά στα ρηματικά είδη του υπό ανάλυση δείγματος. 
 
Πίνακας 5: Οι ονοματοποιήσεις στα είδη των προτάσεων 
Την αξιοποιούμε επίσης για τη θέρμανση νερού και για οικιακή χρήση 

                                    περ. Σκοπού                   περ. Σκοπού  
Για να περιορίσουμε τη μετάδοση της θερμότητας […]  
 Στόχος 
Η αξιοποίηση της ενέργειας του πετρελαίου γίνεται καθώς αυτό καίγεται. 
Δράστης 
Λύση στο πρόβλημα δίνει η αύξηση στις ποσότητες του πετρελαίου […] 
Εύρος                                 Δράστης  
Οι Ρωμαίοι, για να λύσουν τα προβλήματα διοίκησης που γεννούσε η […]  
Επέκτ. Στόχου  

ΥΛΙΚΗ 

Η σταθερότητα της τιμής του πετρελαίου είναι σημαντική για την οικονομία. 
Φορέας 
Το γεγονός αυτό έχει την εξήγησή του. 
Χαρακτηριστικό 
Ήταν για πολλά χρόνια κέντρο λατρείας του «ρωμαϊκού πάνθεου» […]  
Επέκτ. Χαρακτηριστικού  
Οι διαδικασίες αναπαραγωγής παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία στα φυτά […] 
                        Επέκτ. Φορέα                               Χαρακτηριστικό  
[…] γιατί η χρήση του προκαλεί μικρότερη ρύπανση. 
Φορέας                                    Χαρακτηριστικό  

ΑΠΟΔΟΣΗΣ 
ΧΑΡΑΚΤΗΡ. 

Η πιο σημαντική στιγμή της ιστορίας του όμως ήταν η απελευθέρωση της […]                          
Αξία 

Η αναπνοή είναι η αντίθετη διαδικασία της φωτοσύνθεσης. 
Έκτυπο                                                          Αξία  
Τα γυναικεία όργανα αναπαραγωγής είναι ο κόλπος […] 
Επέκτ. Εκτύπου  

ΤΑΥΤ/ΚΗ 

Ο Κωνσταντίνος όμως γνώριζε καλά τις δυσκολίες που τον περίμεναν […]                               
Φαινόμενο 

ΝΟΗΤΙΚΗ 

Επικοινώνησε με τον Πάπα και ζήτησε τη βοήθεια που αυτός είχε υποσχεθεί.  
Λεγόμενο  

ΛΕΚΤΙΚΗ 

Μπορείς να παρατηρήσεις την ανάπτυξη του ανθρώπου από τη στιγμή της γέννησής του.          
Φαινόμενο 
Επέκτ. Περ. Χρόνου 
[…] παρατηρείται σπατάλη στη χρήση του πετρελαίου με […] 

ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΙΚΗ  

                                                 
6 Το υπόλοιπο 3,5 % αποτελούν ονοματοποιήσεις εκτός προτάσεων (σε ονοματικά σύνολα–
επικεφαλίδες) 
7 Το υπόλοιπο 4,5 % αποτελούν ονοματοποιήσεις εκτός προτάσεων (σε ονοματικά σύνολα–
επικεφαλίδες). 
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Φαινόμενο        Επέκτ. Φαινομένου 
Με τις μελέτες αυτές εντοπίζονται περιοχές, στις οποίες υπάρχει μεγάλη  
Περ. Τρόπου                πιθανότητα να βρεθεί πετρέλαιο.  
Υπάρχων  

ΥΠΑΡΚΤΙΚΗ 

 
Στη συνέχεια θα δούμε τη λειτουργία των ονοματοποιήσεων στα διαφορετικά 

προτασιακά είδη. 
 
 
4.2.1.1 Οι ονοματοποιήσεις στις υλικές προτάσεις  
 
Στις υλικές προτάσεις, οι ονοματοποιήσεις φαίνεται να μετέχουν σε αυτές με 
διαφορετικούς τρόπους ανάμεσα σε Ιστορία και Φυσική. Στην Ιστορία, οι 
ονοματοποιήσεις μετέχουν περισσότερο ως στόχος ενός εμπρόσωπου έμψυχου ή 
άψυχου δράστη, ενώ στη Φυσική, λειτουργούν κυρίως ως δράστης ενός αμετάβατου, 
φυσικού γεγονότος: 

την αγωγή αναλάμβαναν οι γονείς 
το διάταγμα δίνει τη λύση 

Ιστορία Ε΄ 
η ροή της θερμότητας γίνεται με αγωγή, 
η μετατροπή της ενέργειας γίνεται… 
   Φυσική ΣΤ΄ 
 

Και στις δύο περιπτώσεις – αλλά κυρίως στη Φυσική, οι πακεταρισμένες ως 
οντότητες δράσεις κάνουν την υλική πρόταση σημασιολογικά πολύπλοκη, 
«εξελίσσοντάς» την από προτασιακό είδος της καθημερινής ομιλίας σε 
συμπυκνωμένη διατύπωση πρώιμου επιστημονικού ύφους: στην ουσία πρόκειται για 
διαφορετικά επίπεδα δράσεων, πακεταρισμένα το ένα μέσα στο άλλο.  
 
 
4.2.1.2 Οι ονοματοποιήσεις στις συσχετιστικές προτάσεις απόδοσης χαρακτηριστικού 
 
Αναφορικά με τις συσχετιστικές προτάσεις απόδοσης χαρακτηριστικού, οι 
ονοματοποιήσεις εμφανίζονται και στα δύο εγχειρίδια περισσότερο στο ρόλο του 
φορέα και λιγότερο του χαρακτηριστικού: από τη μία, ονοματοποιημένες δράσεις και 
ιδιότητες του «ανθρώπινου» κόσμου περιγράφονται και χαρακτηρίζονται με όρους  
ιστορικού αιτίου και αιτιατού. Από την άλλη, ονοματοποιημένες δράσεις και 
ιδιότητες του φυσικού κόσμου χαρακτηρίζονται με όρους φυσικής αιτιότητας: 

 
η κατάργηση της τετραρχίας έφερε στην αρχή ηρεμία και ενότητα, 
 η προσπάθεια […] δημιούργησε αντιδράσεις                                                  Ιστορία Ε΄ 

 
 

η απορρόφηση του …προκαλεί αύξηση της θερμικής ενέργειας, 
αυτό θα έχει ως συνέπεια…                                                                           Φυσική ΣΤ΄ 

 
Με τη μορφή, πλέον, ονόματος, οι δράσεις του κοινωνικού και φυσικού κόσμου, 

προσφέρονται για ερμηνεία, σχολιασμό, περιγραφή, ταξινόμηση και 
κατηγοριοποίηση. Η ονοματοποίηση, και σε αυτό το προτασιακό είδος, φαίνεται να 
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εξυπηρετεί τις ανάγκες ενός επιστημονικού κειμενικού ύφους για απόδοση 
χαρακτηριστικών σε πακεταρισμένες οντότητες. 
 
 
4.2.1.3 Οι ονοματοποιήσεις στις υπόλοιπες προτάσεις  
 
Στα υπόλοιπα προτασιακά είδη (ταυτοποιητικές, νοητικές, λεκτικές, συμπεριφορικές 
και υπαρκτικές προτάσεις), παρατηρούμε διαφοροποίηση ως προς την εμφάνιση των 
ονοματοποιήσεων –ανάμεσα στα δύο εγχειρίδια.  

Από τη μία, στην Ιστορία εντοπίζουμε σχετικά περισσότερες ονοματοποιήσεις σε 
συμπεριφορικές, νοητικές και λεκτικές προτάσεις, σε σχέση με τη Φυσική, κάτι που 
μπορεί να εξηγηθεί από τον περισσότερο ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα της: στις εν 
λόγω προτάσεις, οι ονοματοποιήσεις λειτουργούν ως Φαινόμενο και Λεγόμενο 
αντίστοιχα, τόσο σε δηλωτικές όσο και ερωτηματικές προτάσεις.  

 
Δέχτηκε με προθυμία την πρόταση 
πώς κρίνετε την ενέργεια του Κωνσταντίνου;                                          Ιστορία Ε΄ 

 
Με τον τρόπο αυτό, οι διαδικασίες ρητορικής διαπραγμάτευσης  (τι σκέφτεσαι για 

την…, κρίνε τον…, απάντησε στην …, παρατήρησε την…) γίνονται διαλογικά 
αποτελεσματικότερες, με ολόκληρες αλληλουχίες νοημάτων να συμπυκνώνονται σε 
μία μόνο υπό πραγμάτευση οντότητα. 

Στη Φυσική, από την άλλη, οι ονοματοποιήσεις που μετέχουν σε ταυτοποιητικές 
προτάσεις είναι σχετικά περισσότερες από ό,τι στην Ιστορία και ειδικότερα όσον 
αφορά τους βασικούς ρόλους έκτυπου και αξίας: οι ονοματοποιήσεις εδώ φαίνεται να 
συμμετέχουν ενεργά στη διατύπωση τεχνικών ορισμών  
 
α) ως έκτυπο: Θερμότητα ονομάζουμε την ενέργεια που…                  Φυσική ΣΤ΄ 
 
β) αξία:           …οφείλεται στις συνεχείς κινήσεις…                             Φυσική ΣΤ΄ 
 
γ) ως έκτυπο και αξία: η ανακήρυξη και η διαφύλαξη[…] αποτελούν  
παραδείγματα της ανθρώπινης παρέμβασης,  
 
γονιμοποίηση ονομάζεται η ένωση 
του σπερματοζωαρίου με το ωάριο     Φυσική ΣΤ΄ 
 

Ταυτοποιητικές προτάσεις συναντάμε και στην Ιστορία, με μια περισσότερο 
αιτιακή λειτουργία:  
 
οι σκληροί διωγμοί κατά των Χριστιανών  
προκαλούσαν τη δυσαρέσκεια […] και έντονο διχασμό  Ιστορία Ε΄ 

 
Ειδικότερα στη Φυσική, οι ονοματοποιήσεις φαίνεται να έχουν –ήδη από το 

Δημοτικό, ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διατύπωση ορισμών και τεχνικής 
ορολογίας, διαπίστωση που μας επιτρέπει να υποθέσουμε πως τα αντίστοιχα κείμενα 
της Β΄θμιας εκπαίδευσης θα οργανώνονται σε μεγάλο βαθμό σε αντίστοιχες –ακόμα 
πιο επεξεργασμένες– λεξικογραμματικές επιλογές.  
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4.2.1.4 Οι ονοματοποιήσεις ως περιστάσεις  
 

Σημαντική, τέλος, είναι η εμφάνιση και στα δύο εγχειρίδια των ονοματοποιήσεων 
κυρίως ως περιστάσεις του σκοπού (για τη φύλαξη, για τη διάσπαση), του χρόνου 
(μετά την άλωση, κατά τη διάρκεια) και του τρόπου (με την κατάκτηση, με την 
κατασκευή), και σε μικρότερο βαθμό ως τα υπόλοιπα περιστασιακά είδη. Αξίζει, 
ωστόσο, να παρατηρήσουμε πως ενώ στην Ιστορία επικρατούν οι περιστάσεις του 
σκοπού, του χρόνου και του τρόπου (συνολικά το 60% των περιστάσεων), στη 
Φυσική περισσότερο συναντάμε σχεδόν αποκλειστικά περιστάσεις του σκοπού και 
του τρόπου (επίσης το 60% των περιστάσεων).  

Η παρατήρηση αυτή φαίνεται να επιβεβαιώνει μια διαφοροποίηση στις 
σημασιολογικές και λεξικογραμματικές επιλογές ανάμεσα στις χρονικές και 
αιτιολογικές συνδέσεις του λόγου της Ιστορίας και την τάση για επεξήγηση του 
«πώς» και «γιατί» της Φυσικής (Veel and Coffin 1996, Wignell 1998). Και στις δύο, 
ωστόσο, περιπτώσεις, οι λογικές και κειμενικές συνδέσεις ανάμεσα στις δράσεις και 
τα γεγονότα του ιστορικού και φυσικού κόσμου συμπυκνώνονται/παγιώνονται στη 
μορφή ονοματοποιημένων περιστάσεων:  
 
ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ: Την αξιοποιούμε επίσης // για να θερμάνουμε το νερό // και να τη 
χρησιμοποιήσουμε στο σπίτι 
 
ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ: Την αξιοποιούμε επίσης για τη θέρμανση νερού και για οικιακή χρήση 

περ. Σκοπού                   περ. Σκοπού 
 
 

5. Συζήτηση 
 

Σκοπός του άρθρου ήταν η συστηματοποίηση ενός εργαλείου σημασιολογικής, 
συντακτικής και μορφολογικής αναγνώρισης και περιγραφής της ονοματοποίησης για 
την ελληνική γλώσσα, μέσα από την αναλυτική διερεύνηση του μηχανισμού στα 
διαφορετικά προτασιακά είδη.  

Τόσο μέσα από την περιγραφή της ονοματοποίησης από τους θεωρητικούς της 
ΣΛΓ, όσο και μέσα από την αναζήτηση στη λεξικογραμματική της ελληνικής, 
προέκυψε ένα σύστημα κριτηρίων (σημασιολογικών, συντακτικών, μορφολογικών) 
το οποίο επέτρεψε τον εντοπισμό και ανάλυση του φαινομένου στα ελληνικά 
δεδομένα.  

Από την ανάλυση των ελληνικών δεδομένων προέκυψε ότι η ονοματοποίηση 
συμβάλλει δυναμικά στην ανακατασκευή τόσο της εμπειρίας του ανθρώπινου και 
φυσικού κόσμου όσο και στην αναδιοργάνωση του κειμένου στην κατεύθυνση μιας 
καινούργιας, αποπλαισιωμένης, επιστημονικής οπτικής. Σε όλα τα είδη προτάσεων οι 
ονοματοποιήσεις επιτρέπουν περαιτέρω επίπεδα σημασιολογικής οργάνωσης στην 
κατεύθυνση του εκπαιδευτικού γραπτού λόγου. Δεν είναι, ωστόσο, μόνο οι δράσεις 
και οι ιδιότητες που ονοματοποιούνται, αλλά πολύ περισσότερο, οι μεταξύ τους 
λογικές συνδέσεις που συμπυκνώνονται με τη μορφή περιστάσεων, προσδίδοντας στα 
υπό διαπραγμάτευση νοήματα έναν επιπλέον βαθμό, κειμενικής αυτή τη φορά, 
αφαίρεσης. 

Ασφαλώς, η ανάλυση των εκπαιδευτικών κειμένων και το μεταφορικό τους φορτίο 
δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι εξαντλείται εδώ. Προς περαιτέρω διερεύνηση παραμένει, 
άλλωστε, η συνολική αποτίμηση της επίδρασης των κειμένων στους/στις 
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μαθητές/μαθήτριες αλλά και η αποσυμπύκνωσή τους μέσα στη διδασκαλία, κάτι που 
ξεπερνά κατά πολύ τις δυνατότητες μιας έρευνας όπως η παρούσα. 
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Abstract 
The present paper is intended as an overview of Modern Greek electronic dictionaries 
released after 1997. Its aim is to provide a reference guide for both advanced and 
average users of Modern Greek and also a metalexicographic account of their main 
design aspects. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρονική λεξικογραφία, ηλεκτρονικά λεξικά, διαδικτυακά 
λεξικά, λεξικά σε CD/DVD, λεξικά για κινητά και ταμπλέτες 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στη διεθνή βιβλιογραφία ο όρος «λεξικογραφία» θεωρείται πλέον συνώνυμος με τον 
όρο «ηλεκτρονική λεξικογραφία». Αν και αρκετά ηλεκτρονικά λεξικά αποτελούν 
απλές διασκευές των αντίστοιχων έντυπων χωρίς εμφανείς διαφορές ως προς τη 
λειτουργικότητά τους για τον τελικό χρήστη (Nesi 2000, Wescheler & Pitt 2000, Tarp 
2009, Lew 2011a), υπάρχουν άλλες περιπτώσεις που αποδεικνύουν ότι η 
ενσωμάτωση του υπολογιστή στη λεξικογραφική πρακτική μπορεί να επιφέρει 
σημαντικές βελτιώσεις τόσο στη διαχείριση και στην κατάρτιση του λεξικογραφικού 
υλικού όσο και στις δυνατότητες πρόσβασης στο τελικό προϊόν από τους χρήστες.1 Οι 
καινοτομίες αυτές μπορούν να συνοψιστούν ως εξής (βλ. Granger 2013, de Schryver 
2003): 
 Μεγαλύτερος όγκος και ποικιλία πληροφοριών συγκριτικά με αυτές που συνήθως 

περιλαμβάνονται στα έντυπα (πλήρης κλίση για κάθε λέξη-κεφαλή, περισσότερα 
παραδείγματα, λεξικές συνάψεις, πολυμεσικό υλικό). 

 Φιλικότερη παρουσίαση (απλοποίηση της λεξικογραφικής μεταγλώσσας, 
κατάργηση συμβόλων και συντομογραφιών, ή/και αντικατάσταση των σύντομων 
ορισμών από εκτενέστερες και απλούστερες εξηγήσεις). 

 Ενσωμάτωση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων τόσο ως εργαλείων κατά την 
κατάρτιση του λεξικού όσο και ως συστατικών του τελικού λεξικογραφικού 
προϊόντος, στο οποίο οι χρήστες έχουν άμεση πρόσβαση σε αυθεντικά γλωσσικά 
δεδομένα. 

 Δυναμική, γρήγορη και εξατομικευμένη πρόσβαση στο περιεχόμενο του λεξικού 
με πολλαπλές δυνατότητες και επιλογές αναζήτησης. 

 Ευελιξία της διεπαφής με δυνατότητες προσαρμογής του λεξικού στις μόνιμες ή 
παροδικές ανάγκες των χρηστών. 

 Υβριδικά προϊόντα, δηλαδή περισσότερα λεξικά σε ένα προϊόν ή συνδυασμός 
ενός λεξικού με άλλους γλωσσικούς πόρους (π.χ. θησαυρούς, βάσεις όρων) ή με 
γλωσσικά εργαλεία (π.χ. για την υποβοήθηση συγγραφής κειμένου, για την 
παραγωγή λεξιλογικών ασκήσεων, μεταφραστικά εργαλεία κ.ά.) (βλ. Hartmann 
2005). 

                                                 
1 Βλ. Macmillan English Dictionary, Longman Dictionary of Contemporary English, Wordnik, Urban 
Dictionary κτλ.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
968-986 . Rhodes: University of the Aegean.
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 Παραγωγή λεξικογραφικού περιεχομένου με συμμετοχή και συνεργασία χρηστών 
του διαδικτύου (bottom-up) μέσω της τεχνολογίας wiki. 

Σε αυτό το πλαίσιο θα επιχειρήσουμε: α) μια πρώτη συστηματική επισκόπηση των 
διαθέσιμων ηλεκτρονικών λεξικών της νέας ελληνικής2, β) την παρουσίαση των 
βασικών χαρακτηριστικών των ηλεκτρονικών εφαρμογών τους και γ) τη διατύπωση 
παρατηρήσεων και προτάσεων για τη βελτίωση του σχεδιασμού υπαρχόντων αλλά 
και μελλοντικών λεξικογραφικών προϊόντων για τα νέα ελληνικά.3 

Στόχος της μελέτης είναι να αποτελέσει, καταρχήν, έναν βιβλιογραφικό οδηγό για 
τον ειδικό αλλά και για τον μέσο χρήστη της νέας ελληνικής και, παράλληλα, ένα 
μεταλεξικογραφικό «στιγμιότυπο» που θα αποτυπώνει και θα σχολιάζει την 
κατάσταση της ηλεκτρονικής λεξικογραφικής παραγωγής για τα νέα ελληνικά, από 
την έκδοση του πρώτου ελληνικού ηλεκτρονικού λεξικού (1997) έως την παρούσα 
δημοσίευση. 
 
 
2. Ταξινόμηση των ηλεκτρονικών λεξικών της νέας ελληνικής 
 
Με τον όρο «ηλεκτρονικά λεξικά» (εφεξής ΗΛ) εννοούμε τις συλλογές δομημένων 
ηλεκτρονικών δεδομένων που περιέχουν πληροφορίες για την ορθογραφία, τη 
σημασία ή τη χρήση των λέξεων σε μία η περισσότερες γλώσσες και απευθύνονται σε 
ανθρώπους-χρήστες (human-oriented electronic dictionaries). Πρόκειται για 
εφαρμογές που αποθηκεύονται ή λειτουργούν σε διάφορες ηλεκτρονικές συσκευές 
(π.χ. επιτραπέζιους ή φορητούς υπολογιστές, συσκευές χειρός, κινητά τηλέφωνα, 
υπολογιστές-ταμπλέτες), είναι προσβάσιμες μέσω διαδικτύου ή τοπικά εκτελέσιμες, 
ενώ μπορεί να ενσωματώνουν εργαλεία για επεξεργασία φυσικής γλώσσας (π.χ. 
λημματοποιητές, μορφολογικά λεξικά, συνθέτες φωνής) (βλ. ενδεικτικά Nesi 2000, 
de Schryver 2003. Η λειτουργικότητά τους ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με τον 
τρόπο ανάπτυξής τους: όταν είναι δομημένα εξαρχής σε βάσεις δεδομένων 
παρουσιάζουν, κατά κανόνα, πιο προχωρημένες λειτουργίες πρόσβασης και 
παρουσίασης του περιεχομένου τους σε σύγκριση με τα ΗΛ που προέρχονται από 
«αναδρομική ψηφιοποίηση» υπάρχοντος έντυπου υλικού (βλ. Wiegand et al. 2010: 
209). 

Δεν αποτελούν αντικείμενο της μελέτης τα ΗΛ για επεξεργασία φυσικής γλώσσας 
(NLP lexicons) (π.χ. λεξικά για μορφολογική ανάλυση ή/και παραγωγή, για 
ορθογραφική διόρθωση, για συντακτική ανάλυση, για μηχανική μετάφραση κ.ά.), των 
οποίων οι δομές δεδομένων είναι εντελώς διαφορετικές και, ως εκ τούτου, μη 
συγκρίσιμες με αυτές των ΗΛ για ανθρώπους (βλ. de Schryver ό.π.). Αποκλείστηκαν 
επίσης λεξικά σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου (e-book), όπως αρχεία σε μορφή doc, 
txt, html, ePub, pdf, που, αν και ευρέως διαδεδομένα στο διαδίκτυο, δεν προσφέρουν 
δυνατότητες πρόσβασης στο περιεχόμενό τους μέσω οθόνης αναζήτησης παρά μόνο 
δυνατότητα πλοήγησης σε αυτό.  

Σύμφωνα με την πιο πρόσφατη και ολοκληρωμένη τυπολογία του de Schryver 
(ό.π.)4, τα ΗΛ για ανθρώπους λειτουργούν: α) σε αυτοδύναμους υπολογιστές (stand-
alone computer), οπότε είναι αποθηκευμένα είτε στην ίδια τη συσκευή-λεξικό 
(handheld dictionary) είτε σε ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) και β) σε υπολογιστές 
                                                 
2 Ενδεικτικά αναφέρουμε τις παλαιότερες επισκοπήσεις του Δόικα (1999, 2002) στις οποίες όμως 
προέχει η οπτική του χρήστη-μεταφραστή. 
3 Βλ. «Έντυπα λεξικά εναντίον ηλεκτρονικών», Το Βήμα 17/11/2012, http://www.tovima.gr/books-
ideas/article/?aid=484336  
4 Για άλλες τυπολογίες ΗΛ βλ. Lehr (1996), Nesi (1999, 2000). 
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συνδεδεμένους σε δίκτυο, είτε πρόκειται για εσωτερικό ή ιδιωτικό δίκτυο (Intranet) 
είτε για το διαδίκτυο (Internet). Εξειδικεύοντας την παραπάνω τυπολογία σύμφωνα 
με τις ανάγκες περιγραφής του δικού μας υλικού, διακρίνουμε συγκεκριμένα τις 
ακόλουθες κατηγορίες:  

1. λεξικά σε υλική μορφή (CD/DVD) 
2. λεξικά που απαιτούν σύνδεση στο διαδίκτυο (διαδικτυακά/online) 
3. λεξικά που είναι καταφορτώσιμα είτε από το διαδίκτυο είτε από τον ψηφιακό 

δίσκο και εκτελούνται τοπικά στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή 
4. λεξικά που είναι καταφορτώσιμα και εκτελούνται τοπικά μόνο σε υπολογιστή-

ταμπλέτα ή κινητό τηλέφωνο. 
Τα ΗΛ που συγκεντρώσαμε διακρίνονται επιπλέον σε: α) μονόγλωσσα5 και 

μεταφραστικά (δίγλωσσα, πολύγλωσσα) και β) γενικά και ειδικά· ο όρος «ειδικά» 
περιλαμβάνει τόσο τα λεξικά με περιορισμένη μικροδομή (π.χ. λεξικά συνωνύμων, 
εκφράσεων, αντίστροφα) όσο και τα λεξικά ειδικών θεματικών πεδίων (ορολογικά 
εφεξής). 
 
 
3. Το υλικό της έρευνας 
 
Συγκεντρώθηκαν και μελετήθηκαν συνολικά 107 διακριτά λεξικογραφικά προϊόντα, 
δεδομένου ότι ορισμένα από αυτά μπορεί να απαντούν σε περισσότερες από μία 
κατηγορίες. 
 

Πίνακας 1: Κατανομή ΗΛ ανά κατηγορία 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

ΗΛ διαδικτυακά

ΗΛ σε CD/DVD

ΗΛ σε σκληρό δίσκο PC

ΗΛ για κινητά/ταμπλέτες

 
 
 
3.1 ΗΛ σε ψηφιακό δίσκο (CD/ DVD) 
 
Αυτή η κατηγορία συγκεντρώνει 21 λεξικά επώνυμων φορέων (εκδοτικών οίκων και 
ερευνητικών κέντρων), από τα οποία τα περισσότερα (8) είναι ορολογικά, δίγλωσσα 
ή πολύγλωσσα, π.χ. Σταφυλίδη [74-78], ενώ ακολουθούν τα δίγλωσσα γενικά (5), π.χ. 
Κοραής [33], τα μονόγλωσσα γενικής γλώσσας (4), π.χ. Ελληνικό [1], Μείζον [7], τα 

                                                 
5 Στη μελέτη δεν εξετάστηκαν λεξικά που περιγράφουν την ελληνική στην ιστορική της εξέλιξη, όπως 
το Μέγα λεξικό της ελληνικής γλώσσας σε DVD (εκδόσεις Πάπυρος). 
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μονόγλωσσα ειδικά (4), π.χ. Θησαυρός [50] ή Ορθογραφικό [53], και τέλος ένα (1) 
δίγλωσσο ταξιδιωτικό, το Xenion [71]6. 
 

Πίνακας 2: Κατανομή των ΗΛ σε ψηφιακό δίσκο (CD/DVD) 
Δί-/πολύγλωσσα 
ορολογικά 
(8) 

 Λεξικό τεχνολογίας και επιστημών / Εκδ. Σταφυλίδης 
 Λεξικό ιατρικής ορολογίας / Ergobyte 
 Τρίγλωσσο ορολογικό λεξικό / ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά", ΠΕΜ 

Δίγλωσσα γενικά 
(5) 

 Κοραής / EEE, Παν/μιο Πατρών           
 Hyperlexicon / Εκδ. Σταφυλίδης 
 Γαλλοελληνικό ηλεκτρονικό λεξικό / Εκδ. Τέγος 

Μονόγλωσσα γενικά
(4) 

 Ηλεκτρονικό ελληνικό λεξικό / Εκδ. Αρμονία-Τεγόπουλος 
 Μείζον ελληνικό λεξικό / Εκδ. Τεγόπουλος-Φυτράκη 
 Νέο υπερλεξικό της ελληνικής γλώσσας / Εκδ. Παγουλάτοι 

Μονόγλωσσα ειδικά
(4) 

 Θησαυρός συνωνύμων και αντιθέτων της νέας ελληνικής / Εκδ. 
Πατάκη & Neurolingo 

 Ορθογραφικό λεξικό της νέας ελληνικής / Εκδ. Μεταίχμιο 

Δίγλωσσα ειδικά 
 (1) 

 Xenion Lexicon / ΙΕΛ / Ε.Κ. "Αθηνά" 

 
Ιστορικά, τα πρώτα ΗΛ κυκλοφορούν σε CD ενώ σήμερα η χρήση αυτής της 

μορφής είναι πλέον αρκετά περιορισμένη. Με εξαίρεση το Μείζον [7] (1997), τα 
περισσότερα εμφανίζονται στα μέσα της δεκαετίας του 2000, πιθανότατα ως 
εμπορική αντιπρόταση απέναντι στα δύο μεγάλα έντυπα λεξικά της νέας ελληνικής 
που κυριαρχούσαν ήδη στην αγορά (ΛΚΝ του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη και 
ΛΝΕΓ του Γ. Μπαμπινιώτη, 1998). 

Τα εμπορικά ΗΛ των εκδοτικών οίκων σπάνια αποτελούν αυτόνομα προϊόντα (π.χ. 
Τέγος), καθώς τις περισσότερες φορές βασίζονται στα έντυπα προϊόντα τα οποία και 
συνοδεύουν (π.χ. Παγουλάτοι, Πελεκάνος, Σταφυλίδης). Βασικό κριτήριο διάκρισης 
που αφορά τον τρόπο ανάπτυξής τους και, κατ’ επέκταση, την τεχνολογική τους 
ποιότητα και λειτουργικότητα, φαίνεται να είναι ο φορέας υλοποίησης και έκδοσης, 
καθώς τα πρωτογενή ΗΛ προέρχονται συνήθως από κάποιο ακαδημαϊκό ίδρυμα ή 
ερευνητικό ινστιτούτο (π.χ. Τρίγλωσσο [68] και Xenion [69] από το Ινστιτούτο 
Επεξεργασίας του Λόγου, Κοραής [33] από το Εργαστήριο Ενσύρματης Επικοινωνίας 
του Πανεπιστημίου Πατρών) ή εξειδικευμένη εταιρεία σε θέματα γλωσσικής 
τεχνολογίας (π.χ. Θησαυρός [50] της Neurolingo). 

Τα λεξικά σε CD, ακριβώς όπως και τα έντυπα, δύσκολα ενημερώνονται ως προς 
το περιεχόμενο, πολύ περισσότερο μάλιστα όταν σταδιακά αποσύρονται εντελώς από 
την αγορά (π.χ. Magenta [23-28], Θησαυρός [50]). Το κυριότερο πρόβλημα όμως 
αφορά το τεχνικό σκέλος, αφού τα περισσότερα από όσα εξακολουθούν να 
πωλούνται αναπτύχθηκαν πριν από σχεδόν μία δεκαετία και παρουσιάζουν ήδη 
προβλήματα συμβατότητας με τα σύγχρονα λειτουργικά συστήματα (αρχιτεκτονικές 
σε 64bit, π.χ. Windows 7, 8 ή Vista), γεγονός που δυσχεραίνει την εγκατάσταση και 
τη λειτουργία τους από τον μέσο χρήστη (π.χ. Xenion [69], Πελεκάνος [6]) ή 
παρεμποδίζει μέρος ή το σύνολο των πιο προχωρημένων λειτουργιών τους (π.χ. 
Κοραής [33], Τρίγλωσσο [68])7. 
 
 
 
                                                 
6 Μέσα στις αγκύλες δίνεται η παραπομπή του λεξικού στο Παράρτημα. 
7 Σύνθεση φωνής στο Κοραής [33] και προβολή πλήρους κλίσης στο Τρίγλωσσο [67]. 
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3.2 ΗΛ διαδικτυακά 
 
Η εμφάνιση των διαδικτυακών λεξικών συνδέεται άρρηκτα με την ανάπτυξη του 
διαδικτύου και του Παγκόσμιου Ιστού (2002). Σήμερα είναι μακράν η 
πολυπληθέστερη και ταχύτατα αναπτυσσόμενη κατηγορία, για την οποία εντοπίσαμε 
47 λεξικά. Την πρώτη θέση καταλαμβάνουν τα δίγλωσσα/πολύγλωσσα λεξικά, γενικά 
(19) και ορολογικά (18). 
 

Πίνακας 3: Κατανομή των διαδικτυακών ΗΛ 
Δί-/πολύγλωσσα 
ορολογικά  
(18) 

 Ιατρολέξη / ΕΑΙΤΥ Διόφαντος & Neurolingo 
 Λεξικό ιατρικών όρων / Ιατρική Σχολή ΑΠΘ 
 Teleterm / ΕΛΕΤΟ, ΕΛΟΤ, ΟΤΕ 
 Θησαυρός Ελληνικών Όρων / ΕΚΤ 
 Λεξικό γλωσσολογικών όρων / ΚΕΓ 
 Λεξικό χημείας / Τμήμα Χημείας ΕΚΠΑ 
 ΙΑΤΕ / ΕΕ 
 Ορολογικά Λεξικά / Εκδ. Σταφυλίδης 
 Ορολογικά λεξικά / Magenta 

Δί-/πολύγλωσσα 
γενικά 
(19) 

 Αγγλο < > ελληνικό λεξικό (Xρυσή έκδοση) / Magenta – in.gr 
 Αγγλοελληνικό λεξικό / wordreference.com 
 Ελληνο-αγγλικό λεξικό / Δ. Γεωργακά – ΚΕΓ 
 Ελληνογαλλικό λεξικό /Rosgovas – Freeword 
 Δίγλωσσα λεξικά / ΙΕΛ (ελληνο < αγγλικό, τουρκικό, ρωσικό, 

αραβικό, γερμανικό) 
 Πολύγλωσσο λεξικό / ΙΕΛ (ελληνο < > αγγλικό, αραβικό, γαλλικό) 

Μονόγλωσσα ειδικά 
(8) 

 Αντίστροφο λεξικό της νέας ελληνικής / Ά. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
- ΚΕΓ  

 Εννοιόλεξο / Lexigram (Γ. Μαλακός) 
 Λεξισκόπιο / Neurolingo (μορφολογικό, συλλαβιστής, θησαυρός 

συνωνύμων) 
 slang.gr / συνεργατικό 
 asas.gr / e-scriptorum (ακρωνυμίων) 

Μονόγλωσσα γενικά 
(2) 

 Λεξικό της κοινής νεοελληνικής / ΙΝΣ- Ίδρυμα Μ. Τριανταφυλλίδη 
 Ελληνικό Βικιλεξικό / συνεργατικό 

 
Ανάλογα με τον αριθμό των λεξικών που εντοπίζονται σε έναν ιστότοπο, ο Lew 

(2011) διακρίνει τέσσερις περιπτώσεις, για τις οποίες παραθέτουμε ενδεικτικά 
παραδείγματα για τα ελληνικά: 
 Μεμονωμένα λεξικά (individual dictionaries), π.χ. Λεξικό χημείας [61], Βάση 

Inforterm [64]. 
 Ομάδες λεξικών (dictionary sets) του ίδιου φορέα, π.χ. Πύλη για την ελληνική 

γλώσσα [3, 20, 46, 47], Λεξικά της Neurolingo [50-53], Δίγλωσσα λεξικά ΙΕΛ 
[16-18], Λεξικά Σταφυλίδη [75-79], Λεξικά Magenta-in.gr [23-28]. 

 Λεξικογραφικές πύλες (dictionary portals), οι οποίες μέσω υπερσυνδέσμων 
οδηγούν τον χρήστη στον ιστότοπο του ίδιου του λεξικού, π.χ. Lexilogos.8 

 Συλλέκτες λεξικών (dictionary aggregators), δηλαδή μεταμηχανές που 
συγκεντρώνουν το περιεχόμενο διαφορετικών λεξικών σε μία ιστοσελίδα, 
συνοδεύοντας κάθε αποτέλεσμα με την ένδειξη της πηγής του, π.χ. The Free 
Dictionary. 

Σύμφωνα με τον Fuertes-Olivera (2009), τα διαδικτυακά λεξικά επιδέχονται 
επιπλέον διακρίσεις με βάση τόσο τον τρόπο διάθεσής τους – δηλαδή αν είναι δωρεάν 
                                                 
8 Δυνατότητες για απευθείας αναζήτηση σε επιλεγμένα λεξικά προσφέρουν και μη αμιγώς 
λεξικογραφικές πύλες, όπως Translatum (magic search). 
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(για το σύνολο ή για μέρος του περιεχομένου, με ή χωρίς εγγραφή) ή επί πληρωμή 
(είτε με συνδρομή είτε με πληρωμή ανάλογα με τα «χτυπήματα») – όσο και τον 
συντάκτη/φορέα – δηλαδή αν είναι θεσμικά (institutional) ή μη θεσμικά, ήτοι 
συλλογικά (collective) ή συνεργατικά (collaborative), ή ακόμη και προσωπικά ή 
ενίοτε και ανώνυμα. 

Όσον αφορά τα διαθέσιμα διαδικτυακά λεξικά για τα ελληνικά, παρατηρούμε 
μεγάλη ανομοιογένεια όχι μόνο ως προς την πολυπλοκότητα και τη λειτουργικότητα 
της ηλεκτρονικής εφαρμογής, αλλά και ως προς την ποιότητα και την πληρότητα του 
περιεχομένου, αφού συναντούμε από τα εγκυρότερα λεξικογραφικά προϊόντα με 
πλούσια μακροδομή και σύνθετη μικροδομή (π.χ. Πύλη για την ελληνική γλώσσα) 
έως περιορισμένης μικροδομής δίγλωσσα γλωσσάρια όρων και πολλά μη θεσμικά 
ΗΛ. Αξιοσημείωτο, πάντως, είναι το γεγονός ότι σε αυτό το άνισο υλικό 
αντανακλώνται πολλές από τις σύγχρονες τάσεις της διεθνούς ηλεκτρονικής 
λεξικογραφικής παραγωγής, όπως συνεργατικά λεξικά (Βικιλεξικό [2], slang.gr [55]), 
λεξικά με δυνατότητα για ιεραρχική παρουσίαση του περιεχομένου τους (Ιατρολέξη 
[63], Θησαυρός ΕΚΤ [42]), λεξικά που συνδέονται με ηλεκτρονικά σώματα κειμένων 
(ΛΚΝ [3]) και υβριδικά προϊόντα (Λεξισκόπιο [52]). 
 
 
3.3 ΗΛ σε ταμπλέτες και κινητά τηλέφωνα 
 
Πρόκειται για την πιο πρόσφατη κατηγορία λεξικών (από το 2011 και μετά), η οποία 
εμπλουτίζεται ραγδαία, καθώς πολλές εταιρείες σπεύδουν να εμπλουτίσουν τις 
εκδόσεις των λεξικών τους με εφαρμογές για ταμπλέτες και κινητά. Συγκεντρώνει 29 
τίτλους, στη συντριπτική τους πλειοψηφία δίγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά. 
 

Πίνακας 4: Κατανομή των ΗΛ για ταμπλέτες/κινητά 
Δί-/πολύγλωσσα 
γενικά  
(22) 

 Κοραής (ελληνοαγγλικό) / ΕΕΕ, Παν/μιο Πατρών  
 Δίγλωσσα λεξικά / Magenta (αγγλο, γαλλο, ιταλο, γερμανο < > ελληνικό)
 Collins Greek-English Dictionary / Harper Collins Publishers 
 Collins Audio Mini (πολλοί συνδυασμοί γλωσσών) / Mobile Systems 

Δί-/πολύγλωσσα 
ειδικά (ταξιδιωτικά)
(4) 

 Greek Pretati / Digital Avenues Limited 
 iTravel English-Greek Pocket / Poldata sp.j. 
 Χρήσιμες ταξιδιωτικές φράσεις / Euvit, s.r.o. 

Μονόγλωσσα γενικά 
(2) 

 Μικρό λεξικό της νέας ελληνικής / Γ. Μπαμπινιώτης 
 Ελληνικό βικιλεξικό 

Δί-/πολύγλωσσα 
ορολογικά  
(1) 

 Αγγλο < > ελληνικό λεξικό (οικονομικών όρων) / Magenta  

 
Χαρακτηριστικό αυτής της κατηγορίας είναι ότι πρόκειται για χρηστικά εργαλεία, 

κυρίως μεταφραστικά, που μοιάζουν να αντικαθιστούν τα παλαιότερα λεξικά τσέπης: 
πολλά δίνουν την προφορά λέξεων ή φράσεων στην ξένη γλώσσα, αρκετά (4) 
δηλώνονται ως ταξιδιωτικά (π.χ. [47], [72]), ενώ υπάρχουν και σειρές λεξικών για 
περισσότερα ζεύγη γλωσσών που περιλαμβάνουν και ελληνικά (π.χ. Collins [11, 15, 
30], Magenta [23-28] και [71-73], Slovoed [34]). Παρατηρούμε, πάντως, ότι σε 
πολλά από τα μη επώνυμα προϊόντα (αυτά που συνήθως διατίθενται δωρεάν), τα 
λημματολόγια φαίνονται να μην καταρτίζονται με λεξικογραφικά κριτήρια, αλλά να 
παράγονται αυτόματα από παράλληλα κείμενα και μεταφραστικές μνήμες, με 
αποτέλεσμα να περιέχουν ως λέξεις-κεφαλές μεμονωμένους κλιτικούς τύπους (π.χ. 
δέντρα) και όχι τη λέξη στην κανονικοποιημένη της μορφή (π.χ. δέντρο). 
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4. Χαρακτηριστικά των ΗΛ της νέας ελληνικής 
 
Αναλύουμε και σχολιάζουμε τα κυριότερα χαρακτηριστικά των ΗΛ της νέας 
ελληνικής με βάση τους ακόλουθους βασικούς άξονες: α) πρόσβαση στο 
περιεχόμενο, β) ενσωμάτωση πρόσθετης πληροφορίας, γ) φιλικότητα και ευελιξία της 
διεπαφής. 
 
 
4.1 Πρόσβαση στο περιεχόμενο 
 
Η σημαντικότερη καινοτομία των ηλεκτρονικών λεξικών θεωρείται αναμφίβολα το 
σύστημα πρόσβασης στη λεξικογραφική πληροφορία (βλ. de Schryver 2003). 
Εξετάζουμε στη συνέχεια τις δυνατότητες που προσφέρουν οι εφαρμογές των ΗΛ της 
νέας ελληνικής για αναζήτηση στη μακροδομή και στη μικροδομή, καθώς και για 
διασύνδεση των μερών της μεγαδομής 
 
 
4.1.1 Αναζήτηση στη μακροδομή 
 
Διακρίνουμε δύο κατηγορίες αναζήτησης στη μακροδομή: την απλή και την 
προχωρημένη. Στην απλή αναζήτηση, οι προσφερόμενες από τις εφαρμογές των ΗΛ 
δυνατότητες πρόσβασης στη μακροδομή περιορίζονται στις δυνατότητες αναζήτησης 
που προσφέρουν οι ίδιες οι βάσεις δεδομένων, για αυτό κατά κανόνα παρέχονται 
σχεδόν από όλα τα ΗΛ που μελετήσαμε. Δυνατότητες προχωρημένης αναζήτησης 
προσφέρουν μόνο τα ΗΛ που έχουν ενσωματώσει είτε πιο εξελιγμένες 
μαθηματικές/στατιστικές τεχνικές είτε εργαλεία και λεξικά για επεξεργασία φυσικής 
γλώσσας. 

Όσον αφορά την απλή αναζήτηση, όπως φαίνεται και στον Πίνακα 1, σχεδόν όλα 
τα ΗΛ, επιτρέπουν την αναζήτηση με ολόκληρη λέξη ή με μέρος λέξης, είτε μέσω της 
χρήσης χαρακτήρων μπαλαντέρ είτε μέσω φιλικότερων επιλογών, όπως «αρχή/ τέλος 
λέξης», «περιέχεται». Δύο (2) μόνον ΗΛ, το Κοραής [33] και το Αντίστροφο [46], 
προσφέρουν επιπρόσθετα την επιλογή για αναζήτηση με δυνατότητα παράβλεψης ή 
μη του τόνου, ενώ μόνο το Κοραής [33] προσφέρει την επιλογή για παράβλεψη ή μη 
των πεζών / κεφαλαίων.  

Αν και οι παραπάνω επιλογές προσφέρουν αναμφίβολα βελτιωμένες δυνατότητες 
αναζήτησης σε σχέση με αυτές των έντυπων λεξικών, ωστόσο, δεν ικανοποιούν 
επαρκώς τις προσδοκίες και τις ανάγκες των χρηστών για φιλικότερες προσεγγίσεις 
στην πρόσβαση του περιεχομένου των ΗΛ, όπως είναι, για παράδειγμα, η δυνατότητα 
αναζήτησης με ορθογραφικά λανθασμένη λέξη ή με κάποιον από τους κλιτικούς 
τύπους του περιλαμβανόμενου στη μακροδομή λήμματος και όχι μόνον με τον 
ακριβή τύπο του λήμματος.  
  

Πίνακας 5: Τρόποι απλής αναζήτησης στα ΗΛ 
Τρόποι απλής αναζήτησης Παραδείγματα ΗΛ 
1. Αναζήτηση με ολόκληρη λέξη 
 

Παππούς Όλα  

2. Αναζήτηση με μέρος λέξης: 
 

 
 
 
κρατ*: όλες οι λέξεις που περιέχουν το 
«κρατ», π.χ. αισθησιοκράτης, αιτιοκρατία  
 

 
 
 
 
 
 

      
με χαρακτήρες μπαλαντέρ (*, %, ?): 
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*ισμός: όλες οι λέξεις που λήγουν σε 
«ισμός», π.χ. ανιμισμός, υλισμός  
 
κ*ισμός: όλες οι λέξεις που αρχίζουν από 
«κ» και λήγουν σε «ισμός», π.χ. 
κλασικισμός, κομμουνισμός  
 

Τα 
περισσότερα 

με επιλογές όπως «αρχή/ τέλος λέξης», 
«περιέχεται» 

«περιέχεται»: όλες οι λέξεις που 
περιέχουν το τεμάχιο «βλακ», π.χ. 
βλάκας, βλακεία, ζαβλακώνω, 
αποβλακώνω 

Κοραής, 
ΜΕΛ, 
Ελληνικό 

3. Αυτόματη συμπλήρωση λέξης  σταδιακή εμφάνιση σε κυλιόμενο πίνακα 
όλων των λέξεων που ξεκινούν από τους 
χαρακτήρες που έχουν πληκτρολογηθεί 

ΛΚΝ, 
Λεξικά 
Σταφυλίδη 

4. Αναζήτηση με δυνατότητα 
παράβλεψης ή μη: 
  

  

 τόνου  *ός: μόνον οι λέξεις που περιέχουν το 
τεμάχιο «-ός» τονισμένο, π.χ. αετός, 
οδηγός αλλά όχι κάλλος  

Κοραής, 
Αντίστροφο 

 πεζών / κεφαλαίων 
 

*ος: μόνον οι λέξεις που περιέχουν το 
συγκεκριμένο τεμάχιο και έχουν 
κεφαλαίο το αρχικό γράμμα, π.χ. 
Γιώργος, Πελοπόννησος, Πάρος 
 

Κοραής 

 
Για την κάλυψη των αναγκών αυτών χρησιμοποιούνται εργαλεία που προσπαθούν 

να ανακατευθύνουν τις λανθασμένες αναζητούμενες γραφές στις ορθές, 
προσφέροντας στον χρήστη μια σειρά υποδεικνυόμενων λέξεων, επιτρέποντας αυτό 
που ονομάζεται αναζήτηση με υποδείξεις (suggestive search) (βλ. Geeraerts 2000: 
77). Η αναζήτηση με υποδείξεις επιτυγχάνεται στην πιο απλή μορφή της με εργαλεία 
που χρησιμοποιούν μαθηματικές/στατιστικές τεχνικές όπως το ασαφές ταίριασμα 
(fuzzy matching), ή με κανόνες φωνητικής αντιστοίχισης, για τις περιπτώσεις 
ορθογραφικών λαθών (π.χ. κλωτσιά  κλοτσιά, ορέος  ωραίος), όπως γίνεται π.χ. 
από το Ελληνικό [1]. Σε πιο βελτιωμένες εφαρμογές ΗΛ, όπως είναι π.χ. το 
Λεξισκόπιο [52] και ο Θησαυρός [50] ενσωματώνεται λεξικό ή/και εργαλείο για 
επεξεργασία φυσικής γλώσσας (μορφολογικό λεξικό, λημματοποιητής), που 
συμβάλλουν αποτελεσματικότερα στον εντοπισμό των ορθών τύπων από ό,τι οι απλοί 
κανόνες φωνητικής αντιστοίχισης που χρησιμοποιούνται στο Ελληνικό [1] (βλ. 
Εικόνα 1). Επιπλέον, τα εργαλεία αυτά επιτρέπουν στον χρήστη να οδηγείται στο 
λήμμα του λεξικού, ακόμη κι όταν πληκτρολογεί κάποιον κλιτικό τύπο του (π.χ. 
προηγούνταν  προηγούμαι, αναλύσεις  ανάλυση, αναλύω) (βλ. Εικόνα 2).  

Η υιοθέτηση τεχνικών και η ενσωμάτωση εργαλείων για την επίλυση 
ορθογραφικών και μορφολογικών περιορισμών κατά την αναζήτηση θα πρέπει, 
πάντως, να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη κατά τον σχεδιασμό των ΗΛ, ιδιαίτερα δε των 
διαδικτυακών, τα οποία ως πιο εύκολα προσβάσιμα, μπορούν να απευθύνονται και σε 
ευρύτερο κοινό από αυτό των έντυπων λεξικών ή των ΗΛ σε CD/DVD (π.χ. μαθητές, 
επαγγελματίες, φυσικούς ομιλητές, αλλόγλωσσους). Βελτίωση θα μπορούσε να 
υπάρξει και στην πρόσβαση σε στερεότυπες εκφράσεις, παροιμίες κτλ., με την 
ενσωμάτωση ειδικών διαλόγων αναζήτησης, επιλογή που δεν προσφέρεται από 
κανένα ΗΛ του υλικού μας. 
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Εικόνα 1: Αναζήτηση με δυνατότητα ορθογραφικής διόρθωσης 

 

      
Εικόνα 2: Αναζήτηση με κλιτικό τύπο 

 
 
 
4.1.2 Αναζήτηση στη μικροδομή 
 
Ως προς την πρόσβαση στη μικροδομή, ορισμένα ΗΛ επιτρέπουν την αναζήτηση όχι 
μόνο από τη μορφή (π.χ. λέξεις-κεφαλές) προς τις σημασίες αλλά και από τις 
σημασίες προς τη μορφή, ή, πιο γενικά, την αναζήτηση από το εσωτερικό της 
εγγραφής, και άρα της μικροδομής, προς τη λέξη-κεφαλή. Αυτή η νέα διάσταση στην 
πρόσβαση του περιεχομένου επιτρέπει την ανάσυρση όχι μόνον μιας εγγραφής αλλά 
πολλών εγγραφών βάσει κριτηρίων (π.χ. με βάση τη γραμματική κατηγορία, τη 
σύνταξη, τους ορισμούς, την ετυμολογία).  

Τα μοναδικά ΗΛ της νέας ελληνικής που επιτρέπουν αναζήτηση στη μικροδομή 
βάσει κριτηρίων είναι το ΛΚΝ [3] και το Κοραής [33], με δυνατότητα εφαρμογής 
πολλών κριτηρίων ταυτόχρονα το πρώτο (βλ. Εικόνα 3) και μόνον ενός κριτηρίου το 
δεύτερο (Βλ. Εικόνα 4). Τα ΗΛ αυτά δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες να 
χρησιμοποιούν το λεξικό ως ερευνητικό εργαλείο στο πλαίσιο γλωσσολογικών 
μελετών, ως εκπαιδευτικό εργαλείο στο πλαίσιο της διδασκαλίας της γλώσσας ή ως 
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εργαλείο για την άντληση γλωσσικής πληροφορίας στο πλαίσιο ψυχαγωγικών 
παιχνιδιών (π.χ. σταυρόλεξων). 
 

Εικόνα 3: Αναζήτηση με κριτήρια – ΛΚΝ [3] 

 

 
 

Εικόνα 4: Αναζήτηση με κριτήρια – Κοραής [33] 
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4.1.3 Διαναφορές και υπερσύνδεσμοι 
 
Στα ΗΛ, το σύστημα των διαναφορών εμφανίζεται αφενός απλοποιημένο, αφού 
συνοδεύεται συνήθως από την κατάργηση των σχετικών συμβόλων, αφετέρου 
εμπλουτισμένο με νέες λειτουργίες, που επιτυγχάνονται μέσω των υπερσυνδέσμων 
(hyperlinks), που με το απλό πάτημα του ποντικιού συνδέουν μεταξύ τους 
διαφορετικά συστατικά του λεξικού αλλά και συστατικά του λεξικού με εξωτερικό 
υλικό. Ωστόσο, περιορισμένος είναι ο αριθμός των ΗΛ του υλικού μας που 
αξιοποιούν τους εσωτερικούς υπερσυνδέσμους. Το Τρίγλωσσο [68] είναι το μοναδικό 
ΗΛ στο οποίο χρησιμοποιούνται υπερσύνδεσμοι, για να συνδέσουν τις 
λεξικογραφικές εγγραφές με πολυμεσικό υλικό. 

Αντίστοιχα πολύ λίγα είναι τα λεξικά που επιτρέπουν τη σύνδεση συστατικών των 
εγγραφών τους με συστατικά άλλων εγγραφών (π.χ. σημασιών, συνωνύμων, 
αντωνύμων) (βλ. Λεξικά Neurolingo [50-53], Εννοιόλεξο [48], Πολύγλωσσο [18]).  

Στο πλαίσιο των εσωτερικών διαναφορών, μια σημαντική καινοτομία των ΗΛ 
αποτελούν οι αλυσιδωτοί ορισμοί (definition chaining), που επιτρέπουν στον χρήστη 
να συνδέεται με τις εγγραφές των λέξεων του ορισμού που δε γνωρίζει, επιλύοντας 
έτσι με άμεσο και φιλικό τρόπο προβλήματα στην κατανόησή τους (βλ. Geeraerts 
2000: 77, Nesi 2000a: 139). Τη λειτουργία αυτή αξιοποιούν το Ελληνικό [1], μόνο 
όμως για λέξεις που εμφανίζονται στον λημματικό τύπο, ενώ το Τρίγλωσσο [68] και 
για λέξεις που εμφανίζονται σε κλιτικό τύπο. 

Oι συνδέσεις με υλικό εκτός λεξικού περιλαμβάνουν συνδέσεις με ηλεκτρονικά 
σώματα κειμένων, όπως συμβαίνει στο ΛΚΝ [3], το μοναδικό ΗΛ της νέας ελληνικής 
που προσφέρει αυτή τη δυνατότητα, ή με άλλο υλικό αναφοράς στο διαδίκτυο μέσω 
του Google, όπως συμβαίνει στο Ιατρολέξη [60]. 
 
 
4.2 Ενσωμάτωση πρόσθετης πληροφορίας 
 
Το περιβάλλον των ΗΛ επιτρέπει την ενσωμάτωση πρόσθετης ή/και καινοτόμας 
πληροφορίας που δεν περιλαμβάνεται στα έντυπα λεξικά είτε λόγω πρακτικών 
εξοικονόμησης χώρου (π.χ. πλήρη κλίση λέξεων, περισσότερα παραδείγματα) είτε 
λόγω της φύσης της ίδιας της πληροφορίας (π.χ. βίντεο). 
  
 
4.2.1 Γραμματικές πληροφορίες 
 
Σε αντίθεση με τα έντυπα λεξικά, όπου η πληροφορία της κλίσης περιγράφεται 
αποσπασματικά είτε με την επισήμανση ανώμαλων ή δύσκολων τύπων είτε με 
παραπομπή σε κάποιο κλιτικό παράδειγμα, που αναπτύσσεται πλήρως σε άλλο 
σημείο της μεγαδομής του λεξικού, στα ΗΛ η πληροφορία αυτή μπορεί να 
παρουσιάζεται πληρέστερα και αναλυτικότερα. Ωστόσο, ελάχιστα είναι αυτά που 
εντέλει αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα, Ωστόσο, ελάχιστα είναι αυτά που εντέλει 
αξιοποιούν αυτή τη δυνατότητα, για παράδειγμα το Xenion [69], που απευθύνεται σε 
αλλόγλωσσους, και το διαδικτυακό Λεξισκόπιο [52], που βασίζεται σε μορφολογικό 
λεξικό 100.000 λέξεων (βλ. Εικόνα 5). 

 Αντίθετα, στα ΗΛ που δεν ενσωματώνουν μορφολογικό λεξικό, όπως στο ΛΚΝ 
[3] ή στο Μικρό [4], διατηρείται η συμβατική πρακτική με κωδικούς κλίσης δίπλα 
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στη λέξη-κεφαλή, οι οποίοι παραπέμπουν σε κλιτικά παραδείγματα που εμφανίζονται 
σε χωριστό παράθυρο ή οθόνη (βλ. Εικόνα 6).9 
 

Εικόνα 5: Παρουσίαση κλίσης στο Λεξισκόπιο [52]  

 
 
 

Εικόνα 6: Παρουσίαση κλίσης στο Μικρό [4] 

 
 
 

                                                 
9 Αποκαλυπτικά είναι, πάντως, τα σχόλια των χρηστών της ηλεκτρονικής έκδοσης του Μικρού [4] στο 
itunes σε σχέση με αυτή την πρακτική παρουσίασης της κλίσης, την οποία αντιλαμβάνονται ως 
αστοχία της εφαρμογής ή ως λάθος του σχεδιασμού και όχι ως μεταφορά της παραδοσιακής πρακτικής 
από τα έντυπα λεξικά («εγώ ζητάω να δω την κλίση της λέξης “βασιλόπουλο” και αυτό μού δείχνει τη 
λέξη “ξέφωτο”…). Για τις νέες ανάγκες και τις δεξιότητες αναφοράς των χρηστών των ΗΛ βλ. Lew 
2013. 
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4.2.2 Πολυμεσικό υλικό 
 
Το χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί εντελώς τα ΗΛ από όλα τα έντυπα είναι η 
δυνατότητα ενσωμάτωσης πολυμεσικού υλικού όπως φωτογραφίες, αρχεία ήχου ή 
βίντεο (βλ. Τρίγλωσσο [70]). 

Χαρακτηριστική είναι η αλλαγή που σημειώθηκε στον τρόπο περιγραφής της 
προφοράς σε σχέση με τα έντυπα. Συγκεκριμένα, καθώς η περιγραφή της προφοράς 
μέσω του φωνητικού αλφάβητου, κυρίως στα δίγλωσσα και πολύγλωσσα έντυπα 
λεξικά για αλλόγλωσσους, αποδείχθηκε αναποτελεσματική τόσο για ενήλικες 
χρήστες όσο και για μικρούς μαθητές, λόγω της δυσκολίας κατανόησης των 
φωνητικών συμβόλων (βλ. Sobkowiak 1999), αντικαταστάθηκε σε πολλά σύγχρονα 
ΗΛ από την ηχογραφημένη προφορά, την οποία οι χρήστες μπορούν να ακούσουν 
πατώντας με το ποντίκι στην αντίστοιχη πληροφορία της λέξης-κεφαλής που 
συμβουλεύονται.10  

Στα ΗΛ της νέας ελληνικής, η εκφώνηση λέξεων είναι αρκετά συχνή σε δίγλωσσα 
λεξικά, όπως Xenion [69] και Magenta [23-28], καθώς και στα περισσότερα λεξικά 
για κινητά και ταμπλέτες. Εναλλακτικά προς την τεχνική της ηχογράφησης, που είναι 
ιδιαίτερα δαπανηρή και απαιτεί μεγάλο αποθηκευτικό χώρο, το Κοραής [33] 
ενσωματώνει λογισμικό σύνθεσης φωνής. 

 
 

4.3 Φιλικότητα και ευελιξία της διεπαφής 
 
Σημαντικό πλεονέκτημα οποιουδήποτε λογισμικού είναι η φιλικότητα προς τον 
χρήστη. Στην περίπτωση των ΗΛ, η φιλικότητα περιλαμβάνει δύο επίπεδα: ένα 
στατικό και ένα δυναμικό. 

Το στατικό επίπεδο αφορά:  
 τη δομή και την παρουσίαση της λεξικογραφικής πληροφορίας και την 

προεπιλεγμένη μορφή (lay out) της διεπαφής (γραμματοσειρά, χρώματα, φόντο, 
διάταξη κτλ.) 

 την ύπαρξη ή όχι οδηγού χρήσης που περιγράφει αναλυτικά τους τρόπους 
αναζήτησης και τις δυνατότητες του λογισμικού (π.χ. Τρίγλωσσο [68], ΛΚΝ [3]) 
ή περιλαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τον σχεδιασμό και τη συντακτική ομάδα  
του λεξικού (βλ. Κοραής [33]) 

 την απλοποίηση της λεξικογραφικής μεταγλώσσας με την κατάργηση συμβόλων 
και συντμήσεων (π.χ. στο Πολύγλωσσο [18] οι ενδείξεις του θεματικού τομέα και 
της γραμματικής κατηγορίας δίνονται ολογράφως) ή με την επεξήγησή τους σε 
χωριστό αναδυόμενο παράθυρο (π.χ. ΛΚΝ [3], Κοραής [33]). 

Το δυναμικό επίπεδο αφορά την ευελιξία της διεπαφής και τη δυνατότητα 
προσαρμογής και εξατομίκευσης της παρουσίασης ανάλογα με τις μόνιμες ή 
παροδικές ανάγκες και προτιμήσεις του χρήστη (Sobkowiak 1999: 257). Σύμφωνα με 
τον Lew (2011b) αναγνωρίζονται δύο είδη προσαρμογής: 

α) προσαρμογή ελεγχόμενη από την εφαρμογή (application-controlled 
customization): η εφαρμογή διατηρεί ιστορικό των ενεργειών του χρήστη ώστε να 
μπορεί να προσδιορίζει το είδος της εργασίας του και να προσαρμόζει ανάλογα τον 
τρόπο της παρουσίασης. Παράδειγμα: αυτόματη αποθήκευση των πρόσφατων 
αναζητήσεων του χρήστη (ιστορικό) στα λεξικά για ταμπλέτες. 
                                                 
10 Πρβ..τα ΗΛ εκμάθησης της αγγλικής, όπου οι χρήστες μπορούν να ακούσουν όχι μόνο μία αλλά 
διαφορετικές παραλλαγές προφοράς της ίδιας λέξης ανάλογα με τη γεωγραφική κατανομή (π.χ. 
βρετανική και αμερικανική προφορά). 
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β) προσαρμογή ελεγχόμενη από τον χρήστη (user-controlled customization): ο 
χρήστης είτε επιλέγει άμεσα τα στοιχεία της μικροδομής που θέλει να συμβουλευτεί, 
είτε προσδιορίζει το είδος της εργασίας που θέλει να πραγματοποιήσει, προκειμένου 
να δει τα σχετικά στοιχεία/πεδία της μικροδομής όπως έχουν εκ των προτέρων 
προσδιοριστεί από τους λεξικογράφους ή τους πληροφορικούς.  

Αναφέρουμε ενδεικτικά παραδείγματα ελεγχόμενης από τον χρήστη προσαρμογής 
που εντοπίστηκαν στα ΗΛ που μελετήθηκαν: 
 Επιλογές ως προς την εμφάνιση (χρώματα, μέγεθος γραμματοσειράς) (settings), 

π.χ. Word up lite [29], Κοραής [33]. 
 Επιλογές ως προς την προβολή περισσότερων ή λιγότερων πληροφοριών 

(more/less) για ένα λήμμα, όπως στο Ελληνικό [1] (αν και στο «+» απλώς ενθέτει 
σε επανάληψη το περιεχόμενο του παλαιότερου Μείζον [7]), ή ως προς τον τρόπο 
προβολής τους (Κανονική/Συμπυκνωμένη/Εκτεταμένη), όπως στο Γεωργακά 
[20].  

 Επιλογές ως προς τα αποτελέσματα της αναζήτησης (results options) π.χ. Κοραής 
[33]: ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει ποιο/α πεδίο/α της εγγραφής επιθυμεί να 
βλέπει όταν συμβουλεύεται το λεξικό (π.χ. προφορά, κλίση, συλλαβισμό, 
ορισμούς, παραδείγματα, συνώνυμα κτλ.). 

 Επιλογές ως προς το πεδίο αναζήτησης (search options) π.χ. Κοραής [33], ΛΚΝ 
[3]: ο χρήστης μπορεί να προσδιορίσει σε ποιο πεδίο της εγγραφής αναζητά τη 
λέξη που ψάχνει (π.χ. ορισμούς, παραδείγματα, συνώνυμα κτλ.). 

 Επιλογές ως προς την αποθήκευση λημμάτων που τον ενδιαφέρουν στο «καλάθι» 
του, όπως στο ΛΚΝ [3] και στο Γεωργακά [20]. 

 
 
5. Συμπεράσματα – προτάσεις 
 
Το υλικό που συγκεντρώσαμε και εξετάσαμε παρουσιάζεται ιδιαίτερα ανομοιογενές 
τόσο ως προς τη λειτουργικότητα των ηλεκτρονικών εφαρμογών όσο και ως προς την 
ποιότητα του περιεχομένου. Εστιάζοντας στα χαρακτηριστικά των ΗΛ που τα 
διαφοροποιούν από τα έντυπα, διαπιστώνουμε ότι σε μεγάλο βαθμό τα διαθέσιμα ΗΛ 
της νέας ελληνικής αναπαράγουν – είτε λόγω έλλειψης σχεδιασμού είτε λόγω 
αναδρομικής ψηφιοποίησης – συμβάσεις και πρακτικές των έντυπων εκδόσεων (π.χ. 
ερμητική μεταγλώσσα, αποσπασματική παρουσίαση της κλίσης, έμφαση στις 
μονολεκτικές λεξικές μονάδες) και δεν αξιοποιούν επαρκώς τις δυνατότητες του 
ηλεκτρονικού μέσου όσον αφορά την αναζήτηση, την ενσωμάτωση πρόσθετης 
πληροφορίας ή την ευελιξία της διεπαφής. 

Με στόχο τη βελτίωση των μελλοντικών λεξικογραφικών προϊόντων προτείνουμε 
καταρχήν τον σχεδιασμό και την υλοποίηση πρωτογενών ΗΛ σύμφωνα με τις 
βασικές αρχές και της σύγχρονης ηλεκτρονικής λεξικογραφίας καθώς και την πιο 
συστηματική ενσωμάτωση της ήδη υπάρχουσας για τα νέα ελληνικά τεχνογνωσίας 
και υποδομής (λημματοποίηση, σύνθεση φωνής, παραγωγή κλίσης, ορθογραφική 
διόρθωση, σύνδεση με σώματα κειμένων). Για να επιτευχθεί αυτό, απαιτείται η στενή 
συνεργασία τόσο μεταξύ λεξικογράφων και πληροφορικών όσο και μεταξύ 
εμπορικού και ακαδημαϊκού χώρου, με απώτερο στόχο τον σχεδιασμό προϊόντων που 
θα λαμβάνουν υπόψη τις πραγματικές ανάγκες και θα ανταποκρίνονται στις 
δεξιότητες της σύγχρονης αλλά και της μελλοντικής γενιάς χρηστών των ΗΛ. 
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Παράρτημα: Κατάλογος ΗΛ της νέας ελληνικής 
 
Οι ημερομηνίες, όπου υπάρχουν, αφορούν την ηλεκτρονική έκδοση. Οι αγκύλες < > 
δηλώνουν διαδικτυακή έκδοση, ενώ οι αγκύλες { } δηλώνουν καταφορτώσιμη 
έκδοση (τοπικά εκτελέσιμη). Ημερομηνία τελευταίας πρόσβασης 20/2/2014. 
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[ΚΙΝΗΤΑ/ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ] 
[31] Mobile Systems, PONS compact greek < > german 

[ΚΙΝΗΤΑ/ΤΑΜΠΛΕΤΕΣ] 
[32] Pathfinder, Ελληνοαγγλικό και αγγλοελληνικό λεξικό 

[<http://lexicon.pathfinder.gr/>] 
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Γ. Ειδικά μονόγλωσσα 
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Abstract 
 
Στην εργασία αυτή μελετώνται όψεις του φαινομένου της μεταβατικότητας με 
αναφορά σε γλωσσικά δεδομένα που αντλήθηκαν από σώματα κειμένων της Νέας 
Ελληνικής και επισημειώθηκαν για τις επιμέρους σημασίες των ρημάτων. Οι 
ρηματικές σημασίες ορίστηκαν με διαδικασία η οποία εξασφαλίζει τη μέγιστη 
συμφωνία μεταξύ των επισημειωτών. Μελετήθηκαν χωριστά οι κατανομές των 
άδηλων αντικειμένων (implicit objects), των κλιτικών και των αντικειμένων που 
υλοποιούνται από μια ΟΦ με κεφαλή ένα όνομα. Οι κατανομές αυτές φαίνεται να 
συμπεριφέρονται διαφορετικά επηρεαζόμενες από τη σημασία των ρηματικών 
κατηγορημάτων και από το φαινόμενο της πολυσημίας.  
 
Keywords: clitics, transitivity, polysemy, implicit object, causativity 
 
 
1. Senses and Transitivity 

 
It is generally acknowledged, especially in the work on verb diathesis alternations, 
that verbal syntactic properties and meaning are closely related. While this is not a 
rule-without-exception, it is a strong generalization that still deserves further 
exploration. In this work we present some quantitative data on transitivity, a 
prototypically verbal syntactic property.  In the remainder of this work, we use the 
term “object” for “direct object”. For each verbal sense we offer a picture of two 
distributions: ratio of number of implicit objects (a phenomenon listed among verb 
diathesis alternations, Levin 1993) to overall occurrences of a verb lemma and ratio of 
number of object weak pronouns (clitics) to number of object NPs (that is the sum of 
the number of object NPs with a noun head (‘content NPs’ from now on) and the 
number of object clitics). As far as we can ascertain, the distribution of clitics has 
never been considered independently of the content object NP distribution. Our study 
suggests that the two distributions play a role in verb sense classification. 

In what follows, we briefly present state-of-the-art approaches to the phenomenon 
of implicit objects. Next, we explain the method we used to obtain our measurements, 
discuss how they fit with the literature and whether they suggest a new way of 
viewing the function of clitics in language. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
987-997. Rhodes: University of the Aegean.



[  988  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 

1.1 Implicit objects 
 
In many languages, Greek and English included, several (1) but not all (2) transitive 
verbs might appear without their direct objects: 
 

(1) O Πέτρος μαγείρεψε (το κοτόπουλο) πριν πάει στη δουλειά. 
Petros cooked (the chicken) before going to work. 

(2) O Πέτρος καταβρόχθισε *(το κοτόπουλο) πριν πάει στη δουλειά. 
Petros devoured *(the chicken) before going to work. 
 

Ruppenhofer (2005) distinguishes between 
 indefinite null instantiations of grammatical objects that receive an 

existential interpretation: in Petros cooked Ǿ (1) it is understood that there 
exists something that Peter cooked but it is unspecified, and 
 definite null instantiations of grammatical objects where the omitted 

argument is bound by some antecedent:  
του έδωσε την εφημερίδα και αυτός άρχισε να διαβάζει Ǿ φωναχτά 
she gave him the newspaper and he started reading Ǿ loudly 

 
Both types of null instantiation can be a lexical property or a constructional one. 

For instance, the Deprofiled Object Construction (Goldberg 2005) licenses both object 
deletion and habitual readings, even with causative verbs eg. Petros always cooks Ǿ 
in the evening.  An explanation of implicit object phenomena should be sought, 
according to Ruppenhofer (2005), in a combination of pragmatics that influences 
discourse and of Frame lexical semantics. In particular, Ruppenhoffer argues that null 
instantiation is a Frame property that all the verbs in a particular Frame will share.  Of 
course, this makes sense if verbs have been selected to participate in a Frame with 
criteria other than their tendency to drop their object.  

Levin (2000) argues that “cause” -a non aspectual semantic property- renders 
objects obligatory while clearly aspectual properties, such as “activity” and 
“accomplishment”, do not. She sets apart the notion “cause” from verbal aspectual 
properties. She argues that causative verbs have an obligatory object because a 
causative event in fact consists of two sub-events, the “cause’ sub-event and the sub-
event caused.  She adheres to ‘The Argument per Sub-event Condition: There must be 
at least one argument XP in the syntax per sub-event in the event structure” 
(Rappaport Hovav & Levin 1998). In a language like Greek, the “cause” event is 
syntactically represented by the subject of the causative verb, while the caused event 
is represented by the object of the causative verb. The two sub-events do not 
necessarily unfold simultaneously and this semantic trait is proposed by Levin as a 
diagnostic for causative verb identification. For instance, John injured Sue with a 
stone does not entail that Sue was injured the moment John caused, say, the 
downwards movement of the stone but some time afterwards, when it crashed on Sue. 
When cause and caused event overlap, an activity verb results and the presence of an 
object is not obligatory because the subject alone fulfills the requirements of the 
Argument per Sub-event Condition. She argues that consumption verbs, such as eat, 
might have a cause component, however, as the cause event and the resulting 
ingestion event unfold together only one event can be identified, therefore the object 
XP of eat can be omitted.  

On a different par, Resnik (1996) argues that verbs that strongly select their 
objects, such as eat and drink, tend to drop them as easily recoverable. This is the 
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argument of inferability or typicality (Fellbaum & Kegl 1989) that Resnik expressed 
formally by modelling selectional constraints.  Based on measurements on three 
different corpora of English, he ranks verbs on a scale of increasing object presence 
(3) and the verbs that stronger select their objects tend to appear first.   
 

(3) Classification of verbs with respect to implicit object alternations 
ALTERNATING  
call drink eat explain hear pack play pour pull push read sing steal watch write 
NON-ALTERNATING  
bring catch do find get give hang have hit like make open put say see show take 
want wear 
(Resnik 1996: 148) 

 
In his experiments, Resnik did not distinguish among different senses of verbs.  

However, his approach does not reveal certain interesting aspects of transitivity that in 
some ways question Resnik’s results: 
 

1. The extremes of the verbal sense continuum may be very different, for instance, 
the Greek verb τρώω literally means eat but it has the additional frequently used sense 
to illegally or unethically take other people’s goods/property and use them for  own 
benefit; this usage of the verb is exemplified in (4).  It can be argued on independent 
grounds that the second sense is lexicalized because (i) it is often used without an 
object, especially in colloquial speech, (ii) word order is not fixed in the structures 
where it occurs and (iii) it can passivise therefore it is hardly a MultiWord Expression 
(MWE). Similarly, this sense of τρώω does not seem to behave like a light verb either 
as there is no verb related to the object nouns that this sense selects that could replace 
the V+NP structure (4) (Laporte et al. 2008).  
 

(4) Αναφέρει ρεπορτάζ της εφημερίδας “…” με τίτλο «Ύποπτος ο ρόλος του 
Ρουσέλ, θέλουν να σκοτώσουν την Αθηνά» και υπότιτλο «Για να της φάνε την 
περιουσία» (HNC - http://hnc.ilsp.gr/) 

      He refers to an article of the newspaper “…” with the title “The role of Russel 
is suspicious, they want to kill Athena” and the subtitle “In order to deprive her of 
her property” 
 

Our measurements showed that there is a remarkable difference in implicit object 
tendency between these two senses of the verb τρώω that would have been neglected 
if senses had not been separated. 

 
Table 1: Tendency for implicit objects of two senses of τρώω 

Sense of τρώω-eat % implicit objects 
eat 0.54 

illegally or unethically take other people’s 
goods/property and use them for  own benefit 0.92 

 
2. Consider the verb πίνω “drink” that is listed by Resnik second in the object 

omitting verb hierarchy above (3). Very similarly to English, in Modern Greek the 
intransitive usage of πίνω has the sense ‘drink alcohol’. Contrary to Resnik’s 
predictions, literal πίνω requires a content NP (rather than a clitic), see Table 2.  The 
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distribution of the two senses in the Greek corpus is such that the results would have 
been seriously blurred if senses had not been treated separately.  
 

Table 2:  The senses of πίνω “drink” 
#Transitives 

#Total occurrences 
#Clitics 

#Transitives Sense English translation 

0,9177 0,09776 πίνω drink 
0,0539 1 πίνω_αλκοόλ drink_alcohol 

 
3. Very specific selection requirements do not seem to entail object omission. 

Similarly to the verb πίνω (point 2 above), the verb χειρουργώ “operate on” certainly 
has very specific selection restrictions. In the HNC, there were 62 active occurrences 
of χειρουργώ of which 67,8% selected a human entity as an object, another 4,8% 
selected a body-part as an object and 27,4% were intransitive usages, all of them in 
the habitual mode. In other words, despite the very strict selection restrictions, the 
verb χειρουργώ does not really drop its object (72,58% transitive occurrences). 
 

Table 3: Distribution of objects of the verb χειρουργώ “operate on” in the HNC 

 
Structure (active 

forms 
of ‘χειρουργώ’) 

% 
(HNC) Usage example English Translation 

1 
Subj-Agent Verb 
Obj- 
Entity 

41/62 
66,2% 

Στην καριέρα μου, έτυχε 
παλιά να χειρουργήσω 
μερικούς από τους πιο 
στενούς μου φίλους 

In my career, it 
happened to me in the 
past to operate on 
some of my best 
friends 

2 

Subj-Agent Verb 
Obj- 
Entity για-PP-
Illness 

1/62 
1,6% 

Ένα παιδάκι που 
χειρουργούμε για 
αμυγδαλές μπορεί να 
μείνει στο νοσοκομείο 2 
ημέρες 

A child which we 
operate on for 
tonsillitis can stay in 
the hospital for 2 days 

3 

Subj-Agent Verb 
[Obj- 
Bodypart +POSS-
Entity] 

2/62 
3,2% 

Ο ίδιος είχε χειρουργήσει 
τη μύτη του Φρόυντ δύο 
φορές, την πρώτη στη 
Βιέννη το 1895 

The same person had 
operated twice on the 
nose of Froyd. The 
first time was in 1895 
in Vienna. 

4 
Subj-Agent Verb 
Obj- 
Bodypart 

1/62 
1,6% 
 

Χειρουργεί μόνο 
θυρεοειδείς. 

Ηe operates on 
thyroids only. 

5 Subj-Agent Verb 17/62 
27,4% 

Ενώ αυτός που 
χειρουργεί δεν μπορεί να 
χειρουργεί εν τη απουσία 
του.... 

While the one who 
operates on can not 
operate on while he is 
absent… 

 
Goldberg (2005) considers object omission as both lexically specified and induced 

by certain grammatical constructions such as habitual usages of verbs (for an example 
see Table 3: 5), an approach we generally adopt. We support that our measurements 
may shed some light to the meaning of “lexically specified” object omission tendency. 
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1.2 The role of clitics in verb meaning 
 
In this work we explore two distributions:   
 ratio of number of implicit objects  to overall occurrences of a verb lemma,  and 
 ratio of number of object weak pronouns (clitics)  to number of object NPs (that is 
the sum of the number of object NPs with a noun head (‘content NPs’ from now on) 
and the number of object clitics). 

As far as we can ascertain, this is the first time that the distributions of clitics and 
object content NPs are contrastively studied aiming at a better understanding of the 
interplay between the semantic and syntactic properties of verb predicates. 
 
 
2. Measurements 
 
2.1 Data collection and verb sense disambiguation  
 
We drew data from the Hellenic National Corpus (http://hnc.ilsp.gr/ - ~50M words) 
that allows lemma searches and returns maximum 2000 hits/lemma. We worked with 
30 verbs from the thematic domains of medicine, ingestion, natural senses and verbs 
of contact. The semantic classes and the verbs were chosen at random.  We used the 
conceptually organized onomasiological lexicon “Onomasticon” (Βονσταντζόγλου 
1964) to retrieve verbs in the above thematic domains. 

The corpus returned several usages/senses of each polysemous verb. Some verbs 
are not polysemous, such as the verb χειρουργώ “operate on”. Verbs of the 
achievement/accomplishment aspectual type are less polysemous than activity verbs. 
We identified senses, light verb usages and multiword expressions of each verb (if 
they existed).  In order to identify the different usages we adopted the following 
method: 

 
1. The retrieved sentences were grouped in senses according to our intuitions as 

native speakers of the language without reference to some lexicon (Kilgrarriff 1997). 
As sense identification diagnostics we used synonymy, translation to English, French 
and German, zeugma (Cruse 1991), subcategorisation properties and participation to 
certain verb alternations. Of course, it is well known that such diagnostics do not 
cooperate with each other seamlessly (Palmer et al, 2005) so, for ten of those verbs, 
the most polysemous ones, we performed extended inter-annotation and inter-
grouping experiments. The aim of the inter-annotation experiments was: 

 
a. To settle to senses with maximum degree of community acceptance 
b. To settle to senses with maximum degree of inter-annotator agreement 

 
2. MWEs and light verb constructions that were identified in the corpus were set 

apart from the sense identification exercise.  
 

We labeled verbs according to their aspectual type. We used the label ACH to 
denote Achievements/Accomplishments, namely events with an inherent telic point 
such as the verb θεραπεύω “cure” and the label ACT to denote Activities, namely 
events with no inherent telic point such as the verb ακούω “hear, listen”. 
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3. We identified causative and non-causative verbal senses. There are causative 
senses in our sample that are Activities (5).  
 

(5)  Χρόνια τον έτρωγε ο θάνατος του γιου του αλλά τώρα με το νεογέννητο έχει 
πάρει πάνω του. 

«For years the death of his son was eating him but now he has recovered because of 
his newborn child”. 

 
4. We distinguished between literal senses and non-literal ones. Most of our verbs 

had one literal sense which we marked with the number 1 (ACT1, ACH1). There was 
one verb in our sample with two senses αρπάζω “grab”;“steal” with a very similar 
distribution but a different aspectual type; we classified both these senses as literal.  
Non-literal senses were all marked with number 2 (ACT2, ACH2) (Fig. 1). 
 

5. We plotted each verbal sense against (i) ratio of number of transitive 
occurrences to number of occurrences of a verbal sense and (ii) ratio of number of 
clitics to number of transitive occurrences. We plotted 56 senses drawing on 239 
examples/sense (average) (Fig. 1).  
 
 
2.2 Discussion on the plots 

 
In this section we present our two-dimensional plots and discuss them. 

Causative verbs, all of them of the ACH type, cluster in an area of, so to say “high 
transitivity”, where less that 12% of grammatical objects are omitted and usage of 
clitics ranges between 15% and 40% of the transitive occurrences (Fig. 2).  However, 
the same area of the chart is also populated by non-causative verbs, all of them of the 
ACT type (Fig. 3). These verbs still keep their objects close to them, for instance the 
verb εξετάζω “examine medically”. Therefore, the Argument per Sub-event Condition 
is only a sufficient condition: two independently unfolding sub-events in a verbal 
meaning ensure high transitivity but the inverse does not hold.  
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Fig. 1: Transitivity and Clitic percentage for all senses 

 
Fig. 2: Transitivity and Clitic percentage for primary sense of Achievements 
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Fig. 3: Transitivity and Clitic percentage for the primary senses of Activities 

 
 
ACT1 senses are spread all over the chart (Fig. 3). Several ACT1 senses, but no  

ACT2 ones (Figure 4) occupy areas of low transitivity. This distribution of 
ACT1/ACT2 senses might be considered to support Resnik’s strong selection 
restrictions argument because it could be argued that it is more likely to obtain 
prototypicality effects with the literal senses of verbs.  

However, the literal senses of the verbs πίνω “drink”(Table 2) and μασάω “chew” 
that appear to be rather transitive, normally select a specific type of object, namely 
drinkable and chewable entities1, just like τρώω “eat” and μαγειρεύω (cook) are 
considered by Resnik to strongly select their objects. Thus, τρώω and μαγειρεύω 
behave according to Resnik’s predictions but πίνω and μασάω do not.    An 
explanation for the high transitivity of πίνω and μασάω may be that the language also 
makes available the ACT2 senses πίνω “drink alcohol” and μασάω “to be easily 
convinced” that both somehow encapsulate their object into their meaning. In 
particular, πίνω encapsulates the class of objects alcoholic drink and μασάω the class 
of objects types of speech2. Both these senses are strongly intransitive. To put it 
differently, we propose that the particular pairs ACT1/ACT2 of πίνω and μασάω 
could be understood as “systems” within the Greek language: the “intransitivity” of 
the one member of the pair contrasts with the “transitivity” of the other. This is a 
contrast in syntactic properties that highlights the semantic difference and contributes 
to verb sense disambiguation. 

Different senses of the same verb are always positioned in some distance from 
each other on the plot.  For instance, Table 4 presents the measurements for the 
different senses of the verb κοιτάζω “look”.  On the two-dimensional chart (Fig. 5), 
these senses are situated within a certain distance from each other as each one of them 
has different tendencies as regards object omission and usage of clitics.  This 
observation is quite similar to the observation made just before concerning the 

                                                 
1  Our corpus examples of chewable things were chewing gums, tobacco and some foods.  
2 For this sense of μασάω HNC returned only structures of the type δεν (τα) μασάω. Although this is 
attested as the most frequent structure with the verb μασάω in the particular sense, this is not a MWE 
because the particular sense is found in many other structures with a compositional meaning. Thus, we 
enriched our corpus with some (rare enough) compositional examples from the web but did not take 
them into account in our measurements.  
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ACT1/ACT2 senses of πίνω “drink”, μασάω “chew”. It seems then that the 
distribution of content NPs and clitics helps to distinguish the different senses of 
verbs.  

Fig. 4: Transitivity and Clitic percentage for the secondary senses of Activities 

 
 

Table 4: The different senses of of the verb κοιτάζω “look” 

Sense type #Transitives 
#Total occurrences 

#Clitics 
#Transitives Sense/English translation 

act 1 0.84893 0.58007 κοιτάζω/look 

act 2 0.7333 0.181818 κοιτάζω/pay attention to -
observe 

act 2 0.3333 0.16667 κοιτάζω/look after 
 

In our plots a distance can be observed only among different senses. Metaphorical 
usages of a sense tend to cluster in the same area as the literal one, as if it was one and 
the same sense. This is illustrated with the metaphorical usages of καταβροχθίζω 
“devour” (6) and καταπίνω “swallow”.  

 
(6) Εν προκειμένω μάλιστα, πριν ακόμη ρίξουν τον Βασίλειο στη φωτιά, οι φλόγες 

έμοιαζαν να αναζητούν να τον αρπάξουν και να τον καταβροχθίσουν. 
‘In this case actually, long before they threw Vassilios on the fire, the flames looked 
as if they were trying to grab and devour him.’ 

 
At this point we would like to remind the reader of the fact that the verbs were 

randomly chosen and that we used all the material that HNC contained for each verb 
without excluding or adding anything (unless otherwise stated in this paper).  In 
addition, we have used a considerable number of sentences for each sense (about 240 
sentences for each sense, variation etc). Our measurements clearly show that distinct 
senses of the same verb are always well apart from each other. 
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Fig. 5: Transitivity and Clitic percentage for the senses of κοιτάζω-look 

 
 

Fig. 6: Transitivity and Clitic percentage for the senses of καταπινω-swallow 

 
 
 
3. Conclusion 

 
Our measurements, for the first time in the literature, strongly suggest that the 
distributions of implicit objects, content object NPs and clitics of Modern Greek offer 
a surface syntactic means for distinguishing the different senses of a verb. If this is 
true, then it should be taken into account in any theory of transitivity because it 
interacts with other generalizations yielding surprising results. Thus, the intransitive 
usage of πίνω “drink” seems to force the literal usage of the verb to require a content 
NP as an object despite the strong selection restrictions it exerts on it. On the other 
hand, the different senses of a verb allow for different distributions, thus providing a 
good source of evidence for Verb Sense Disambiguation Systems (Anastasopoulos 
2013). More measurements with more predicates would reveal more intriguing 
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aspects of verbal transitivity and polysemy as well as the various linguistic factors that 
together determine these phenomena.   
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Abstract 
 
The main aim of this paper is to compare phraseological units with colour terms in 
Modern Greek, Bulgarian and Russian. The main focus of the comparative analysis is 
on the problem of evaluativeness in the semantic structure of colour idioms, pointing 
out similarities and differences. We propose classification of colour idioms according 
to the factors which forms the basis of value meaning.  
 
Λέξεις-κλειδιά: φρασεολογική μονάδα, χρωματικός όρος, phraseological unit, colour 
term 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η γλωσσική εννοιοποίηση των χρωμάτων προσελκύει το ερευνητικό ενδιαφέρον όλων 
σχεδόν των επιμέρους κλάδων της γλωσσολογίας, αξιοποιώντας το εύρος των 
δυνατών θεωρητικών προσεγγίσεων (βλ. ενδεικτικά Berlin & Kay 1969, MacLaury 
1997, Wierzbicka 1990, 1996, Steinvall 2002, Sandford 2011, Androulaki et al. 2006, 
για τη σλαβική και τη βαλκανική γλωσσολογία βλ. επιπλέον Frumkina 1984, Tokarski 
1995, Waszakowa 2000, Kul’pina 2001, 2002, Grzegorczykowa 2000, Аlmaleh 1997, 
2006, Rakhillina 2008, Rakhilina & Paramei 2011, Petrova 2011, Аssenova & 
Alexova 2008, Аssenova & Dukova 2011). 

Στη μελέτη αυτή αξιοποιούμε μια γλωσσική διάσταση που από όσο γνωρίζουμε δεν 
έχει διερευνηθεί συγκριτικά για τις γλώσσες που εξετάζουμε.1 Στηριζόμαστε σε 
γλωσσικό υλικό, αποτελούμενο από φρασεολογικές μονάδες με λεξικοποιημένα 
συστατικά δηλωτικά χρώματος σε τρεις γλώσσες – ελληνική, ρωσική και βουλγαρική. 
Μας ενδιαφέρει η «μη χρωματική» ανάγνωση των χρωματικών όρων στους 
φρασεολογισμούς και οι έννοιες που προκύπτουν από αυτήν. Στόχος της έρευνάς μας 
είναι, κατά πρώτο λόγο, να μελετήσουμε αν και σε ποιο βαθμό τα χρώματα στα 
φρασεολογικά συστήματα των τριών γλωσσών εννοιοποιούνται με όμοιο τρόπο. Θα 
δώσουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη μελέτη των αξιολογικών στοιχείων στη 
σημασιολογική δομή των χρωματικών όρων. Στοχεύουμε στην ανάδειξη των 
μεταφορικών δυνατοτήτων των λεξημάτων δηλωτικών χρώματος, των 
σημασιολογικών αντιθέσεων και των απορρεουσών από αυτές πολιτισμικές 
συνδηλώσεις-φόρμουλες.2  

                                                 
1 Η συμμετοχή των χρωματικών όρων στα φρασεολογικά συστήματα των τριών υπό εξέταση γλωσσών 
έχει μελετηθεί ξεχωριστά για κάθε μια, αναφορές στα λεξήματα δηλωτικά χρώματος ως συστατικά των 
παγιωμένων εκφράσεων στην ελληνική βλ. στη Χιώτη (2010: 216-217), Alexandri (2011: 355-362), για 
τη βουλγαρική βλ. ενδεικτικά Nedkova (2003), Toncheva (2013), για τη ρωσική Kezina (2008), 
Zavjalova (2007). 
2 Από τη γνωσιακή γλωσσολογία το χρώμα εξετάζεται ως στοιχείο που αποκαλύπτει πολιτισμικά 
σύμβολα, δηλαδή πολιτισμικά εξαρτώμενα στοιχεία γνώσης. Επίσης βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
998-1012. Rhodes: University of the Aegean.
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2. Προκαταρκτικές θεωρητικές διευκρινήσεις 
 
2.1 Φρασεολογική μονάδα (ΦΜ) – ορισμός 

 
Το γεγονός ότι δεν έχει εξασφαλιστεί ομόθυμη αποδοχή ορολογίας επιβάλλει μια 
αρχική αποσαφήνιση των όρων, αναφερόμενων στους λεξικούς συνδυασμούς που 
αποτελούν το αντικείμενο της μελέτης, δεδομένου ότι η αντιπαραθετική προσέγγιση 
στη φρασεολογία σε μεγάλο βαθμό εξαρτάται από τον καθορισμό του στάτους των 
φρασεολογικών μονάδων (Mokienko 2000: 337). 

Στην εργασία υιοθετούμε και χρησιμοποιούμε τον όρο ‘φρασεολογική μονάδα’ 
(ΦΜ) (και εναλλακτικά τον όρο ‘φρασεολογισμός’). Ορίζουμε τις ΦΜ ως σταθερούς 
συνδυασμούς με πάγια και συμβατική μορφή, με δυο ή περισσότερα συστατικά, οι 
οποίοι επανερμηνεύονται με σημασία διαφορετική από τη σημασία του αθροίσματος 
των λεξικών συστατικών τους (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006: 10, 
Μότσιου 2012: 960-961), και με λειτουργία δευτερεύουσας κατονομασίας 
(secondary/indirect/figurative nomination). Τα συστατικά της ΦΜ δεν έχουν 
αυτόνομη σημασία αλλά μπορούν να καθορίζουν τη σημασία της μονάδας, 
δημιουργώντας εικονοσχήματα (image-schemas) με μεταφορική ή μετωνυμική βάση.  

 
 

2.2 Φρασεολογικές μονάδες με λεξήματα δηλωτικά χρώματος 
 

Οι ΦΜ με συστατικό χρωματικό όρο αποτελούν ποσοτικά σημαντική και ευδιάκριτη 
κατηγορία. Η αισθητή παρουσία των χρωματικών όρων στη φρασεολογία οφείλεται 
στις δυνατότητες μεταφορικής επανερμηνείας τους σε «μη χρωματικές» έννοιες.3 Tο 
λέξημα δηλωτικό χρώματος εμφανίζεται ως σημασιολογικός πυρήνας της 
φρασεολογικής μονάδας, η οποία διαμορφώνει τη φρασεολογική σημασία της με 
βάση το συμβολισμό των χρωμάτων, σε συνδυασμό με μεταφορικές και μετωνυμικές 
επεκτάσεις (Steinvall 2002: 187-215).4 Συνδυασμοί στους οποίους ο χρωματικός όρος 
είναι περιφερειακό ή τυχαίο δομικό στοιχείο δεν εξετάζονται: π.χ. ‘κάνω κπ. μαύρο 
στο ξύλο’, τον δέρνω πολύ, ρως. ‘доводить до белого каления’(εξοργίζω κάποιον 
υπερβολικά). 

Επειδή οι χρωματικοί όροι συμμετέχουν σε μεγάλο αριθμό ονοματικών φράσεων 
(Acolour + S) - που δείχνει να είναι ιδιαίτερα παραγωγικό δομικό μοντέλο5 - ανακύπτει 
η ανάγκη οριοθέτησης των καθαυτό φρασεολογικών μονάδων (ΦΜ) από τις 
συνάψεις.6 Λαμβάνουμε υπόψη τις θέσεις της ρωσικής φρασεολογικής σχολής, όπου 
                                                                                                                                            
(1987: 393): Το χρώμα στη γλώσσα «[…] εμφανίζεται πολιτισμικά ιδιοσυστατικό, αφού το χρωματικό 
συνεχές τεμαχίζεται όχι μόνο συμβατικά αλλά και διαφορετικά στις διάφορες γλωσσικές κοινότητες». 
3 […] a figurative expression of a colour term is one in which the primary domain of the predication to 
which the colour term refers is not the colour domain (Steinvall 2002: 187). . 
4 Οι βασικές σημασίες των χρωμάτων συνδέονται με καθολικά πρότυπα με θεμελιώδη ρόλο για τις 
ανθρώπινες δραστηριότητες. Σύμφωνα με την A. Wierzbicka, η χρωματική αντίληψη είναι αποτέλεσμα 
σύνδεσης των οπτικών αντιλήψεων με ορισμένα πρότυπα/μοντέλα: με τη φωτιά, τον ήλιο, τη γη, τον 
ουρανό, τη μέρα, τη νύχτα κλπ. (Wierzbicka 1996: 287-330). 
5 Δεδομένης εξάλλου και της μεγάλης συχνότητας εμφάνισής τους στο λόγο και της τάσης διείσδυση 
στις σύγχρονες ευρωπαϊκές γλώσσες όλο και περισσότερων σταθερών συνδυασμών με επίθετο 
δηλωτικό χρώματος, συνήθως διεθνισμών - έκτυπων (calque) (Toncheva 2013). 
6 Αναλυτικότερα για τα κριτήρια διάκρισης των στερεότυπων φράσεων από τις συνάψεις βλ. Θώμου 
2003. Γενικότερα για τα ζητήματα των ορίων και της κατηγοριοποίησης των λεξικών συνάψεων 
ανάλογα με το βαθμό παγίωσής/δέσμευσης τους, βλ. ακόμη Χριστοφίδου (2012), Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη & Ευθυμίου (2006), Μίνη & Φωτοπούλου (2009), Μότσιου, Baranov& Dobrovol’skij 
(1996).  
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επίσης συνεχίζεται η συζήτηση γύρω από την οριοθέτηση των καθαυτό 
φρασεολογισμών σε σχέση με τους υπόλοιπους λιγότερο ή περισσότερο παγιωμένους 
λεξικούς συνδυασμούς (Baranov & Dobrovol’skij 1996, Mokienko 2000). Στην 
ρωσική παράδοση σε γενικές γραμμές εντάσσονται και οι απόψεις της βουλγαρικής 
φρασεολογίας (βλ. Nicheva 1987, Kaldieva-Zaharieva 2005, Bojadjiev 2011).7 
Θεωρούμε φρασεολογισμό τον συνδυασμό ‘άσπρη μέρα’, αλλά όχι ‘λευκός στοίχος’, 
‘πράσινη κάρτα’, επειδή μόνο ο πρώτος συνδυασμός πληρεί τα κριτήρια της 
«ιδιωματικότητας», δηλαδή εκτός από τη σταθερότητα της μορφής και τη μη 
κανονικότητα στη χρήση, επανερμηνεύεται πλήρως με σημασία «ευτυχισμένη, 
χαρούμενη, άνετη ζωή»8 (βλ. Baranov & Dobrovol’skij 1996). Έχει επανειλημμένα 
επισημανθεί πάντως ότι στις παραπάνω διακρίσεις δεν υπάρχουν σαφή όρια και θα 
μπορούσαμε να αναζητήσουμε ένα συνεχές (continuum) μεταξύ τους (Motsiou 2012: 
960-961, Toncheva 2012: 10). 

Παρόμοιους προβληματισμούς, ωστόσο, παρουσιάζουν και η ίδια η μεταφορική 
χρήση των χρωματικών όρων, καθώς «[…] δεν είναι πάντα εύκολο να τραβήξουμε 
διαχωριστική γραμμή μεταξύ της μεταφορικής και μη-μεταφορικής γλώσσας, 
δεδομένου ότι οι χρωματικοί όροι συχνά παραπέμπουν σε άλλες έννοιες» (Steinvall 
2002: 187). 

Πριν προχωρήσουμε στην ανάλυση, θεωρούμε απαραίτητη μια αναφορά στους 
βασικούς χρωματικούς όρους. Στη σύγχρονη ανθρωπολογία έγινε δεκτό το σχήμα των 
Berlin & Kay (1969). Οι συγγραφείς διακρίνουν 7 εξελικτικά στάδια της γλωσσικής 
κωδικοποίησης των χρωμάτων, οι γλώσσες των ανεπτυγμένων κοινωνιών διαθέτουν 
11 χρωματικούς όρους. Στην παρούσα εργασία θα περιοριστούμε στην παρουσίαση 
των χρωματικών όρων που δείχνουν την υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης στη 
φρασεολογία: το μαύρο, το άσπρο, το κόκκινο και το πράσινο.9  

 
 

2.3 Αξιολογική διάσταση των ΦΜ με χρωματικούς όρους  

Ο άνθρωπος χαρακτηρίζει τα επιμέρους τμήματα/τεμάχια του κόσμου, οργανώνοντάς 
τα σε διπολικές αξιολογικές δυάδες με σημείο (+ Καλό) ή (– Κακό) (Wierzbicka 1996: 
130-131). Έχει επανελειμμένα συζητηθεί η αξιολογική παράμετρος στη 
σημασιολογική δομή των χρωματικών όρων (Wierzbicka 1996: 298-301, Steinvall 
2002: Kezina 2008: 99-107), όπως επίσης και ο συστημικός χαρακτήρας του 
αξιολογικού στοιχείου στη φρασεολογική σημασία (βλ. Kezina 2008).  

Ως συστατικά των ΦΜ οι χρωματικοί όροι διαμορφώνουν τη συνολική αξιολογική 
αξία της μονάδας σε δυο επίπεδα: σε ένα επίπεδο επιμέρους αξιολόγησης, το οποίο 
είναι συνδεδεμένο με συγκεκριμένες αξιολογικές κατηγορίες, τοποθετημένες στο 
                                                 
7 Στη βουλγαρική βιβλιογραφία για τον ορισμό και την οριοθέτηση των φρασεολογικών μονάδων βλ. 
Кaldieva-Zaharieva (2005: 34). 
8 Να αναφερθούμε ξανά στη σημαντικότερη απόκλιση απόψεων στη φρασεολογία – στη στενή και στην 
ευρεία θεώρηση των ορίων και του όγκου της. Οι οπαδοί της ευρείας θεώρησης συμπεριλαμβάνουν 
όλους τους τύπους σταθερών συνδυασμών ανεξάρτητα από τα σημασιολογικά και λειτουργικά 
χαρακτηριστικά τους, δηλαδή από το βαθμό επανερμηνίας και συσχέτισης της σημασίας του συνόλου 
με τις σημασίες των συστατικών και τη λειτουργία τους (primary and secondary nomination). Oι 
Baranov & Dobrovol’skij (1996) επεξεργάζονται ορισμένα κριτήρια ‘ιδιωματικότητας’, ορίζοντας τις 
εξής παραμέτρους: υποχρεωτική επανερμηνεία (και διάφορα είδη επανερμηνείας) και η συνδεδεμένη με 
αυτήν αδιαφάνεια, σταθερότητα της μορφής και μη κανονικότητα στη χρήση. 
9 Σύμφωνα με τη Α. Χιώτη, στο corpus που διαθέτει διαπιστώνει τη χρήση χρωμάτων σε 45 εκφράσεις: 
μαύρο (22 φορές), άσπρο (8 φορές), κόκκινο (3 φορές), πράσινο (2 φορές), λευκό (2 φορές) (Χιώτη 
2010: 126-127). Στη βουλγαρική η στατιστική ανάλυση επίσης δείχνει μεγαλύτερη συχνότητα του 
άσπρου, του μαύρου και του κόκκινου (βλ. Toncheva 2013: 22). 
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ευρύτερο σύστημα γενικής αξιολόγησης ‘Καλό/Κακό’. Παράλληλα, δηλαδή, με την 
έννοια της γενικής αξιολόγησης (θετικής/αρνητικής) οι ΦΜ αντιπροσωπεύουν αξίες 
που ανήκουν σε διαφορετικές αξιακές σφαίρες, συνδεδεμένες με επιμέρους πλευρές 
της ανθρώπινης δραστηριότητας: στη γνωσιακή, στην οποία οι αξίες ορίζονται με τους 
όρους ‘αληθινό’ και ‘αναληθές, ψευδές’, στην αισθητική με βασικούς αξιακούς όρους 
το ‘όμορφο’ και το ‘άσχημο’, στην ηθική (ηθικό/ανήθικο), στη σφαίρα των 
αισθήσεων (ευχάριστο/δυσάρεστο), στην ωφελιμιστική σφαίρα 
(ωφέλιμο/ανώφελο/βλαβερό) κλπ. (Apresjan 1995, Puzynina 1992, Genev-Puhaleva 
2003).10  

Για τις ΦΜ με συστατικά λεξήματα δηλωτικά χρώματος προτείνουμε την κατάταξη 
τους σε αξιολογικές κατηγορίες, βασισμένες στον τύπο της αξίας (ή της αντι-αξίας), η 
οποία σχολιάζεται από το φρασεολογισμό. Κατατάσσουμε, δηλαδή, τις ΦΜ με 
συστατικό χρωματικό όρο σε τέσσερεις κατηγορίες: υπαρξιακής, αισθητικής, 
συναισθηματικής, ηθικής και κοινωνικής αξιολόγησης.  

 
 

3. Συγκριτική παρουσίαση των ΦΜ με χρωματικό όρο 
 
3.1 ΦΜ με χρωματικό όρο ‘μαύρο’ 

 
Στο σύστημα των καθολικών συμβόλων το μαύρο χρώμα συνδέεται με τη θλίψη, την 
απαισιοδοξία, την πικρία, τη δυστυχία, με το κακό και το ασυνείδητο (Chevalier & 
Geerbrant 1995: 586). Στις γλώσσες τις οποίες εξετάζουμε, το μαύρο συμμετέχει και 
στην εννοιοποίηση του θανάτου, της δυστυχίας, της κακοτυχίας.  

Στον Πίνακα 1 μπορούμε να παρατηρήσουμε την ενεργοποίηση του δυνητικού 
αξιολογικού διαπασών του χρωματικού όρου ‘μαύρο’ και την κατάταξη των ΦΜ σε 
διάφορες αξιολογικές κατηγορίες. Στις περιπτώσεις αυτές, ο χρωματικός όρος ‘μαύρο’ 
λειτουργεί ταξινομητικά11, κατατάσσοντας τις οντότητες σε υποκατηγορίες με βάση 
ορισμένες αξίες/αντι-αξίες και η αξιολογική σημασία εμφανίζεται ως αποκλειστική 
σημασία του (Steinvall 2002: 195).  

Στις δυο βαλκανικές γλώσσες – την ελληνική και τη βουλγαρική – το μαύρο χρώμα 
παρουσιάζει σαφή υπαρξιακή διάσταση και σύνδεση με την ιδέα του θανάτου: μαύρος 
καβαλάρης, μαύρος κόσμος.12  

Και στις τρεις γλώσσες το μαύρο συμμετέχει ως συστατικό σε ΦΜ, οι οποίες 
κατατάσσονται στην κατηγορία της συναισθηματικής αξιολόγησης και σχετίζονται με 
την εκδήλωση αρνητικών συναισθημάτων, της απαισιοδοξίας, της δυστυχίας, με το 
ατυχές, το δυσοίωνο, το τραγικό: τα βλέπω όλα μαύρα, βουλγ. černo mi e pred očite, 
ρως. videt’ v čjornom svete. 

Κοινή και για τις τρεις γλώσσες είναι η σύνδεση του μαύρου με τις ηθικές και 
κοινωνικές αντι-αξίες: μαύρη ψυχή, βουλγ. černa duša, ρως. č’ornaja duša. Ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον παρουσιάζει στη ρωσική η αντίθεση č’ornaja kost’/ belaja kost’ όπου η 
αντίθεση ‘άσπρο/μαύρο’ μαρκάρει κοινωνική διαφοροποίηση.  

Το μαύρο ως δείκτης αισθητικής αξιολόγησης δηλώνει το άσχημο (μαύρος σαν 
πίσσα, βουλγ. čeren kato katran, ρως. čjornyj kak djogot’), σε αντιδιαστολή με το 
άσπρο, το οποίο συνδέεται με την ομορφιά (βλ. Πίνακα 2). Αξίζει να σημειωθεί η 
                                                 
10 Έχει, πάντως, τονιστεί ότι η ταξινόμηση των επιμέρους αξιολογικών κατηγοριών παρουσιάζει 
δυσκολία εξαιτίας της ρευστότητα των ορίων ανάμεσα στις έννοιες (βλ. Arutjunova 1984). 
11 Ταξινομητική λειτουργία διαθέτουν μόνο οι βασικοί χρωματικοί όροι (Steinvall 2002: 218). 
12 Για τις μυθολογικές αντιλήψεις του θανάτου και για την εννοιοποίηση της αντίθεσης 
‘άσπρο/μαύρο’στις βαλκανικές γλώσσες βλ. Assenova & Аlexova 2008).  
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ύπαρξη μιας μοναδικής παγιωμένης έκφρασης στην ελληνική και στη βουλγαρική, 
στην οποία το μαύρο υποδηλώνεται ως όμορφο: για τα μαύρα σου μάτια, βουλγ. za 
chernite oči na njakogo (από τουρκ. kara gözler için).  

Η παρατήρηση ότι δεν καταγράφτηκαν ΦΜ με την επανερμηνεία του μαύρου ως 
κρυφού, άγνωστου, απαγορευμένου, παράνομου (μαύρη αγορά, μαύρα χρήματα), 
εξηγείται με το γεγονός ότι πρόκειται για μια σημασιολογική διάσταση, η οποία 
συναντάται κυρίως σε έκτυπα από δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες και οι συνάψεις αυτές 
δεν αποτελούν ΦΜ υπό την στενή έννοια.  

Σε ορισμένες περιπτώσεις φρασεολγισμών με συστατικό το ‘μαύρο’ (π.χ. έχω το 
μαύρο μου το χάλι, μαύρη μαυρίλα πλάκωσε), ο χρωματικός όρος, διατηρώντας τη 
σχέση του με τις πολιτισμικά διαμορφωμένες συμβολικές σημασίες, δεν λειτουργεί 
ταξινομητικά, αλλά «ενισχυτικά» του βαθμού εκδήλωσης του γνωρίσματος ή του 
χαρακτηριστικού, ως «εντατικοποιητής» (intensificator)  (αντιστοιχεί στον υπερθετικό 
βαθμό). Η συγκεκριμένη λειτουργία του επιθέτου αποτελεί ιδιαίτερο τύπο 
ποσοδεικτικής ένδειξης (quantification)13(Toncheva 2010: 127-128).    

 
Πίνακας 1 

Κατηγορία 
αξιολόγησης 

Ελληνική Βουλγαρική Ρωσική 

Υ
πα

ρξ
ια

κή
  

(θ
άν

ατ
ος

) 

Ο μαύρος καβαλάρης ∙Ега хванеш черния 
свят  

“Ega hvaneš černija 
svjat”  

(Να πιάσεις το μαύρο 
κόσμο – Να πεθάνεις) 
∙Предавам на черната 

земя  
“predavam na černata 

zemja”  
(Παραδίδω στη μαύρη 

γη) 
 

 

                                                 
13 Για την απόδοση του όρου βλ. Κρύσταλ (2000: 336). 
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Συ
να

ισ
θη

μα
τι

κή
 

(α
τυ

χί
α/

δυ
στ

υχ
ία

) 

∙μαύρη μέρα 
∙με ζώνουν (τα) 

μαύρα φίδια 
∙τα βάφω μαύρα 
∙είμαι στις μαύρες 

μου 
∙τα βλέπω όλα μαύρα 
∙είναι όλα μαύρα (κι 

άραχνα) 
∙έχω το μαύρο μου το 

χάλι 
∙μαύρη μαυρίλα 

πλάκωσε 
∙ρίχνω μαύρη πέτρα 

(πίσω μου) 
∙μαυρίζει το μάτι μου 

για κτ. 
∙μαύρισε η καρδιά 

μου 

∙черни дни “černi dni” 
∙черно ми е пред очите  
“černo mi e pred očite” 
∙виждам в черна 

светлина  
“viždam v černa svetlina” 
(βλέπω σε μαύρο φως) 
∙Черна котка ми мина 

път  
“černa kotka mi mina 

pât”  
(μαύρη γάτα μου πέρασε 

το δρόμο) 
∙с черен повой ме е 

повила майка ми  
“s čeren povoj me e 

povila majka mi”  
(με μαύρη φασκιά με 

φάσκιωσε η μάνα μου - 
άτυχος) 
∙роден на черен петък   
“roden na čeren petâk”  
(γεννημένος την μαύρη  
Παρασκευή - άτυχος) 
 

∙черный день  
“č’ornyj den’” (μαύρη 

μέρα) 
∙(видеть) в черном 

свете  
“videt’ v čjornom 

svete”  
(τα βλέπω μαύρα) 
∙быть чернее тучи 
“byt’ černjeje tuči” 
(είμαι πιο μαύρος και  
από το σύννεφο) 

Η
θι

κή
/Κ

οι
νω

νι
κή

 
(Δ

εν
 εί

να
ι η

θι
κό

, σ
ωσ

τό
) 

∙στη μαύρη λίστα 
(είμαι, μπαίνω, 
κατατάσσω) 
∙μαύρη ψυχή, μαύρη 

καρδιά  
∙μαύρο πρόβατο 
 

∙в черния списък съм 
∙черна душа “černa 

duša”  
(μαύρη ψυχή)  
∙черна овца “černa 

ovca” 
(μαύρο πρόβατο) 

∙черная душа  
“č’ornaja duša”  
(μαύρη ψυχή)  
∙черный глаз  
“č’ornyj glaz” (μαύρο,
κακό μάτι)  
∙черная кость  
“č’ornaja kost’” 
(μαύρο οστό – 
κατώτερης 

καταγωγής) 
∙держать кого-н. в 
черном теле  
“deržat’ v č’ornom 

tele” 
(συμπεριφέρομαι 

άσχημα) 
∙быть в черном 

списке 
“byt’ v č’ornom 

spiske” 
(είμαι στη μαύρη 

λίστα) 
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Α
ισ

θη
τι

κή
 

(Ά
σχ

ημ
ο)

 ∙μαύρος σαν πίσσα 
∙μαύρος σαν το 

κοράκι 

∙черен като катран 
“čeren kato katran” (σαν 

πίσσα) 
∙черен като гарван  
“čeren kato garvan” (σαν 

το 
κοράκι) 

∙черный как деготь  
“čjornyj kak djogot’”  
(μαύρος σαν πίσσα) 
∙черный как ночь 
“čjornyj kak noč’” 
 

 
 

3.2 ΦΜ με χρωματικό όρο ‘άσπρο/λευκό’14 
 

Οι βασικές εννοιοποιήσεις του ‘άσπρου’ έχουν καθολική έκφραση στις περισσότερες 
γλώσσες και συνδέονται με τη ζωή, το φως, την ομορφιά, την ψυχική γαλήνη, τη 
χαρά, την αθωότητα, την καλοσύνη (Chevalier & Geerbrant 1995/1: 133). (πρβλ. 
ακόμη λατ. albus ‘λευκός, φωτεινός, ευτυχισμένος, ευνοϊκός’, candidus ‘λευκός, 
καθαρός, χαρούμενος, ευτυχισμένος’).  

Και στις τρεις γλώσσες στην κατηγορία της συναισθηματικής αξιολόγησης 
εντάσσονται ΦΜ, στις οποίες με το ‘άσπρο’ εννοιοποιείται η ευτυχία, η ευημερία, η 
τύχη, η επιτυχία: άσπρη μέρα, βουλγ. bjal den, Viždam bjala boga (πετυχαίνω 
ευτυχισμένη ζωή), Da te vidja na bjal kon (Να σε δω πάνω σε άσπρο άλογο - νικητή), 
ρως. vjehat’ na belom kone (να μπω κάπου πάνω σε άσπρο άλογο - νικητής) (Πίνακας 
2).  

Τα πολικά αντίθετα σήματα (seme), τα οποία συνυπάρχουν στο σημασιολογικό 
χώρο των χρωματικών όρων (με την εξαίρεση, ίσως, του μαύρου), παρατηρούνται και 
στις διάφορες εννοιοποιήσεις του ‘άσπρου’ (Kezina 2008: 101, Αssenova & Alexova 
2008). Η ενεργοποίηση των αντίθετων σημασιολογικών στοιχείων οδηγεί στην 
ανάπτυξη αντίθετων σημασιών και στη σύνδεση του άσπρου χρώματος με τη ζωή, 
αλλά και με το θάνατο (πρβλ. στη βουλγαρική idvam na bjal svjat – γεννιέμαι, αλλά 
και την κατάρα Pod bjalo da legneš, όπου το λευκό αποτελεί απόηχο αρχαίου 
ινδοευρωπαϊκού μυθολογήματος, αδιαφανούς για το σύγχρονο ομιλητή (βλ. Nedkova 
2003, Kezina 2008).  

Η σημασιολογική διάσταση ‘άσπρος’ – καθαρός, αθώος, αγνός, δίκαιος, ευγενής’15 
ανιχνεύεται σε ΦΜ και στις τρεις γλώσσες: λευκή περιστερά (ειρων.), βγαίνω 
ασπροπρόσωπος, βουλγ. bjalo lice, černo sârce, ρως. belaja kost’.  

*Το ‘άσπρο’ ως όμορφο συχνά εμφανίζεται ως το πρώτο μέρος αμετάβλητης 
αντίθεσης με το μαύρο: διακρίνεται μια σχετικά πολυάριθμη κατηγορία στερεότυπων 
παρομοιώσεων με συστατικό το ‘άσπρο’ με βάση το παράδοξο και με αρνητική 
αισθητική αξιολόγηση: άσπρος σαν κόρακας, βουλγ. bjal kato vâglen (άσπρος σαν 
κάρβουνο), bjal kato ciganin (άσπρος σαν τσιγγάνος), ρως. belyj kak saža (άσπρος 
σαν την αιθάλη). 

Δεν εξετάζουμε την κατηγορία των πολυάριθμων στις σύγχρονες γλώσσες 
συνάψεων-έκτυπων με βάση την εννοιοποίηση του λευκού ως ‘έλλειψη, απουσία, 
ανυπαρξία’ και με ουδέτερη αξιολόγηση ως προς την αντίθεση ‘Καλό/Κακό’ (λευκή 
επιταγή, λευκό ψηφοδέλτιο) (coup blanc, examen blanc) (Тoncheva 2013: 38).  

 

                                                 
14 «Το ιδιαίτερα σημαντικό για τη ΝΕ χαρακτηριστικό [± λόγιο] ως προς τη χρήση χαρακτηρίζει, όπως 
είναι άλλωστε φυσικό, και τις μονάδες του λεξικού πεδίου του χρώματος…» (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
1987: 394). Σύμφωνα με Assenova & Alexova (2008) το επίθετο ‘άσπρος’ και τα παράγωγα ρήματα 
εγγράφονται καλύτερα στις κοινές βαλκανικές χρήσεις. 
15 Περισσότερα για τις βαλκανικές γλώσσες βλ. στους Assenova& Alexova 2008. 
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Πίνακας 2 
Κατηγορία 
αξιολόγησης 

Ελληνική Βουλγαρική Ρωσική 
Υ

πα
ρξ

ια
κή

  
(ζ

ωή
, θ

άν
ατ

ος
) 

 ∙Бял свят “bjal svjat”  
(άσπρος κόσμος)  
∙Идвам на бял свят  
“idvam na bjal svjat”  
(έρχομαι στον άσπρο κόσμο –  
γεννιέμαι) 
∙Под бяло да легнеш!  
“Pod bjalo da legneš!” 
(Κάτω από άσπρο να ξαπλώσεις) 
∙Да те забулят в бяло!16  
„Da te zabuljat v bjalo!“ 
(Na σε τυλίξουν με άσπρο) 

∙Белый свет “belyj 
svet” 

“άσπρος 
κόσμος”(άσπρος 

κόσμος) 
∙Согнать с бела-света 
“Sognat’ s bela sveta” 
(διώχνω από τον άσπρο 
κόσμο, οδηγώ στο 

θάνατο) 
 

Συ
να

ισ
θη

μα
τι

κή
 

(ε
υτ

υχ
ία

, ε
υη

με
ρί

α)
 

∙(δε) βλέπω 
άσπρη 

μέρα 

∙Бял ден (не) виждам  
“bjal den (ne) viždam” 
(δε) βλέπω άσπρη μέρα) 
∙Родил съм се на бял покров  
“rodil sâm se na bjal pokrov”  
(γεννήθηκα σε άσπρο σκέπασμα) 
∙Виждам бяла бога  
“Viždam bjala boga” 
(βλέπω τον άσπρο θεό)  

∙белая полоса “belaja 
polosa” (άσπρη ρίγα, 
ζώνη – ευτυχισμένη 
περίοδος της ζωής) 

Η
θι

κή
/Κ

οι
νω

νι
κή

 
(η

θι
κό

, σ
ωσ

τό
) 

∙λευκή 
περιστερά 

(ειρων.) 
∙βγαίνω 

ασπροπρόσωπος   
 
 

∙Да те видя на бял кон!  
“Da te vidja na bjal kon”  
(Να σε δω πάνω σε άσπρο 
άλογο – ευχή)  
∙Вятър го вее на бяла кобила!  
“Vjatâr go vee na bjala kobila” 
 (για αφελή άνθρωπο) 
∙бяло лице, черно сърце 
“bjalo lice, černo sârce” 
(άσπρο πρόσωπο, μαύρη καρδιά) 
∙съшит с бели конци “sâšit s 
beli konci” (ραμμένο με άσπρες 
κλωστές – για κάτι αδέξια 
κρυμμένο, πλαστό) 
 

∙Въехать на белом 
коне 

 “vjehat’ na belom
kone” 

(να μπω πάνω σε άσπρο
άλογο, νικητής)   
∙белая кость “belaja 

kost’” 
(λευκό οστό) (ευγενούς 
καταγωγής) 
∙шито белыми 

нитками  
“šito belymi nitkami”  
(ραμμένο με άσπρες 
κλωστές – για κάτι 

αδέξια 
κρυμμένο, πλαστό) 
 

                                                 
16 Πρόκειται για κατάρες (Κάτω από λευκό να ξαπλώσεις! Να σε σκεπάσουν με λευκό (σάβανο). 
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Α
ισ

θη
τι

κή
 

(ά
σχ

ημ
ο,

 ό
μο

ρφ
ο)

 ∙άσπρος σαν 
χιόνι 
∙άσπρος σαν 
κόρακας*              

∙бял като сняг “bjal kato snjag” 
(άσπρος σαν χιόνι) 
∙бял като въглен “bjal kato 

vâglen”(άσπρος σαν κάρβουνο – 
ειρων.) 
∙бял като циганин “bjal kato 
ciganin” (άσπρος σαν τσιγγάνος – 
ειρων.) 
 
 

∙белый как снег “belyj
kak snjeg” (άσπρος σαν 

χιόνι) 
∙белый как сажа 

“belyj 
kak saža” (άσπρος σαν 
αιθάλη – ειρων.) 
 

 
 

3.3 Η αντίθεση ‘άσπρος/μαύρος’ στη φρασεολογία 
 

Η καθολική και σταθερή αντίθεση άσπρο/μαύρο στη φρασεολογία παρουσιάζεται από 
αρκετές μονάδες. Οι σημασιολογικές επανερμηνείες του ‘μαύρου’ και του ‘άσπρου’ 
συμμετέχουν σχεδόν νομοτελειακά σε αντιθέσεις: belaja kost’ (ευγενούς 
καταγωγής)/čjornaja kost’ (κατώτερης καταγωγής), πρβλ. επίσης τις αρχαίες σλαβικές 
θεότητες Belobog (προστάτης του καλού και του φωτός) και Černobog (άρχοντας του 
σκότους και του κακού). 

Η αντίθεση ‘άσπρο/μαυρο’ μπορεί να εκφράζει τη βασική σημασιολογική αντίθεση 
‘Καλό/Κακό’ χωρίς επιπλέον αξιολογική εξειδίκευση: ΦΜ με παράλληλη χρήση και των 
δυο επιθέτων υπάρχουν στην ελληνική - το άσπρο μαύρο κάνω , στη βουλγαρική - на 
черното казвам бяло “na černoto kazvam bjalo”, бели пари за черни дни “beli pari 
za černi dni” (άσπρα χρήματα για μαύρες μέρες), στη ρωσική - Белая деньга про 
черный день “Belaja den’ga pro č’ornyj den’”(άσπρo χρήμα για μαύρh μέρa), Из 
черного не сделаешь белого “iz č’ornogo ne sdelaeš belogo” (από το μαύρο δε 
κάνεις άσπρο). 

Η αντίθεση άσπρο/μαύρο στα πλαίσια της γενικής αξιολόγησης ‘Καλό/Κακό’, 
εκφραζει την αντίθεση σωστό/λάθος: ρως. Говорит бело, а делает черно “govorit 
belo, a delaet č’orno” (μιλάει άσπρα, πράττει μαύρα).   

 
 

3.4 ΦΜ με χρωματικό όρο ‘κόκκινο’ 
 

Το ‘κόκκινο’ ως χρωματικός όρος επίσης είναι αμφίθυμο σημείο, το οποίο εννοιοποιεί 
όσο θετικά, τόσο και αρνητικά γνωρίσματα (Almaleh 2001: 132). Στην κατηγορία της 
υπαρξιακής αξιολόγησης (συνδεδεμένη με τις έννοιες της ζωής και του θανάτου) δεν 
καταγράφτηκαν φρασεολογισμοί σε καμία από τις τρεις γλώσσες. Οι περισσότερες 
ΦΜ με λέξημα δηλωτικό το κόκκινο χρώμα ανήκουν στις κατηγορίες της αισθητικής 
και της ηθικής/κοινωνικής αξιολόγησης.  

Η σύνδεση του ‘κόκκινου’ με έννοιες όπως το αντιπροσωπευτικό, το γιορτινό, είναι 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικό για τη ρωσική γλώσσα, αλλά δεν απουσιάζει και από την 
ελληνική (π.χ., το κόκκινο χαλί ως έκφραση τιμής και φιλοξενίας - στρώνω σε κπ. 
κόκκινο χαλί (για να περάσει). Το επίθετο ‘красный’ (krasnyj) με προέλευση από την 
παλαιοσλαβική, στη ρωσική εμφανίζεται το 17-18 αιώνα με σημασία «όμορφος» 
(Ohrickaja 2012: 15). Η σύνδεση του κόκκινου με την ομορφιά, τη νιότη, τη χαρά, την 
καλοσύνη, την τιμή, μπορεί να θεωρηθεί γλωσσο-πολιτισμική ιδιαιτερότητα των 
σλαβικών γλωσσών, στις οποίες το ‘κόκκινο’ σχετίζεται με περισσότερες θετικές 
αξίες. Στις δυο σλαβικές γλώσσες το κόκκινο συνδέεται με την ευτυχία και τη χαρά 
της ζωής: Жить в добре да в красне, хорошо и во сне. 
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Οφείλουμε να αναφερθούμε στην σημειολογική αντίθεση ‘άσπρος/κόκκινος’, η 
οποία στη φρασεολογία επανερμηνεύεται ως ‘υγεία και ομορφιά’: βουλγ. Da e bjal i 
červen, ρως. bela, rumjana, krov’ s molokom κλπ. (βλ. Πίνακα 3). 

Η συνειρμική σύνδεση ‘κόκκινος- ανησυχητικός, επικίνδυνος’ φαίνεται να 
εμφανίζεται μόνο σε έκτυπα-νεολογισμούς: ελλ. κόκκινη γραμμή, βουλγ. červena 
linija, ρως. krasnaja linija. Η εννοιποίηση ‘κόκκινο - βασικό, αντιπροσωπευτικό’ 
παρατηρείται στο συνδυασμό-έκτυπο στη βουλγαρική και στη ρωσική червена нишка 
“červena niška”, красная нить “krasnaja nit’” (фр. fil rouge).  

 
Πίνακας 3 

Κατηγορία 
αξιολόγησης 

Ελληνικά Βουλγαρικά  Ρωσικά 

Η
θι

κή
/Κ

οι
νω

νι
κή

 
(η

θι
κό

, σ
ωσ

τό
) 

∙στρώνω σε κπ. 
Κόκκινο 

χαλί (για να περάσει) 
∙κόκκινη γραμμή 
∙κόκκινο πανί 
 
 
 

∙червен плащ “červen 
plašt” 
∙червена нишка

“červena 
niška” (κόκκινο νήμα – 
κεντρική ιδέα) 
∙червена линия 

“červena 
linija” (κόκκινη γραμμή) 
∙живея на червено, на 
червено съм “živeja na 
červeno” (ζω με 

έλλειμμα)  

∙красный плащ, 
“krasnyj 

plašč”  
∙проходит красной 
нитью “ prohodit 

krasnoj 
nit’u” (κόκκινο νήμα – 
κεντρική ιδέα)  
∙ради красного 

словца  
“radi krasnogo slovca” 
(για το όμορφο λόγω – 
μόνο για 

εντυπωσιασμό)  
∙красный петух 

“krasnyj 
petuh” (κόκκινος 
πετεινός - πυρκαγιά) 
 

Α
ισ

θη
τι

κή
 

(ά
σχ

ημ
ο,

 ό
μο

ρφ
ο)

 

∙κόκκινος σαν 
παπαρούνα, παντζάρι 
∙φωτιά στα κόκκινα! 

∙Да е бял и червен! 
“Da e bjal i červen!” 
(Να είναι άσπρος και 
κόκκινος) 
∙червен като рак  
“červen kato rak” (σαν 
κάβουρας) 
∙червен като мак  
“červen kato μακ” 
(σαν παπαρούνα) 

∙Бела, румяна, кровь с
молоком “bela, 

rumjana, 
krov’ s molokom” 
(άσπρη και κόκκινη 

σαν 
αίμα με γάλα) 
∙oпутать красным 
словом чёрный люд  
∙Краше цвета алого, 

белее 
снега белого “kraše 

cveta 
alogo, belee snega 

belogo” 
(ποιο όμορφη από το 

άλικο 
χρώμα, ποιο άσπρη και

από το άσπρο χιόνι) 
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3.5 ΦΜ με χρωματικό όρο ‘πράσινο’ 
 

Οι ΦΜ με όρο για το πράσινο χρώμα κατατάσσονται σε δυο αξιολογικές κατηγορίες 
(βλ. Πίνακα 5), εφόσον σχετίζονται με αξίες οι οποίες αναφέρονται στα 
συναισθήματα, στην ηθική και την κοινωνική συμπεριφορά του ανθρώπου.  

Το πράσινο χρώμα συνδέεται συνειρμικά με το αρχικό στάδιο της ωρίμανσης των 
καρπών στη φύση. Το ακόλουθο βήμα της μεταφορικής επανερμηνείας «πράσινος – 
ανώριμος» είναι «πράσινος – νέος, άπειρος, άμαθος», όπου μαζί με την ιδέα της 
απειρίας, της αποτυχίας επίτευξης του επιθυμητού αποτελέσματος συνυπάρχει και η 
αρνητική αξιολόγηση: βουλγ. mlado-zeleno, zelena glava, ρως. molodo-zeleno. Να 
σημειωθεί ότι αυτή ακριβώς η εννοιοποίηση του ‘πράσινου’ απουσιάζει στην 
ελληνική γλώσσα.  

Το ‘πράσινο’ φαίνεται να είναι αρκετά ευέλικτο, με ευρύ σθένος, δείχνοντας και 
επεκτάσεις στις έννοιες όπως το οικολογικά καθαρό, το επιτρεπόμενο, το νόμιμο 
(Steinvall 2002: 207-209).  

Το πράσινο χρώμα συμμετέχει και στις τρεις γλώσσες στην έκφραση των 
αρνητικών συναισθημάτων (βλ. ενδεικτικά Petrova 2011), στις δυο βαλκανικές 
γλώσσες σε οξύμωρα σχήματα ως συστατικό δυο ΦΜ: ελλ. πράσινα άλογα, βουλγ. 
Praštam za zelen hajver (περισσότερα για το πράσινο χρώμα στο βαλκανικό φολκλόρ 
βλ. Petrova & Ganeva 2003). 

  
Πίνακας 4 

Κατηγορία 
αξιολόγησης 

Ελληνικά Βουλγαρικά  Ρωσικά 

Συ
να

ισ
θη

μα
τι

κή
 

(ε
υτ

υχ
ία

, ε
υη

με
ρί

α)
 ∙ πρασινίζω από το 

κακό 
μου 

∙ позеленявам от 
завист, 

злоба “pozelenjavam ot 
zavist” (πρασινίζω από 

τη 
ζήλια) 

∙ зеленеть от зависти 
“zelenet’ ot zavisti” 
(πρασινίζω από τη 

ζήλια) 
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Η
θι

κή
/Κ

οι
νω

νι
κή

 
(η

θι
κό

, σ
ωσ

τό
) 

∙ δίνω / ανάβω / 
παίρνω (το) πράσινο 

φως 
∙ πράσινα άλογα 
 
 
 
 

∙давам зелена 
светлина, 

зелена улица “davam 
zelena ulica, svetlina” 
(δίνω πράσινο φως) 
∙Зелен 

откинат/откъснат 
“zelen otkinat” 
(κομμένος πράσινος, δεν 
έβαλε ακόμη μυαλό)  
∙Пращам за зелен 

хайвер 
“Praštam za zelen hajver”
(Στέλνω για πράσινο 
χαβιάρι, παραπλανώ, 
εξαπατώ κπ.) 
∙младо-зелено 
“mlado-zeleno” 
(νέος–πράσινος, δηλ. 
άπειρος) 
∙зелена глава “zelena 
glava” (πράσινο, δηλ. 
ανώριμο κεφάλι) 
 

∙Открывать зеленую 
улицу “otkryvat’ 
zeljonuju ulicu” (δίνω 
πράσινο φως) 
∙Молодо-зелено 
“molodo-zeleno” 

(άπειρος) 
∙До зеленого змия 

(напиваться) 
 “do zeljonogo zmija” 
(μεθώ πάρα πολύ) 
 
 

 
 
4. Εν είδει συμπερασμάτων 

 
Η παρουσίαση της διαγλωσσικής σύγκρισης που προηγήθηκε δεν ήταν βέβαια 
εξαντλητική ούτε στο σύνολο των ιδιωτισμών που εμπίπτουν στην κατηγορία των ΦΜ 
με συστατικό δηλωτικό χρώματος, ούτε στην προβληματική και στις δυνατές 
προσεγγίσεις: επιχειρήθηκε περισσότερο να υποδειχθεί η δυνατότητα μιας παρόμοιας 
συγκριτικής/διαγλωσσικής ανάλυσης, η κατεύθυνση και η λογική της μελέτης των 
«χρωματικών φρασεολογισμών». 

Στη διαγλωσσική σύγκριση που επιχειρήθηκε, πέρα από την επιβεβαίωση της 
υπερίσχυσης των καθολικών στοιχείων, προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε την 
εκμετάλλευση των «χρωματικών πόρων» στις γλώσσες, τις οποίες εξετάσαμε, (εν 
μέρει) τις δυνατότητες για σημασιολογική επανερμηνεία των λεξημάτων δηλωτικών 
χρώματος, την κατανομή των χρωματικών όρων στη φρασεολογικά συστήματα των 
τριών γλωσσών. Προκειμένου να διαπιστωθεί με βεβαιότητα το εύρος των 
ομοιοτήτων και των αποκλίσεων, απαιτείται μια μελέτη με υλικό μεγαλύτερης 
κλίμακας. Ο στόχος μας ήταν να δείξουμε ότι υπάρχει ευρύ πεδίο μελέτης του 
«χρωματικού λεξιλογίου» σε  συγκριτικό διαγλωσσικό επίπεδο.  
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Abstract 
 

The aim of the present study is to explore whether native speakers of Greek use 
prosody as an important informative cue, apart from morphosyntax, in order to decode 
subject/object ambiguities. For this purpose, an on line comprehension task was 
conducted with 30 participants. The participants were presented with sentences cut off 
prior to the point of ambiguity resolution, with prosody towards the subject or the 
object reading and they were instructed to give a sensible continuation of these 
fragments as fast as possible. The results revealed that participants were able to 
perceive prosody, although they performed significantly better on the object 
compared to the subject condition. 

 
Keywords: prosody, sentence processing, structural ambiguity 

 
 

1. Introduction 
 

There are only two studies dealing with the comprehension of subject-object 
ambiguities in Greek, while only one of them used prosodic cues. In particular, 
Papadopoulou & Tsimpli (2005), who used a self-paced reading task found no 
preference towards the one of the two conditions. However, Papangeli (2010), who 
used a self-paced listening task, found a preference for the object reading, when 
sentences were produced with neutral prosody, but no preference was revealed, when 
sentences were produced with natural prosody. Papangeli (2010) explained the 
preference for the object reading as being in line with the Late closure strategy (e.g. 
Frazier 1978, 1987, Frazier & Clifton 1996). Nonetheless, such a pattern is also 
predicted by other parsing models, such as the ones constrained by thematic roles 
(Pritchett 1988, 1992, Crocker 1996, 1999) or by frequency (e.g. Spivey-Knowlton & 
Sedivy 1995, Brysbaert & Mitchel 1996). On the other hand, the sensitivity to 
prosodic cues is predicted by Fodor (2002a, 2002b), who claims that comprehension 
strategies are closely related to production patterns and both of them are strongly 
affected by prosody. 

As for Papangeli’s study (2010), there are some serious concerns on whether the 
prosody used in the self-paced task can indeed consider as being natural, since pauses 
are part of prosody, as well as on whether the female speaker, who produced the 
utterances, used “daily” prosodic cues or exaggerated ones, which helped participants 
in decoding the utterances correctly. 

In order for these issues to be addressed, an on-line comprehension task was 
conducted with 30 native speakers of Greek. 

 
 
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1013-1026. Rhodes: University of the Aegean.
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2. The present study 
 

In this section, the method adopted in the present study will be described and the 
results will be illustrated in detail. 
 
 
2.1 Method 

2.1.1 Participants

Thirty unimpaired adults, native speakers of Greek, participated in a comprehension 
task. None of them was a linguist or a trained speaker (i.e. radio producer, actor/ 
actress). Half of the participants were females (age range: 18-35) and half were males 
(age range: 18-39) (for more information see Table 1). All of them have received 12 
to 17 years of education. Participants took part in the experiment voluntarily. 

 
Table 1: Means (and standard deviations) of age and years of education per group. 

Participants Number Years of age Years of 
education 

Females 15 26.8 (3.32) 16 (2.12) 

Males 15 27 (5.54). 15 (1.78) 
 
 

2.1.2 Materials 

The experimental items consisted of 24 sentence-onset fragments containing locally 
syntactic ambiguities. The prosody of half of them was in favor of the object reading 
structure and the other half of the subject reading structure. Sentence-onset fragments 
were extracted from passages produced by two (a male and a female) untrained and 
naïve with respect to the purpose of the experiment, as well as to the existence of 
ambiguities, participants of a production experiment conducted by Martzoukou et al. 
(2013).  

Sentences were cut off prior to the point of ambiguity resolution, i.e. before the 
verb of the main clause (1a). For example, participants of this experiment would hear 
“While (she) was sewing the buttons…” twice, once produced with prosody favoring 
the interpretation of “the buttons” as the subject of the following verb (subject 
reading) and once as the object of the verb “sewing” (object reading).  

 
(1) 
a. Optionally transitive verb; subject / object reading (experimental item). 
ka"Tos "erave             ta    ku"bja... 
while was-sewing-PAST-3SG  the-NEUT.PL.NOM/ACC  buttons-NEUT.PL.NOM/ACC 
While (s)he was sewing  the buttons… 
 
b. Intransitive verb; subject reading (filler) 
ka"Tos γev"matize        to                         ti"lefono… 
while was-dining-PAST-3SG.  the-NEUT.SG.NOM/ACC  phone-NEUT.SG.NOM/ACC 
While (s)he was dining, the phone… 
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c. Transitive/optionally transitive verb & DP in accusative; object reading (filler) 
e"no "eftiaxne                   ti                   va"litsa… 
whilst was-preparing-PAST-3SG.  the-FEM.SG.ACC   suitcase-FEM.SG.ACC 
Whilst (s)he was preparing the suitcase… 
 
This procedure yielded a total of 24 experimental sentence-onset fragments, 12 

from each of the two participants. The two versions of each sentence were extracted 
from the same participant, in order to exclude the possibility that the speaker’s voice 
would affect the participants’ responses. Moreover, eighteen unambiguous sentence-
onset fragments, nine in favor of the object reading and nine in favor of the subject 
reading, were used as fillers (see examples (1b) and (1c)).  

 The 24 ambiguous and the 18 unambiguous sentence-onset fragments were 
divided into two lists, each one containing a total of 31 sentence-onset fragments and 
both experimental conditions, but only one version of each experimental item. 

 
 

2.1.3 Procedure 
 

Participants were informed they were going to listen to sentence-onset fragments. 
They were instructed to verbally give a sensible continuation of the fragments, as fast 
as possible, and to avoid repeating the sentence-onsets.  
Subjects were instructed to complete the sentences as fast as possible. The 
participants’ response times were also counted, although the participants were not 
informed that their RTs would be measured, in order for stressful situations to be 
avoided. Experimental items, as well as fillers, were divided into two lists, each one 
containing only one version of the experimental items, and were presented in a pseudo 
randomized order. Before the main experiment, there was a practice session which 
contained two sentence-onset fragments, one in favor of the subject and one of the 
object reading, in order not only to regulate the desired intensity of the sound 
produced by the speakers, but also for participants to get familiarized with the task. 
The experiment was divided into two sessions, one for each list, which participants 
undertook with a period of at least one week between them, in order to avoid possible 
memory effects. 

Each participant was tested by the researcher individually in a quiet room at the 
campus of the Aristotle University of Thessaloniki. 

 
 

2.2  Data analysis 

For each of the 30 speakers (15 females – 15 males), there were 42 sentence-onsets, 
thus a total of 1.260 sentence continuations. Participants’ sentence completions were 
analyzed according to their syntactic structure.  

 
 

2.2.1 Accuracy scores analysis 

Each of the female and male participants’ continuation was transcribed together with 
the corresponding sentence onsets. Afterwards, participants’ sentence completions 
were evaluated according to their syntactic structure. For instance, listening to the 
onset “Ka"θos "erave, ta ku"bja…” (While (s)he was sewing, the buttons …) with 
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prosody favouring the early closure, participants were expected to complete the 
sentence by saying “"epesan sto "patoma” (fell-3RD PL. on the floor), “espasan” (broke-3RD 

PL.) and so forth. In such continuations the DP “the buttons” is the subject of the main 
verb and, thus, they were considered as correct. On the other hand, if the sentence 
onset “Ka"θos "erave ta ku"bja…” (While (s)he was sewing the buttons …) was 
produced with prosody in favour of the late closure, participants were expected to 
complete the sentence by saying “"tripise-3RD SG. to "δaxtilo tis me ti ve"lona” ((he/she) 
stung her finger with the needle), “to ti"lefono "xtipise” (the phone rung), “i ve"lona 
"epese” (the thread fell) and so forth. In these continuations the DP “ta ku"bja” is the 
direct object of the embedded verb and, hence, they were counted as correct. Opposite 
types of completions, for each condition, were considered as erroneous. 

As for the fillers, correctness of responses was evaluated according to their 
grammaticality. In order for the continuations to be correct, participants should have 
taken into account the intransitivity of the embedded verb (subject reading) and the 
case of the DP (accusative in the object reading condition). 

 
 

2.2.2 Reaction Time analysis (RTs) 

Response times were calculated for each group and each of the two experimental 
conditions and statistical comparisons were conducted in order to explore possible 
differences among the datasets.  

More specifically, the elapsed time between the ending of the sentence-onset and 
the participants’ responses was counted, by means of PRAAT version 5.1.0.7 
(Boersma & Weenink 2009). Repetitions of the sentence-onsets, unsuccessful 
startings and hesitations were also included in the time measurement, which stopped 
only with the beginning of the actual continuation given by the participants. These 
analyses were conducted both for the fillers and the experimental items in both the 
participant (1) and the item (2) analyses.  

 
 

3. Results 
 

3.1 Accuracy scores 
 

3.1.1 Fillers 

As far as the fillers are concerned, both groups performed at ceiling (99,7%), in that 
they gave sensible continuations, based on the transitivity/intransitivity of the 
embedded verb and the case marking of the DP. However, there were 3 cases in the 
group of males, which sounded “odd” and were considered as being ungrammatical. 
These three cases, out of the in total 540 responses (0.6%), were considered as being 
wrong (Table 2). 

  
Table 2: Ungrammatical responses (OR = object reading, SR = subject reading, M = male). 

Condition Participant 
(no / gender) Sentence - onset Sentence-completion 

OR 28 / M an ce "ipe tin aliTça
Αlthough (s)he told the truth… 

"ipe"psemata 
(s)he told lies. 

OR 30 / M "otan "espase tin pça"tela
When (s)he broke the platter… 

tin "espase
(s)he broke it. 
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SR 30 / M 
an ce mi"luse \ ta pe"Dja
Although (s)he was talking, the 
children… 

ton a"kuVane me proso"çi 
(they) listened to him carefully. 

 
Thus, it seems that, when both prosodic and morphosyntactic cues are provided, 

the comprehension of sentences is accurate at the rate of almost 100%. 
  

 
3.1.2 Experimental items 

The descriptive analysis demonstrated that both groups were sensitive to the 
distinguished prosodic cues (overall accuracy scores: females: 87%; males: 90%). 
However, overall the participants were more accurate in the object than in the subject 
reading condition. This difference is more pronounced in the female group (Graph 1). 
 

Graph 1: Mean percentages (and standard deviations) for the experimental items. 

 
 
The Shapiro-Wilk1 test showed that three out of the four variables were not 

normally distributed (Females: subject reading: p=.014; object reading: p=.003, 
Males: subject reading p=.060; object reading: p=.000). Thus, the statistical analysis 
was conducted by running nonparametric, two-independent samples, Mann-Whitney 
tests.  

In the first analysis, the independent variable was the gender (females vs males), 
while the dependent one was the participants’ overall performance. Results revealed 
no significant difference between the two genders (U1=99.500, Nfemale=15, Nmale=15, 
p=.581, two-tailed; U2=99.500, Nfemale=12, Nmale=12, p=.371, two-tailed). Two further 
analyses using the same test were run on each condition separately; namely, the 
gender was again the independent variable and the groups’ performance on each 
condition the dependent one. These statistical analyses demonstrated no gender 
effects in either condition (object reading: U1=103.000, Nfemale=15, Nmale=15, p=.668, 
two-tailed; U2=66.000, Nfemale=12, Nmale=12, p=.713, subject reading: U1=104.000, 

                                                 
1 The Shapiro-Wilk Test was conducted before every analysis to be reported in order to check the 
normality of the variables. If the data were normally distributed, the analysis run was a parametric one. 
In the opposite case, the analysis conducted was a non-parametric one. Due to space limitations, we 
will not refer to the exact results of the Shapiro-Wilk Test again throughout this paper. 
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Nfemale=15, Nmale=15, p=.719, two-tailed; U2=48.500, Nfemale=12, Nmale=12, p=.168 
analysis). 

Additionally, within-group comparisons using two-related samples, non-parametric 
tests (Wilcoxon Signed Ranks Test) were run. In these analyses, we compared each 
group’s performance on the subject and the object reading condition. The statistical 
test revealed a difference between the two conditions in the female data, in that they 
performed better on the object reading condition. This difference was marginally 
significant in the participant analysis (z1=1.864, N–Ties=14, p=.062, two-tailed), 
while it reached significance in the item analysis (z2=2.139, N–Ties=12, p=.032 two-
tailed). As for the male group, there was no significant difference between the two 
conditions, in either analysis (z1=1.779, N–Ties=13, p=.075, two-tailed; z2=1.198, N–
Ties=8, p=.231, two-tailed). 

Thus, the data analysis revealed that the group of females revealed a strong 
preference towards the object reading (at least in the item analysis), while no such 
preference was attested in the group of males.  

A further analysis was conducted in order to explore whether the verbs’ transitivity 
affected participants’ performance. The degree of transitivity for the optional 
transitive verbs used in the present study was determined by the findings provided in 
Tsimpli and Papadopoulou (2006) (see Table: 3). Results showed no positive 
correlation for either group (females: r=-.022, p=.954, two-tailed; males: r=.420, 
p=.260, two-tailed). 

 
Table 3: Percentages of the verb transitivity (Tsimpli & Papadopoulou, 2006) and accuracy scores 

per verb in the late closure condition. 
 OBJECT READING CONDITION 

EXPERIMENTAL 
VERBS 

TRANSITIVE 
USE (%) 

ACCURACY (%) 
Females Males Both groups 

"ravo “sew” 11.76 100 87 93 
sxeDi"azo “design” 80 100 93 97 
ci"niVo “hunt” 72.22 100 93 97 
Dja"vazo “read” 55.56 87 87 87 
"pleno “wash” 77.78 100 93 97 
pse"kazo “spray” x2 100 87 93 
"spro"xno “push” 50 93 100 97 
ci"tao “stare” or “look” 72.22 87 100 93 
ksesko"nizo “dust” x 80 100 90 
po"tizo “water” x 100 100 100 
"psino “roast” 83.33 87 93 90 
maJi"revo “cook” 11.11 93 87 90 

 
Similarly, the percentages of the cases in which verbs were used as intransitive 

were compared with each group’s accuracy scores in the subject reading condition 
(see Table: 4). The results of the nonparametric tests (Spearman tests) revealed again 
no association between the two variables for either group (Females: r=-.335, p=.379; 
Males: r=.227, p=.557, two-tailed). 

 
 

                                                 
2 “x” represents the verbs which were not used by Tsimpli and Papadopoulou (2006) and therefore the 
corresponded percentages are not available. 
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Table 4: Percentages of the verb intransitivity (Tsimpli & Papadopoulou 2006) and accuracy scores per 
verb in the early closure condition. 

 SUBJECT READING CONDITION 
EXPERIMENTAL 

VERBS 
INTRANSITIVE 

USE (%) 
ACCURACY (%) 

Females Males Both groups 
"ravo “sew” 88.24 40 33 37 
sxeDi"azo “design” 20 87 67 77 
ci"niVo “hunt” 27.78 93 93 93 
Dja"vazo “read” 44.44 100 100 100 
"pleno “wash” 22.22 87 93 90 
pse"kazo “spray” x 73 93 83 
"spro"xno “push” 50 67 93 80 
ci"tao “stare” or “look” 27.78 100 100 100 
ksesko"nizo “dust” x 73 87 80 
po"tizo “water” x 80 80 80 
"psino “roast” 16.67 80 93 87 
maJi"revo “cook” 88.89 80 100 90 

 
 
3.2 Reaction Times (RTs) 

 
3.2.1 Fillers 

 
Participants’ RTs on the fillers were also measured and statistically analyzed. RTs 
which were 2SD above or/and below the mean for each condition (subject vs object 
reading) and each participant were extracted. Overall 18 cases were excluded from the 
group of females (6,7%) and 16 cases from the group of males (6%).  

 
Graph 2: Mean RTs in m/sec. (and standard deviations) per group and per condition for the fillers. 

 
 
A 2x2 ANOVA (Gender x Condition) showed a significant effect of Condition (F1 

(1, 28) = 11.632, p=.002), in that participants were faster in the subject compared to 
the object reading condition, while the main effect of Gender (F1 (1, 28) =.744, 
p=.396) and the interaction between Gender and Condition (F1 (1, 28) = .093, p=.763) 
were not significant (Graph 2). 
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3.2.2 Experimental items 

The RTs of the continuations which were in line with the prosodic structure of the 
experimental sentence-beginnings were measured. RTs which were 2SD above or/and 
below the mean for each condition and each participant, were marked as missing 
values and consequently they were excluded from further analysis. More specifically, 
10 RTs were excluded from the group of females (3.2%) and 14 cases from the group 
of males (4.3%).  

The descriptive statistics revealed that both groups were faster in the subject, 
compared to the object reading condition (Graph 3). 

 
Graph 3: Mean RTs in m/sec. (and standard deviations) per group and per condition for the 

experimental items. 
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A 2x2 ANOVA, with Condition as the within-subject variable (subject vs object 

reading condition) and Gender (males vs females) as the between-subject variable was 
conducted, which showed no main effect of Condition in the participant analysis 
(F1(1, 28) = 2.439, p=.130), but a significant effect in the item analysis (F2 (1,22) = 
4.355, p=.049), in that participants responded faster on the subject than the object 
reading condition. Moreover, no significant interaction of Gender and Condition was 
found either in the subject (F1 (1, 28) = .037, p=.848), or in the item analysis (F2 (1,22) 
= .945, p=.945). Lastly, as for the variable of Gender, there was no significant effect, 
in either analysis (F1 (1, 28) = .019, p=.892; F2 (1,22) = .000, p=.997). 

In order to examine whether the transitivity of the verbs used in the present study 
affected participants’ response times, Spearman’s tests were conducted, which 
revealed no association between the type of verbs and participants’ RTs for either 
group (Females: subject reading: r=.226, p=.559, two-tailed; object reading: r=-.042, 
p=.915, two-tailed, Males: subject reading: r=-.209, p=.589, two-tailed; object 
reading:  r=.393, p=.295, two-tailed). 
 
 
3.3  Experimental items vs. fillers 
 
In order for us to get a clearer view of the overall results and to be able to understand 
whether prosody facilitates the procedure of sentence processing, further comparisons 
between the experimental items and the fillers were pursued. The main difference 
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between the test items and the fillers is that in the first case the sentence-onsets were 
morpho-syntactically ambiguous, thus participants could only be based on prosody in 
order to disambiguate the utterances, while for the interpretation of the fillers, the 
participants apart from the prosodic cues, could also process and get information from 
both morphology and syntax. Hence, a direct statistical comparison of the 
participants’ performance on the experimental items and the fillers was conducted. 

Firstly, participants’ accuracy scores on the fillers and the experimental items were 
compared (Graph 4).  

 
Graph 4: Mean percentages (and standard deviations) of accuracy scores per group and per 

condition for the experimental items and the fillers. 

 
 
Two-related samples, non-parametric tests (Wilcoxon Signed Ranks Test) were 

carried out. Results showed that the group of females performed significantly better 
on the fillers than on the experimental items in both the subject (z1=2.820, N-Ties=10, 
p=.005) and the object reading (z1=2.810, N-Ties=9, p=.005) condition. Similarly, the 
group of males demonstrated the same pattern in both conditions (subject reading 
condition: z1=3.088, N-Ties=12, p=.002; object reading condition: z1=1.997, N-
Ties=6, p=.046). Thus, both groups performed more accurately on the fillers than on 
the experimental items. 

Furthermore, a similar analysis was conducted with the participants’ response 
times, in order to examine whether there was a statistically significant difference 
between the two conditions (subject vs object reading) and/or these two items 
(experimental vs fillers) (Graph 5).  
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Graph 5: Mean RTs in m/sec. (and standard deviations) per group and per condition for the 
experimental items and the fillers. 
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In particular, a 2 x 2 x 2 ANOVA was conducted, with Condition (subject vs. 

object reading) and Item (experimental items vs fillers) as the within-subjects 
variables and Gender (males vs females) as the between-subjects variable. The 
analysis revealed no significant effect of Gender (F1 (1, 28) = .203, p=.655), but a 
significant effect of Item (F1 (1, 28) = 34.244, p=.000), in that overall participants 
were faster in the fillers compared to the experimental items. Moreover, the main 
effect of Condition (F1 (1, 28) = 9.672, p=.004) turned out to be significant, in that 
both groups performed faster in the subject compared to the object reading condition. 
Additionally, there was no significant interaction between any of the variables. 
Specifically, no significant interaction was found between Items and Gender (F1 (1, 
28) = .327, p=.572), between Items and Conditions (F1 (1, 28) = 1.646, p=.210) or 
between Conditions and Gender (F1 (1, 28) = 28.000, p=.956) (see Graph 5.8). 

 
 

4. Discussion 
 
Results revealed that both groups scored at ceiling on the fillers, which indicates that 
the presence of morphosyntactic information aids the participants to process the 
sentences. Turning to the experimental items, both groups were sensitive to the 
prosodic cues, however, both of them performed better on the object compared to the 
subject reading condition and this difference was statistically significant for the group 
of females.  

The general preference for the post verbal DP to be analyzed as the object of the 
subordinate verb is in line with the results of several studies (see also Warner & Glass 
1987, Ferreira & Henderson 1991a, Pickering & Traxler 1998, Christianson et al. 
2001, Van Gompel & Pickering 2001, Staub 2007). The aforementioned pattern could 
be due to the fact that the transitive structure is considered to be the simplest 
structural analysis for the parser, with the less computational demands, since it does 
not require the construction of a new syntactic phrase or a new θ-domain (Frazier 
1978, 1987, Pritchett 1988, Crocker 1996).  

Therefore, the object reading preference is predicted by both the Late Closure 
strategy and the parsing models which are constrained by thematic domains. In 
particular, according to the Late Closure strategy, the parser has the tendency to 
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construe any new information within the last processed clause or phrase (e.g. Frazier 
1978, 1987, Frazier & Clifton 1996). On the other hand, according to the models 
suggested by Pritchett (1988) and Crocker (1996), it is easier for the parser to locate 
the ambiguous DP within the θ-role instantiated by the subordinate verb, instead of 
having to move it into the new domain, that formed by the main verb. Thus, the 
tendency towards the object reading observed in the male data and the preference for 
the object reading attested in the female group is in accordance with the Late Closure 
principle, as well as with the accounts constrained by thematic domains.  

As for the constraint based models, it seems that the “fine-grained models” cannot 
account for the results since no positive correlation was found between participants’ 
accuracy scores and verbs’ transitivity (see also Mitchel & Holmes 1985, Mitchell 
1987a, Van Gompel & Pickering 2001, Staub 2007). Even though the jury is still out 
on whether the parser initially ignores verb’s lexical restrictions (whether it is 
transitive or intransitive), it is probably safe to say that with transitive and optionally 
transitive verbs the parser seeks for an object, no matter of the plausibility or the 
frequency counts of such a construction (Staub 2007). Consequently, it seems that this 
is the reason why no correlation was found between the participants’ accuracy scores 
or RTs and the degree of transitivity of the optionally transitive verbs used in the 
present study (see also Kjelgaard & Speer 1999 for similar results).  

On the other hand, though, “coarse-grained models” could claim that the processor 
ignores the most frequent analysis for each individual verb and it just adopts the most 
frequent type of sentence construction in a specific language. This possibility cannot 
be excluded, since the transitive analysis might indeed be the most common 
construction, even though this has not been investigated in Greek.  

The remark, though, for better performance on the object reading condition is very 
interesting considering the fact that the preference for this particular syntactic 
structure is so strong that it can even overcome the information provided by prosody, 
especially in the case of the female participants. The reason why this preference is 
statistically significant for the group of females can be explained by the 
developmental differences between the genders. In particular, according to several 
developmental studies (e.g. Hyde & Linn 1988, Geary 1999, Portwood 2000), females 
have better language capabilities compared to males. Moreover, if we assume that the 
object-reading is considered as less costly in terms of processing effort and is more 
commonly attested in the language, then it can be suggested that women were mostly 
influenced by their language processing preferences while producing the continuation 
of the sentence-onsets.  

As for the different results found in the studies conducted by Papadopoulou and 
Tsimpli (2005) and Papangeli (2010) and the present study, they could be due to the 
different methodologies used, as well as to the way the segments were presented to 
participants. More specifically, the fact that the segments in Papadopoulou and 
Tsinpli’s study (2005) were presented in a word-by-word fashion, while in 
Papangeli’s study (2009) the first segment (marked with #) was always cut off just 
after the subordinate verb (see example 2) could have helped participants adopt the 
subject reading and, thus, to decrease their preference towards the object reading. 

 
(2) 
 a. Optionally transitive verb; object reading (TO) 
e"no ma"Jireve         # ta "psarJa   #  "kajke                      #     sto "furno. 
While was-cooking   # the fish-PL   #  burnt-herself-3SG        #     in the oven 
While (s)he was cooking the fish (s)he burnt herself in the oven. 
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 b. Optionally transitive verb; subject reading (TS) 
e"no ma"Jireve         # ta "psarJa      #       "kajkan            #  sto "furno. 
While was-cooking  # the fish-PL       #       burnt-3PL        # in the oven 
While (s)he was cooking the fish  burnt in the oven. 
 
However, the overall results from the accuracy scores of the present task revealed 

that participants successfully comprehended the prosodic cues of the sentences. This 
finding is also consistent with the hypothesis suggested by Fodor (2002a, 2002b), 
according to which prosody strongly affects parsing.  

As far as the analysis of the RTs is concerned, we assume that the better 
performance found in the subject reading condition of the present experiment is 
attributed to the fact that participants were given the begging of the main clause (i.e. 
the DP “the phone” in the filler sentence-onset “While (s)he was dining, the phone”), 
whereas in the object reading, they had to figure out the beginning of a new clause on 
their owns (e.g. “Whilst (s)he was preparing the suitcase, …”), therefore, they needed 
more time to complete the task.  

Another worth-mentioning issue is that both groups were faster in the fillers 
compared to the experimental items. This fact could be considered to be in line with 
the Garden Path model (e.g. Frazier 1978, 1987), according to which, the parser starts 
processing the incoming sentences by using solely morphosyntactic information, in 
order to arrive at the initially preferred analysis. Whenever the parser is faced with a 
structurally ambiguous sentence, it opts for an analysis, guided by the grammar and 
heuristics, such as minimal attachment or late closure, and starts the reanalysis of the 
input information, when disambiguating cues are available. Thus, when the parser 
gets enough information from the syntactic cues, as in the case of the unambiguous 
fillers, it analyses the sentences relatively faster than when a reanalysis is needed, as 
in the case of the ambiguous experimental sentences.  

To sum up, the overall results revealed that the typically developed adults, native 
speakers of Greek were sensitive to prosodic cues while decoding verbally presented 
ambiguous sentences.  

 
 

References 
Brysbaert, Marc, and Don Mitchell. 1996. “Modifier attachment in sentence parsing: 

Evidence from Dutch.” Quarterly Journal of Experimental Psychology 49: 664-
695. 

Christianson, Kiel, Andrew Hollingworth, John F. Halliwell, and Fernanda Ferreira. 
2001. “Thematic roles assigned along the garden path linger.” Cognitive 
Psychology 42: 368-407. 

Crocker, Matthew. 1996. Computational Psycholinguistics. Dordrecht: Kluwer 
Academic 

Crocker, Matthew. 1999. “Mechanisms for sentence processing.” In Simon Garrod 
and Martin Pickering (eds), Language Processing, 191-232. Hove: Psychology 
Press. 

Ferreira, Fernanda, and John Henderson. 1991a. “Recovery from misanalyses of 
gardenpath sentences.” Journal of Memory and Language 30: 725 745. 

Fodor, Janet Dean. 2002a. “Psycholinguistics cannot escape prosody.” In Speech
Prosody 2002, International Conference. 



[  1025  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 

 

Fodor, Janet Dean. 2002b. “Prosodic disambiguation in silent reading.” In 
Proceedings-NELS 32, vol. 1, 113-132. 

Frazier, Lyn. 1978. On Comprehending Sentences: Syntactic Parsing Strategies. PhD 
Dissertation, University of Connecticut. 

Frazier, Lyn. 1987. “Sentence processing: a tutorial review.” In Max Coltheart (ed.),
Attention and Performance XII:  The Psychology of Reading, 554-586. Hillsdale, 
NJ: Erlbaum. 

Frazier, Lyn, and Charles Clifton. 1996. Construal. Cambridge, MA: MIT Press.  
Geary, David. 1999. “Evolution and developmental sex differences.” Current

Directions in Psychological Science 8 (4): 115-120. 
Hyde, Janet S., and Marcia Linn, 1988. “Gender differences in verbal ability: a meta-

analysis.” Psychological Bulletin 104 (1): 53. 
Kjelgaard, Margaret, and Shari Speer. 1999. “Prosodic facilitation and interference in 

the resolution of temporary syntactic closure ambiguity.” Journal of Memory and 
Language 40: 153-194. 

Martzoukou Maria, Despina Papadopoulou, and Anthi Revithiadou 2013. “Prosodic 
cues in the disambiguation of structurally ambiguous sentences: Evidence from 
Greek.” 10th Old World Conference in Phonology (OCP10). Istanbul, Turkey 16-
19/1/2013. 

Mitchell, Don C., and Virginia M. Holmes 1985. “The role of specific information 
about the verb in parsing sentences with local structural ambiguity.” Journal of 
Memory and Language 24 (5): 542-559. 

Mitchell, Don C. 1987a. “Lexical guidance in human parsing: Locus and processing 
characteristics.” In Max Coltheart (ed.), Attention and Performance XII: The 
Psychology of Reading, 601-618. Hillsdale, NJ: Erlbaum. 

Papadopoulou, Despina, and Ianthi M. Tsimpli. 2005. “Morphological cues in 
children’s processing of ambiguous sentences: a study of subject/ object 
ambiguities in Greek.” In Alejna Brugos, Manuella R. Clark-Cotton, and S. Ha 
(eds), 29th Annual Boston University Conference on Language Development, 471-
481. Boston: Cascadilla Press. 

Papangeli, Angeliki. 2010. Language Development and On-line Processing in L1 and 
L2 Children. PhD Dissertation, University of Reading. 

Pickering, Martin J., and Matthew J. Traxler, 1998. “Plausibility and recovery from 
garden paths: an eye-tracking study.” Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory, and Cognition 24 (4): 940. 

Portwood, Madeleine. 2000. Understanding Developmental Dyspraxia: A Textbook 
for Students and Professionals. David Fulton Publishers. 

Pritchett, Bradley Louis. 1988. “Garden-path phenomena and the grammatical basis of 
language processing.” Language 64: 539-576. 

Pritchett, Bradley Louis. 1992. “Parsing with grammar: islands, heads, and garden 
paths.” In Helen Goodluck, and Michael S. Rochemont (eds), Island Constraints: 
Theory, Acquisition, and Processing, 321-349. Dordrecht: Kluwer. 

Spivey-Knowlton, Michael, and Julie C. Sedivy. 1995. “Resolving attachment 
ambiguities with multiple constraints.” Cognition 55: 227-267. 

Staub, Adrian. 2007. “The parser doesn't ignore intransitivity, after all.” Journal of 
Experimental Psychology: Learning, Memory and Cognition 33 (3): 550. 

Tsimpli Ianthi M., and Despina Papadopoulou. 2006. “Aspect and argument 
realization: a study on antecedentless null objects in Greek.” Lingua 116 (10): 
1595-1615. 



[  1026  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 

 

Van Gompel, Roger P.G., and Martin J. Pickering. 2001. “Lexical guidance in 
sentence processing: a note on Adams, Clifton, and Mitchell (1998).” 
Psychonomic Bulletin & Review 8: 851-857. 

Warner, John, and Arnold L. Glass. 1987. “Context and distance-to-disambiguation 
effects in ambiguity resolution: Evidence from grammaticality judgments of 
garden path sentences.” Journal of Memory and Language 26 (6): 714-738. 

 



KΟΙΝΩΝΙΟΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ  
ΣΕ ΚΕΙΜΕΝΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ:  

Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ1 
Κατερίνα Μαρωνίτη & Αναστασία Γ. Στάμου 

Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 
katerina_mar@hotmail.co.uk, astamou@uowm.gr 

 
 

Abstract 
 
In the present study, we explore the sociolinguistic representations of gender in mass 
cultural texts for children. The analysis of three selected scenes from two popular 
cartoon movies targeting boys or girls shows that female characters are depicted as 
being linked to action (spying, dangerous assignments), and thus challenging 
(apparently) hegemonic gender ideologies. Yet, they seem in fact to perpetuate them. 
Thus, in the movie for boys, male dominance and the acceptance of this dominance by 
the female character is confirmed, through her passive reproduction of a ‘masculine’ 
speech style. In the movie for girls, female characters display a traditional gender 
identity, being constructed as targets of admiration for men through the use of a 
‘feminine’ style of talk, and hence their dynamism is mitigated. 
 
Keywords: feminine speech style, masculine speech style, scene analysis, indexicali-
ty, Membership Categorization Analysis 
 
 
1. Εισαγωγή  
 
Η κατασκευή του φύλου είναι μια κοινωνικοπολιτισμική διαδικασία που ξεκινάει 
πριν ακόμα τη γέννηση ενός παιδιού, ήδη από την επιλογή των ‘κοριτσίστικων’ και 
‘αγορίστικων’ χρωμάτων στο δωμάτιό του και τον ρουχισμό του από τους 
μελλοντικούς του γονείς. Όσον αφορά τη γλώσσα ειδικότερα, το μοντέλο της 
διαφοράς (π.χ. Maltz & Borker 1982), αν και εκκινεί από μια μάλλον ουσιοκρατική 
προοπτική, καθώς προϋποθέτει το (κοινωνικό) φύλο στην ερμηνεία της έμφυλης 
γλωσσικής διαφοροποίησης (για μια συνολική κριτική αποτίμηση του μοντέλου, βλ. 
Freed 1992 και Uchida 1992), υποστηρίζει πως τα αγόρια κοινωνικοποιούνται σε 
διαφορετικές κοινωνιογλωσσικές υποκουλτούρες από τα κορίτσια, και έτσι τα δύο 
φύλα μαθαίνουν να χρησιμοποιούν τη γλώσσα με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα, 
τα αγόρια έχουν την τάση να σχηματίζουν μεγάλες παρέες με ιεραρχική δομή, με 
αποτέλεσμα να κατακτούν ένα ανταγωνιστικό ομιλιακό ύφος και να είναι 
προσανατολισμένα στην αναφορική λειτουργία της διεπίδρασης (το λεγόμενο ‘report 
talk’ κατά την Tannen 1990). Αντίθετα, τα κορίτσια τείνουν να σχηματίζουν 
ολιγομελείς παρέες με πιο ισότιμη δομή, κατακτώντας ένα συνεργατικό και 
υποστηρικτικό ύφος επικοινωνίας και όντας προσανατολισμένα στη συναισθηματική 
λειτουργία της διεπίδρασης (το λεγόμενο ‘rapport talk’, ο.π.). Αυτές οι διακριτές 
κοινωνιογλωσσικές υποκουλτούρες στις οποίες ανήκουν τα δυο φύλα συνεπάγονται 
                                                            
1 Η παρούσα έρευνα υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.  
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1027-1039. Rhodes: University of the Aegean.
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και διακριτές σχέσεις ισχύος. Με άλλα λόγια, το ανταγωνιστικό ύφος στο οποίο 
κοινωνικοποιούνται τα αγόρια είναι ένας λόγος κυριαρχίας που αντικατοπτρίζει την 
ανδρική εξουσία σε πατριαρχικές κοινωνικές δομές, σε αντίθεση με το συνεργατικό 
ύφος στο οποίο εκπαιδεύονται τα κορίτσια, ο οποίος είναι ένας ανίσχυρος λόγος και 
συμβολίζει την υποδεέστερη κοινωνική θέση των γυναικών σε ανδροκρατούμενες 
κοινωνίες (Παυλίδου 2006).  
 Εκτός από τις παρέες και το παιχνίδι, ένας άλλος σημαντικός χώρος έμφυλης 
κοινωνικοποίησης των παιδιών είναι αναμφίβολα τα κείμενα μαζικής κουλτούρας στα 
οποία εκτίθενται (π.χ. κινούμενα σχέδια, παιδικές διαφημίσεις). Σχετικές έρευνες από 
τον χώρο των πολιτισμικών και μιντιακών σπουδών δείχνουν πως ο λόγος της 
μαζικής κουλτούρας είναι εν πολλοίς στερεοτυπικός, αναπαράγοντας τις ηγεμονικές 
έμφυλες ιδεολογίες. Για παράδειγμα, στα κινούμενα σχέδια, οι αρσενικοί χαρακτήρες 
τείνουν να είναι επιθετικοί, σε αντίθεση με τους θηλυκούς, στους οποίους αποδίδεται 
περισσότερη ευγένεια, ρομαντισμός, αλλά και ανασφάλεια (Leaper κ.ά. 2002). Από 
την άλλη, οι ‘κακοί’ ή ‘αντιπαθητικοί’ χαρακτήρες είναι συνήθως εκείνοι που 
παραβιάζουν τους παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους (π.χ. επιθετικά κορίτσια ή 
αδύναμα αγόρια) (Ogletree κ.ά. 2004). Αλλά και οι παιδικές διαφημίσεις, κατά τους 
Johnson & Young (2011), δεν πωλούν μόνο προϊόντα στα παιδιά αλλά και 
συγκεκριμένες έμφυλες αναπαραστάσεις. Έτσι, οι ‘αγορίστικες’ διαφημίσεις 
απεικονίζουν συχνότερα επιθετικές συμπεριφορές και περιέχουν πιο έντονη μουσική. 
Αντίθετα, οι ‘κοριτσίστικες’ διαφημίσεις χαρακτηρίζονται από ένα ήπιο σκηνικό με 
απαλή μουσική (Welch κ.ά. 1979). Επίσης, μέσω των χαρακτηριστικών σλόγκαν, οι 
διαφημίσεις τοποθετούν τα παιδιά-αποδέκτες σε συγκεκριμένους ρόλους. Έτσι, 
εκείνες που απευθύνονται σε αγόρια τα διαβεβαιώνουν πως έχουν δύναμη και είναι 
πάντα οι πρώτοι, ενώ όσες είναι για κορίτσια τα προτρέπουν να γίνουν αληθινές 
πριγκίπισσες (Johnson & Young 2011). 

Αντίθετα, οι ελάχιστες κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες στη μαζική κουλτούρα 
(και μόνο σε ενήλικα προγράμματα, όπως τηλεοπτικές σειρές) έχουν αναδείξει πιο 
σύνθετες γλωσσικές αναπαραστάσεις του φύλου. Πιο συγκεκριμένα, εκκινώντας από 
μια κοινωνική κονστρουξιονιστική αντίληψη για το φύλο ως μια επιτελεστική 
διαδικασία μέσω του λόγου, που αντικαθιστά το μοντέλο της διαφοράς (βλ. 
παραπάνω), οι έρευνες αυτές έχουν διαπιστώσει πως ο τρόπος απεικόνισης της 
γλωσσικής κατασκευής του φύλου στη μαζική κουλτούρα δεν είναι καθόλου 
στατικός, καθώς το ‘θηλυκό’ (feminine) και ‘αρσενικό’ (masculine) γλωσσικό ύφος 
λειτουργούν ως επικοινωνιακοί πόροι από τους οποίους αντλούν οι γυναικείοι 
χαρακτήρες για να επιδείξουν διαφορετικές έμφυλες ταυτότητες ανάλογα με τους 
γυναικείους τύπους που αναπαριστούν αλλά και το πλαίσιο δραστηριότητας κατά τη 
μυθοπλαστική διεπίδραση.2  

Αναλυτικότερα, η έρευνα της Behm (2009) για τις πρωταγωνίστριες της 
δημοφιλούς σειράς Sex and the City καταλήγει στο συμπέρασμα πως, εφόσον το 
θηλυκό και αρσενικό συνομιλιακό ύφος προϋποθέτουν μια παραδοσιακή πατριαρχική 
κοινωνική οργάνωση, γυναίκες που προσπαθούν να αντισταθούν στους 
παραδοσιακούς έμφυλους ρόλους τείνουν να υιοθετούν στοιχεία της λεγόμενης 
‘ανδρικής’ γλώσσας, καθώς προσδοκούν να συνδεθούν με στοιχεία που στερεοτυπικά 
συνδέονται με την ‘αρσενικότητα’ (π.χ. κυριαρχία, κύρος, επαγγελματική επιτυχία). 
Έτσι, οι τέσσερις γυναικείοι χαρακτήρες του Sex and the City μπορούν να 
τοποθετηθούν σε ένα υφολογικό συνεχές: στον πόλο της θηλυκότητας βρίσκεται η 
                                                            
2 Στο πλαίσιο αυτό, χρήσιμη είναι η διάκριση μεταξύ της ‘γυναικείας γλώσσας’ και της ‘γλώσσας των 
γυναικών’ που εισηγείται η Cameron (αναφέρεται από τη Μακρή-Τσιλιπάκου 2010). Η πρώτη είναι 
ένα συμβολικό ιδεώδες, ενώ η δεύτερη αποτελεί μια εμπειρική κατηγορία. 
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‘ρομαντική’ Σάρλοτ και στον πόλο της αρσενικότητας η ‘σεξουαλικά 
απελευθερωμένη’ Σαμάνθα. Αντίθετα, η Κάρι και η Μιράντα βρίσκονται στη μέση 
του συνεχούς, με την πρώτη να είναι προσανατολισμένη περισσότερο σε θηλυκές 
επικοινωνιακές στρατηγικές, και τη δεύτερη να προσεγγίζει περισσότερο το αρσενικό 
συνομιλιακό ύφος. Από την άλλη, στο ελληνικό συγκείμενο, η έρευνα των Stamou 
κ.ά. (2012) για τις δύο πρωταγωνίστριες (Σταυρούλα και Χαρά) της κωμικής σειράς 
Το Καφέ της Χαράς, που πραγματεύεται το στερεοτυπικό δίπολο ‘παραδοσιακή 
γυναίκα του χωριού’ εν. ‘προοδευτική γυναίκα της πόλης’, διαπιστώνει επίσης την 
τηλεοπτική αναπαράσταση μιας πολυ-επίπεδης και ρευστής αντίληψης για την 
έμφυλη ταυτότητα. Συγκεκριμένα,  οι δύο κεντρικοί γυναικείοι χαρακτήρες της 
σειράς απεικονίζονται να διαθέτουν ένα εύρος έμφυλων ταυτοτήτων τις οποίες 
εναλλάσσουν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά της μυθοπλαστικής περίστασης. Επίσης, 
δεν υπάρχει μια ευθύγραμμη σχέση μεταξύ παραδοσιακής γυναικείας ταυτότητας και 
θηλυκού ύφους ομιλίας, από τη μια πλευρά, και προοδευτικής γυναικείας ταυτότητας 
και αρσενικού τρόπου ομιλίας, από την άλλη.  

Αλλά και έρευνες στην ελληνική κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα (όμως, εκτός 
μυθοπλαστικού πλαισίου) δείχνουν πως ─εκτός από τους ενήλικες─ και τα παιδιά 
επιδεικνύουν σύνθετες και ρευστές έμφυλες ταυτότητες. Για παράδειγμα, αν και τα 
αγόρια στο γυμνάσιο τείνουν να κάνουν περισσότερες κυριαρχικές διακοπές στους/τις 
καθηγητές/τριές τους από τα κορίτσια, τα οποία είναι περισσότερο 
προσανατολισμένα σε ένα συνεργατικό ‘θηλυκό’ ύφος ομιλίας (Αρχάκης 2006), τα 
κορίτσια δεν βρέθηκε να είναι περισσότερο ευγενικά από τα αγόρια όταν 
απευθύνονται στους/τις καθηγητές/τριές τους, και άρα αποκλίνουν από τη συμβολική 
‘γυναικεία γλώσσα’ (Pavlidou 2001). Ακόμη, το επικοινωνιακό πλαίσιο, οι στόχοι 
των ομιλητών/τριών, οι κοινότητες πρακτικής στις οποίες συμμετέχουν, αλλά και η 
πραγματογνωμοσύνη και επιδεξιότητα σε έναν συγκεκριμένο τομέα δράσης, φαίνεται 
να καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τις γλωσσικές επιλογές των παιδιών. Έτσι, μαθητές 
λυκείου αφηγούνται ιστορίες στις παρέες τους δίνοντας έμφαση στη συνομιλιακή 
επαφή και προσέγγιση (δηλ. μέσω της χρήσης ‘θηλυκών’ συνομιλιακών  
στρατηγικών), ενώ τα κορίτσια της ίδιας ηλικίας λένε ιστορίες επιδεικνύοντας 
συνομιλιακή αυτονομία και αυτοαναφορικότητα (δηλ. μέσω της χρήσης ‘αρσενικών’ 
συνομιλιακών στρατηγικών) (Αρχάκης 2008). Κατά τον Αρχάκη, οι διακριτές 
υφολογικές επιλογές των παιδιών της συγκεκριμένης έρευνας δεν σχετίζονται με το 
φύλο αλλά με τη στάση τους απέναντι στο σχολείο, και γενικότερα με τις κοινότητες 
πρακτικής στις οποίες συμμετέχουν. Από την άλλη, η έρευνα της Γεωργαλίδου (2009) 
σε παιδιά νηπιαγωγείου διαπίστωσε πως ο κυριαρχικός (‘αρσενικός’) ρόλος στη 
συνομιλία εξαρτάται από το αν το παιδί (αγόρι ή κορίτσι) γνωρίζει τους κανόνες του 
παιχνιδιού καλύτερα από τα άλλα και μπορεί να ελέγχει τη δραστηριότητα, δηλαδή 
συνδέεται με τη θέση ισχύος του/της ομιλητή/τριας στην εκάστοτε περίσταση. 

Με βάση τα παραπάνω, στην παρούσα εργασία εξετάζονται οι κοινωνιογλωσσικές 
αναπαραστάσεις του φύλου σε δύο δημοφιλείς ταινίες κινουμένων σχεδίων:  μια  
‘αγορίστικη’ (Αυτοκίνητα 2) και μια ‘κοριτσίστικη’ (Winx Club: Το μυστικό του 
Χαμένου Βασιλείου). Εστιάζοντας σε ‘δυναμικούς’ γυναικείους χαρακτήρες που 
βρίσκονται σε αλληλεπίδραση ή όχι με ανδρικούς χαρακτήρες, σκοπός της εργασίας 
είναι να διερευνήσει αν η κοινωνιογλωσσική απεικόνιση του φύλου είναι 
στερεοτυπική και ηγεμονική, όπως διαπιστώνεται από έρευνες από το πεδίο των 
μιντιακών και πολιτισμικών σπουδών σε αντίστοιχα κείμενα μαζικής κουλτούρας που 
απευθύνονται σε παιδιά, ή είναι μια πιο σύνθετη διαδικασία, όπως διαφαίνεται από 
κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες σε ενήλικα τηλεοπτικά προγράμματα, καθώς και σε 
φυσικές συνομιλίες παιδιών στο ελληνικό πλαίσιο.  
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2. Μεθοδολογία 
 
2.1 Υλικό μελέτης 
 
Οι δύο ταινίες κινουμένων σχεδίων (Αυτοκίνητα 2 και Winx Club: Το μυστικό του 
Χαμένου Βασιλείου) που συμπεριλήφθηκαν για ανάλυση στην παρούσα εργασία 
επιλέχθηκαν βάσει του μεγάλου ενδιαφέροντος που φαίνεται δείχνουν για αυτές τα 
παιδιά προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας, όπως διαφάνηκε από συνεντεύξεις 
που πραγματοποιήθηκαν μαζί τους στο πλαίσιο διερεύνησης των εξωσχολικών 
πρακτικών γραμματισμού τους (Stamou κ.ά. 2014). Συγκεκριμένα, όπως προκύπτει 
από την έρευνα, κεντρική δραστηριότητα στο σπίτι (μαζί με το διάβασμα παραμυθιών 
και εικονογραφημένων ιστοριών) των παιδιών αυτής της ηλικίας (τόσο αγοριών όσο 
και κοριτσιών, ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο των γονέων) αποτελεί η 
παρακολούθηση ταινιών κινουμένων σχεδίων. Ωστόσο, υπάρχει σαφής έμφυλη 
διαφοροποίηση μεταξύ των παιδιών (αλλά και των δημιουργών των ταινιών αυτών) 
αναφορικά με τις προτιμήσεις τους σε ταινίες. Για τους σκοπούς, λοιπόν, της 
παρούσας έρευνας, εξετάστηκε μία ‘αγορίστικη’ (Αυτοκίνητα 2) και μια 
‘κοριτσίστικη’ (Winx Club: Το μυστικό του Χαμένου Βασιλείου) ταινία, εστιάζοντας 
στη μελέτη των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων ‘δυναμικών’ γυναικείων 
χαρακτήρων, οι οποίοι αλληλεπιδρούν ή όχι με ανδρικούς. Και για τις δύο ταινίες, 
αναλύθηκε η μεταγλωττισμένη εκδοχή τους που κυκλοφόρησε για το ελληνικό κοινό.  
 Αναλυτικότερα, η ‘αγορίστικη’ ταινία Αυτοκίνητα 2 προβλήθηκε το 2011 και είναι 
συμπαραγωγή της Pixar Animation Studios και της Walt Disney Company. Οι 
χαρακτήρες της ταινίας είναι αυτοκίνητα με ανθρωπομορφικές ιδιότητες, τα 
περισσότερα από τα οποία είναι γρήγορα και εντυπωσιακά. Πρωταγωνιστής της 
ταινίας είναι ο Κεραυνός Μακ Κουίν, ο οποίος είναι ένα αγωνιστικό αυτοκίνητο 
κόκκινου χρώματος που συμβολίζει την ένταση και τη δυναμικότητα. Στους 
πρωταγωνιστικούς χαρακτήρες ανήκει και ο Μπάρμπας, που είναι ένας αφελής 
γερανός που ρυμουλκεί τα αμάξια, και ο οποίος μπλέκει άθελά του σε διάφορες 
καταστάσεις, τις οποίες αντιμετωπίζει με τον φίλο του Μακ Κουίν. Η υπόθεση της 
ταινίας αναφέρεται στη συμμετοχή του Μακ Κουίν στο παγκόσμιο Γκραν Πριν στην 
Ιαπωνία για την ανάδειξη του πιο γρήγορου αγωνιστικού αυτοκινήτου στον κόσμο. 
Όμως, ο Μπάρμπας λανθασμένα θεωρείται αμερικανός κατάσκοπος, και έτσι 
μπλέκουν οι δυο τους σε περιπέτειες. Στη σκηνή που επιλέχτηκε για ανάλυση, 
συμμετέχει ο Μπάρμπας μαζί με τρεις περιφερειακούς χαρακτήρες, τον Φιν Μακ 
Σφαίρας, τη Χόλυ Πολύστροφη και έναν έμπορο ανταλλακτικών/ πληροφοριοδότη (ο 
οποίος εμφανίζεται για λίγο στη συγκεκριμένη μόνο σκηνή). Ο Φιν Μακ Σφαίρας 
είναι βρετανός κατάσκοπος και οι κινήσεις του θυμίζουν τον κινηματογραφικό 
κατάσκοπο Τζέημς Μποντ. Η Χόλυ Πολύστροφη είναι μια εκ των δύο μοναδικών 
γυναικείων χαρακτήρων της ταινίας και είναι μία βρετανίδα πράκτορας, που λόγω 
συνθηκών εξελίχθηκε σε εκπαιδευόμενη κατάσκοπο. Πρόκειται, προφανώς, για έναν 
δυναμικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η εικόνα της είναι αρκετά ‘θηλυκή’, αφού είναι ένα 
μωβ γρήγορο αυτοκίνητο με μεγάλα πράσινα μάτια και σαρκώδη γυναικεία χείλη.  
 Από την άλλη, η ‘κοριτσίστικη’ ταινία Winx Club: Το μυστικό του Χαμένου 
Βασιλείου προβλήθηκε το 2007 και είναι παραγωγή της ιταλικής εταιρείας Rainbow. 
H ταινία αποτελεί συνέχεια της επιτυχημένης τηλεοπτικής σειράς καρτούν Winx 
Club. Πρόκειται για έξι φίλες-νεράιδες με μαγικές ιδιότητες, τις οποίες 
χρησιμοποιούν για να σώσουν την πόλη τους Γαρδένια από τις δυνάμεις του κακού. 
Συγκεκριμένα, η Μπλουμ είναι η νεράιδα της φωτιάς, η Στέλλα είναι η νεράιδα του 
ήλιου, η Φλόρα είναι η νεράιδα της φύσης, η Μούσα είναι η νεράιδα της μουσικής, η 
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Τέκνα είναι η νεράιδα της τεχνολογίας, ενώ η Λέιλα είναι η νεράιδα των κυμάτων και 
της θάλασσας. Οι νεράιδες Winx έχουν μια διττή ταυτότητα, καθώς προσπαθούν να 
ισορροπήσουν μεταξύ μιας ‘θηλυκής’ (π.χ. εντυπωσιακή και μοντέρνα εξωτερική 
εμφάνιση βάσει των κυρίαρχων πρότυπων ομορφιάς, ερωτικές σχέσεις με αγόρια) και 
μιας ‘αρσενικής’ (ανάληψη επικίνδυνων αποστολών) εκδοχής. Η υπόθεση της ταινίας 
αφορά την προσπάθεια της Μπλουμ και των φίλων της να διεισδύσει στα άδυτα της 
σκοτεινής διάστασης και να αντιμετωπίσει το απόλυτο κακό, προκειμένου να 
επαναφέρει τους γονείς της στη ζωή και να αποκαλύψει το μυστήριο που καλύπτει 
την καταγωγή της. Για την παρούσα εργασία, επιλέχτηκαν δύο σκηνές που 
αντιπροσωπεύουν τη διττή ταυτότητα των νεράιδων Winx. 
 
 
2.2 Αναλυτικό πλαίσιο 
 
Για τη μελέτη των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων του φύλου στις δύο ταινίες 
κινουμένων σχεδίων, βασιστήκαμε στο μοντέλο του Androutsopoulos (2012) για την 
ανάλυση του κοινωνιογλωσσικού ύφους σε μυθοπλαστικά κείμενα (βλ. και Stamou 
2014). Πρόκειται για ένα πολυ-επίπεδο πλαίσιο ανάλυσης, που αποτελείται από το 
μακρο-επίπεδο του συνολικού γλωσσικού ρεπερτορίου του μυθοπλαστικού κειμένου 
(repertoire analysis: ‘ανάλυση ρεπερτορίου’), το μεσο-επίπεδο ανάλυσης του τρόπου 
χρήσης των γλωσσικών κωδίκων από τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες (character 
analysis: ‘ανάλυση χαρακτήρων’), καθώς και το μικρο-επίπεδο ανάλυσης 
συγκεκριμένων μυθοπλαστικών συνομιλιών ειδικού κοινωνιογλωσσικού ή 
αφηγηματικού ενδιαφέροντος (scene analysis: ‘ανάλυση σκηνών’). Στην παρούσα 
εργασία, θα περιοριστούμε στο μικρο-επίπεδο της ανάλυσης σκηνών (για μια 
εφαρμογή ολόκληρου του μοντέλου σε άλλη ταινία κινουμένων σχεδίων, βλ. Maroniti 
κ.ά. 2013).  
 Ειδικότερα, για την ανάλυση σκηνών, αντλήσαμε από το ‘μοντέλο κατασκευής 
των ταυτοτήτων κατά την αλληλεπίδραση’ (identities in interaction model) των 
Bucholtz & Hall (2005), το οποίο εξετάζει την ταυτότητα από μία επιτελεστική 
προοπτική, δηλαδή το πώς η ταυτότητα κατασκευάζεται στον λόγο. Από μια 
κοινωνικοπολιτισμική γλωσσολογική σκοπιά, οι Bucholtz & Hall (2005) διακρίνουν 
πέντε ‘αρχές’ (principles) βάσει των οποίων κατασκευάζεται η ταυτότητα κατά την 
κοινωνική διεπίδραση: την ‘ανάδυση’ (emergence), τη ‘δεικτικότητα’ (indexicality), 
τη ‘σχεσιακότητα’ (relationality), τη ‘θεσιακότητα’ (positionality) και τη 
‘μερικότητα’ (partialness). Εδώ αξιοποιούμε τις δύο πρώτες αρχές του μοντέλου. 
 Αναλυτικότερα, σύμφωνα με την αρχή της ανάδυσης, απορρίπτεται η στατική 
οπτική της ταυτότητας ως εσωτερικού ψυχολογικού μηχανισμού, και έτσι εξετάζεται 
η ρευστότητα της ταυτότητας ως αποτελέσματος της κοινωνικής αλληλεπίδρασης που 
συντελείται μέσω του λόγου. Με άλλα λόγια, πρόκειται για μια αντίληψη για την 
ταυτότητα που βασίζεται στη θεωρία του κοινωνικού κονστρουξιονισμού. Οι 
ομιλητές, λοιπόν, κατά τη συνομιλία δεν ακολουθούν κατ’ ανάγκη την κοινωνική 
κατηγορία η οποία τους αποδίδεται συμβατικά, αλλά παράγουν ενεργά στον λόγο 
τους νέες μορφές ταυτότητας. Η αρχή της ανάδυσης μας επιτρέπει να δούμε το 
‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος ως συμβολικούς πόρους από τους οποίους 
αντλούν οι μυθοπλαστικοί χαρακτήρες για να προβάλουν τις έμφυλες ταυτότητές 
τους. 
 Από την άλλη, μέσω της αρχής της δεικτικότητας, εστιάζουμε στον μηχανισμό 
συγκρότησης της ταυτότητας, δηλαδή στους υφολογικούς πόρους που την 
κατασκευάζουν. Η δεικτικότητα, που εισήχθη στη γλωσσική ανθρωπολογία από τον 
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Silverstein (1976), αναφέρεται στη δημιουργία σημειωτικών δεσμών μεταξύ 
συγκεκριμένων γλωσσικών στοιχείων και κοινωνικών νοημάτων, για να περιγράψει 
πώς συγκεκριμένες γλωσσικές μορφές ‘δείχνουν’ (index) ορισμένα πραγματολογικά 
νοήματα (π.χ. συνεργασιμότητα, ανταγωνισμό), τα οποία με τη σειρά τους δείχνουν 
συγκεκριμένες κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. ‘γυναίκα’, άνδρας’). Κατά τις Bucholtz & 
Hall (2005), οι δεικτικές διαδικασίες συμβαίνουν σε όλο το φάσμα χρήσης της 
γλώσσας, από τις προϋποθέσεις και τα συνομιλιακά υπονοήματα, μέχρι την 
κοινωνική κατηγοριοποίηση και αξιολόγηση, καθώς και μεμονωμένες γλωσσικές 
μορφές ή ολόκληρους γλωσσικούς κώδικες.  
 Για να εξετάσουμε τον τρόπο με τον οποίο δεικνύονται οι έμφυλες ταυτότητες στις 
υπό μελέτη σκηνές, επικεντρωθήκαμε σε δύο δεικτικές διαδικασίες: τις 
επικοινωνιακές στρατηγικές που χαρακτηρίζουν το ‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ ομιλιακό 
ύφος και τις κατηγορίες ανδρών και γυναικών που κατασκευάζονται κατά τη 
συνομιλία. Για τις πρώτες, βασιστήκαμε στις διεξοδικές κοινωνιογλωσσολογικές 
μελέτες που προσδιορίζουν τα πρωτοτυπικά γνωρίσματα της ‘αρσενικής’ και 
‘θηλυκής’ ομιλίας (βλ. π.χ. Holmes & Meyerhoff 2003, Maltz & Borker 1982, Tannen 
1990). Για τις δεύτερες, χρησιμοποιήθηκε το εθνομεθοδολογικό εργαλείο της 
‘Ανάλυσης Κατηγοριοποίησης Μέλους’ (Membership Categorization Analysis, βλ. 
Sacks 1992, αλλά και Μακρή-Τσιλιπάκου υπό δημοσίευση στον παρόντα τόμο), το 
οποίο αποκαλύπτει τις κοινωνικές κατηγοριοποιήσεις στις οποίες προβαίνουν οι 
ομιλητές ο ένας για τον άλλον στο πλαίσιο μιας διεπίδρασης. Οι διάφορες 
‘κατηγορίες μέλους’ (membership categories) που αναδύονται στη διεπίδραση 
βασίζονται σε κοινωνικές κατηγορίες (π.χ. ‘μητέρα’, ‘εκπαιδευτικός’) που 
θεωρούνται από τα μέλη μιας κοινωνίας ‘φυσικά’ σύνολα, και είναι οι λεγόμενοι 
‘Μηχανισμοί Κατηγοριοποίησης Μέλους’ (Membership Categorization Devices). Για 
παράδειγμα, οι κατηγορίες ‘μητέρα’ και ‘κόρη’ προέρχονται από τον μηχανισμό 
‘οικογένεια’, ενώ οι κατηγορίες ‘εκπαιδευτικός’ και ‘μαθητής’ από τον μηχανισμό 
‘επάγγελμα’. Οι κατηγορίες μέλους περιλαμβάνουν ένα σύνολο από τυπικές 
δραστηριότητες γνωστές ως ‘κατηγορήματα βάσει κατηγορίας’ (category-bound 
predicates), που αποτελούν τις συμβατικές προσδοκίες σχετικά με το ποια είναι η 
‘φυσιολογική’ συμπεριφορά π.χ. της κατηγορίας ‘μητέρα’ ή ‘κόρη’. Έτσι, τα 
κατηγορήματα βάσει κατηγορίας βοηθούν τα μέλη μιας κοινότητας να συμπεράνουν 
την κατηγορία στην οποία ανήκουν οι συνομιλητές τους μέσα από μια απλή αναφορά 
και μόνο στις αναμενόμενες πράξεις και συμπεριφορές τους. 
 
 
3. Ανάλυση  
 
3.1 Ανάλυση σκηνής από την ταινία Αυτοκίνητα 2 
 
Στην παρακάτω συνομιλία, παρατηρούμε μια γυναίκα να προσπαθεί να ανταπεξέλθει 
σε ένα κατεξοχήν ανδροκρατούμενο πεδίο δράσης, όπως είναι η κατασκοπία. 
Συγκεκριμένα, ο Μπάρμπας, ο Φιν Μακ Σφαίρας και η Χόλυ Πολύστροφη 
βρίσκονται στο Παρίσι για να αποσπάσουν πληροφορίες από έναν έμπορο 
ανταλλακτικών που δουλεύει στη μαύρη αγορά. Ο Φιν δίνει οδηγίες για τον τρόπο 
που θα γίνει η προσέγγιση με τον έμπορο, έτσι ώστε να μην κινήσουν υποψίες. Ο 
έμπορος, όμως, αποδεικνύεται πως είναι πληροφοριοδότης του Φιν. 
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Απόσπασμα 1 (47:48-50:08) 
Μπάρμπας (Μ), Φιν (Φ), Χόλυ (Χ), Πωλήτρια (Π), Έμπορος/ Πληροφοριοδότης (Πλ) 

1 Φ: Όταν μπείτε μέσα μην απομακρυνθείτε και μην μπείτε μέσα να ελέγξετε τα  
2 ποινικά μητρώα. Εδώ όλοι κακοποιοί είναι. 
3 Χ: Κανένας έλεγχος. Έγινε. 
4 Φ: Μη μιλήσετε σε κανέναν, μη κοιτάξετε κανέναν, μη χαζεύετε πουθενά και για  
5 κανένα λόγο. Συνεννοηθήκαμε; 
6 Χ: Δεν θα χαζεύουμε. Μάλιστα κύριε. 
7 Φ: ((Γυρνάει προς τα πίσω να βρει τον Μπάρμπα, ο οποίος περπατάει και χαζεύει  
8 δεξιά κι αριστερά)) Μπάρμπα; 
9 Μ: Ναι Φιν; 
10 Φ: Δεν ήρθαμε εδώ για ψώνια. 
10 Μ: Ψώνια; Τι εννοείς; ((Αντικρίζει την αγορά ανταλλακτικών μπροστά του)) πο 
11 πο! Απί:στευτο έχουν τα πάντα εδώ. Ό:χι. Κοίτα τα καπό. Πολύ θα ήθελα ένα  
12 καπό. Συγγνώμη μάγκες την κάνω. ((Συνεχίζει να κοιτάει στους πάγκους με τα  
13 ανταλλακτικά)) Ουάου! Ουρίστι; Τι πουλάτι; 
14 Π: Προβολείς monsieur προβολείς! ((O Μπάρμπας τρομάζει από την εμφάνιση 15 
της πωλήτριας και τρέχει πανικόβλητος)) 
16 Φ: (Έχει κρυφτεί πίσω από πάγκους και παρακολουθεί από μακριά τον  
17 έμπορο/ πληροφοριοδότη)) Α εδώ είσαι. 
18 Μ: ((Εισβάλλει με φωνές στο σημείο που έχει κρυφτεί ο Φιν)) Ο:ο έχει απίστευτες 
19 προσφορές εδώ. 
20 Φ: Μπάρμπα καλύψου. 
21 Μ: ((Ο έμπορος/ πληροφοριοδότης τούς έχει καταλάβει, προσπαθεί να αποδράσει, 
22 ενώ ο Φιν και η Χόλυ τον κυνηγούν)) Έι περιμένετε. 
23 Φ: ((Η Χόλυ έχει πιάσει τον πληροφοριοδότη και του κάνει ηλεκτροσόκ)) Μα  
24 έχεις τρελαθεί; 
25 Χ: Μα: νόμιζα: 
26 Φ: Μπάρμπα το παλικάρι θέλει γάντζο, κανόνισε. 
27 Μ: Αμέσως. 
28 Πλ: ((Έχει εκνευριστεί που ο Μπάρμπας τον μεταφέρει με τον γάντζο))  
29 Σκουριασμένη παλιατζούρα, πάρε με από τον δρόμο σου 
30 ((Έχουν μεταφερθεί σε σημείο ασφαλές για να μιλήσουν)) 
31 Πλ: ((Προς τον Φιν)) Ηλεκτροσόκ; Με δουλεύεις; 
32 Φ: Ηρέμησε σακαράκα. Είναι η πρώτη της αποστολή. Δεν ήξερε πως είσαι  
33 πληροφοριοδότης μου. 
34 Χ: Πληροφοριοδότης; 
35 Πλ: Στραβάδι ε; ((Απευθυνόμενος στη Χόλυ)) Ποτέ δεν μου άρεσαν οι  
36 καινούργιοι ((Η Χόλυ κάνει έναν θυμωμένο μορφασμό)).  
 
Σε αυτό το απόσπασμα, παρακολουθούμε την αλληλεπίδραση τεσσάρων 
διαφορετικών χαρακτήρων: του Μπάρμπα, της Χόλυ, του Φιν και του 
Πληροφοριοδότη, μέσα από την οποία αναδύονται οι κατηγορίες του αφελούς 
πράκτορα, της αρχάριας πράκτορα, του επικεφαλής πράκτορα και του έμπειρου 
πράκτορα, αντίστοιχα, και οι οποίες αποτελούν μέρος του μηχανισμού της 
κατασκοπίας. 
 Συγκεκριμένα, σε όλη τη διάρκεια της αλληλεπίδρασης, ο Φιν κατασκευάζει την 
κατηγορία του επικεφαλής κατάσκοπου της αποστολής, καθώς απευθύνει συνεχώς 
οδηγίες (π.χ. σειρές 4-5) και επιπλήξεις (π.χ. σειρά 20, 23-24) με αυστηρό τρόπο 
στους δύο μαθητευόμενούς του, τη Χόλυ και τον Μπάρμπα, μέσα από τη χρήση 
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ευθέων κατευθυντικών γλωσσικών πράξεων/ ‘αρσενικού’ ύφους (χρήση 
προστακτικής έγκλισης σε β΄ ενικό πρόσωπο ή ερωτήσεων ελέγχου). Επιπλέον, οι 
κοφτές φράσεις και η χρήση ειδικών λέξεων όπως ‘ποινικά μητρώα’, ‘καλύψου’ και 
‘πληροφοριοδότης’ είναι δεικτικές του μηχανισμού της κατασκοπίας την οποία 
εκπροσωπεί.  

Η κυριαρχία και η ιεραρχική θέση του Φιν ενισχύεται από τη συνομιλιακή στάση 
της Χόλυ, η οποία αποδέχεται πλήρως την κυριαρχία του μέσα από μηχανικές 
επαναλήψεις (π.χ. σειρά 3, 6), απόπειρες δικαιολόγησης (π.χ. σειρά 25), καθώς και 
ερωτήσεις επιβεβαίωσης (π.χ. σειρά 34). Έχει ενδιαφέρον πως, ενώ η Χόλυ μοιάζει 
να υιοθετεί τον ‘αρσενικό’ τρόπο ομιλίας του Φιν, προκειμένου να ανταπεξέλθει σε 
ένα σκληρό, απαιτητικό και ανδροκρατούμενο επαγγελματικό περιβάλλον όπως είναι 
η κατασκοπία, στην πραγματικότητα απηχεί την αδυναμία της και την ανίσχυρη θέση 
στην οποία βρίσκεται, καθώς πρόκειται απλώς για μια παθητική αναπαραγωγή του 
ύφους του Φιν, παραπέμποντας κατ’ ουσία σε ένα ‘θηλυκό’ ύφος ομιλίας. Από την 
άλλη, η απειρία της διαφαίνεται από το γεγονός ότι κάνει ηλεκτροσόκ σε έναν 
πληροφοριοδότη του Φιν (όπως αποκαλύπτεται κατά τη διεπίδραση), με αποτέλεσμα 
να δεχτεί τον χλευασμό του, καθώς την αποκαλεί ‘στραβάδι’ (σειρές 35-36). 

Όπως και η Χόλυ, ο Μπάρμπας κατασκευάζεται επίσης ως μαθητευόμενος 
κατάσκοπος. Ωστόσο, σε αντίθεση με τη Χόλυ που προσπαθεί σκληρά (αν και τελικά 
ανεπιτυχώς) να ανταποκριθεί στον ρόλο της ακολουθώντας με προσήλωση τις 
υποδείξεις του Φιν και υιοθετώντας το ομιλιακό ύφος του, στον Μπάρμπα 
αποδίδονται κατηγορήματα όπως η αφέλεια, η επιπολαιότητα και η ανωριμότητα, 
καθιστώντας τον ακατάλληλο για πράκτορα. Συγκεκριμένα, φαίνεται να αγνοεί τις 
υποδείξεις του Φιν, καθώς μόνο η Χόλυ ανταποκρίνεται σε αυτές, ενώ κάποιες 
στιγμές δεν τις αντιλαμβάνεται καν (σειρά 10). Γενικότερα, ο Μπάρμπας μοιάζει να 
μην ερμηνεύει σωστά την επικοινωνιακή περίσταση, καθώς, αντί να κατασκευάζει για 
τον εαυτό του την κατηγορία του κατασκόπου, κατασκευάζει αυτή του πελάτη 
(σειρές 11-13, 18-19). Η αφέλεια και η επιπολαιότητα του Μπάρμπα επισφραγίζονται 
δεικτικά και από τη χρήση του βόρειου φωνηεντισμού (σειρά 13). Παρ’ όλα αυτά, 
αυτά του τα χαρακτηριστικά κάνουν τον Μπάρμπα να μην αποδέχεται τη ανίσχυρη 
θέση που προσπαθεί να τον τοποθετήσει ο Φιν, όπως κάνει η Χόλυ. Έτσι, 
υπογραμμίζεται ακόμη περισσότερο ο (έμφυλα) υποδεέστερος ρόλος της Χόλυ σε ένα 
προνομιακά ‘αρσενικό’ πεδίο δράσης, όπως είναι η κατασκοπία. 

 
 

3.2 Ανάλυση σκηνής από την ταινία Winx Club: Το μυστικό του Χαμένου Βασιλείου  
 
3.2.1 Η προσωπική ζωή των νεράιδων Winx  
 
Η παρακάτω συνομιλία αποτελεί μέρος της προσωπικής ζωής των νεράιδων Winx 
(ανάδειξη της ‘θηλυκής’ τους εκδοχής). Συγκεκριμένα, τις βλέπουμε να ετοιμάζονται 
για τον καθιερωμένο χορό αποφοίτησης της σχολής τους, της Αλφέα, ενώ μπαίνουν 
στον κοιτώνα τους τα αγόρια τους για να τις θαυμάσουν.  
 
Απόσπασμα 2 (17:03-17:57) 
Στέλλα (Σ), Μούσα (Μ), Φλόρα (Φ), Τέκνα (Τ), Μπράντον (Μπρ), Γριζέλντα (Γ), 
Ίλια (Ι) 
1 Μ: θα αργήσουμε στον χορό της αποφοίτησης. Γρή:γορα κορίτσια! ((Κάνει έντονες 
2 κινήσεις με τα χέρια για να βιαστούν οι υπόλοιπες)) 
3 Σ: Είναι ψηλά τα τακούνια; Θέλω να προσέξει ο Μπράντον τα παπούτσια μου. 
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4 ((Δείχνει τα τακούνια και στις υπόλοιπες Winx)) 
5 Τ: Eίναι τόσο ό:μορφο το φόρεμά σου, που σιγά μην κοιτάξει ο Μπράντον τα  
6 παπούτσια σου. 
7 Γ: ((Διακόπτει τη συζήτηση η καθηγήτρια Γκριζέλντα)) Κορίτσια, κανονικά δεν θα 
8 το επέτρεπα αυτό, αλλά αφού σήμερα είναι μια ιδιαίτερη μέρα. ((Ανοίγει την πόρτα 
9 για να μπουν στον κοιτώνα τα αγόρια)) 
10  Μπρ: Τακ-τακ, ποια στολίζεται για μένα; 
11  Σ: Μπρά:ντον, αγαπού:λα! ((Αγκαλιάζει τον Μπράντον)) 
12  Ι: Είσαι η πιο μαγική η πιο όμορφη  νεραϊδοφρουρός! ((Φιλάει το χέρι της  
13 Φλόρα)) 
14  Φ: Είσαι τό:σο γλυκός, ευχαριστώ. 
15  Ι: Ήθελα να σου φέρω ένα λουλούδι αλλά ποιο λουλούδι είναι πιο όμορφο από  
16 σένα; 
 
Σε αυτό το απόσπασμα, παρατηρούμε τις νεράιδες να ετοιμάζονται για τον χορό 
αποφοίτησης και να συζητούν για τα φορέματα και τα παπούτσια που θα φορέσουν. 
Στον λόγο τους, αποτυπώνεται η αγωνία και η ανασφάλειά τους να είναι αρεστές στα 
αγόρια τους (σειρές 3-6). Μέσα από αυτά τα κατηγορήματα που αναδύονται στη 
διεπίδραση, οι νεράιδες Winx κατασκευάζουν συλλογικά την κατηγορία της 
παραδοσιακής γυναίκας, που (πρέπει να) αποτελεί αντικείμενο θαυμασμού από τους 
άνδρες λόγω της προσεγμένης εξωτερικής της εμφάνισης. Έτσι, σε αυτή τη 
διεπίδραση οι νεράιδες αποτινάσσουν την κατηγορία των πολεμιστριών που μετέχουν 
σε κάποια επικίνδυνη αποστολή (‘αρσενική’ εκδοχή) και ενδύονται την κατηγορία 
των ερωτευμένων και φιλάρεσκων γυναικών που θέλουν να προσελκύσουν τα αγόρια 
τους/ τους άνδρες (‘θηλυκή’ εκδοχή). Έχει ενδιαφέρον πως και τα αγόρια 
κατασκευάζουν αυτή την κατηγορία για τις ίδιες, καθώς σχολιάζουν και 
επιβραβεύουν τις ενδυματολογικές επιλογές των κοριτσιών, και αναγνωρίζουν πως 
γίνονται όμορφες για αυτούς (σειρά 10, 15-16). Παράλληλα, ο Ίλια κατασκευάζει την 
κατηγορία του παραδοσιακού καβαλιέρου, που κάνει κομπλιμέντα, φιλάει το χέρι και 
προσφέρει λουλούδια στην κοπέλα του (σειρές 12-16).  
 Υφολογικά, οι ηρωίδες χρησιμοποιούν στον λόγο τους στοιχεία που συνδέονται με 
το ‘θηλυκό’ ύφος ομιλίας, όπως είναι ο δισταγμός της Στέλλα μέσα από τη 
διατύπωση ερώτησης (σειρά 3), καθώς και η δήλωση θαυμασμού και στήριξης του 
συνομιλητή με τη χρήση επιτατικών, αξιολογικών επιθέτων, χαϊδευτικών και 
επιμήκυνσης από όλες τις Winx (σειρές 5-6, 11, 14). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, όμως, έχει 
και ο τρόπος ομιλίας των αγοριών, ο οποίος επίσης παραπέμπει σε ένα ‘θηλυκό’ 
ομιλιακό ύφος, αφού είναι φανερή η χρήση κολακευτικών προσφωνήσεων (π.χ. σειρά 
12), ενώ απουσιάζουν στοιχεία ‘αρσενικών’ επικοινωνιακών στρατηγικών. Με αυτόν 
τον τρόπο, κατασκευάζουν την κατηγορία του παραδοσιακού καβαλιέρου. 
 
 
3.2.2 Oι νεράιδες Winx εν δράσει 
 
Στη συνομιλία αυτή, οι νεράιδες Winx βρίσκονται σε αποστολή (ανάδειξη της 
‘αρσενικής’ τους εκδοχής). Συγκεκριμένα, ενώ είναι στο κάστρο του Χάγκεν για να 
το εξερευνήσουν, μια στρατιά από ρομπότ τις επιτίθενται και αναγκάζονται να 
αμυνθούν. Τα ρομπότ φαίνεται πως είναι δύσκολοι αντίπαλοι γιατί οι Winx 
δυσκολεύονται να τα αφοπλίσουν. 
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Απόσπασμα 3 (3:17-7:31) 
Μούσα (Μ), Τέκνα (Τ), Στέλλα (Σ), Μπλουμ (Μπ), Φλόρα (Φ), Λέιλα (Λ) 
1 Σ: Έχουμε πρόβλημα, είναι πολύ δυνατοί και πολύ άσχημοι. 
2 Φ: Αυτό θα τους καθυστερήσει, πρά:σινος μαγικός κισσός. ((Και ενώ τα ρομπότ  
3 έχουν εγκλωβιστεί από τους κισσούς της Φλόρας, η Λέιλα είναι χτυπημένη)) 
4 Μπ: ((Παίρνει αγκαλιά τη χτυπημένη Λέιλα)) Μην κουνιέσαι, χτύπησες. 
5 Λ: Πονάει αλλά: είμαι καλά. Θα τα καταφέρω. 
6 ((Τα ρομπότ αποδεσμεύονται από τους κισσούς της Φλόρας και η Φλόρα πέφτει  
7 κάτω στο έδαφος με φρικτούς πόνους στο κεφάλι)) 
8  Σ: ((Απευθυνόμενη στη Φλόρα)) Είσαι καλά; 
9 Φ: Πονά:ει αλλά θα αντέ:ξω, α:: ((Πιάνει το κεφάλι της από τους φρικτούς πόνους)) 
10  Τ: Ανίχνευση. Η μονάδα ελέγχου τους είναι πίσω από τον τοίχο. 
11  Φ: Γρή:γορα δεν μπορώ να τους κρατήσω άλλο. 
12  Μπ: ((Αναλαμβάνει να τελειώσει την αποστολή)) W:inx ετοιμαστεί:τε, ενέργεια  
13 του δράκου ((Πηγαίνει προς τη μονάδα ελέγχου των ρομπότ)). Συμπυκνωμένη  
14 φωτιά: ((Καταφέρνει και καταστρέφει τη μονάδα ελέγχου)) 
15 Μ: Έσκισες πάλι Μπλουμ. Ολόκληρος στρατός από κακά ρομπότ έγινε άχρηστα 
16  μέταλλα μέσα σε δύο λεπτά. 
17  Τ: Ωραία. 
18  Μπ: Είμαστε ομάδα κορίτσια. 
19. Φ: Δεν νομίζω. Είμαστε κάτι παραπάνω από ομάδα= 
20. Λ: =Είμαστε η ομάδα Winx! 
 
Σε αυτό το απόσπασμα, οι νεράιδες Winx κατασκευάζουν συλλογικά την κατηγορία 
της γενναίας πολεμίστριας, αξιοποιώντας καθεμιά τις μαγικές της δυνάμεις για να 
εξοντώσει τα ρομπότ, όπως τη φύση (Φλόρα: σειρές 2-3), την τεχνολογία (Τέκνα: 
σειρά 10) και τη φωτιά (Μπλούμ: σειρές: 12-14). Η δράση τους κατασκευάζεται 
γλωσσικά μέσα από τη χρήση δηλωτικών εκφορών πρώτου (σειρά 1) και τρίτου 
προσώπου πληθυντικού (σειρά 2, 10), αλλά και ευθέων κατευθυντικών γλωσσικών 
πράξεων (σειρές 11-12).  

Ωστόσο, ο δυναμισμός τους δεν εκφέρεται με τη χρήση ‘αρσενικών’ αλλά μάλλον 
‘θηλυκών’ επικοινωνιακών στρατηγικών, καθώς είναι φανερό πως στη διεπίδραση 
εγκαθίσταται μια σχέση συνεργασίας που βασίζεται στην ισοτιμία και την 
αλληλεγγύη μεταξύ των νεράιδων Winx. Έτσι, δείχνουν ενδιαφέρον και 
προστατεύουν η μία για την άλλη με υποδείξεις (σειρά 4) και ερωτήσεις (σειρά 8), 
ενώ επιδεικνύουν αλληλοϋποστήριξη μέσω της επιβράβευσης της προσπάθειας 
(σειρές 15-17) αλλά και της χρήσης συνεργατικών δηλώσεων πρώτου προσώπου 
πληθυντικού, δηλώνοντας με ρητό τρόπο ότι αποτελούν ‘ομάδα’ (σειρές 18-20).  

Από την άλλη, όταν θέλουν να εκφράσουν αδυναμία, π.χ. στην περίπτωση της 
Φλόρας όταν τραυματίζεται, υιοθετούν επίσης έναν ‘θηλυκό’ τρόπο ομιλίας μέσω της 
χρήσης επιφωνημάτων και της επιμήκυνσης των φωνηέντων (σειρά 9). Ενδιαφέρον 
είναι και το σχόλιο της Στέλλα στην αρχή της συνομιλίας, όταν περιγράφει τα 
ρομπότ, καθώς δεν στέκεται μόνο στη δύναμή τους αλλά και στην εξωτερική τους 
εμφάνιση (σειρά 1). Αυτό το σχόλιο είναι μάλλον άσχετο με τον σκοπό της 
αποστολής τους που είναι να εξολοθρεύσουν τα ρομπότ, αποτελώντας κατηγόρημα 
της κατηγορίας μιας παραδοσιακής γυναίκας παρά μιας δυναμικής πολεμίστριας που 
βρίσκεται σε αποστολή.  
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4. Συμπεράσματα 
 
Στην παρούσα εργασία επιχειρήσαμε να συνεισφέρουμε από μια κοινωνιογλωσσολο-
γική σκοπιά στη μελέτη των έμφυλων αναπαραστάσεων στα κείμενα μαζικής 
κουλτούρας που απευθύνονται σε παιδιά. Από την ποιοτική ανάλυση τριών 
χαρακτηριστικών σκηνών από δύο δημοφιλείς (μεταγλωττισμένες στα ελληνικά) 
ταινίες κινουμένων σχεδίων, διαπιστώνεται πως οι αναπαριστώμενοι γυναικείοι 
χαρακτήρες συνδέονται με δυναμισμό (κατασκοπία, επικίνδυνες αποστολές), 
καταρρίπτοντας (φαινομενικά) τα παραδοσιακά έμφυλα στερεότυπα. Ωστόσο, κατ’ 
ουσία τα αναπαράγουν. Έτσι, στο ‘αγορίστικο’ κείμενο, επιβεβαιώνεται η κυριαρχία 
του άνδρα και η αποδοχή αυτής της κυριαρχίας από τη γυναίκα, με την παθητική 
αναπαραγωγή από την πλευρά της του ‘αρσενικού’ ομιλιακού ύφους, προκειμένου να 
ανταπεξέλθει, χωρίς επιτυχία, σε ένα σκληρό και ανδροκρατούμενο επαγγελματικό 
περιβάλλον όπως είναι η κατασκοπία. Στο ‘κοριτσίστικο’ κείμενο, από την άλλη, οι 
γυναικείοι χαρακτήρες επιδεικνύουν μια παραδοσιακή έμφυλη ταυτότητα, καθώς 
κατασκευάζονται ως αντικείμενο θαυμασμού από τους άνδρες με τη χρήση μιας 
‘θηλυκής’ ομιλίας, αμβλύνοντας τη δυναμικότητά τους. Από την άλλη, εν ώρα 
δράσης, αντλούν και πάλι από ‘θηλυκές’ επικοινωνιακές στρατηγικές για την 
οικοδόμηση μιας ομάδας που βασίζεται στη συνεργασία και την αλληλεγγύη.  
 Τα παραπάνω ευρήματα δεν διαφοροποιούνται σημαντικά από έρευνες σε 
αντίστοιχα κείμενα που προέρχονται από το πεδίο των πολιτισμικών και μιντιακών 
σπουδών (π.χ. Johnson & Young 2011, Leaper κ.ά. 2002). Μάλιστα, και άλλες 
έρευνες (σε ενήλικα μυθοπλαστικά κείμενα) καταλήγουν στο συμπέρασμα πως η 
απόπειρα απεικόνισης πιο ‘προοδευτικών’ γυναικείων ταυτοτήτων συνήθως 
καταλήγει και πάλι στη διαιώνιση ηγεμονικών έμφυλων ιδεολογιών. Για παράδειγμα, 
η ανάδειξη του γυναικείου δυναμισμού μέσω της αναπαράστασης ανεξάρτητων και 
επαγγελματικά επιτυχημένων γυναικών συχνά αντιπαραβάλλεται με την έλλειψη 
ισορροπίας και ευτυχίας στην προσωπική τους ζωή (Kartalou 2000, Στάμου & 
Μαλέσκου 2007).  
 Παρ’ όλα αυτά, η υιοθέτηση του κοινωνικοπολιτισμικού γλωσσολογικού μοντέλου 
κατασκευής ταυτοτήτων κατά την αλληλεπίδραση αναδεικνύει ─ακόμη και σε ένα 
κατεξοχήν συντηρητικό (από ό,τι φαίνεται) κειμενικό σύμπαν όπως τα κινούμενα 
σχέδια─ τον σύνθετο τρόπο κοινωνιογλωσσικής κατασκευής των έμφυλων 
ταυτοτήτων. Έτσι, το ‘θηλυκό’ και ‘αρσενικό’ ομιλιακό ύφος αποτελούν δύο 
συμβολικά ιδεώδη από τα οποία αντλούν κατά περίπτωση οι μυθοπλαστικοί 
χαρακτήρες, είτε είναι ανδρικοί (π.χ. τα αγόρια των νεράιδων Winx χρησιμοποιούν 
‘θηλυκή’ ομιλία), είτε είναι γυναικείοι (π.χ. η εκπαιδευόμενη κατάσκοπος Χόλυ 
αναπαράγει το ‘αρσενικό’ ύφος του προϊσταμένου της). Προφανώς, η επέκταση 
παρόμοιων κοινωνιογλωσσολογικών ερευνών σε ένα μεγαλύτερο εύρος 
μυθοπλαστικών κειμένων για παιδιά (αλλά και ενήλικες) είναι απαραίτητη για την 
εξαγωγή ασφαλέστερων συμπερασμάτων.  
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Abstract 
 
The paper explores the extent to which surface gender marking impacts on online 
gender processing and lexical access. Two online experiments were conducted: an 
online gender-monitoring task and a lexical decision task. The effects of explicit 
gender marking and suffix type were examined by comparing adjusted and unadjusted 
loans as well as derived and inflected pseudo-nouns. The results revealed a significant 
gender marking effect in the gender-monitoring task (Exp.1) but not in the lexical 
decision task (Exp.2), while a suffix type effect was found on pseudo-nouns only, 
with derived items yielding faster gender decision times (Exp.1) but slower lexical 
decisions (Exp.2). The findings are consistent with models supporting a dual-route 
access to grammatical gender, while the lexical nature of both inflectional and 
derivational suffixes is also attested.   
 
Keywords: gender, morphological processing, gender suffixes, lexicon 
 
 
1. Introduction 
 
The role of internal morphological structure in the way words are stored in the lexicon 
and accessed during language comprehension has drawn considerable interest in the 
past two decades. While theoretical linguists provide descriptions and analyses of 
word formation processes and rules, contributing towards a generalized description of 
the grammar of a given language, psycholinguists, on the other hand, attempt to 
establish the psychological reality of theoretical claims on morphological structure. 
To this end, a large amount of experimental work has attempted to test theoretical 
claims and decide whether morphological rules are also relevant to the way language 
is organized in and processed by the human mind. Under this scope, the present paper 
aims to investigate the way the lexical feature of grammatical gender is represented in 
the lexicon and associated with noun suffixes. Specifically, the study seeks to 
examine how native speakers of Greek process grammatical gender in real time, as 
this is revealed by the online processing of inflected and derived real and pseudo 
words as well as loans with and without explicit gender marking.  
  
 
1.1 Morphology and the lexicon: theoretical and psycholinguistic aspects 
 
The relationship between morphology and the lexicon as well as the location of 
morphological operations within the language system have concerned both 
theoretically-driven and psycholinguistically-oriented approaches within the past few 
years. Morphological theory sees complex words as formed with the use of 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1040-1053. Rhodes: University of the Aegean.
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morphological laws that belong to the morphological module, such as the law of 
relativised head (Di Sciullo & Williams 1987). According to this law, each 
morphologically complex word can only contain one head with respect to a feature F, 
which is responsible for assigning a feature value to the generated structure, a process 
known as feature percolation. According to Williams (1981), the head is placed on 
the rightmost category of a complex structure (right-hand head rule), while Ralli 
argues for a right-hand head in derived structures but a left-hand head in inflected 
structures (Ralli 2005: 249). Therefore, in the formation of morphologically complex 
words derivation precedes inflection, while the two processes are represented as 
follows:   
 
(1)  
(a) Derivation 
 

iθik(os) [ADJ]  (= ethical) 
 
 

iθ [N]  ik [ADJ] (o)  (based on Ralli 2005) 
 
(b) Inflection 
 
  fóvos [N, Msc] (=fear) 
 
 

S  IS 
fov [N, Msc] -os    (Ralli 2005: 251) 

 
 

In (1a), the generated adjective obtains its grammatical category information from 
the right-hand head element, that is, the derivational affix -ik-. Conversely, the noun 
fóvos in (1b) is formed by combination of the stem (S) fov and the inflectional suffix 
(IS) -os. The produced noun is valuated for the features of grammatical category 
(value: N) and gender (value: msc) by the left-hand head, i.e. the stem, through 
feature percolation. According to Ralli (2002), while inflectional suffixes do not carry 
a gender feature, derivational suffixes are specified for gender and are responsible for 
the assignment of a specific value even in derived nouns, as they constitute the head 
of the derived structure (e.g. 2). 
 
(2) fórema [N, Neut] (=dress) 
 
 
fore [V]  ma [N, Neut]   (Ralli 2002: 530) 
 

Therefore, a crucial difference between inflectional and derivational suffixes is 
identified, which will be further discussed later in the paper. 

Crucially, although both inflectional and derivational morphemes are claimed to 
constitute lexical entries by some theories (such as the strong lexicalist hypothesis, 
initiated by Halle, 1973, also supported by others, e.g. Lieber, 1980, 1992; Selkirk, 
1982), the lexical nature of inflectional morphemes is often disputed by linguists who 
distinguish derivation from inflection. Under the weak lexicalist hypothesis (initiated 
by Aronoff in 1976), derivational morphology is realised in the lexicon, while 
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inflectional morphology is handled by syntax. In line with this hypothesis, it has been 
argued that only derivational morphemes are listed and only derivation is a process 
taking place within the lexicon, while inflection is accomplished by the syntax – or a 
distinct morphological component (Ralli 2005), responsible for producing inflected 
forms with the use of word-generating rules. Therefore, while derivational suffixes are 
seen as fully specified lexical entries, inflectional suffixes are considered to lack any 
lexical specification in the speakers’ lexicon. This notion, however, has been 
questioned in recent work, which will be discussed in later sections.  
 
 
1.2 Grammatical gender in Greek 
 
Greek employs a three-way distinction with respect to gender: masculine, feminine 
and neuter. It is considered a formal system in Corbett’s (1991) terms, which means 
that, although semantic gender (biological sex) distinctions are sometimes expressed 
in the gender of nouns (i.e. male humans are usually denoted by masculine nouns and 
female humans by feminine nouns), there is no direct correlation between semantic 
(natural) and grammatical (morphological) gender.  

In a recent study on the role of inflectional suffixes in gender assignment in Greek, 
Mastropavlou et al. (2011) investigated the predictability of Greek nominal suffixes 
with respect to gender and established that they constitute highly reliable gender cues, 
which speakers depend on when assigning gender to novel words in absence of lexical 
or syntactic (i.e. agreement) information (see also Varlokosta 2011 for similar 
results). Specifically, in two offline gender decision tasks, whereby Greek native 
speakers were required to assign a gender value to pseudo words presented either 
auditorily (phonological mode) or visually (orthographic mode), Mastropavlou et al. 
report that all nominal suffixes tested gained significantly high predictive values for 
gender. The authors interpret this finding as an indication that suffixes are stored in 
speakers’ lexicon and are associated with a specific gender value, an association 
possibly determined by the frequency of co-occurrence with a particular value in 
existing nouns. 
  
 
1.3 Assignment of grammatical gender to loans  
 
The process whereby loan words enter the Greek language and operate within its 
nominal system can be revealing of the underlying grammatical processes active in 
the language. Loans are generally divided into two main categories: those that have 
adjusted to the language in the sense that they have acquired the inflectional 
characteristics of the Greek nominal system (adjusted loans), and those that are used 
intact in their form (unadjusted loans). Normally, loans that end in a consonant 
operate as unadjusted loans, while those that end in a vowel adjust to the Greek 
inflectional system either as such or with minor phonological alterations1. However, 
regardless of whether a loan adjusts to the Greek morphology or not, it is obligatorily 
assigned a gender value in the speakers’ lexicon, which is marked on any agreeing 
elements within the NP (i.e. determiners and adjectives).  

                                                      
1 Few instances of consonant-ending loans have adjusted by acquiring an inflectional ending of neuter 
gender (-ι or less frequently -ο): e.g. kióski < kiosk, báso < bass. 
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Crucially, adjusted loans employ surface morpho-phonological means of 
expressing grammatical features, just as non-loan words do, contrary to unadjusted 
loans, which acquire the same underlying grammatical representations as non-loans 
but do not express these distinctions morpho-phonologically. This distinction is 
significant to the present study as it facilitates the investigation of the role played by 
the surface phonological marking of grammatical features during language 
processing.  
 
 
1.4 Psycholinguistic accounts on gender representation and processing 
 
The way native speakers process the grammatical gender information of nouns has 
been the focus of cross-linguistic research and contradicting evidence has lead to 
conflicting views. Specifically, the role played by the morpho-phonological 
expression of gender in accessing words in the lexicon has been in the centre of the 
debate. On the one end of the scale – and on the side of the full-listing hypothesis – 
there are models that consider surface gender marking irrelevant to lexical access and 
argue that the (morpho)syntactic information of a word is accessed independently of 
its phonological form (e.g. Miozzo & Caramazza 1997). On the other hand, studies on 
German (Hohlfeld 2006) and Hebrew (Gollan & Frost 2001) observe form-related 
effects in gender processing and suggest that gender can be accessed via two routes, a 
lexical and a form-based one. According to both studies, speakers by default follow 
the lexical route during normal lexical access. In Hohlfeld’s view, German speakers 
resort to the second, rule-based, route, that is, they focus on the surface gender 
marking of the word in the absence of lexical information, such as when encountering 
unknown (or nonsense) words. Gollan and Frost, on the other hand, maintain that 
grammatical gender can be accessed independently of form-related influences in 
Hebrew, while phonological marking is used post-lexically as a means to recover 
from processing incongruent information (e.g. gender agreement errors).  

To sum up, most approaches to gender processing either acknowledge no role of 
the surface gender marking or place it at a post-lexical processing stage. Moreover, 
the models described so far do not predict any effect of morphological marking on 
gender processing, as there is no reference to the morphological structure of words but 
rather to the surface characteristics of their phonological endings. The present study 
sets out to investigate whether the morphological structure of words plays a role in 
lexical access and gender processing, while the lexical status and gender specification 
of inflectional and derivational suffixes is also explored. 
   
 
1.5 Rationale, research questions and hypotheses 
 
The present study sets out to investigate the role that explicit gender marking plays 
during the online processing of grammatical gender, as well as to explore the way 
gender information is accessed in absence of lexical or syntactic information. 
Additionally, the effect of morphological structure and the type of suffixation (i.e. 
inflectional vs. derivational) on gender processing is also explored, so as to establish 
the extent to which speakers perform morphological decomposition and make use of 
the information carried by noun suffixes during gender processing as well as during 
lexical access.  
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To that end, two online experiments were carried out. The first experiment engaged 
participants in an online gender monitoring task (Radeau & van Berkum 1996, Bates 
et al. 1995), while the second experiment was a simple lexical decision task. The 
specific aims of each experiment are formulated as follows: 

Experiment 1 aimed to test the role of explicit gender marking on suffixes during 
gender processing by comparing the participants’ speed in recognising the gender of 
adjusted and unadjusted loan words. Additionally, Experiment 1 aimed to examine the 
way gender information is accessed in absence of lexical or syntactic information by 
testing the participants’ skills in recognising the gender of pseudo-nouns. Specifically, 
a comparison between derived and inflected pseudo-nouns is made, aiming to 
determine the way inflectional and derivational suffixes are processed and specified 
for gender in the speakers’ lexicon.  

The purpose of Experiment 2 was to explore the role of gender information during 
lexical access and establish the extent to which explicit gender marking (adjusted vs. 
unadjusted loans) affects word recognition. This comparison aims to determine the 
way gender is accessed when no conscious attention to gender is demanded by the 
task and explore the extent to which gender is accessed along with the word lemma 
via its morpho-phonological realisation or independent of it. At the same time, the 
effect of morphological structure on lexical access is also targeted by comparing 
inflected and derived pseudo nouns, aiming to address the question whether inflection 
and derivation are processed differently during lexical access. 
 
 
2. Experiment 1: Gender Processing 
 
The first experiment aimed to investigate the online processing of the surface morpho-
phonological marking of grammatical gender on nouns. To address this aim, the 
experiment was designed to compare the processing of adjusted and unadjusted loan 
words, so as to establish the role of the word suffix in gender processing, while a 
comparison between derivational and inflectional suffixes of existing and nonsense 
words will reveal the way the two types of suffixes are represented in the mental 
lexicon. 
 
 
2.1 Methodology 
 
2.1.1 Participants 
 
55 monolingual adult speakers of Modern Greek participated in the study. All of them 
were third-year university students at the Philology Department at the University of 
Ioannina, aged between 20 and 27 years. Cases of bilingual speakers or speakers with 
history of reading difficulties were excluded from the study.  
 
 
2.1.2 Materials 
 
The experiment contained 316 experimental items comprising Modern Greek nouns 
of two main categories, namely a category of 111 pseudo-words (PN Category) and a 
category of existing nouns, which included 142 loans (Ln Category) and 63 non-loans 
(NLn Category). The Ln category included 71 adjusted (AdjL, e.g.  σπόνσορας, 
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/spónsoras/, =sponsorMSC) and 71 unadjusted loans (UnadjL, e.g.  μουτίκ, /butík/, 
=boutiqueFEM), while the pseudo nouns category included 55 derived and 56 inflected 
pseudo-nouns. 

The PNs category included two types of pseudo-nouns: derived (e.g.  τρεμπίτης, 
/trebítis/) and inflected (e.g.  βροτήνας, /vrotínas/) ones. All Greek nominal 
inflectional suffixes were used to inflect made-up stems, while the most frequent 
nominal derivational suffixes were used to create derived pseudo-nouns. In order to 
achieve a direct comparison of the effect of the derivation/inflection distinction 
between real and pseudo-nouns, the same classification was also made in the real 
nouns (non-loans) category, which comprised 20 derived (e.g. αμπελώνας, /abelónas/) 
and 43 inflected (e.g. αγρός, /aγrós/) nouns. The experimental conditions were 
matched for frequency (Hellenic National Corpus, HNC, 
http://hnc.ilsp.gr/en/default.asp) and word length (N of characters).  
 
 
2.1.3 Procedure 
 
The experiment was designed and run with the DMDX v.4.0.4.6 software at the 
Linguistics Lab of the Department of Philology at the University of Ioannina. The 
items were randomised and presented in four sets separated by three intervals, with 
ten trials preceding the experimental phase. Participants were instructed to press one 
of three keys that had been mapped onto a gender value. If no response was provided 
to a stimulus, the task would proceed to the next stimulus after 2500 milliseconds. 
The overall task lasted for 13 to 15 minutes for each participant. 
 
 
2.1.4 Measurements and analyses 
 
The participants’ raw reaction times (RTs) were recorded and outliers at the level of 
+/-2SDs from the mean for each condition separately were removed. The filtering of 
the data excluded 635 (NT responses and outliers) out of the initial 17,380 data cases, 
that is 3.7% of the overall initial data. 
 
 
2.2 Results 
 
The first aim of this experiment was to establish the role of the morpho-phonological 
marking of gender on nouns by comparing adjusted and unadjusted loan words, while 
the second aim was to determine the status of inflectional and derivational suffixes in 
the speakers’ lexicon by investigating their role during gender processing. The two 
comparisons are presented separately in the sections that follow. 
 
 
2.2.1 Loans 
 
To begin with, a comparison between Adjusted (Adj) and Unadjusted (Unadj) loans 
was performed and compared to the baseline of the RTs obtained for the NonLoans 
category, which is illustrated in Figure 1. 
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Figure 1: RTs in Adjusted and Unadjusted Loans (Exp.1) 

 
As the figure reveals, unadjusted loans yielded much slower responses than 

adjusted loans and non-loans. Statistical analyses revealed significant effects of noun 
type (adjusted loans, unadjusted loans, non loans), F1(2,108)=67.062, p<.001, 
F2(2,40)=45.333, p<.001, gender, F1(2,108)=10.940, p<.001, F2(2,40)=6.639, p<.01, 
and a significant gender*noun type interaction, F1(4,216)=25.852, p<.001, 
F2(4,80)=11.669, p<.001. Post hoc analyses revealed significant differences between 
adjusted and unadjusted masculine, t1(54)=6.090, p<.001, t2(20)=4.249, p<.001, 
feminine, t1(54)=12.125, p<.001, t2(20)=7.945, p<.001, and neuter loans (only by 
subject), t1(54)=2.476, p<.05, as well as between unadjusted loan and non-loan 
masculine, t1(54)=7.029, p<.001, t2(20)=6.847, p<.001, feminine, t1(54)=9.986, 
p<.001, t2(20)=7.034, p<.001, and neuter, t1(54)=3.702, p<.01, t2(20)=2.241, p<.037 
nouns. Interestingly, significant differences were also observed between adjusted 
loans and non-loans in the masculine, t1(54)=3.576, p<.001, t2(20)=2.477, p<.022, and 
feminine (only by subjects), t1(54)=2.262, p <.028, categories. This pattern indicates 
that surface morpho-phonological gender marking actually plays a significant role 
during gender processing, challenging views that acknowledge no form-related effects 
on gender processing.  
 
 
2.2.2 Pseudo nouns (PNs) 
 
The data obtained from the pseudo-nouns (PNs) category were analysed separately for 
each condition (RNs and PNs). Figures 2 and 3 present the RTs marked for masculine, 
feminine and neuter, derived and inflected nouns in the PN and RN condition 
respectively. 
 

 
       Figure 2: RTs in Real Nouns (RNs) (Exp.1) Figure 3: RTs in Pseudo Nouns (PNs) (Exp.1) 
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The inflection-derivation distinction is manifested differently in the two conditions. 

Indeed, a repeated-measures ANOVA that included both categories (PNs and RNs) 
revealed a significant effect of Noun Category (PN vs. RN) only in the analysis by 
subjects, F1(1,54)=27.330, p <.001. It is therefore clear that the two conditions (Infl. 
vs. Der.) differed in the PNs category, with derived PNs having been processed faster 
than inflected ones, although the difference seems to be absent in masculine stimuli. 
Statistical analyses on the PNs category revealed significant effects of Condition 
(Inflected vs. Derived), F1(1,54)=15.340, p<.001, F2(1,10)=7.005, p<.05, and Gender, 
F1(2,108)=8.943, p<.001, F2(2,20)=11.118, p<.01, and a significant 
Condition*Gender interaction, F1(2,108)=21.676, p<.001, F2(2,20)=17.100, p<.001. 
On the other hand, no significant effects or interactions were found in the RNs 
category. Post hoc t-tests on PNs revealed significant differences between inflected 
and derived feminine and neuter PNs, while the effect of inflection-derivation 
distinction is non-significant in masculine PNs, confirming the impression given by 
the graph. Additionally, post hoc analyses within each condition also confirmed a 
gender effect in the PNs category, with significant differences between inflected 
masculine and neuter, t1(54)=5.095, p<.001, t2(14)=6.398, p<.001, and feminine and 
neuter PNs, t1(54)=4.320, p<.001, t2(10)=4.447, p<.01, and significant differences 
between all gender pairs in the derived condition as well (Msc-Fem: t1(54)=3.727, 
p<.001, t2(17)=3.371, p<.01; Msc-Neut: t1(54)=2.295, p<.05; Fem-Neut: t1(54)=2.225, 
p<.05). No significant differences among genders were found in the real nouns 
category. 

Summing up, it seems that both inflectional and derivational suffixes affect gender 
processing when dealing with pseudo-words, while derivational suffixes seemed to 
facilitate gender processing compared to inflectional suffixes in feminine and neuter 
pseudo-nouns. It was also found that inflected neuter PNs were notably fast, which 
can be attributed to the role of neuter gender as the unmarked or default value 
assigned to loans and novel items in Modern Greek (Christofidou 2003). As a 
preliminary conclusion, it can therefore be assumed that gender processing is 
accomplished through analysing the surface characteristics of suffixes in unknown 
words, while a lexical route that does not involve decomposition or independent 
processing of the word suffix is followed with real words. 
  
 
3. Experiment 2: Lexical Decision 
 
The findings obtained from Experiment 1 indicate that suffixes affect the processing 
the gender of nouns, while this effect is much stronger in processing the gender of 
unknown words. This pattern is in agreement with the dual route to gender theory, 
suggesting that a lexical route is followed in familiar and frequent nouns and a non-
lexical route, based on gender cues carried by surface morphological characteristics 
encoded on suffixes, is used with unknown words. However, it has not become clear 
from this experiment whether gender information is accessed or activated during word 
recognition along with the retrieval of the word lemma, even if conscious gender 
processing is not required. Experiment 2 aims to address this question. 
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3.1 Methodology 
 
3.1.1 Participants 
 
Experiment 2 recruited a group of 57 monolingual adult speakers of Modern Greek, 
different those who participated in Experiment 1. Again, cases of bilingual speakers 
or speakers with history of language or reading difficulties were excluded.  
 
 
3.1.2 Materials and procedure 
 
The same set of experimental items used in the first experiment was also used in 
Experiment 2. The procedure differed as Experiment 2 engaged participants in a 
lexical decision task. Specifically, the items were randomised so that real nouns, 
pseudo nouns, loans and non-loans were randomly presented. The participants were 
instructed to press the ‘P’ key on the keyboard if they recognised the stimulus as an 
existing word, or the ‘Q’ key if they did not recognise the word. 
 
 
3.1.3 Measurements and analyses 
 
The data obtained from Experiment 2 were handled in the same way as those obtained 
from Experiment 1. Filtering outliers resulted in 328 out of the 18,012 data cases 
being removed (1.8%). The data were handled statistically in the same way as in 
Experiment 1.   
 
 
3.2 Results 
 
3.2.1 Loans 
 
As in Experiment 1, the participants’ RTs in all loans (derived and inflected) were 
compared to their RTs on non-loans for adjusted and unadjusted loans separately 
(Figure 4).  

  
Figure 4: RTs in Adjusted and Unadjusted Loans (Exp.2) 

 
Although participants seem to have been faster in recognising non-loans, the 

processing patterns exhibited in the two loan categories are different from the ones 
found in Experiment 1, that is, unadjusted loans appear to have yielded faster RTs in 
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masculine and neuter items than adjusted loans. Statistical analyses revealed 
significant effects of Condition (Adjusted vs. Unadjusted vs. Non Loans), 
F1(2,112)=29.087, p<.001, F2(2,40)=6.927, p<.01, and Gender, F1(2,112)=15.612, 
p<.001, F2(2,40)=3.918, p<.05, and a significant Condition*Gender interaction, 
F1(4,224)=15.705, p<.001, F2(4,80)=3.109, p<.05. More detailed (post hoc) analyses 
indicated that unadjusted loans were significantly faster than adjusted loans in neuter 
items, t1(56)=3.468, p<.01, t2(22)=1.956, p<.05, while the difference in masculine 
items was found significant in the subject analysis, t1(56)=2.689, p<.01. Additionally, 
non-loans were accessed significantly faster than unadjusted loans in masculine, 
t1(56)=6.810, p<.001, t2(20)=3.533, p<.01, and feminine items, t1(56)=2.071, p<.05, 
although the difference in the feminine category was significant in the subject analysis 
only. Finally, non-loans were also significantly faster than adjusted loans in 
masculine, t1(56)=11.656, p<.001, t2(20)=4.228, p<.01, and neuter items, 
t1(56)=4.248, p<.001, t2(20)=2.239, p<.05. 

Looking at the findings obtained from this task, it is rather surprising that adjusted 
loans yielded slower recognition times than unadjusted loans in masculine and neuter 
items, indicating possible underlying effects that call for more detailed exploration of 
the results, which can summarized in two basic observations: (a) unadjusted neuter 
loans (like ‘krajón’ =lipstick) were significantly faster than all other loan categories 
(i.e. adjusted neuter loans as well as unadjusted masculine and feminine loans); (b) 
adjusted masculine loans (like ‘spόnsoras’ =sponsor) were very slow, in fact, the 
slowest category of all tested; (c) feminine non-loans (like ‘velόna’ =needle) were 
notably slow, exhibiting RTs close to those of loans. 

In an attempt to explain the slow processing of adjusted compared to unadjusted 
loans, the data were reanalyzed excluding those adjusted loans that included a 
derivational affix or a phonological ending similar to a derivational suffix 
productively used in Greek. Specifically, items with the following endings were 
assigned to the derived adjusted loans category and were excluded: Msc: -oras (e.g. 
‘profésoras’ =professor), Fem: -ína (e.g. ‘kantína’ =canteen) and -úra (e.g. ‘brosúra’ 
=brochure), Neut: -éto (e.g. ‘duéto’ =duet), -óni (e.g. ‘kupóni’ =coupon), -íno (e.g. 
‘mantolíno’ =mandolin) and -ári (e.g. ‘kelári’ =cellar). The results of this analysis 
are presented in Figure 5.   
 

 
Figure 5: RTs in Adjusted (inflected only) and Unadjusted Loans (Exp.2) 

 
It seems that inflected adjusted and unadjusted loans were not accessed differently 

as their reaction times did not differ significantly in any of the three genders. On the 
other hand, derived (and pseudo-derived) adjusted loans were significantly slower 

650,00

675,00

700,00

725,00

750,00

775,00

800,00

825,00

850,00

MSC FEM NEUT

RT
s (
m
s) ADJ/DER

ADJ/INFL

UNADJ



[  1050  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 
 

than inflected ones; a statistical analysis by subjects revealed a significant condition 
(inflected vs. derived), F1(1,60)=17.044, p<.001, and gender effect, F1(2,120)=7.478, 
p<.01, and a significant condition*gender interaction, F1(2,120)=3.739, p<.05, 
although none of these effects were confirmed in the item analysis. The fact that 
derived and pseudo-derived loans were slower contradicts the findings of Experiment 
I, whereby derivation appeared to facilitate gender processing, a contrast that indicates 
that suffixes play a different role in lexical access when conscious gender processing 
is not demanded. This finding will be discussed later, after the derived vs. inflected 
differences in nonwords and existing nouns in Experiment 2 has also been addressed. 
 
3.2.2 Pseudo Nouns (PNs) 
 
In an analysis of recognition patterns of derived and inflected RNs and PNs, the 
participants’ RTs in each gender separately are presented in Figures 6 and 7. 
  

 
     Figure 6: RTs in Pseudo Nouns (PNs) (Exp.2) Figure 7: RTs in Real Nouns (RNs) (Exp.2) 
 

A repeated measures ANOVA including both noun categories revealed significant 
effects of Noun Category (PN vs. RNs), F1(1,56)=78.950, p<.001, F2(1,1)=225.413, 
p<.05, Condition (Inflection vs. Derivation), although only by subjects, 
F1(1,56)=8.972, p<.01, and Gender also by subjects, F1(2,112)=7.774, p<.01.  

Analysing the two categories separately, a significant Condition (Infl. vs. Der.) 
effect, F1(1,56)=27.183, p<.001, F2(1,10)=7.770, p<.05, and a Condition*Gender 
interaction were found in the PNs category. Interestingly, post hoc analyses revealed 
that inflected PNs yielded significantly faster recognition times than derived PNs in 
masculine, t1(56)=6.549, p<.001, t2(17)=4.456, p<.001, and neuter items (only by 
subjects), t1(56)=2.267, p<.05, whereas no effects or differences were found in the 
RNs category. 
 
 
4. Experiments 1 and 2 comparison and general discussion 
 
Summarizing the findings obtained from the two experiments, a gender marking 
effect was found in Experiment 1, with unadjusted loans taking longer to assign 
gender to than adjusted loans. This effect was not found in Experiment 2, as adjusted 
and unadjusted loans did not differ in RTs, derived adjusted loans excluded.  

So, the fact that the lack of explicit morpho-phonological gender marking affected 
processing times only in the gender monitoring task and not in the lexical decision 
task indicates that the morpho-phonology of gender is not actively processed during 
initial lexical access, or rather is not necessary at that stage, but is exploited when 
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conscious gender processing is required by the task. In that sense, a word is accessed 
and retrieved from the lexicon quickly and effectively regardless of its morpho-
phonological characteristics, while these characteristics constitute significant help 
when the gender of a word is consciously processed. This pattern is in line with 
models that posit for form-based processing as a back-up checking procedure during 
gender processing (Bates et al. 1995). 

However, a suffix effect was evident in both experiments, although producing the 
reverse pattern in each of them. Specifically, derivational affixes seemed to facilitate 
gender decisions (Exp. 1) but inhibit lexical decisions (Exp. 2) in pseudo-nouns and 
not in real words. The facilitatory effect of derivational affixes on gender decisions is 
easily explained as they are specified for gender and are responsible for the gender 
value of the derived word. Although inflectional suffixes also carry a gender 
specification in the speakers’ lexicon and constitute reliable gender cues, they do not 
assign gender to the noun unless the noun stem is underspecified for gender 
(Mastropavlou & Tsimpli 2011), contrary to derivational affixes, which assign gender 
to the noun even if the stem is otherwise specified (Ralli 2005). The difference in the 
processing patterns found between the two suffix types is crucial as it suggests that it 
is the morphological structure of a word and the lexical specification of suffixes that 
plays a significant role in real-time gender processing rather than the word’s 
phonological ending. The obtained pattern also corroborates the lexical nature of both 
inflectional and derivational suffixes, as supported under the strong lexicalist 
hypothesis (Lieber 1992, Selkirk 1982). Finally, it is attested that both types of 
suffixes carry a gender value, but derivational suffixes constitute more reliable cues – 
that lead to faster gender decision times – than inflectional suffixes, due to their role 
as a gender-assigning head constituent within the morphological structure. 

Yet, it is striking that derivational suffixes appeared to slow down the recognition 
of pseudo nouns compared to inflectional suffixes in Experiment 2, contrary to 
Experiment 1, where the reverse pattern was noted. This could be interpreted as an 
outcome of the length differences between the derived and inflected items (derived 
items are significantly longer than inflected items by an average of 1.6 characters), but 
that interpretation is weakened by the appearance of this effect in the loans category 
in Experiment 2. Specifically, length effects are not typically found in the recognition 
of frequent words as these are usually found to be processed via a parallel, lexical 
route (Coltheart et al. 2001). 

As an alternative interpretation of the delayed recognition of derived pseudo-words 
and loans compared to inflected ones, one could assume that the lexical characteristics 
of derivational suffixes are those responsible for their slower processing. For pseudo-
nouns, the observed pattern leads to the assumption that, because derivational suffixes 
are fully specified for gender as well as the grammatical category feature, there is an 
additional cost during the real-time processing of an unknown word. This 
interpretation also explains the reverse pattern found in the gender monitoring task, as 
attention is focused on the suffix in order to select an appropriate gender value and the 
process is facilitated by the lexical specifications of derivational suffixes. During 
pseudo-word recognition, however, attention to both the stem and the affix as well as 
access to all lexical characteristics of the suffix is necessary for the lexical decision to 
be reached, contrary to existing nouns, which are retrieved via the lexical route. 

As far as loans are concerned, the fact that derivational suffixes also delayed 
recognition compared to inflectional suffixes is of great interest, as it indicates that, 
although these loans have adjusted to the morphological structure of the language, 
they are still processed differently from non-loans. It therefore seems that speakers 
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identify the morphological constituents of adjusted loan words during lexical access to 
a greater extent than they do with non-loans.  

It is thus shown that derivation impedes on the recognition of adjusted loans, while 
it does not exhibit the same effect on gender monitoring. Based on that observation, it 
seems plausible to assume that the lexical specification of derivational suffixes 
hinders the real-time recognition of pseudo-nouns by increasing the processing load of 
the input material, and that a similar though weaker effect emerges in adjusted loans, 
revealing a pattern of morphological decomposition during loan processing. However, 
if that is the case, one would expect derivational suffixes to facilitate gender decisions 
in adjusted loans as well. On the other hand, it was also established in Experiment 1 
that any suffix effects on gender processing emerge at a post-lexical processing stage, 
when a gender value is not available with the word lemma, which is the case for 
pseudo-nouns. Based on this assumption, the gender information of loan words has 
already been activated along with the word lemma, so it is already active by the time 
any processing of the suffix information occurs.   

Based on the above, it can be concluded that the findings obtained in this study are 
in line with those models that posit for a dual processing of grammatical gender: a 
lexical route is followed by default when processing the gender of frequent familiar 
nouns, whereby the gender information of the word is retrieved independently of any 
phonological information, as indicated by the fact that no suffix effects were found in 
real nouns. Form effects arise in the case of unknown words, when a form-based route 
to gender is followed. The nature of these form effects, however, is where the present 
study deviates from the predictions made under the dual-route models. Specifically, it 
was shown that form effects are related to the lexical and grammatical features of 
suffixes, as the differential effects of inflectional and derivational suffixes indicate, 
rather than associations made with phonological endings. It is therefore attained that 
the form effects found in the processing of grammatical gender are caused by the 
morphological rather than the phonological characteristics of a word. Finally, it was 
determined that the form-based route is activated post-lexically, as indicated by the 
absence of suffix effects in the case of loans during gender processing and their 
presence during lexical access.  
  
 
5. Conclusion 
 
Based on the evidence presented in this paper, the current findings point toward the 
view that there are two routes available for accessing gender (Hohlfeld 2006, Gollan 
& Frost 2001). The lexical route is followed by default when dealing with familiar 
words, while the form-based route is used with unfamiliar words or pseudo-words. 
Additionally, the evidence also indicates that surface marking is processed during 
gender recognition in real and pseudo-nouns and is only accessed when conscious 
attention to gender is required, in line with Bates et al. (1995). However, when 
processing unfamiliar or pseudo-words, speakers depend on the gender specification 
of suffixes in making gender decisions and they process the lexical characteristics of 
the suffix during lexical access. Finally, it follows from the evidence presented here 
that derivational and inflectional suffixes both constitute lexical entries specified for a 
number of lexical and/or grammatical features, as claimed under the strong lexicalist 
hypothesis (Lieber 1992, Selkirk 1982), while their role during online word 
processing is defined by their role in word formation processes. This being said, it is 
claimed that derivational and inflectional suffixes are both specified for gender but 
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their effect on gender processing depends on their status within the morphological 
structure, namely, whether they constitute the head constituent (derivational suffixes) 
or not (inflectional suffixes). 
 
 
References 
Aronoff, Mark. 1976. Word Formation in Generative Grammar. Cambridge, MA: 

MIT Press. 
Bates, Elizabeth, Antonella Devescovi, Luigi Pizzamiglio, Simona D’Amico, and 

Arturo Hernandez. 1995. “Gender and lexical access in Italian.” Perception & 
Psychophysics 57: 847–862. 

Christofidou, Anastasia. 2003. “Γένος και κλίση στην ελληνική – μια φυσική 
προσέγγιση” (Gender and inflection in Greek – a natural approach). In A. 
Anastasiadi-Simeonidi, A. Ralli, and D. Chila-Markopoulou (eds.), Το Γένος 
(Gender), 100-131. Patakis. 

Coltheart, Max, Kathleen Rastle, Conrad Perry, Robyn Langdon, and Johannes 
Ziegler. 2001. “DRC: a dual route cascaded model of visual word recognition and 
reading aloud.” Psychological Review 108: 204-256. 

Corbett, Greville G. 1991. Gender. Cambridge: Cambridge University Press. 
Di Sciullo, Anna Maria, and Edwin Williams. 1987. On the Notion of the Word. 

Cambridge, Mass: MIT Press. 
Gollan, Tamar H., and Ram Frost. 2001. “Two routes to grammatical gender: 

evidence from Hebrew.” Journal of Psycholinguistic Research 30: 627-651. 
Hohlfeld, Annette. 2006. “Accessing grammatical gender in German: The impact of 

gender-marking regularities.” Applied Psycholinguistics 27: 127-142. 
Lieber, Rochelle. 1980. On the Organization of the Lexicon. PhD Dissertation, MIT. 
Lieber, Rochelle. 1992. Deconstructing Morphology. Chicago: University of Chicago 

Press. 
Mastropavlou, Maria, and Ianthi Maria Tsimpli. 2011. “The role of suffixes in 

grammatical gender assignment in Modern Greek: A psycholinguistic study.” 
Journal of Greek Linguistics 11 (1): 27-55. 

Miozzo, Michelle, and Alfonso Caramazza. 1997. “The retrieval of lexical-syntactic 
features in tip-of-the-tongue states.” Journal of Experimental Psychology: 
Learning, Memory, & Cognition 17: 1-14. 

Radeau, Monique, and Jos J.A. van Berkum. 1996. “Gender decision.” Language and 
Cognitive Processes 11 (6): 605-610. 

Ralli, Angela. 2002. “The role of morphology in gender determination: evidence from 
Modern Greek.” Linguistics, 40 (3): 519-551. 

Ralli, Angela. 2005. Μορφολογία (Morphology). Athens: Patakis. 
Selkirk, Elisabeth O. 1982. The Syntax of Words. Cambridge, MA: MIT Press. 
Varlokosta, Spyridoula. 2011. “The role of morphology in grammatical gender 

assignment: a psycholinguistic study in Greek.” In A.Galani, G. Hicks, and G. 
Tsoulas (eds.), Morphology and its Interfaces. 321-349. John Benjamins 
Publishing Company. 

Williams, Edwin. 1981. “On the notions of ‘lexically related’ and ‘head of the word’.” 
Linguistic Inquiry 12: 245-274. 

 
Special online resources 
Computational morphological dictionary of Greek language, ILSP / Athina Research 

Centre: http://hnc.ilsp.gr/. 



THE FUZZY AREAS OF GUESSING OR INFERENCING 
THE IDIOSYNCRATIC VOCABULARY OF KAZANTZAKIS’S ODYS(S)EY 

Nikos Mathioudakis 
Democritus University of Thrace & Kazantzakis Publications 

nikosmathious@gmail.com  
 
 

Abstract 
 
In the present study, it is investigated whether and to what extent university students 
have the competence of decoding and comprehending the language of literature, the 
poetic grammar, of individual authors. More specifically, we are interested in 
Kazantzakis’s language and his talent of creating new words or bringing idiomatic 
words of several Greek dialects back in use, in his unique epic poem Odys(s)ey. 
Moreover apart from the accuracy of inferencing, we investigate the learners’ own 
confidence that they have guessed correct and they have understood not only the 
specific word they are asked to decode but also the underlying meaning of the whole 
sentence. 
 
Keywords: reading comprehension strategies, inferencing, guessing, accuracy, 
confidence, fuzziness, Odys(s)ey, Kazantzakis 
 
 
1. Introduction 
 
On the one hand, Mukařovský (1964) considers that violations of the rule of the 
common language in poetry are legitimate and necessary, because without them there 
would be no poetry, so whoever criticizes the deviations from the norm of language as 
mistakes means that he rejects the poetry itself. On the other hand, Peirce (1931) claims 
that nothing is a sign unless it is interpreted as a sign and if this is true for everyday 
language, this is more so for literature and poetic grammars created by the authors. 
Thus, the most interesting issues in education diachronically are the familiarization of 
pupils with literature, both national and international. 

The empirical approach to exploring the idiosyncratic vocabulary of an author such 
as the vocabulary of the Odys(s)ey1 by Nikos Kazantzakis, is a real challenge, and 
shows great interest in linguistics, especially in terms. The vocabulary of the Odys(s)ey 
constitutes a true linguistic treasure, which remains for several decades, the adoption of 
the saga to date, scientifically unexplored and unexploited linguistically. 

The Odys(s)ey by Kazantzakis is a literary product, which presents a variety of 
difficulties both in a linguistic and philosophical level, because of the multitude of 
unfamiliar and difficult words contained in the epic. It is characteristic that the author 
himself in the first edition of the poem in 1938 decided and included a detailed 
vocabulary with meanings and concepts of the most difficult –in his opinion– words. 

																																																								
1 The title of the poem is written Odys(s)ey, in proportion to the original title of Kazantzakis’s epic 
ΟΔΥΣΕΙΑ issued in majuscule script with an “Σ” in the first edition (1938). Researchers adopt 
proportionally similar script and in English, by one as mark of respect author’s will and the other as a 
distinct point to avoid confusion with the title of the famous epic of Homer's Οδύσσεια (in English: 
Odyssey), which is written with two “σ”. In this study we use a later version of the poem (1967), such as 
that released by Kazantzakis Publications until today. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1054-1069. Rhodes: University of the Aegean.
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It is my belief that Kazantzakis’s epic poem is an important task of the literary era 
that had as its main objective to preserve and pass on to younger generations a real 
linguistic treasure of our demotic language, which tended to be destroyed by ignorance 
but also maybe by the refusal of the makers of arts and literature to study and record 
the true new Greek language, as expressed by the mouth of the spontaneous and genuine 
people with a particular creative and productive force. Also, about the poetic words of 
neological undictionaried words of Odys(s)ey, I think they may not be quite as non-
understandable because they were created by the creative ability of ordinary speakers 
aiming to communicate and service their daily needs. Finally, I believe it is particularly 
interesting to detect some cases with a vocabulary idiosyncratic character like 
neological undictionaried words of Kazantzakian poem, which could be a good and 
proper exercise of the imagination of every reader, once the process of semantic 
identification of unknown or difficult words resulting from direct and indirect 
knowledge activates a variety of reading strategies and understanding of a literary text. 
 
 
2. Research background 
 
2.1 Literature Review 
 
There are quite a few researches about the role of language, and lexis more specifically, 
in poetry. As for Kazantzakis and his Odys(s)ey, there are not many specific researches 
concerning his poetic language (Mathioudakis 2012a,b,c), at least not to our knowledge. 
On the one hand, there is, of course, Pantelis Prevelakis’s work, The Poet and The Poem 
of Odyssey (1958), which is general and still too academic; while other linguistic works 
about Kazantzakis’s language specifically include the following: Kazantzakis’s 
Language of Nikolaos Andriotis (1959), KAZANTZAKIS and the Linguistic Revolution 
in Greek Literature of Peter Bien (1972), Kazantzakis and Language of Vassilios 
Mandilaras (1987), The Language of Odyssey of N. Kazantzakis of Eleftheria 
Giakoumaki (1982) and Zur Sprache der Odyssee von Kazantzakis of Alexander 
Sideras (1983). On the other hand, the literary epic of Kazantzakis is not used in 
educational studies, apart from a few examples, where he was part of qualitative 
research, particularly highlighting the reading behavior of the participants. Specifically, 
Katsiki-Gkivalou (2009) conducted a survey2 of first-year students (N=252: 206 girls 
and 43 boys) of the Faculty of Primary Education (University of Athens), in order to 
determine the impact of Kazantzakis on modern young people, particularly, the extent 
to which young people understand the spirit of the composition and the ideas that 
underlie it.  

The linguistic investigation of the Odys(s)ey –apart from some isolated theoretical 
studies of language and style– is an original work, since it is the first time an researcher 
is dealing more with the vocabulary of the whole epic poem, from the beginning until 
the end, in order both to record neological poetic words and to study the degree of 
understanding of those words from readers, and the factors that may affect them. 

Mathioudakis’s research efforts (2009/unpub, 2009, 2011, 2012c) are the first 
empirical approaches of the epic poem by Nikos Kazantzakis, where an attempt is made 
to investigate the accuracy of the participants’ effort to understand and find the exact 
meaning of unknown words using a strategy of free unconfined guessing, using all the 
information provided and evidence. It is worth noting that the researcher gives 

																																																								
2 Illustrative noted that the survey was conducted in 1998. 
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particular importance to an additional factor which seems to play an important role in 
the process of language tests and concerns the certainty or confidence of subjects that 
answered correctly and accurately guessed the importance of keyword targets. 

Specifically, the study of the agent ‘correctness’ or ‘accuracy’, is, as already 
reported, the most frequent inquiries linguistic or non assays, using various strategies, 
and texts of general interest, literary, scientific and others. However, after a literature 
search it was found that there is lack of research focusing on literary texts of Greek 
authors, to determine in what circumstances and under what conditions the readers are 
able to understand the meaning of unknown or difficult words during literary reading. 

Conversely, the exploration factors of ‘certainty’ or ‘confidence’ occurs primarily in 
psychological studies and are not at all common in investigations of language tests. But 
the researcher of the present study believes that the consideration of the accuracy and 
confidence of participants in a language test –according Kambaki-Vougioukli’s 
researches (1990-2013)3– could be beneficial to the learning process, since it is not only 
important to someone to be right in his answers but also be confident about his own 
ability to answer correctly and thus enhance his self-esteem. 
 
 
2.1.1 Inferencing 
 
The term ‘inferencing’ was first used by Carton (1971), who invented it in order to 
distinguish one type of conclusion that differs from the type of logical conclusion. The 
term of Carton was created to fill the need of describing a concept that involves an 
element of uncertainty and where it is not possible to detect the logical inference while 
on the other hand, involves an element of certainty that comes from using inductive 
logical considerations and conclusions. The notion of inferencing differs from the 
concept of guessing, which is quite opportunistic in nature. Carton, therefore, mainly 
inspired this condition of the science of psychology according to the information theory, 
the acquisition of language and the teaching of foreign languages and his views on 
language and learning differed in key respects from colleagues, were set in a time when 
the science of language was even inspired by the ideas and opinions of representatives 
of Behaviorism. 

He also suggests that the study of language is not a simple process of making skills 
but is a complex intellectual process, in which those who are trying to learn a language 
must use their experience and knowledge during processing. 

Then, Carton believes that the main purpose in drawing conclusions or assumptions 
is the identification of unknown stimuli and thus notes that in learning a language, the 
goal is achieved through the acquisition of new morphemes and phonemes in natural 
context. Therefore, the notion of inferencing or guessing presents a bipolar character: 
(a) as a process of understanding and (b) as a learning process in morphological and 
lexical level. This conception of the vision of guessing, in the form of inference, led 
him to establish the terms of the three main sources of knowledge through cues or clues: 

A) Intra-lingual cues, which are related to inferencing, based on native language 
(mother tongue) of people making guesses. According to the specific cues, information 
learned can be associated with: 

(a) Internal cues, which are inherent in the very word (morphology, phonology, 
orthography) and the type of processing strategies on the specific linguistic evidence is 
bottom-up reading involved in the process of inferencing or guessing withdrawn from 

																																																								
3 See also Intze (2010) and Mouti (2011). 
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memory and information related meanings of certain morphemes, so that subjects can 
recognize other unknown words. 

(b) External cues, which are in the context (syntax, vocabulary, semantics) while the 
type of processing strategies on the specific linguistic cue is top-down reading that 
highlights the context as an important factor for the interpretation of language. 

B) Inter-lingual cues, which relate to the conclusions or assumptions based on the 
native language (mother tongue) of the people making guesses or any other language 
you happen to know, apart from the native language and the target language. 
According to the specific cues, information learned can be associated with: 

(a) Internal cues, which are inherent in the word itself (morphology, phonology, 
orthography). 

(b) External cues, which are inherent in the surrounding context (syntax, vocabulary, 
semantics). 

C) Extra-lingual cues, which relate to non-linguistic factors that are directly related 
to the processes of generalization and abstraction, since it is primarily associated with 
general knowledge about the world, held by the person who learns the language and 
with ways of using the direct physical framework, such as pictures, objects, imitations 
or facial expressions. 

In addition, Clarke & Nation (1980) argue that the ability of a reader to guess and 
anticipate for the importance of a word, without resorting to a dictionary, is an important 
aspect of the process of reading, since the reader saves time by continuing undisturbed 
and uninterrupted reading and increasing the efficiency of reading. Thus, they segregate 
its strategic importance of inferencing unknown words in four stages: 

(a) In the first stage, the reader looks at the word itself and the context, in order to 
decide on the part of speech to which the unknown or unrecognized words belong. 

(b) In the second step, he notes the direct grammatical context of the word, usually 
in the sentence or in the period. 

(c) In the third stage, he studies the wider textual context in which the word is usually 
beyond the plane of the period and sometimes over several sentences. 

(d) In the last step, the reader guesses or infers the meaning of the word and checks 
whether the assumption or prediction is correct. Thus, the process of guesswork 
emerges as an important requirement during reading. 

This study focuses mainly on free lexical inferencing or guessing to export 
hypothetical conclusions on the written word, namely, reading and thus to understand 
a text. Agreeing with some researchers who argue that the fundamental processes 
basically have many features in common, my description of certain processing 
strategies is focusing on models and techniques, which are engaged in the process of 
reading. However, I believe that the strategies that follow apply not only to reading but 
extend to other processes, such as understanding a text. 
 
 
2.1.2 Vougiouklis & Vougioukli Bar (V squared Bar) 
 
The correctness of guessing (accuracy) and the subjects’ conviction (confidence) about 
their answers are two variables, which despite their vagueness and subjectivity which 
characterizes them, is possible to greatly enhanced, so as for a subject to answer 
correctly in language testing either providing or guessing the appropriate word or giving 
the exact meaning, but at the same time, being sure that the answer is correct. An 
important role in strengthening the faith of the subjects is played by strengthening the 
educational process with methods and techniques to help participants to assume or 
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predict or guess correctly, managing as much existing or offered informations as 
possible; in other words, to teach students the use and combination of various strategies 
in reading and understanding a text, especially of a literary work. 

The escalation of a variable, such as accuracy or confidence, depends both on its 
nature and on the researcher’s judgment. Decisions of this kind are difficult to be made 
in cases such as the compilation of questionnaires to be used in linguistic and other 
research. There are definitely certain scales which are preferred to others, such as the 
5-grade Likert scale: 
 

I completely agree, I rather agree, 
I am somewhere between, I rather disagree, I completely disagree. 

 
This type of scale is characterized by certain elements-rules normally identified in 

every step of the scale. That is to say, they pinpoint a very positive beginning and a 
very negative end. However, the most difficult part is partition and where exactly the 
limits of the actual partition lie. The problem of discrimination of those categories is 
quite serious for the researcher but it is even more so for the subjects of the research, 
who might need tedious explanations and, finally, miss the point of the research.  

In order to minimize such risks Vougiouklis and Kambaki-Vougioukli (2008), based 
on the fuzzy theory (Zadeh 1965), introduced a new statistical tool, ‘the bar’, as an 
alternative to the usually used Likert scales (Kambaki-Vougioukli et al. 2011).  
 

Proposition: 
In every question of a questionnaire the scale could be replaced  

by the ‘bar’, whose two poles are defined by 0, on the left, and 1 on the right. 
 

The participants, instead of the usual checking of one grade explicitly specified on 
the scale, will have to ‘cut’ by a vertical line the continuum space at any point they 
think expresses best their answer to the specific question. There are certain advantages 
in using the Bar instead of the Scale, such as avoiding time consuming explanations as 
for the difference between the grades and having the subjects start the filling in process 
straight away.  

Moreover, it makes the researcher’s job easier at the level of processing the results 
as the researcher can decide how many discriminations she/he wishes and, even more, 
she/he can try different discriminations. Such a process gives the researcher a scientific 
advantage as she/he can easily investigate parameters she/he possibly had not thought 
of before. 

Nevertheless, the proposal of Vougiouklis & Kambaki-Vougioukli (2008, 2011, 
2012, 2013) enables researchers to process their data accurately converting discrete to 
continuous and even more uniquely in multi-valued or vague/fuzzy (Davvaz & 
Leoreanu 2007, Corsini & Leoreanu 2003, Vougiouklis 1994 2008, Vougiouklis & 
Kambaki-Vougioukli 2008 2011 2012 2013). Therefore, the bar eliminates the 
problems of internal limits and allows addressing things as options on the real line, 
where it is isomorphic to the continuum [0,1]. Lygeros typically refers to the advantages 
of the bar: 

 
“The innovation of Vougiouklis & Kambaki-Vougioukli, regarding the 
replacement of the Scale of the Bar, has deep roots in the struggle 
between continuous and discrete. The tool proposed is not an additional 
mass between the tools, [...], the Bar of Vougiouklis & Kambaki-
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Vougioukli is trying to overtake with an artistic mathematical way, the 
methodological problems of simplification which creates a model, such 
as the Likert’s scale. [...] With the Bar it is easy to apply all the 
techniques of the various distributions, such as Bernoulli, Poisson, 
Gauss, [...], the Bar can be operated as a screening tool for potential 
scales” (Lygeros 2008 2009). 
 

In conclusion, the use of the bar –unlike the scale– is considered to be the desired 
research tool for the research approach in both teaching and understanding literary text 
or not. The handy tool bar, which is “a mathematical artistic way” («έντεχνο 
μαθηματικό τρόπο» Lygeros 2008), applies perfectly to scientific beliefs of the present 
research, for this reason and both the bar and the theory of fuzzy sets of the main 
theoretical background for the processing of the key variables will be used, namely the 
accuracy and confidence. 

Finally, I think the V & V Bar (or V2 Bar) is a very serious proposal if implemented 
widely; it can bring more advantages which are extremely helpful for researchers and 
will be able to identify any shortcomings of the tool and gradually be improved. By 
doing this you will create a research tool, which combines objectivity in methodology 
and try to identify the ambiguity and subjectivity of survey variables. 
 
 
2.2 Rational and purpose - Hypothesis 
 
The present research, regarding to the findings of previous studies and the results of 
previous pilot studies (Mathioudakis 2009/unpub, 2009, 2011), focused on the study of 
students in the Departments of Philology in all Greek Universities. The purpose of this 
descriptive and interpretive research, or as it is commonly called field research, is to 
study the degree of accuracy and confidence of subjects in the process of reading and 
understanding a literary text, using the strategy of ‘open-inferencing’ (ελεύθερο 
μάντεμα, Mathioudakis 2012c: Chapter 5: About Strategies: 5.6), to understand some 
words that can be regarded as examples of an idiosyncratic vocabulary. 

The lack of previous research relevant to understanding the language of the 
Odys(s)ey by Nikos Kazantzakis, and the difficulties in reading it, are two important 
reasons that make necessary –in my opinion– the research of linguistic skill. Under 
Stylistics, several scientists have reported on the usefulness and necessity of personal 
study and writing of poetry with a particular grammar for each author, thus proving a 
better understanding of his work by contemporary readers. Therefore, the main 
objective of the investigation remains the best possible understanding of this saga, 
exploring the unknown and/or imaginative words. 

According to the results of similar studies, the aim of this study is to clarify the 
relationship between the dependent and independent variables, and the degree to which 
one variable affects another in a lexical test using the strategy of open-inferencing 
(ελεύθερο μάντεμα) so as to achieve the correct interpretation of an unknown or an 
abstruse either morphological or semantic word. 

Specifically, the research objectives set in this study are to investigate the following: 
 
o Correlation between the accuracy of the answers and confidence of whether 

subjects answered/guessed correctly. 
o Correlation between the accuracy of the answers and confidence of whether 

subjects answered/guessed correctly and gender. 
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o Correlation between the accuracy of the answers and confidence of whether 
subjects answered/guessed correctly and year of study. 

o Correlation between the accuracy of the answers and confidence of whether 
subjects answered/guessed correctly and foreign languages or/and dialects that 
subjects speak and/or understand. 

o Correlation between the accuracy of the answers and confidence of whether 
subjects answered/guessed correctly and the educational level of their parents. 

o Correlation between the accuracy of the answers and confidence of whether 
subjects answered/guessed correctly and philanagnosia (love of reading). 

o Correlation between the contact of subjects with the general work of 
Kazantzakis and Kazantzakis’s books and the accuracy of their answers and 
confidence of whether they answered/guessed correctly. 

 
 
3. Research 
 
3.1 Method 
 
3.1.1 Subjects 
 
The research subjects were students of the First (A) and Fourth (D) year of study in the 
Department of (Greek) Philology of Universities throughout Greece. Specifically, the 
main research sample consisted of five hundred fifty-five (555) subjects-students of 
Greek Language and Literature: one hundred fifteen (115) male and four hundred forty 
(440) female. Of the total sample –when the survey was conducted (April-May 2011)– 
three hundred ten (310) were enrolled in the A year of study, [sixty-nine (69) male and 
two hundred and forty one (241) female]; in addition, two hundred forty five (245) were 
enrolled in the D year of study [forty-six (46) male and one hundred ninety-nine (199) 
female]. 

The educational institutions which involved in the present research were the 
Departments of Greek Philology at the universities of Athens, Thessaloniki, Ioannina, 
Crete, Thrace, Patras and Peloponnese. Especially for the fourth year in which the 
students were divided into fields, sampling was equally planned out of all section fields 
(Classics, Modern Greek and Byzantine Language, Linguistics). 

In this research, the number of questionnaires was five hundred fifty-five (N=555); 
in other words, more than fifteen percent (15% +) of the total population, so that the 
sample is representative and is considered very satisfactory (N>500). According to the 
views of many researchers, the proportional stratified sampling acquires representative 
character, if it has the form layouts, which depict the same three-dimensional and real 
structure, i.e. the actual total population. 

 
 

3.1.2 Materials and tasks 
 
The data collection tools of the research are divided into two stages: the basic tool and 
auxiliary tool. So research tools were: (a) a constructed questionnaire –as a main tool– 
and (b) a lexical corpus –as an auxiliary tool. 

The questionnaire has twenty-four passages from the epic poem of the author 
containing an underlined word, which –in the opinion of the researcher (Mathioudakis 
& Kambaki-Vougioukli 2009/unpub 2011, Mathioudakis 2009)– were unknown and 
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unfamiliar to subjects, since the Odys(s)ey has not been taught in school curriculum 
Texts in Modern Greek Literature in secondary education from the 80s until today, but 
neither do students choose to read it (Katsiki-Gkivalou 2009, Mathioudakis & 
Kambaki-Vougioukli 2009/unpub). 

The target words that were included in the questionnaire4 were selected according to 
two axes: (a) the main parts of speech, i.e. nouns, verbs and adjectives, and (b) the basic 
categories of the typology of undictionaried words (see Mathioudakis 2012b & 2012c: 
Chapter 3: Neology and Neological Words: 3.6.2· also, Mathioudakis & Karasimos this 
volume), i.e. production, compounding, dialectical and onomatopoetic words. The 
questionnaire consisted of eight (8) nouns, eight (8) verbs and eight (8) adjectives, i.e. 
8+8+8=24, of which six (6) were derived words, six (6) compound words, six (6) 
dialectal words and six (6) onomatopoetic words, i.e. 6+6+6+6=24. The words, as 
shown in the table below, were equally spaced in the parts of speech and represented 
equally the categories of undictionaried words. 
 

Table 1: Word groups of the questionnaire 

 
3.2 Design 
 
The research variables are divided into the following two categories: 

 (I) In the ‘Dependent Variables’ (DV), which are those that are affected by the 
change in value of another or some other variable, i.e. independent, “showing the degree 
of relation or affinity that links the dependent and independent” (Siardos 2004:3). 

 (II) In the ‘Independent Variables’ (IV), which are those that can affect some 
other variable and offer adjustment somehow (Tsopanoglou 2010:51). 

The DVs were selected, for this study, are: 
 (a) the accuracy of the responses of the subjects and 
 (b) the confidence of the same subject for the correctness of his responses. 
The IVs are: 
 (1) the ‘Experimental Variables’ (EV) that are the questions with the target 

words for the interpretive approach. The questions are related to the use of the strategy 
to open-inferencing (ελεύθερο μάντεμα), so subjects had to imagine the meaning of each 
word, exploring all the elements, such as the context, the analysis of the word, potential 
correlations with other similar words, in other words searching for internal and external 
cues before taking a final decision on the correct –in their opinion– interpretation. 
																																																								
4 More information about the questionnaire, see Mathioudakis 2012c: 7.4.2.1 & Appendix III. 
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 (2) the ‘Subject Variables’ (SV), which are related to the research subjects: (a) 
gender, (b) the year of study, (c) the university, (d) foreign languages and/or dialects 
which the subjects speak and/or understand, (e) the educational level of the father, (f) 
the educational level of the mother, (g) philanagnosia of subjects (φιλαναγνωσία 
information about how often they read literature), (h) subjects’ contact with the general 
work of Nikos Kazantzakis and (i) grade of subjects’ reading some of the books by 
Nikos Kazantzakis. 
 
 
3.3 Procedure 
 
The researcher visited the Departments of every university in person. Initially, he urged 
teachers to leave the room and return at a particular time when it was estimated that the 
process would be fully completed. Then, he asked those students who wished to 
participate in the research to remain in the room. 

After that, the researcher handed out the questionnaires to the subjects, asking them 
warmly to read carefully the instructions that were written on the questionnaire. He did 
not offer them any details concerning the lexical test. Also, the researcher asked the 
students to answer –as they themselves wanted– without restrictions and letting their 
imagination free in any way they believed that they would perform precisely the 
thinking. 

The time allowed was only half an hour (30΄), in which the subjects were required 
to answer all questions according to the instructions that were in the questionnaire and 
indicate their confidence about the replies, noting on the bar. 

The subjects, after writing the one word or periphrastic interpretations, noted how 
confident they were about each of their answers (see Figure 1) on the continuum [0,1], 
where 0 = absolutely unsure and 1 = absolutely sure. Essentially, the subjects had to 
‘cut’ the bar at the point which stated their confidence (see Figure 2), as follows: 
 
 

Figure 1: Bar for evaluating the Confidence 
 
 
 
 
absolutely unsure                                                                                  absolutely sure 
 
 
 
It is clear that the possible cuts are endless, as points in a line are infinite. For example: 
 
 
 

Figure 2: Example bar to evaluate the Confidence 
 
 
 
 
absolutely unsure                                                                                  absolutely sure 
 



[  1063  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

3.4 Process - Scoring of Accuracy and Confidence 
 
Still evaluating the accuracy and confidence, the researcher applied the following 
method score: 

(a) As regards to accuracy, the researcher was able to evaluate the responses of the 
subjects based on the theory of fuzzy sets, which tries to objectify subjectivity. As in 
literature, anyway, no one can refer to a single interpretative approach of a word, 
therefore a score of zero (0) to four (4) was chosen, where: 
 

• Zero (0) means that the answer is completely wrong. 
• One (1) means that the answer is almost wrong. 
• Two (2) means that the answer is neither right nor wrong. 
• Three (3) means that the answer is about right. 
• Four (4) means that the answer is absolutely correct. 
 
(b) As regards to confidence, the researcher, after receiving the subjects’ 

questionnaires, measured –with absolute precision and strictness– the bars (one by one) 
for all the answers, using a ruler. The measurement point was made that each subject 
on the bar, was the confidence of the subject about this answer. In this research, the 
total length of the bar is 6.18 centimeters (≈6.20 cm), so the prices of the subjects’ 
confidence about the correctness of their responses were from 0 cm up to 6.18 cm. 

Although the evaluation of the bar per subject proved a time-consuming process, the 
accuracy of the values gives to each researcher a flexibility use in the evaluation and 
processing of the survey data, an important factor in the development of research and 
mathematization of subjectivity. 
 
 
4. Results 
 
The values of the results presented in the tables below have interesting aggregated 
results. (Of course these results represent the research findings in this sample of subjects 
and at a specific time). 

On the one hand, in Table 2, the results are excellent in the statistical approach and 
the hypotheses tested. A very strong relationship is shown between DV, accuracy and 
confidence. Regarding the gender of subjects, the relationship between accuracy and 
gender did not show statistical significance, while the relationship between confidence 
and gender showed highly statistically significant difference. Regarding the 
relationship of year of study both the accuracy and the confidence is highly statistically 
significant. Then with regard to languages and/or dialects which subjects speak and/or 
understand the research we have the following results: relations between both the 
accuracy and confidence with all the languages and dialects, with only foreign 
languages and with only dialects have statistically highly significant difference. Finally, 
an interesting observation concerning the relative accuracy and confidence only with 
the Cretan dialect: The results show that there is very little statistically significant 
positive relationship between the Cretan dialect and accuracy, while for the confidence 
a non-statistically significant positive relationship is indicated. 
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Table 2: Aggregated Research Results I 

 
 

On the other hand, in Table 3, the results obtained are quite different from the 
previous table. The relationship between accuracy and the father’s education, and 
between accuracy and the mother’s education do not show a statistically significant 
difference; respectively, the relationship between confidence and the father’s education, 
and between confidence and the mother’s education show no statistical significance 
either. Statistics show a highly significant difference in the relationship between 
accuracy and philanagnosia and between confidence and reading books of Kazantzakis. 
Also, the relationship of both the accuracy and confidence and contact with the work 
of Kazantzakis shows a statistically significant difference. While not statistically 
significant difference exists in relationships between confidence and philanagnosia, and 
between accuracy and reading books of author. (See for more research results, 
Mathioudakis 2012c: Chapter 7: Empirical Research). 
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Table 3: Aggregated Research Results II 
 

 
 
5. Conclusion - Further research 
 
In conclusion, the results of this study showed three very interesting and important 
things about literary reading, and in particular Kazantzakis’s Odys(s)ey: (a) The 
standard issue on gender discrimination regarding the reading of literature is in jeopardy 
and under further research, since the above results demonstrate equivalence in the 
reading ability between males and females. (b) The theoretical assumption that prevails 
among researchers about the language of the saga of the Cretan writer that the poem is 
written in the Cretan dialect thus the texture of the words is better understood by people 
who speak and/or understand especially the Cretan dialect, was rebutted through most 
of the statistical and mathematical approach to literature. (c) A claim of several 
scholars, and thus readers, that Kazantzakian Odys(s)ey is not easy to read because of 
the difficulty of vocabulary, remains a matter under investigation despite the fact that 
the survey results show high levels of understanding both of the language and 
idiosyncratic vocabulary of this epic poem.  

In addition to the above remarks, it is worth noting that this research, conducted in 
men and women students in the Departments of (Greek) Philology of Universities 
throughout Greece, could be applied both to students of secondary education and higher 
education, colleges and other people of various ages and no longer studying, all of 
whom constitute potential readers of the Odys(s)ey by Kazantzakis. The aim will be to 
create a comprehensive picture of the accuracy and confidence of the open-inferencing 
(ελεύθερο μάντεμα) strategy of native speakers of Greek, in the process of processing 
and understanding this epic poem. In other words, the application of this or a similar 
research to potential readers of Kazantzakis’s epic would be an enlightening argument 
because it would reveal the degree of understanding of the poem, which still remains 
“unread” by people and scientifically undeveloped by researchers.  
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Abstract 
The present study deals with the dialectal and idiomatic peculiarities of Kazantzakis’s 
literary language, which is revealed as an original production, as well as identifying the 
linguistic elements which characterize the Odys(s)ey, and generally marked the 
unknown and neological words that compose the epic. Many words, such as 
“αθαλώνω”, “γελοχαχαρίζω”, “λοξοτηρώ”, “μαχαιροφράζω”, “πρεπίζω”, “ριζοσκελώ-
νω”, “σουρίζω” constitute a particular challenge to the discovery of their positions on 
the dialectal and idiomatic map of Koine Greek. Also, is examined how author’s lexical 
choices define his own peculiar poetic grammar which reveals the ways in which the 
uniqueness of literary identity affects the process of conception and formation of poetic 
meaning, and are predominantly highlight important information for morphological 
processes of composition and production. 
 
Keywords: Poetic grammars neologisms, undictionaried words, dialects, idioms, 
morphological processes, Odys(s)ey, Kazantzakis 
 
 
1. Introduction 
 
Nikos Kazantzakis’s Odys(s)ey1 constitutes a contemporary epic creation, which is 
basically the sequel of Homer’s Odyssey. This poem reveals the writer’s agony and all 
his efforts to create an epos equivalent to Homer’s work. After thirteen years of hard 
work, Kazantzakis, having endorsed his idea seven times, published his monumental 
work, which has 24 rhapsodies and 33333 verses.  

Kazantzakis's Odys(s)ey is written in Demotic with significant deviations from the 
prevailing language of that time, while it is the first Greek book which was published 
in the monotonic system (Chatzopoulou 2007:81). 

The basis on which was built the language of the Odys(s)ey is the Cretan dialect, 
despite the emergence of data from the entire Greek territory, but the fact remains that 
he does not reject the claim of the author to the perpetual effort to create a common 
Greek language code, a Pan-hellenic language (Giakoumaki 1982, 2007, 2010). 

Kazantzakis was revealed as a wordhunter (in Greek: λεξιθήρας), an amateur 
linguist (in Greek: λαϊκός γλωσσολόγος), who is constantly seeking the vernacular press 
as more intensely expressive. In addition, the words in Kazantzakian Odys(s)ey is a true 
revelation of undictionaried words that obsess every reader at poetic, mental, emotional 

																																																								
1 The title of the poem is written Odys(s)ey, in proportion to the original title of Kazantzakis’s epic 
ΟΔΥΣΕΙΑ issued in majuscule script with an “Σ” in the first edition (1938). Researchers adopt 
proportionally similar script and in English, by one as mark of respect author’s will and the other as a 
distinct point to avoid confusion with the title of the famous epic of Homer's Οδύσσεια (in English: 
Odyssey), which is written with two “σ”. In this study we use a later version of the poem (1967), such as 
that released by Kazantzakis Publications until today. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
15-25. Rhodes: University of the Aegean.



[  1071  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

and mental level and are capable enough to challenge their imagination and logic. 
(Mathioudakis 2012c). 
 
 
2. Neologisms and literature 
 
Bally (1951) categorized the neologisms into literature neologisms and scientific/ 
technical neologisms. Bally’s theory is more on the way toward codification and typical 
grammar than the neologisms of literature authors and poets, but the style affectif may 
be expected to lead toward linguistic innovation of a more daring character. And very 
often what was once a daring innovation has become in the course of time codified, or 
grammaticized (Spitzer 2000:70) 

On the other hand, Guiraud (as a comment in Riffaterre 1973:328) characterizes 
neologisms as functionalist, poetic/literary and hapax (legomena). By learning the 
history of words we can see how words relate to its original ideas and institutions 
(Guiraud, 1979:17). 

Guilbert (1973) distinguishes four types of neologisms in French which correspond 
to the four possible sources of new words in any language. First type are semantic 
neologisms, or the assignment of novel meanings to existing lexical items; second type 
is borrowing. This ‘excludes’ phonological and morpho-syntactic neologisms. 
According to him the former is relatively unimportant, and will be outlined only briefly: 
our main topic here is the creation of morpho-syntactic neologisms by analogical 
extension of productive rules of the derivational morphology, including compounding. 
We are not concerned here with the inflectional morphology, since neologisms are new 
lexemes, or independent words with their own dictionary entries; inflectional processes 
typically create only new word-forms of existing lexemes. 

Guilbert (1975) notes that all neologism except the semantic type involves 
phonology, since each introduces new lexical items, or new combinations of phonemes, 
into the language. However, borrowing and morpho-syntactic neologisms are affected 
by the phonology only insofar as new words must conform to the phonotactic rules of 
the language concerned. 

Riffaterre (1973) supports that they are neologisms created for literature texts and 
for main language or during spontaneous speech. He separates these formations into 
literature neologisms and linguistic neologisms and underlines that their differences are 
important and in deep structure. Another characteristic that is specific to poetic 
language is the poetic neologism. In everyday language, neologisms, or lexical 
inventions, are essentially used to designate new realities that have not yet received 
names. However, the literary neologism is an anomaly, and this aspect of verbal 
creation is precisely what authors are after. The anomaly is, in fact, an 
ungrammaticality, the function of literary neologisms being to “condense the dominant 
characteristics of the text” (Riffaterre 1983:74). This function implies that the word is 
created specifically for the text; but from this standpoint, the primary advantage of 
neologisms is that they can generally be used to condense the ungrammaticality into a 
single term. This unusual condensation attracts the reader's attention, since poetic 
neologisms do not refer to reality, as do words in their everyday usage, but rather to 
their own structure, as well as the structure of the text from which they are derived. 

There are two kinds of neological derivation:  
(a) Implicit derivation: this kind of neologism distorts or condenses terms that are 

outside the text, but present in the mind of the reader. (The term from outside the text 
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might originate from a cliché or a descriptive system familiar to the reader, for 
example.) 

(b) Explicit derivation: this kind of neologism is created from terms already present 
in the text. Explicit derivation can function in two different ways: The neologism can 
be derived synonymously from a group of words that overdetermines a specific seme. 
The neologism can be created by opposition with another term with which it maintains 
a dialectic relationship (for example, in Victor Hugo: “les extorqués faisant cortège aux 
extorqueurs” [“the extortionees dancing attendance on the extortioners”]. 

Anastasiadi-Simeonidi (1986) provides an extensive description and presentation of 
Greek neologisms; she suggests several groups and categorizations excluding from her 
research any neologism created in the literature ‘sphere’. 

In the contrary, Christofidou (1990, 2001) analyses the majority of Greek 
neologisms and separated them into poetic neologisms and general/ specific. 
Neologisms created during the process of poetic formations are considered as new 
representations that have a direct correlation with the context. Additionally, she defines 
as context neologisms, the non-categorized morphological formations, which are 
formatted ad hoc, based on the needs and the constraints of context and co-text or 
communication circumstances; she notes that the relation between the context 
neologisms and the context is bidirectional. 
 
 
3. Dialectology meets Literature 
 
3.1 Poetic Dialectology 
 
Dialects have been accounted for sporadically and rather unsystematically, since 
modern linguistic theories are mainly oriented towards the standard form of languages. 
As a result, a considerable number of literature texts in spoken dialects of various 
languages has been left out of consideration and analysis, and thus overlooked in 
dialectological studies. Literature texts have always played an important role in 
language change; however, certain features do not reflect natural change, but rather 
more or less arbitrary changes created by authors’ imagination, which are imposed by 
prescriptivists.  

In this paper, we argue that a closer look at dialectal literature is profitable from 
several points of view. First, research from literature text of spoken dialects is crucial 
from the dialectological point of view: it shows that dialectal literature can enhance 
dialectological approaches, since literature data offer a rich corpus of synchronic and 
diachronic dialectal ground. Secondly, literature texts help to provide a clearer picture 
of dialectal use, idiomatic phrases and morphological changes. 

Unfortunately, very few linguists have studied Poetic (and Literature) Dialectology, 
since poetic/ artistic license was usually the excuse to denote the distortion of fact, 
alteration of the conventions of grammar or language or dialect, or rewording of pre-
existing text made by an artist to improve a piece of art; therefore author’s data are not 
reliable for concrete linguistic analysis. 

Charalambakis (2001) argues that a national language or norm is formatted by Poetry 
and Literature, where many dialectal types can be found. Nonetheless, he emphasizes 
the difficulty to locate true dialectal types in literature novels and poems due to the 
existence of many dialectal neologisms, pseudodialectisms (in Greek: ψευδοδιαλεκτι-
σμοί) and parlances. Based on the criterion of dialectal use he separates Modern Greek 
Literature and authors into the following categories: 
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o No use of dialectal data. 
o Occasional and selected use of dialectal data from more than one dialects 

(e.g. Solomos, Palamas, Gryparis, Mavilis, Sikelianos, etc.). 
o Limited use of dialectal words and attempt to linguistically simplify dialectal 

terms and phenomena (e.g. Papadiamantis, Kondylakis, etc.). 
o Dialectal data (vocabulary, phonological and morphological phenomena) are 

a major part of the text (e.g. Theotokis, Krystallis, Kazantzakis2, Prevelakis, 
etc.).  

o Overuse and surfeit of dialectisms and dialectal data (e.g. Psycharis and 
mainly Pallis). 

o Literature texts and poems written in a dialect. 
 

Nakas (2002, 2003a, 2003b, 2004) and Katsouda & Nakas (2013) argue in favour of 
poetic expressions as special “language type”, which are described and analysed in all 
their levels. Their purpose is to reveal the strong bond between the literary fabric of the 
text and its language. They support that poets and authors recruit any necessary mean 
to refresh, evolve and change their language; usually these means include the 
techniques of metaphor and simile and, also, specific lexical items, such as dialectal 
words, idioms, neologisms, literary words and jargon.  
 
 
3.2 Dialectical Kazantzakis 
 
For our paper we use as our testing field, an oeuvre full of dialectal data such as 
Odys(s)ey by Kazantzakis. Philippaki-Warburton (1978) states that Odys(s)ey is the 
most linguistic rich work of Modern Greek literature. Mathioudakis (2012c) underlines 
that the tradition of Homer’s Odyssey continues in Kazantzakis’s Odys(s)ey, where 
Kazantzakis –with the joy of a simple lexicographer– collected vernacular and dialectal 
words and tried to put them with metric, rhythmic, poetic and meticulous attention in 
the proper rhyme and verse. 

The first and main research by Giakoumaki (1982) presents an analytic and 
polymorphic linguistic map of this epic poem. She categorizes its words into three 
categories: (a.) the idiolects, (b.) the Cretan dialectal items and (c.) the dialectal and 
idiomatic items from various Modern Greek dialects and areas, such as Mani, Naxos, 
Rhodes, Cyprus, Epirus, Chios and the wider region of Pontus, Thessaly, Macedonia). 
She strongly supports that the language of Odys(s)ey is the Cretan dialect; we disagree 
with this opinion as we believe that the data of Odys(s)ey are mainly based on Koine 
Greek and the dialectal words are spread throughout the work. Additionally, 
Giakoumaki (1982) bases her analysis on compounding, since mostly one of the two / 
three components are borrowed from Modern Greek Dialects (mainly from Cretan 
dialect). In this way Kazantzakis enriches his linguistic data with fuzzy and opaque 
lexical items that are characterized basically as “Cretan hybrid words” and “Cretan-like 
words”.  

Detorakis (2002) supports that Kazantzakis sought out continuously Cretan dialectal 
material along with other Cretan cultural and idiosyncratic information. He argues that 
the vocabulary of Odys(s)ey includes a huge set of Cretan dialectal and idiomatic words, 
which are not well-known among most of the speakers, since Kazantzakis himself 
																																																								
2 More information about the grammar of poetry (poetic grammar), especially in the style of Kazantzakis, 
see in Mathioudakis (2012a, 2012b, 2012c). Also the style of Kazantzakis studied highly linguistically 
in Mathioudakis (2009) and Mathioudakis & Kambakis-Vougiouklis (2011). 
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seems to misuse some of them. These words have usually a very specific, special and 
‘colorful’ meaning and they are undictionaried words. The Cretan dialectal layer of the 
language of Odys(s)ey is based on words of everyday life, vivid characters, Cretan 
tradition and customs; furthermore, Kazantzakis uses words from Cretan folk songs, 
mantinades3 and proverbs.  

We suggest that Odys(s)ey was written in Koine, which is supported by lots of 
dialectal words (main from Cretan dialect), idiomatisms and neologisms. The author 
categorizes the words into notepads and takes under consideration all the important 
lexica of his era, such as the Historical Lexicon of Modern Greek by Academy of 
Athens (Mathioudakis & Papadopoulou 2012). 

 
 
 

Image 1: Page sample of his 
notepad of words (Letter A) 

that were derived from 
Historical Lexicon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4. Research 
 
4.1. Rational and Purpose 
 
Hypotheses: 
(a) A dominant word formation (compounding) 
(b) Balancing word formation among the basic POS 
(c) Specific patterns and constraints of word formation 
(d) Build a case against the theoretical opinion that Odys(s)ey was written in Cretan 
dialect 
 
																																																								
3 Mantinada (μαντινάδα) is the art of musical declamation (recitative) in form of a narrative or dialogue, 
sung in the rhythm of accompanying music. It is prominent in several parts of Greece, especially on the 
island of Crete where mantinades are performed in accompaniment of the Cretan lyra and Cretan laouto 
(a stringed instrument resembling lute). 
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4.2 Typology of Neologism 
 
The basic principles for the creation of this typology are main two; they are perfectly 
touching in our research interests while simultaneously describe our theoretical 
considerations regarding the categorization processes neological words: 
 
Criterion I 
The distinction of neological poetic words into categories becomes in accordance with 
the different ways to create words, referring to the processes of the language to create 
new lexical formations; the specific identification of categories into three groups, such 
as productivity, borrowing and onomatopoeia (ονοματοποιία), consistent with basic 
lexikogenetic strategies (λεξικογενετικές στρατηγικές). 
 
Criterion II 
The overall assessment about the treatment and the perception of words or lexical units. 
Consistent with the Guiraud (1967), who points out that the language does not consist 
of words but of word classes, each of which is composed of the group of words with 
similar characteristics, the classification of cases (or types) of undictionaried poetic 
words of Nikos Kazantzakis’s Odys(s)ey was based on morphological and 
lexikogenetic criteria. This was intended to yield a possible more user-friendly, yet 
scientific typology of poetic neological words or potential poetic neologisms, that 
applies perfectly in this poem, but having the ability and flexibility to cover other 
literary creations. 

Specifically, the Typology of Neologisms –which classified into three categories 
Productivity, Compounding and Onomatopoeia– shows as below figure: 
 

Figure 1: Typology for poetic neological undictionaried words 
of Nikos Kazantzakis’s Odys(s)ey 
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4.3. Corpus Undictionaried Words (CUWo) 
 
4.3.1 Micro- and Macro- Structure 
 
The Corpus Undictionaried Words (CUWo) [in Greek: Σώμα Αθησαύριστων Λέξεων 
(ΣΑΛ)] of Nikos Kazantzakis’s Odys(s)ey is one of the basic tools of research approach 
of this poetic epic. 

The Macrostructure, or else the general structure of CUWo contains 5415 lemmas, 
which are classified in strict alphabetical order. The total number of entries consists of 
four main categories4: (a) verb forms (b) noun types, (c) adverbs and (d) adjectives. 
The Microstructure or else the structure of each lemma of the CUWo contains a detailed 
description of the lexical information of each lemma, which are divided into six main 
parts: (a) lemma, (b) form of the word, (c) part of speech, (d) rhapsody, (e) verse and 
(f) context. 
 

Figure 2: Conventional imaging of the microstructure of the CUWo 

 
 
4.3.2 Description and Selection criteria 
 
The selection of lemmas for the creation of the final and definitive form of the CUWo 
of Nikos Kazantzakis’s Odys(s)ey was five (5) consecutive phases: 
  
 First phase: Reading & Collection (Ανάγνωση & Συλλογή) 

Reading Nikos Kazantzakis’s Odys(s)ey, during which they were recording every word, 
which at first glance seemed unknown in form and meaning or departed from KNE or 
create difficulty in the interpretation of process-understanding of the meaning of a 
passage of the epic poem. 
 
 Second phase: Listing (Καταγραφή) 

Recording all types of words that were collected during the reading with the following 
organizational structure: word type-rhapsody-verse and where necessary, the context. 
Each type of word was noted only once per rhapsody, making it possible to have same 
types of words in different rhapsodies but not in the same. 
 
 Third phase: Lexical Check (Λεξικογραφικός έλεγχος) 

Checking the list of word types, word by word, in four dictionaries of Modern Greek: 
in Λεξικόν της Νέας Ελληνικής Γλώσσης by Proias (1933), in Μέγα λεξικόν όλης της 
Ελληνικής Γλώσσης by Dimitrakos (1964), in Λεξικό της κοινής νεοελληνικής by 
Institute of Modern Greek Studies (1998-2002), and in Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας by Babiniotis (2005). The selection of dictionaries was made available to 
cover the synchronic and diachronic lexical check; so selected two dictionaries 

																																																								
4 The determination of the lexical types for those parts of speech was made according to their function 
within the literary environment in which they are located. 
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contemporaneous of the author’s period, which could have access, and two dictionaries 
of the modern period. 
 
 Fourth phase: Specified (Καθορισμός) 

Determining the semifinal list of lemmas, according primary rules and conventions 
elimination of certain word types, which is not possible poetic neologisms, despite the 
fact that they are not encoded in any of the main dictionaries, and finally became a 
selection of examples with the basic information of each lemma (see for more 
information, Mathioudakis 2012c:Appendix II). At this point, it is worth noting that the 
CUWo includes only morphological potential poetic neologisms, which are 
undictionaried words in the basic dictionaries of KNE. 
 
 Fifth phase: Definitive Selection (Οριστική επιλογή) 

Selecting the final list of lemmas and completing microstructural informations of 
CUWo of Nikos Kazantzakis’s Odys(s)ey. Each lemma is entered only once in the list 
as the most representative example in the epic poem. 
 

Table 1: Examples microstructure of the list of entries of the CUWo 
 

 
 
 
5 Data 
 
5.1 Data Presentation 
 
On the basis of Odys(s)ey’s dictionary, Mathioudakis (2012c) created CUWo that 
contains 5415 undictionaried words. These words are divided into three major 
categories: (a.) compounding, (b.) derivation and (c.) inflection based on Ralli’s (2005) 
morphological theory. The most productive word formation process is by far 
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compounding5. This tendency is expected as pointed out by Ralli (2007, 2009); 
compounding is a word-formation process which is very productive in Modern Greek 
and definitely in Modern Greek Dialects. There are compounds of all types and 
categories, the most peculiar of which are those of the nominal type. It is impressive 
the percentage balance of [NComp vs VComp vs AdjComp] and [NDrv vs VDrv vs AdjDrv] 
categories. 
 

Table 2: Word processes in the CUWo 
 
 Whole Adj Adv N V 
Compounding 4221 1068 51 1754 1348 
Derivation 1110 310 73 352 375 
Inflection 72 16 0 42 16 
 
 
 

Figure 3: Statistical pie chart of Word processes (CUWo) 
 

 
 
 
 

Figure 4: Statistical bar chart of Word processes (CUWo) 
 

 
 
 
																																																								
5 According to the Neologisms Database ΝΕΟΔΗΜΙΑ of the Center of Scientific Terms and Neologisms 
of the Academy of Athens (Christofidou et al., in process), most of the neologisms of Modern Greek are 
compounds. 

ΣΑΛ |	CUWo

Compounding
Derivation
Inflection

Whole
Adj
Adv
N
V

Inflection
Derivation
Compounding
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5.1.1 Derivational Prefixes 
 
The prefixes are class suffixes placed before a subject / root / word and never change 
the grammatical category of the base. They are bound morphemes. Following up Ralli 
(2002a, 2004) and Karasimos (2011), we integrate Ancient Greek prepositions in the 
category of prefixes and thus their word formations are part of derivation, although they 
were free morphemes in earlier period of the language. As it is shown in the following 
chart, the most productive prefixes is by far ξε-6, and in a close range ανα- and συ(ν)-. 
Most of these three prefixe formations are verbs and past participles. On the other hand, 
it is impressive that the very productive prefix μετα- does not participate in any 
neologism formation7.  
(N.B. We decide not to present the data of derivational suffixes8 in this paper, but only 
the suffixes changes, see 5.2.1) 
 
 

Figure 5: Numerical analysis of Prefixes (COWo) 
 

 
 
 
5.1.2 Compounds 
 
As it was presented in previous part of this chapter, compounds9 are the majority of the 
neologisms in Odys(s)ey. Most of them are nominal compounds with an impressive 
number of verbal compounds. Definitely the latter include the more complex cases that 
are analyzed in the next session.  
At this point, it is very interesting to screen some systematic first constituents of all the 
neologistic compounds. Most of the these constituents belong to a large semantic 
domain of nature that can be found as opposites or pair, such as νυχτ(ο)-/ φεγγαρ(ο)-/ 

																																																								
6 Further studies about prefixes ξε- and από-, see Efthymiou (2001a, 2002)· see also Ralli (2002b, 2003). 
7 About the other prefixes in chart 5 there are enough studies· referring to the following: for προ- see 
Efthymiou (2001b)· for κατα- and παρα- see Efthymiou (2003)· for παρα- see also Ralli (2002b, 2003)· 
for αντί- see Efthymiou (2014). 
8 Regarding the relationship between prefixes and suffixes see Efthymiou (2014/forth.) 
9 About composition, see also Anastasiadi-Symeonidi (1996). 
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φωτ(ο)-, δροσ(ο)-/ χιον(ο)-, νεκρ(ο)-/ χαρ(ο)-, βαρ[υ:ι]-/ χοντρ(ο)-/ γοργ(ο)- etc. This 
decision was definitely not made intentionally by Kazantzakis. As Andriotis (1959) 
suggests some of these compounds belong to the temporal compounds (χρονικά 
σύνθετα) which explain when ‘someone does something’. These compounds were 
popular in Ancient Greek, but he underlines that they are not common in Modern Greek 
and are characterized as idiosyncratic. Additionally, some stems or candidate prefixoids 
(ακρο-, γοργο-, κρουφο-, see Dimela 2010) are a common ground among the Greek 
dialects and, hence, the author chose them very often to create new compounds10. 
 
 

Figure 6: Spider-web of most popular first components of Compounds (CUWo) 
 

 
 
 
5.1.3 Dialectic Words 
 
Giakoumaki (1982) and Detorakis (2005) support that Odys(s)ey is written in Cretan 
dialect; as aforementioned, we disagree with this opinion. However, our data show that 
Cretan dialect plays a dominant role at Odys(s)ey, and therefore lots of Cretan dialectal 
words (1) or Cretan-like dialectal words/ Cretan-origin neologisms (2) can be found in 
this text. Additionally, he uses lots of dialectal words (3) from all areas of Greece, since 
he tried to save every possible colorful and rare word of Modern Greek dialects (see 
Mathioudakis, in process). 
 

																																																								
10 About the first components of compounds in chart 6 there are enough studies· referring to the 
following: for ολο-, θεο- see Efthymiou (2003)· for θεο- see  also Anastasiadi-Symeonidi (2008)· for 
πολυ- see Gavriilidou & Efthymiou (2003)· for πετρο- see Anastasiadi-Symeonidi (2005). 
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(1) Some Cretan dialectal words: 
ξεμανταλώνω, αναντρανίζω, αντρίστικος, γελοχαχαρίζω, σπήλιος, πρεπίζω, 
αποκαμαρώνω, γυρογυάλι, λιγομαριάζω, παρακατσεύω, ακραγγίζω, κρασαποπιοτίδια 
 
(2) Cretan-like words or Cretan-origin neologisms  
ακρογυαλοχαράκι, χρουσάγανες, νυχοσυρομαδείεμαι, σουσουροκουβεντιάζω, 
χρουσοκοντιλιάζω, αψηλοξεκορφίζω, χωνοφάραγγο, ανεμαζώνω 
 
(3) Words of various Modern Greek dialects 
αποκαψίδια, τρογύρω, ανεμοκαύκαλο, βουτσί, παραγώνι, αθαλώνω, ντηρειέμαι, 
ρογιαστός 
 
 
5.2 Data Analysis 
 
5.2.1Inflection and Derivation 
On the basis of Odys(s)ey’s derivational words, various researchers (Laourdas 1943, 
Andriotis 1959, Giakoumaki 1982, Sideras 1983, Mandilaras 1987, Apostolakis 1999, 
Detorakis 2005, Mathioudakis & Kambakis-Vougiouklis 2011, Mathioudakis 2012c) 
have observed that, with some exceptions, Kazantzakis tends to make some changes of 
derivational suffixes. He usually changes the nominal inflectional classes via 
inflectional suffixes switching by keeping the genre (4) or even changes the genre of 
the derived nouns (5). The Modern Greek dialects do not only corroborate this 
observation, but help us to formulate a plausible hypothesis about a possible account of 
it. A considerable amount of dialectal examples show that verbal and nominal 
derivational suffixes of Modern Greek words are substituted by other suffixes to create 
different forms of dialectal words (see Andriotis 1960, Ralli 2009). This tendency is a 
common ground of Modern Greek dialects since some derivational suffixes or 
inflectional classes are more productive and popular, and therefore the dialect-speakers 
prefer these types and change the morphological structure by substituting suffixes. 

Inflectional and Derivational suffixes substitution: 
 
(4) Nouns (no-genre change) 
masculine:  –ας instead of –ης OR –ος, –φας instead of –φάγος OR –φαγάς,  
  –ος instead of –ας etc. 
female:  –α instead of –η, –η instead of –α, –ω instead of –η etc. 
neutral:  –ι instead of –μα OR –ο OR –ος, –ο instead of –ι OR –μα OR  
  –ος, –ος instead of –μα etc. 
 
(5) Nouns (genre change)  
masculine  < neutral (–ας instead of –ι, –ος instead of –ι, –ο OR –μα) 
masculine  < female (–ος instead of –α OR –η) 
 
female   < masculine (–α OR –η instead of –ος) 
female   < neutral (–α OR –η instead of –μα, –ο OR –ος) 
 
neutral  < masculine (–ι instead of –ος) 
neutral  < female (–ι OR –ο instead of –α) 
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Analyzing the changes of adjectival derivational suffixes, we observe that adjectives 
are not subject of a specific changing pattern. It seems that adjective do not bear any 
suffix change pair and it is not possible to predict any suffix pair. Nevertheless, there is 
a systematic presence of some “favorite” derivational suffixes (6) that are dominating 
other adjectival derivational suffixes. 
 
(6) Adjectives 
into –άτος, –ερός, –ης, –τος OR  
into –ινός, –ικός, –ίκιος, –ίσιος, –ος, –ιάρος, –άρος OR  
into –ού 
 

We see in (7) and (8) that the verbs and adverbs present minor suffix changes and 
there are predictable. On one hand, this pattern is obvious for adverbs, since there are 
very few adverbial suffixes of Modern Greek dialects, and therefore the suffix change 
pairs are even fewer. On the other hand, verb suffixes also belong to a small group, but 
display a variety of systematic change pattern (7). Ralli (2009) discusses about a 
systematic pattern of an undergoing verbal inflectional reconstruction that occurs due 
to inflectional paradigms shifting or changing and on underlying stem allomorphy. 
However, Kazantzakis avoids following this kind of dialectal pattern and prefers to 
replace some verbal derivational suffixes with other more productive in Modern Greek 
dialects. Moreover, it is notable that there is a strong dominance of the verbal 
derivational –ίζ(ω). 
 
(7) Verbs 
–άζ(ω) OR ιάζ(ω)>–ά(ω),  
–εύ(ω)>–αίν(ω) OR –άρ(ω),  
–ιάζ(ω)> –ίζ(ω),  
–ί[α]ζ(ω)>–ι(ώ),  
–ώ>–ακ(ώ),  
–ίζ(ω)>–εύ(ω),  
–ιάζ(ω)>–άζ(ω),  
–ών(ω)>–ακίζ(ω) OR –ακών(ω) 
 
(8) Adverbs 
–ου instead of –α, –ίς, –ω  
–ίς instead of–α,  
–ός OR –ος instead of –α, –ίς 
 
 
5.2.2. Compounding 
 
On the basis of SMG compounding, Ralli & Karasimos (2009) have discussed a 
constraint that applies usually on verbal coordinative compounds, which shows a 
considerable productivity in Modern Greek. They have observed that, with some 
specific and expectable exceptions, the first constituent of the constructions under 
consideration “misses” its derivational suffix. A considerable amount of dialectal 
examples (for an extensive catalog, see Andriotis 1960) shows that verbal derivative 
stems participating as first constituents of coordinative compound structures are 
stripped of their derivational suffixes. Ralli & Karasimos (2009) have proposed the 
Bare-stem constraint according to which the form of Greek compounds is affected by a 
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morphological constraint, which is responsible for the non-overt realization of the 
derivational suffix and the stems appearing as first constituents of compound words 
must be as bare as possible. There are some examples of this constraint in Odys(s)ey’s 
CUWo (9). It is obvious that Bare-stem constraint applies not only to verbal and 
adjectival cooperative compounds, but also to nominal subordinate compounds. 
 
(9)  
ροδογαλάζιους  ρόδ-ιν(ος)  + γαλάζι(ος) 
ασημοκλείδι   ασημ-ένι(ο)  + κλειδί 
πετρογόνατα   πέτρ-ιν(ος)  + γόνατ-ο 
ανηφοκατηφορίζω  ανηφορ-ίζ(ω) + κατηφορ-ίζ(ω) 
περφανοκαυκιέμαι  περφαν-εύ(ω) + καυκι(έμαι)  
τρομολαχταρίζω  τρομ-άζ(ω) + λαχταρ-ίζ(ω) 
 

On the other hand, Odys(s)ey’s dictionary includes an extremely rare group of 
compounds which have a structure of derivational second constituent with a prefix (10). 
The Bare-stem constraint cannot apply in this category of compounds, since they are 
out of its range. This constraint is responsible for the deletion of derivational suffixes 
and not prefixes inside of a compounding structure. If the Bare-stem constraint had been 
applied in these compounds and the derivational prefixes of the second constituents had 
been deleted, then the meaning of the second constituent and consequently of the 
compound would be compromised and misinterpretable. Therefore, we maintain that 
Stem-Prefix+Stem|Word Compounds are not exceptions of the Bare-stem constraint. 
 
(10) Stem-Prefix+Stem|Word Compounds 
αιματοξεφυτρώνω  αίμα  + ξε-φυτρώνω  
ακροπαρακατσεύω   ακρη  + παρα-κατσεύω 
αργοξεπουλιάζω   αργά  + ξε-πουλιάζω 
αχνοκατασταλάζω   αχνά  + κατα-σταλάζω  
κλειδοκαταχτυπιώ   κλειδί  + κατα-χτυπιώ 
κρουφοσυλλογίζομαι   κρουφά + συλ-λογίζομαι 
πικραποχαιρετώ  πικρά  + από-χαιρετώ 
 

In verbal coordinative compounds, we do not know usually which act of the two 
verbs precedes and which follows. Therefore, the two verbal components participate 
with their basic stem and their actions can happen simultaneously or in parallel or 
repeatedly or in any order (11). Karasimos (2001, 2011) supports that this hypothesis 
is based on pragmatic criteria and not morphological. 
 
(11) 
μπαινοβγαίνω   μπαίν-ω  + βγαίν-ω  
κλωτσοχτυπώ  κλωτσ-ώ + χτυπ-ώ 
ανοιγοκλείνω   ανοίγ-ω  + κλείν-ω  
τρωγοπίνω  τρώ-ω   + πίν-ω 
παιζογελώ   παίζ-ω   + γελ-ώ 
 

Karasimos (2001) points out that there are some verbal coordinative compounds that 
have the first constituent with a “past” stem for specific purpose; there are some verbal 
compounds with first constituent in past form or in ‘past’ allomorph. On the contrary 
of the latter compounds, the compounds of example (12) use their ‘past’ stem without 
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the properties of aspect. It happens for pragmatic reason, since in these cases the action 
of the first verb precedes the action of the second verb; therefore, it is necessary that 
chronological order of action be overt in morphological ground. Additionally, in other 
cases, the actions of both verbs happen once and not repeatedly. For a more detailed 
discussion about it, see Karasimos (2001, 2011). 
 
(12) 
αλλαξαφεντιά    αλλαξ-  + αφεντιά 
αλλαξοδερματίζω  αλλαξ-  + δερματ-ίζ(ω)  
αλλαξομουρίζω  αλλαξ-  + μουρ-ίζ(ω)  
καψαπαντέχω    καψ-  + απαντέχ(ω) 
καψοκαρδίζω    καψ-  + καρδ-ίζ(ω) 
καψοχαίρομαι   καψ-  + χαίρ(ομαι) 
κλαψοσαλιαρίζω,   κλαψ-  + σαλιαρ-ίζ(ω) 
κλεισαχείλης   κλεισ-  + χείλ-ης 
χαλασοκοσμοπλάστρης χαλασ-  + κοσμ- + πλάστ-ρη(ς)  
κλεισοσπίτης   κλεισ-  + σπίτ-ης 
 

In Andriotis (1960) data, there are very few compounds with three constituents and 
most of them are VVV coordinative compounds. He underlines that literature authors 
use or create rarely three-constituent compounds, since these compounds are 
uncommon in Modern Greek; however, this kind of compounding structure can be 
found more often in Modern Greek dialects. Kazantzakis follows this pattern and uses, 
re-synthensizes and creates three-constituent compounds. His dictionary has many 
three-constituent compounds (13), but oddly enough he has not any VVV compound. 
These compounds do not have a specific structure pattern and many possible and 
acceptable combinations of N, V, Adj and Adv can be found. 
 
(13) Three-constituents compounds 
ακροκοντοζυγώνω, ακρογιαλοχορεύω, αλαργοκουφοπετώ, αργοκοντοζυγώνω, 
αργομπαινοβγαίνω, ασημοστραφταλίζω, αστραπολιθοβολώ, αστραποσυχναλλάζω, 
αφροδροσολογούμαι, βαρυπνοκοιμάμαι, βοσκοσφυροκοπώ, γλυκοδροσολογώ, 
γοργοπηγαινόρχομαι, κλωθοκυκλοφέρνω, κρουφοκαλοπιάνω, κρουφοκαλωσορίζω, 
κυματοπηγαινοέρχομαι, μακρομπροσμουρώνω, φτεροσυρομαδιέμαι 
 
 
6. Conclusion 
 
In this paper, we have discussed the reciprocal interaction between Modern Greek 
dialects, idiomatic words and the language of Kazantzakis’s Odys(s)ey. We have argued 
that the study of our data provides a repertoire of many Cretan dialectal words and 
phenomena that support the dominance of Cretan dialect, but we support that the 
language of Odys(s)ey is Modern Greek and is supported by Cretan and Modern Greek 
dialectal words and a huge corpus of neologisms and idiomatic words. Moreover, we 
have demonstrated that dialectal data and neologisms can throw light on change and 
language variation, since a number of morphological items and various patterns of 
compounding and derivation are not part of the Modern Greek. Finally, we have 
presented a language typology by examining his trends in compounding of CUWo and 
analyzed specific phenomena, such as the Bare-stem constraint and compounds with 
‘past’ stems. The focus of the present study was on morphology of CUWo, but there is 



[  1085  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

no doubt that morphological studies could be improved if the scope of investigation 
was broadened to cover all the dictionary of Odys(s)ey and was supported by a large 
amount of dialectal dictionaries and lexica.  
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Abstract 
 
This paper based on fieldwork recordings of native speakers living on the Greek 
islands of the Ionian Sea, will provide a morphophonological description of their 
dialects. The primary data (Himmelmann 2006) collected, are spontaneous dialogues 
between speakers of five distinct age groups (ranging from 5-95 years). The main 
scope of this study is to investigate primarily the phonological and morphological 
dialectal differences and similarities between the northern and southern islands of the 
Ionian. In particular, phonological phenomena such as syncope, palatalization, 
synizesis, apovoli, etc., will be exposed through the documented data. Moreover, 
concerning the cross-dialectal morphology and mainly the inflectional affixation of 
the dialects, the issue of word identification as shown in cliticization, fusion and 
grammaticalization processes will be raised and thoroughly discussed. In addition, 
this research offers evidence suggesting that those grammaticalization processes 
mainly due to phonological reduction and deletion, occur quite frequently in the 
tightly-knit communities which favour fast-speech phenomena. 
 
Keywords: primary data, cross-dialectal, inflectional affixation, cliticization, word 
identification 

 
 

1. Introduction 
 
In the present study, fieldwork evidence from spontaneous dialogue recordings of 
native speakers living in the Greek islands of the Ionian Sea will raise the age-old 
problem of word identification. 

One could start with the definition of the word. It has been observed in the 
literature that the notion of word has been referred to as  

 
“the minimal independent unit of utterance, ‘a minimum free form’” 
(Bloomfield 1933: 178) 
“the simplest independent, indivisible, and meaningful unit of speech, 
susceptible of transposition in sentences” (Marchand 1969: 1) 
 ‘a morphological object, constructed out of morphological atoms, i.e. 
morphemes; ….a syntactic atom …., a listeme’ (DiSciulo & Williams 
1987) 
‘pars minima orationis constructae’ the minimal part of a syntactic 
construction (Hellenistic grammarians, in Motsiou 1994: 48) 
 ‘(in its orthographic sense,) the notion of word is a sequence of letters 
not interrupted by spaces’ (Booij 2007: 281) 
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One could go on with endless lists concerning the definition of wordhood which 
indeed will become a conundrum when centered around processes, such as 
cliticization and grammaticalization, particularly occurring in tightly-knit 
communities which favor fast-speech phenomena.  

Nevertheless, let us first set some tests of word identification: 
 
1. The word as a minimal free form: The minimal unit of an utterance which can 

meaningfully stand on its own. This excludes words, such as the, a, with, not, of, 
if, etc. as they cannot stand on their own in natural speech. 

2. Potential pause between words. ‘A word is ….any segment of a sentence 
bounded by successive points at which pausing is possible’ (Hockett 1958: 167). 
This criterion is not sound, of course, as phrasal verbs, for example, (e.g. take 
off), are considered as single words without any pause between the two parts. 

3. The word as an indivisible unit. Hence the word’s uninterruptability or internal 
stability (in terms of the order of the component morphemes). Yet, this criterion 
is not perfect either, regarding infixation, e.g. abso-blooming-lutely; or in 
Modern Greek maθe-mou-te to ‘teach-to me-infl. 2nd plural-this’, where the 
indirect object pronoun mouGenSg ‘to me’ may be infixed within the word 
maθeteImper. 2ND Pl. ‘teach!’. 

4. Phonetic boundaries between words. The accent of a word may show where the 
word begins or ends. It may be free (e.g. in English) or fixed on the first or last 
syllable of a word, e.g. Turkish, where it occurs on the last syllable. It can also 
be ‘restricted’. It falls on one of the last three syllables (as in Greek). But this is 
not true of clitics in Greek, which are phonologically dependent on the host 
word they attach to, as we will see further on. 

 
Regarding the above criteria we can make the following claim: Different varieties 

of a language, e.g. different dialects, may differ on the criteria for wordhood. It 
follows from this that what we call ‘words’ in one variety of a language may be units 
of a different kind from the ‘words’ of another variety of this language. Thus the 
term ‘word’ is used in a variety of senses which usually are not clearly distinguished 
(Mela-Athanasopoulou 2013: in print). 

 
(a) The lexeme: abstract vocabulary item. The forms fall, falls, falling, 
fell, fallen are different realizations of the lexeme FALL. (b) The word 
form: a particular realization of the lexeme in speech or writing. The 
lexemes GROW, CHILD, BAD are realized by the word forms grow, 
grows, growing, grew, grown, child, children, bad, worse, worst, 
respectively. (c) The grammatical word: the morphosyntactic properties 
of the lexeme, i.e. members of major syntactic categories, word class, and 
inflectional suffixes such as those of tense, number, gender, etc. 
 
 

2. Clitics hinder word identification 
 
The above mentioned different notions of ‘word’ may be operative for different levels 
and/or components of grammar. For example, a ‘phonological word’ may be different 
from a ‘syntactic word’ and different from a ‘lexical word’. In this paper, accordingly, 
the issue of word identification for Modern Greek will be investigated, with the main 
emphasis being on how documented data from various Greek dialects contributes to a 
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solid determination of the tests relevant for identifying which elements are best 
considered as ‘words’ (Booij 2007). Furthermore, the analysis of various little 
elements, the so-called ‘clitics’, that are part of the grammatical apparatus of noun 
phrases, verb phrases and sentences, i.e. the weak object pronouns, and the genitive 
possessive markers will be the main scope of this paper. 

The question of cliticization raises serious problems concerning the relationship 
between morphophonological and syntactic representations of the notion of the 
independent word. Nonetheless many generalizations have been proposed concerning 
the cross-linguistic behaviour of clitics and their treatment in Universal Grammar. In 
this section, we will propose that clitics are syntactic affixes, in the sense that they 
may have the syntactic properties of words on one hand, and the phonological 
properties of affixes on the other. And in particular, we will further assume that the 
clitic in Modern Greek will play the role of an incorporated element adjoined to the 
lexical verb (the host) while attracting the stress of the following clitic to itself, thus 
behaving very much like a Class I affix. In this sense then, a clitic is a reduced form 
of a word which is phonologically dependent on a host. And what perhaps 
distinguishes them from affixes is some kind of freedom of movement concerning 
their attachment (Mela-Athanasopoulou 2013). Consider the data (1-4), especially 1b-
4b in spoken English. 

 
1.    (a)   He  would  have   shown   it 
       (b)   He'd   've  shown   it. 
       (c)   *Jill '/d/  've   shown it 
               /ʤildәv          ʃәʊn   it/ 
2.    (a)   Bill   and  she  had   shown   it  
       (b)   Bill   and   *she   /d/   shown it. 
              /bil       n      ʃi:d         ʃәʊn    it/ 
3.    (a)  Me  and  you  will   show   it.  
       (b)  Me  and   *you  /l/   show   it. 
               /mi: әn       ju:l          ʃәʊ    it/ 
4.  (a) You could’ve been there. 

(b) *Could’ve you been there? 
(c) /kudvә yә bi:n δeә/ 

 
The reduced forms of had, would, have and will combine directly with pronoun 

forms in initial position in the sentence but not with full nouns. Such reduced auxil-
iaries have to develop a schwa /әd/, /әv/, /әl/ standing for had or would, have and will 
respectively, even after vowel final words. However, the reductions are subject to 
highly lexical conditioning. Was, for example, is never reduced (Kaisse 1985)1.  

                                                            
1 Kaisse (1985) has shown that auxiliary reduction is impossible as the illustration in (la) shows. She 
further cites two positions concerning auxiliary reduction: (a) An auxiliary may only cliticize onto a 
preceding NP which C-commands it. (b) An auxiliary may only cliticize onto the first word of its S. 
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Thus it would be misleading to say that ’s is a reduced form of is or has, whereas 
was fails to reduce. Also, the pronouns themselves cannot take the fully reduced 
forms if they are part of a conjoined NP. This means that the inflection is lexical and 
not phrasal. 

 
 

3. The weak object pronouns (WOP) as clitics in Modern Greek 
 
With regard to their distribution and behavior I will not go into the intricacies of 
Modern Greek Auxiliary verbs. I will simply use the Weak Object Pronoun (WOP) 
and the possessive as a model for my study. The illustration below shows the weak 
object pronouns of Modern Greek.  
 

Table 1: Possessive and Accusative case Pronouns. 
Singular Plural 
Person Possessive   Accusative   Possessive   Accusative   

1st  μου     mu με            me μας      mas μας          mas  
2nd  σου      su σε            se σας      sas σας          sas  
3rd  του      tu το(ν)       ton τους      tus τους         tus  
  της       tis τη(ν)       tin τους      tus τες           tis  

  του      tu το            to τους       tus τα             ta  
 
Now what is interesting here is the fact that the WOPs when cliticized tend to 

congregate around the verb, hence showing a high degree of selectivity (to occur 
primarily with verbs)2. They attach before finite verbs and after non-finite verb forms 
such as Imperatives and Participles. Let us have a quick look at the data in Table 2: 

 
Table 2: Imperatives combined with the WOP clitics functioning as direct and indirect object PNs. 

Direct and Indirect WOPs Indirect WOPs 
1a  'δiksto mu 2a 'listo3 mu  3a 'mila tu 

show it to me  untie it for me speak to him 
1b  'δikse'mu to 2b 'lise'mu to 3b 'mili'se tu 

show to me it  untie for me it  speak to him 
1c  'δikse'to mu 2c 'lise'to mu 3c 'mili'se tus 

show it to me untie it for me speak to them 
 

Compare the full forms of the object pronoun with their affixal forms incorporated 
in the preceding verb (a-b). 
  
Table 3: Full and short forms of the WOPs 
(a) ׳δikse afton aftin afto (b) ’δiks׳ ton tin to

show him her it     
’δiks׳ δikse aftus aftes afta׳ tus tes ta

 
                                                            
2 Nonetheless, though marginally, the WOP may cliticize with words other than verbs: δiplatus ‘next to 
them’ prep., monostu ‘on his own’ adj., mazimas ‘with us’ conj. 
3 ListoIMP ‘untie it’ Full form: Imp: lise ‘untie’ or ‘solve’. LinoPres 1st Ind has two meanings ‘untie’ or 
solve’. 
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The contracted form ׳δiks’ (׳δikse) is more common when combined with the direct 

WOP clitic: ׳δiks’to vs. ׳δikse to, ׳δiks’tus vs. ׳δikse tus, etc. However, the full form 
 δiks’to mu or׳ :δikse is used when the oblique case indirect WOP clitic is first affixed׳
 se mu׳filak׳ .se to mu vs׳filak׳/filaks’to mu׳ ,δiks’mu to׳* .mu to׳δikse׳ .to mu vs׳δikse׳
to, ׳θimis’to mu/׳θimi׳se to mu. Such a constraint is not true for one syllable 
imperatives. E.g. ׳pes to mu ‘say it to me’, ׳pesmuto, δes to mu ‘tie it for me’ but 
 .δosmuto, etc׳ ,’mu to, δos to mu ‘give it to me׳δese׳

Table 5 shows the freedom of movement of the WOPs when the indirect object 
pronoun is simultaneously attached.  

 
Table 4: Imperatives followed by direct and indirect WOP clitics. 

1a IMP Pr2nd sg  Dir 0bj 
PNAcc sg 

Ind 0bj PN1st 

Gen  sg 
 

δikse to mu ׳/’δiks׳   δikstomu׳
 δikse'tomu׳/

‘show it to 
me’ 

1b IMP Pr2nd pl  Dir 0bj 
PNAcc sg 

Ind 0bj PN1st 

Gen  sg 
   

δikste to mu ׳/δiksete׳   δikste'tomu׳
 δikse'tetomu׳/

‘showpl it to 
me’ 

2a IMP Pr2nd sg  Ind 0bj PN1st 

Gen  sg 
Dir 0bj 
PNAcc sg 

   

δikse mu to ׳/’δiks׳*   δiksmuto׳*
 δikse'muto׳/

‘show to me 
it’ 

2b IMP Pr2nd pl Ind 0bj PN1st 

Gen  sg 
Dir 0bj 
PNAcc sg 

   

δiksete mu to ׳/δiks’te׳   δikste'muto׳
 δikse'temuto׳/

‘showpl to 
me it’ 

 
Table 5: WOPs cliticized to Imperatives and Participles 

 WOP clitics as direct objects 
Present 
Imperative 

Accusative Singular Accusative Plural 

'δikse/'δiks’2nd sg  
‘show/point at’ 

'δikse ton 
/'δiks’ton 

'δikse tin 
/'δiks’tin 

'δikse to 
/'δiks’to 

'δikse'tetus 
/'δikstetus 

'δikse'tetes 
/'δikstetes 

'δikse'teta 
/'δiksteta 

MASC FEM NTR MASC FEM NTR 
him her it them 

Present 
Participle  

Accusative Singular Accusative Plural 

'δixnontas  
‘pointing at’ 

'δixnon'taston  'δixnon'tastin 'δixnon'tasto 'δixnon'tastus 'δixnon'tastes 'δixnon'tasta 
MASC FEM NTR MASC FEM NTR 
him her it them 

 
What we should primarily notice here is that with regard to the criteria of 

selectivity, the WOPs tend to be more affix-like. 
After this wealth of descriptive detail, let me summarize my position and draw 

some conclusions. We have seen how the WOPs lose their status as full words and 
become clitics. And then their role is, first, to act as Class I affixes, viz. they attract 
the stress of the host verb (filak'se to) and second, to be incorporated by the host verb 
as the data above show. More specifically, the phenomenon of the enclisis of stress 
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(Holton et al. 1997: 25) observed above is motivated by the antepenultimate rule in 
Modern Greek, whereby one of the last three syllables of the word must be stressed. 
Here in all the above-mentioned phonological words (i.e. the non-finite verb forms 
being augmented by clitics) we have a violation of the antepenultimate rule. 
Therefore, the primary stress of the grammatical word (the host) moves to the right 
being attracted by the unstressed clitic (the WOP) and a second stress is added on the 
second syllable to the right of the syllable with the primary stress. Of the two stresses, 
the second one, that is the stress created by the clitic, is the strongest (e.g. 
'γrafon'tasta, 'mili'semu, etc. Tables 2, 4, 5). Moreover, with regard to the 
morphophonological idiosyncrasies of the WOPs they have the power to delete cer-
tain parts of the Verb.  
 
5.  (a)    mu         to     'eδikses                 (b)   mu        'toδikses 
             to me    this    showed-you                  to me     this-showed-you 

 you showed me this 
6. (a)    θa    su          to       'δikso            (b)  θa     sto               'δikso 
            will  to you   this   (I) show                will   to-you-this (I) show 

I will show you this 
 
 
4. The documented data 

 
According to the documented data from the dialects spoken in the villages of the 
Ionian Sea islands, the morphosyntactic issues of clitics (i.e. the weak object pronoun, 
the possessive pronoun and the definite article) are exposed below. With the 
exception of Kythira (South East Peloponnese) fieldwork documentation has been 
conducted on the islands of Kerkira (Corfu), Lefkada, Ithaca, Cephalonia and 
Zakynthos. We will investigate the morphophonological dialectal similarities and 
differences between these dialects focusing primarily on clitics the analysis of which 
will be the issue of how to identify ‘word’ for Modern Greek. The documented 
evidence will bear on this question. 

Whereas Corfu, Ithaca, Zakynthos and Cefalonia (to some extent) present 
similarities concerning case in the articles and the pronouns, Lefkada, on the other 
hand, presents a different picture (Kontomichis 2001, Kontosopoulos 2006). 

Consider Tables 6-8: 
 

Table 6: Object Pronouns positioned before finite verbs and after nonfinite verbs. ‘ACC” stands for 
direct object markers, ‘GEN’ for indirect object markers. 
PERSON SG. ACC SG. GEN PL. ACC PL. GEN 
1st m’ (me) m’ (mu) mas (mas) mas (mas)
2nd  s’ (se) s’ (su) sas (sas) sas (sas) 
3rd Msc t’n (ton) t’ (tu) t’s (tus) t’s (ton) 
3rd Fem t’n (tin) t’s (tis) t’s (tes) t’s (ton) 
3rd Ntr t’ (to) t’ (tu) t’ (ta) t’s (ton) 

 
The items in parentheses are the object PNs in Modern Greek. 
Pronominal marking of possession within noun phrase (the so-called genitive 

pronouns, occurring at the end of a noun phrase, after the noun, are identical in form 
with weak indirect object markers. 
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Table 7: Lefkada dialect possessive pronouns 
PERSON SG MG PL MG
1st m’ mu mas mas
2nd  s’ su sas sas 
3rd Msc t’ tu t’s tus 
3rd Fem t’s tis t’s tus 
3rd Ntr t’ tu t’s tus 

 
Table 8: Definiteness within noun phrase in Lefkada dialect. The so-called definite article. 
Case  Sungular Plural 
 Msc Fem  Ntr Msc Fem  Ntr 
NOM u (o) i (i) t’ (to) i  i  ta 
ACC t’n (ton) t’n (tin) t’ (to) t’s (tus) t’s (tis) ta 
GEN t’ (tu) t’s (tis) t’ (tu) ton ton ton 
 

The Accusative Sg. t’/t’n for all genders may be deleted when preceded by the 
locative preposition se/s’ < archaic εις eis ‘towards, in, on, at’; in noun phrases s’ton, 
s’tin, s’to (dialectal s’t’, s’t’n). For example, s’t’n hora becomes s’hora ‘in the city’. 
On the other hand, t’s (Fem Gen Sg and Fem/Masc Acc Pl) remains, e.g. s’t’s kuzinas 
‘at the cooker’s’, s’t’s trap’zis ‘at the banks’. 

Consider the data4 (Dialect of Lefkada) 
 
1. i      manam’ m’eleγe, “θa   pars t’nbolia” 

1st sg poss WOP   
The mother my to me said you will take the apron 

             
2. m’   ekleps  u   andrazm    
 WOP 1st sg poss PN 
 me eloped the husband my 
      
 
3. ….. u     pateras  t’andram 
  Gen sg Art 1st sg poss PN
 ….. the father      of husband my 

 
4. t’s    persoteres meres t’s vδomaδos…
 Acc pl    Art Gen sg  
 the most            days    of the week… 
             
5. u      papus’s   pai s’hora. 
 2nd sg Poss PN 3rd sg Pr Prep loc sti ‘to’
 the grandpa your is going to the town. 
  
 
 

                                                            
4 The data recordings were done by my Language Documentation and Description course students, in 
the framework of fieldwork research on the Greek dialects (Spring Semester 2012). 
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6. isi na   tais t’s kotis. 
 PN 2nd sg Part subjunctive Acc pl 
 You will feed the hens 
              

Object pronouns in the Corfu dialect (Chitiris 1985) present a different picture. 
ACC (accusative) stands for direct markers and GEN (genitive) for indirect object 
markers. 

 
Table 9: Corfu dialect WOPs. 
Person SG ACC SG GEN PL ACC PL GEN 
1st m’ (me) m’ (mu) mas (mas) mas (mas)
2nd s’ (se) s’ (su) sas (sas) sas (sas) 
3rd Msc ton (ton) tu (tu) tsu (tus) tsu (ton) 
3rd Fem ti (tin) tsi (tis) tsi (tis) tsu (ton) 
3rd Ntr to (to) tu (tu) ta (ta) tsu (ton) 
  
Recorded data: Corfu native speakers: female, elderly – very old. 
tsi pire mia vesta, Fem Gen Sg 
her s/he bought one dress 
S/he bought her a dress 
 
Tu/tsu eγrapse, Msc Gen Sg 
(to) him s/he wrote 
S/he wrote to him 
 
Tsi forusane, Fem Acc Pl 
Them they were wearing 
They were wearing them 
 
Tsu elaδoses Msc Acc Pl 
Them you greased 
You greased them 
 
Eδokes tsu peδione ke kopelone, Msc/Fem Gen Pl 
(you) gave them boys and girls 
You gave them to boys and girls 
 

The same object pronouns are also used for the possessive ones. 
With regard to Ithaca, Zakynthos and Cephalonia, the tsi or ts is also used for the 

same cases as in the Corfu dialect. The difference lies only with the Msc/Fem/Ntr Gen 
Pl which is tu, e.g. tu γinekone for Ithaca, and ton, e.g. ton spurγelone, ton vestone, 
for Zakynthos and Cephalonia. On the other hand, Msc/Ntr Acc Pl is tsu, e.g. tsu 
spurγelus, whereas Fem Acc Pl is also tsi, e.g. tsi araδes. 

A similar picture is shown with the definite article cases: 
Fem Gen Sg & Acc Pl: tsi, tsi physis ‘of nature’, tsi spuδes ‘the studies’ (Corfu) 
Msc Gen Pl: tsu, tsu peδione ‘the children’s’ (Corfu) 
But: Fem Gen Pl tu γinekone ‘the women’s’ (Ithaca) 
Msc Gen Pl ton spurγelone ‘the sparrows’’ (Zakynthos) 
Msc Acc Pl tsu surγelus ‘the sparrows’ (Zakynthos) 
Msc/Fem Acc Pl: tsi, tsi araδes, ts araδes ‘the lines’, tsi italus ‘the Italians’ 
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Now consider the recorded data: native speakers: male/female; elderly-very old 
 

1. δen ts ipes? na pa na tsi pis na to kami 
PN Gen Sg         PN  Gen Sg 
not to her (you) told go to her tell it to do 

Didn’t you tell her? You should go and tell her to do it. 
 
2. i elies tsi t’ aresane poli t’adros  tsi
 Fem Sg Gen Poss Msc Sg Gen PN Art Gen Sg Fem Sg Gen Poss
 the olives her to him pleased 

much 
of the 
husband’s 

her 

 Her olives pleased her husband a lot.  
 
3. tsi erotaane tsi leksis ke
 PNFem Gen Sg VPST 3rd pl ArtFemAccPl NFemAccPl Conj 
 her (they) asked the wprds and 

mulee׳ na tsi po tsi palees
PNMasc/Fem Gen Sg VPST 3rd sg Part PNFemGenPl VSubj ArtFemAccPl AdjFemAccPl 
me told to her tell the old (ones) 
They asked her the words and she told me to tell her the old ones. 
 
4. tsi kuvalaa stsi plates mu 
 ArtFemAccPl VPST 1st sg Prep ArtFemAccPl NAccPl PNposs 1st sg 
 them carried on the  shoulder my 
I carried them on my shoulders 
 
5.  oli ehume tsi/ts anguses mas 
 AdjNom pl VPR 1st pl ArtFemAccPl NAccPl PNposs 1st pl 
 all (we) have the worries our 
We all have our worries 
 
6. Proi akuo tsu spurγelus, tsu filus mu, 
 Temp VPR 1st sg ArtMascAccPl NAccPl ArtMascAccPl NAccPl PNposs 1st sg 
 morning I hear the sparrows the friends my 
 
ke klosan t’ avγa tsu 
Conj VPR 3rd pl ArtNtrAccPl NAccPl PNPossMscAccPl 
and (they) hatch the eggs their 
In the morning I can hear the sparrows, my friends, and they hatch their eggs. 

 
 

5. Other morphophonological phenomena hindering word identification  
 
Regarding the phonetics of the Ionian Sea dialects phonological phenomena 
(Baltazani & Topintzi 2010), such as palatalization, syncope, elision, synaliphe, 
deletion, stress metathesis, deletion of intervocalic γ, have been observed and 
annotated. 
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Palatalization: l/n  ʎ poli, moni, nifi 
Syncope: i,e,u  Ø/C__C im’na, pin’n, t’n, kent’ma, p’raz, k’tao, h’mona, eδ’ne, 

krion’n, flaks’s (Lefkada), kser’s/kses (Corfu, Zakynthos, Ithaca) 
Elision: t’onomats θa t’n pum ets (Lefkada) 
Synaliphe/apheresis: tuksera, δentspaγo (Lefkada), tahame, topa/tupa, toθele, 

morhete (Ithaca, Cephalonia)  
Apovoli/deletion: velon, shora (Lefkada)  
Stress metathesis: horίo, poδίes (Zakynthos) 
Deletion of intervocalic γ: epiame (Ithaca, Corfu), elea (Cephalonia) 
Consonant change: n  m, z  n, v  γ/__ l, vγanume, γlepis (Corfu, Zakynthos), 

ekames (Corfu, Ithaca, Cephalonia, Zakynthos) 
Vowel change: i  e γenete, o  u uli 
Consonant voicing: sa da za, mi bai, na do pis (Corfu) 
Deletion of unstressed i in ia e.g. koritsia  koritsa 
 

A kind of stress metathesis observed in the definite articles, the genitive cases and 
the post verbal weak object pronouns, mentioned in the previous sections, can be 
found with the addition of a formative {-e}, referring, for example, to the 1st and 2nd 
Pl PAST of the verb ime ‘I am’: imάstene (imastan), isάstene (isastan) (Corfu); 
rotύsite (rotύsate) (Ithaca). In Lefkada, stress metathesis occurs in the 3rd SG and 3rd 
Pl past: erxόndan (erxόtan), erxόndane (érxondan). Also, an epenthetic {e-} prefix5 in 
the Subjunctive is very common in Lefkada: na ekerasome, na ts’efkiasome kafe (ts’ 
can be either FSgGen της or Msc / FemPlAcc τους, τις). Regarding nouns, on the 
other hand, an epenthetic {-e} suffix in the GenPl does not create any accentual 
adjustment: tsu peδione (ton peδion), Corfu; tu γinekone (ton γinekon), Ithaca; ton 
spurγelone (ton spurγition), Zakynthos. 
 
 
6. Concluding remarks  
 
The recordings have offered invaluable linguistic material to observe the 
morphophonological similarities and differences between the northern and southern 
dialects of the Ionian Sea. In addition, the issue of word identification has been 
manifested in cliticization as well as grammaticalization processes through 
phonological reduction and deletion. In particular, the morphophonological 
phenomena mentioned in the previous section may ultimately have implication for 
grammaticalization. The extent to which such a process is the result of 
morphophonological reduction is an open question, of course, as it may also be due 
pragmatic, cognitive, semantic and/or syntactic processes. We may propose then that 
grammaticalization caused by morphophonological deletion may be more frequent in 
small tightly knit and rather isolated communities as, for example, those of the Ionian 
Sea dialects, as the data have shown. The use of double weak object pronouns (Tables 
4 and 5) has increased to the point where they have become somehow obligatory 
object agreement markers.   
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Abstract 
 
Σε αντίθεση με τις περισσότερες νεοελληνικές διαλέκτους, η γενική των βορείων 
ιδιωμάτων παρουσιάζει πολύ υψηλό βαθμό απώλειας. Η γραμματικοποίηση της 
πρόθεσης από ως κτητικού δείκτη έχει οδηγήσει στην πλήρη απώλεια της γενικής 
πληθυντικού, ενώ η γενική ενικού διατηρείται, αλλά με περιορισμένη παραδειγματική 
παραγωγικότητα. Δεδομένου ότι το φαινόμενο απαντά στην πλειοψηφία των βόρειων 
ποικιλιών, το παρόν άρθρο στοχεύει στην εξέταση των παραγόντων που προκάλεσαν 
αυτή τη ραγδαία υποχώρηση της πτώσης, όπως η δήλωση των λειτουργιών του έμμεσου 
αντικειμένου, η επαφή με άλλες γλώσσες της κεντρικής βαλκανικής και ο βόρειος 
φωνηεντισμός. 
 
Keywords: language contact, historical linguistics, dialectology, inflectional morphology 
 
 
1. Introduction 
 
According to many studies of Modern Greek dialectology (cf. Kontosopoulos 2008: 100 
etc), the genitive has retreated to such an extent that it has almost been entirely lost in the 
plural in most varieties of the northern dialect group, while its maintenance in the 
singular has also been restricted due to the grammaticalization of the preposition από 
“from” as a possessive marker: 
 
(1a) στου      σπιτ’      τ’      πατέρα     τ’ 
  in.the:ACC.sg.n house:ACC.sg.n the:GEN.sg.m father:G/A.sg.m 3sg:GEN.m 
  “at his father’s home” 
  Kozani, Macedonia (Kouziaki 2008: 58)  
(1b) στουν     τόπου     ‘π’  τουν     πατέρα     τ’ 
  in.the:ACC.sg.m place:ACC.sg.m from the:ACC.sg.m father:G/A.sg.m
 3sg:GEN.m 
  “at his father’s homeland” 
  Kozani, Macedonia (Kouziaki 2008: 62) 
   
(2)  οι       κασμάδις    που   τς     αργάτις 
  the:NOM.pl.m  pick:N/A.pl.m  from  the:ACC.pl.m laborer:N/A.pl.m 
  “the picks of the labourers” 
  <*οι κασμάδις τουν [GEN.pl] αργατών [GEN.pl] 
  village Germas, Kastoriá Prefecture, Macedonia (Georgiou 1962)  
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1100-1112. Rhodes: University of the Aegean.
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Consequently, this paper aims to trace the origins of this advanced loss of the genitive 
which in the rest of the modern dialect groups is maintained to a significantly higher 
degree, since the possessive use of από is quite limited1 and the case is productive in both 
numbers apart from a few paradigms. 
 Given the fact that most speakers of the northern dialects shifted to CMG during the 
second half of the 20th c., the character of this paper is not just dialectological, but also 
diachronic. More clearly, this analysis is largely based on the linguistic landscape of 
northern Greece as it used to be at the beginning of the 20th c. before the Balkan wars and 
the exchange of populations between Greece, Bulgaria and Turkey decisively altered the 
demographics of the region. 
 

Map 1: The Modern Greek-speaking world in the beginning of the 20th c.2 

 
 
 The primary distinctive feature of the northern dialects is the phenomenon of ‘northern 
vocalism’, namely deletion of unstressed /i, u/ and raising of unstressed /e, o/; as is shown 
in Map 1, while varieties that exhibit only one of these changes are called semi-northern. 

                                                            
1 It can be found with defective nouns, e.g. τα πόδια από τις κότες (# *των κοτών) “the legs of the hens”, 
and less commonly in part-whole relations of inanimate nouns, e.g. οι στέγες από τα σπίτια. 
2 Quite obviously, this map attempts an approximate representation of the borders of dialectal Greek and 
not an exhausting depiction of the Balkan demographics of the early 20th c. 
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Second, the terms “northern” and “southern” are largely conventional judging from the 
northern vocalism of Samos in southern Aegean and the intact unstressed vowels of the 
varieties of western Epirus. Finally, it can be observed that the majority of the northern 
varieties employ the accusative to mark the indirect object, while the genitive is used in 
every “southern” dialect of continental and insular Greece. 
 
 
2. Range of the phenomenon 
 
Quite interestingly, the loss of the genitive in Northern Greek shows great variation. As 
the genitive singular is never entirely lost, the maintenance or loss of the genitive plural 
offers a more interesting element of differentiation between the northern varieties. 
According to major studies of the northern group (cf. Kretschmer 1905, Papadópoulos 
1927), the genitive plural has become obsolete in Thessaly, Macedonia and Thrace. Even 
though this is confirmed by the data presented in grammatical descriptions of individual 
varieties of these regions and collections of narratives, variation should always be kept in 
mind, as vestiges of the form can be occasionally attested, e.g. τις πόρτες τουν δυο 
αχουριών  “the doors of the two barns”  (Adrianople, eastern Thrace; Konstantinidis 
1970: 98). The loss of the genitive plural exceeds the limits of these three regions, as it 
can also found in adjacent varieties, like in varieties of northern Phthiotis in Central 
Greece (Tsitsas 1956), Ioánnina in Epirus (Bogas 1964, Kosmás 1997) and most semi-
northern varieties of Bithynia (cf.  ). 
 Greater variation can be found in northern Aegean, as the genitive plural is lost in 
Limnos (Kontonatsiou 1989), Thasos (Tompaidis 1967) and Samothraki (Kamaroudis 
1982-3, Katsanis 1996). The same applies for Imbros (Tzavaras 2008) and Ténnedos 
(Kerkinéoglou 2009) and the variety of Kydoniés (Ayvalık) in western Asia Minor, even 
though for these varieties few genitive plural forms of rare use are mentioned, e.g. 
πατιράδουν “of the fathers” (Sákkaris 1940: 99).  
 In contrast, the genitive is maintained in both numbers and the majority of paradigms 
in Lesbos (Anagnostou 1996), in most varieties of Epirus (cf. Anagnostopoulos 1921) 
and Central Greece apart from Phthiotis, as mentioned earlier; Papadópoulos (1927: 60) 
mentions that the genitive plural is maintained in Aetolia and Phokís to the same extent as 
in most southern dialects, where some varieties exhibit alternation of genitive plural 
forms with από, cf. Eurytania κλιφτώνι : απ’ τς κλέφτις “of the thieves” (Karapiperis 
1984: 38). The semi-northern3 dialect of Livisi maintains the genitive in all paradigms 
according to the grammatical description of Andriotis (1961). 
 Despite the prevalence of the possessive use of από in Northern Greek, a few other 
strategies can be employed for the replacement of the genitive. In a few northern varieties 
that maintain the genitive plural, masculine (and feminine) nouns have syncretic 
accusative plurals that have replaced the genitive, while neuter nouns maintain 
morphologically distinct genitives (cf. Mertyris, forthcoming I), e.g. τα μάτια τς ανθρώπ’ 
“the eyes of the people” (Skiathos; Rigas 1962: 149); this accusative-genitive syncretism 

                                                            
3 It should be noted that the genetic relationship between the dialect of Livisi and the rest of the northern 
and semi-northern dialects is quite uncertain despite earlier proposals (Hatzidakis 1907 and Andriotis 
1933), as the raising of mid vowels in Livisi could be an independent development, cf. the frequent raising 
of /o/ to [u] in Silli of central Asia Minor, e.g. στου μύλου <*στον μύλο “at the mill” (Dawkins 1916: 42). 
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can be found in Kýzikos (Sgouridis 1968), Samos (Zafiriou 1914), the Sporades 
(Sampson 1972), northern Euboea (Settas 1960), the village Vúrbiani in the northern part 
of the Ioánnina Prefecture (Anagnostopoulos 1928-9), the varieties of Epirot Sarakatsans 
(Ηøeg 1925); as I have shown (Mertyris, forthcoming I), the development of this 
syncretism is related to the syncretic accusative plurals of the personal pronouns, these 
dialects will not be taken into consideration for the most part in this study. Furthermore, 
zero marking of nominal possessors, juxtapositional structures and linking pronouns can 
occasionally be found:  
 
(3)  πα στ’ δράτσ’ ντ’ πόρτα    
  ˈpanu stu ˈðraki tin ˈporta/ 
  [pa st     ðrats     d    ˈborta  
  on  in.the:GEN  dragon:N/A.pl.m  the:ACC.sg.f door:N/A.sg.f 
  “on the door of the dragons” 
  # *πά στ(ουν) δράκουν ντ’ πόρτα 
  Mantamados, Lesbos (Anagnostou 1994: 5) 
 
 (4) το      συρτάρι     τα      βιβλία 
  the:N/A.sg.n drawer:N/A.sg.n the:N/A.pl.n  book:N/A.pl.n  
  “the drawer of my books” 
  # *το συρτάρι των βιβλίων 
  Tsendo, eastern Thrace (Apostolidis 1942: 16) 
 
(5)  οι άντoιρ4 τα ρούχα τς 
  [iʝ      ˈadir      ta      ˈruxa       tʃ] 
  the:NOM.pl.m man:NOM.pl.m the:N/A.pl.n  clothing:N/A.pl.n  3pl:GEN.pl.n 
  “the men’s clothes (lit. the men their clothes)” 
  # *τουν αντρών τα ρούχα 
  Imbros (Andriotis 1996: 22) 
 
 The following table summarizes the general tendencies of the loss of the genitive in 
the regions where the varieties of the northern dialect group are or used to be spoken: 
 

Table 1: The range of the loss of the genitive in Northern Greek5 
 genitive singular genitive plural 

Livisi + + 
Lesbos + +/(-) 
Central Greece + +/(-) 
Epirus I + +/(-) 
Epirus II (Ioánnina) + (+)/- 
Thrace, Bithynia + (+)/- 

                                                            
4 <*άντροι <*άντρες with extension of the -οι nominative plural morpheme of ο-masculines.  
5 Note that this table does not aim to be exhaustive, while variation in these regions should be taken as a 
given. Also, dialects with accusative-genitive syncretism are not included in this table.  
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Imbros, Ténnedos, Kydoniés +/(-) (+)/- 
Thasos 
Samothraki, Limnos 

+ 
+/(-) 

- 
- 

Northern Phthiotis, Thessaly & Macedonia +/- - 
 
 
3. The continuum of maintenance and loss of the genitive in Northern Greek 
 
The great variation in the extent of the loss of the genitive in the various regions of 
Northern Greek is a clear sign of the gradual character of the change. Three criteria can 
be identified for the continuum of the loss of the genitive. First, animacy plays a very 
important role, as non-personal pronouns, proper names and human nouns tend to 
maintain the genitive singular to a larger extent than animates and inanimates; as the 
following table shows, the notion of animacy proposed by (Croft 2003: 130) fits perfectly 
the degree of the loss of the genitive singular in a few varieties:  
 

Table 2: The continuum of the loss of the genitive singular in the northern dialects6 
 Naousa 

(Maced.) 
Samothraki  
(N. Aegean)

Kastoriá  
(Maced.) 

Larisa 
(Thessaly) 

Thasos  
(N. Aegean)

proper nouns + + + + + 
humans (M/F/N) - + + +/- + 
animates (M/F/N) - - - (+)/- + 
inanimates (M/F) - - - (+)/- + 
inanimates (o-/ι-neuters) - - - (+)/- + 
inanimates (oς-/μα-neuters)  - - - - + 
 

Second, the role of frequency needs to be taken into consideration, as frequent 
inanimate nouns are more prone to maintain their genitive singular forms, even more so 
than infrequent animates. For instance, Tzártzanos (1909: 224) mentions that σπιτ 
“house” is one of the four ι-neuters that have a genitive singular form (σπιτιού) in the ι-
paradigm, while γουμάρ “donkey” is defective (απ’ του γουμάρ). 
 Third, the importance of morphological markedness is highly crucial for the loss of the 
genitive, especially in the plural. To be more precise, as genitives that require shift of the 
stress tend to be defective almost everywhere in the Greek-speaking world, e.g. κοπέλα 
“girl” → *κοπέλων/ *κοπελών, the possessive use of από could be often employed for 
the avoidance of such problematic forms, e.g. 
 
(6)  τα      προικιά      απ’  τις     τσούπις 
  the:N/A.pl.n  trousseau:N/A.pl.n from the:ACC.pl.f lass:N/A.pl.f 
  “the trousseau of the girls” 
  # *τα προικιά τουν τσουπών 
  Parnassida, Central Greece (ILNE 803: 147) 
 

                                                            
6 Náousa (Apostolou 1989), Samothraki (Kamaroudis 1982-3), Germas Kastoria (Georgiou 1962), Lárisa 
(Tzártzanos 1909), Thasos (Tompaídis 1967). 
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 As Nikiforidou (1991) has commented on the metaphor PARTS ARE POSSESSIONS, the 
possessive use of από can be attributed to its partitive meaning. Quite clearly, inanimate 
nouns with problematic stress position must have provided the breakthrough point for this 
change. The following example from Damascenus Studites, who was born in 
Thessaloniki quite interestingly, exhibits a very early use of από in a part-whole relation: 
 
(7)  κατώφλια     ἀπὸ  ταῖς     θύραις 
  doorstep:N/A.pl.n  from the:ACC.pl.f door:N/A.pl.f 
  “doorsteps of the gates” 
  Thesaurus, Oration 3, l. 628 (16th c.) 
 

The possessive use of από with defective human nouns like τσούπα in (6) probably 
constituted an intermediate stage before the extension of the construction to productive 
human nouns [cf. example (1b)]. Another element that strongly indicates that the various 
stages of the loss of the genitive plural in Northern Greek could be traced back to the e. 
MG period is the complete lack of attestation of genitive plural forms7 in twelve letters 
from late 17th c. Thessaloniki (Katsanis 2012). Thus, the reconstruction of these stages 
can be summarized as follows: 
 

Table 3. The course of the loss of the genitive plural in Northern Greek 
Stage I Inanimates with problematic stress position and nouns from the AG 3rd declension 

e.g. παλαμών8 “palms”, στρωμάτων “mattress”  
Stage II Animals and human nouns with problematic stress position 

e.g. κοπελών “young women” 
Stage III Non-human o-masculines, o-neuters and ι-neuters 

e.g. λύκων “wolves”, δεντρών/ δέντρων “trees”, σπιτιών “houses” etc 
Stage IV Human nouns of high frequency 

e.g. ανθρώπων, αντρών, γυναικών, παιδιών etc 
Stage V Non-personal pronouns and relics of time and measure 

e.g. εκεινών “of these”, αυτωνών “of those”, ποιανών “of whose” etc 
Stage VI relics denoting age and measure 

e.g. χρονώ(ν), ημερώ(ν), μηνώ(ν), οκαδιώ etc  
 
 
4. The origin of the loss 
 
4.1 Northern vocalism 
 
As the primary distinctive feature of the dialects of northern Greece is deletion and 
raising of unstressed vowels, it is only natural to suspect a correlation between the loss of 
the genitive and phonological developments. Tzártzanos (1909) notes that genitive 
singular forms became less weakened phonologically due to the deletion of unstressed /i, 
                                                            
7 Apart from relics that denote age and value. 
8 The examples will not be given with raising or deletion of unstressed vowels, in order to present the 
former stages of the dialects and to avoid the multiple possible forms due to the variation between proper 
northern and semi-northern varieties. 
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u/, cf.  ανθρώπ’ <ανθρώπου “human”, κλέφτ’ <κλέφτη “thief”. This element is very 
interesting, since the use of the masculine definite article with nouns that begin with 
consonant clusters would have become quite problematic phonologically, e.g. του 
προβάτου → τ’ προβάτ’ [tproˈvat]. Another instance of the reduced iconicity of genitive 
singular forms can be seen in structures with indefinite possessors; as the bare stem of the 
noun would be identical to its genitive singular, the use of από would provide a more 
explicit marker of possession, e.g. δόντ’ λυκ’ (<*δόντι λύκου) → δόντ’ απού λύκου. 
 Nevertheless, even though deletion of /i, u/ could have increased the frequency of the 
possessive use of από, northern vocalism cannot explain the loss of the genitive plural 
forms which were only affected by raising which did not disturb their iconicity, e.g. 
πατεράδων → πατιράδουν “fathers”.  
 
 
4.2 Contact with Balkan Romance and Slavic 
 
Given the fact that the possessive use of ablative prepositions is also found in Aromanian 
and western varieties of Makedonski, it is possible that the loss of the genitive could be 
related to contact with these languages whose most varieties largely employ dative 
prepositions to mark possession: 
 
(8a) [ˈkasa     a       ˈmblarili] 
  house:N/A.sg.f  POSS.N/A.sg.f  woman:DEF.DAT.sg.f 
(8b) [kasa    di  ˈmblarea] 
  house:N/A.sg.f from woman:DEF.N/A.sg.f 
  “the woman’s house” 
  Aromanian (Beis 1996-97) 
 
(9a) kniga-ta    na   Ana 
  book-DEF.sg.f  on/to  Ann 
  Bulgarian/ Makedonski (Mitkovska 2009) 
(9b) kniga-ta    od   Ana  
  book-DEF.sg.f  from  Ann    
  “Ann’s book” 
  western Makedonski (Mitkovska 2009) 
 

Beis (1996-97) believes that this development in Aromanian is an innovation that is 
not found in Romanian which possibly represents an older stage of marking possession in 
Balkan Romance. However, Mardale (2008: 155) mentions that Old Romanian and 
modern dialectal Romanian exhibit use of de with indefinite articles, e.g. urma d-o 
căprioară “a deer’s track”. 
 As regards Balkan Slavic, the Makedonski od and the Bulgarian ot stem from the Old 
Church Slavonic otь that used to govern the genitive. According to Qvonje (1980: 342), 
the possessive use of ot becomes established in later periods, when the case system of 
eastern Balkan Slavic had retreated and ot started to be used with the accusative; these 
uses can be found in Middle Bulgarian texts of the 13th c. Also, Mirchev (1978) and 
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Asenova (2002) mention that na and ot competed for the expression of possessive 
functions in earlier periods of Bulgarian (10th-15th c.)  Given the fact that Koptjevskaja-
Tamm (2003: 686) mentions possessive use of ot in Montenegrin dialects, where it still 
governs the genitive, the path of the possessive grammaticalization of ot in Balkan Slavic 
seems to be different than the situation in Northern Greek where από was 
grammaticalized as a possessive marker well after its shift to the accusative. 
 The fact that the possessive use of Aromanian di and Makedonski od is not as 
established as the Northern Greek από could indicate that the influence between these 
structures could have been multidirectional, as speakers of all three languages were in 
contact with each other. Furthermore, the fact that the Greek varieties of Thessaly and 
Macedonia exhibit a very high degree of genitive loss is a very strong argument for the 
role of language contact in the development of analytic possessive constructions.  
 Nevertheless, di and ot must have only had a regional impact on the loss of the 
Northern Greek genitive given the fact that από has ousted the genitive even in 
exclusively monolingual areas such as the northern Aegean islands. Consequently, it is 
only natural to infer that deflexion in Northern Greek must have been a largely internal 
phenomenon. 
 
 
4.3 Indirect object marking 
 
As is shown in Map 1, the majority of Northern Greek varieties employ the accusative to 
mark indirect objects (henceforth ACC=IO varieties), since the genitive is only used in 
Epirus, Central Greece and Lesbos (henceforth GEN=IO varieties): 
 
(10) τον     λένε   τον     βασιλιά 
  3sg:ACC.wk say:3pl the:ACC.sg.m king:ACC.sg.m 
  “they said to the king” 
  Lemnos, Northern Aegean (Heisenberg 1934: 44) 
 
 (11) λέει   τ’      λιονταριούν 
  say:3sg the:GEN.pl  lion:GEN.pl.n    
  “he says to the lions” 
  Aetolia, Central Greece (Loukópoulos 1910: 388) 
 

The variation in indirect object marking is very important given the fact that the 
frequency of the genitive must have been significantly higher in varieties with genitive 
indirect objects, thus speakers would not be motivated enough to employ alternative 
possessive strategies. A statistical comparison between the frequency of genitives in a 
GEN=IO and in a ACC=IO  dialect with genitive indirect objects and in dialects with 
accusative indirect objects is quite characteristic of that, as can be seen below: 
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Table 4: The frequency of the genitive in GEN=IO and ACC=IO dialects9 
 % of genitive heads 
Zákynthos (Minotou 1929: 381-391) 6.2 % (47/ 759 heads of NPs) 
Livisi (Μouseou-Bouyoukou 1976: 162-171) 2.7% (16/ 610 heads of NPs) 

 
Not surprisingly, GEN=IO varieties are the ones that maintain the genitive in both 

numbers, namely Epirus, Lesbos and Central Greece, while almost all ACC=IO varieties 
exhibit an advanced degree of genitive loss. Even more convincing is the fact that there 
are a few pairs of adjacent dialects that differ in indirect object marking 
 
 Lesbos [GEN=IO]: +GS, +/(-)GP        vs.  Kydoniés [ACC=IO] +GS, (+)/-GP 
  
 Southern Phthiotis [GEN=IO]: +GS, +/(-)GP   vs.  Northern Phthiotis [ACC=IO] +/-
GS, -GP 
 Epirus [GEN=IO]: +GS, +/(-)GP       vs.  Macedonia [ACC=IO] +/-GS, -GP 
 
 At this point, a matter that needs to be addressed is the fact that not all GEN=IO dialects 
have maintained the genitive plural, as mentioned earlier, while ACC=IO dialects do not 
necessarily lose the genitive plural. Starting with the former dialects, the loss of the 
genitive in Ioánnina (GEN=IO) can be attributed to the dialectal diffusion of the possessive 
use of από due to contact with the varieties of Thessaly and Macedonia. As regards some 
varieties in the Karditsa Prefecture of Thessaly or the variety of Siátista in Macedonia (cf. 
Manolessou & Beis 2006: 230, apart from the obvious influence from neighboring 
ACC=IO varieties of Thessaly and Macedonia, the use of the genitive as an indirect object 
seems to be confined to personal pronouns and the preposition σε or the accusative is 
used with nominal genitives which explains the deflexion of the genitive: 
 
(12) θα  σου    ζάψου   μίνια  
  fut  2sg:GEN  strike:1sg one:ACC.f 
  “I will hit you” 
  Ágrafa, Karditsa (Takis 2003: 46) 
 
(13)  δείξ’      την     τη        μάνα       σ’ 
  show:2sg.IMP.PFV 3sg:ACC.sg.f the:3sg.ACC.sg.f  mother:ACC.sg.f 
 2sg:GEN 
  “show it to your mother” 
  Siátista, Macedonia (Papanaoúm 1968: 47) 
 
 Turning to ACC=IO varieties of the northern dialect group, Livisi is the only variety 
that maintains the genitive in both numbers. Apart from its many similarities to the 
adjacent Dodecanese varieties (cf. Zachariou-Mamaliga 2003), it has already been noted 
that its relationship to the northern dialects is quite uncertain. In that regard, Livisi is 

                                                            
9 For this statistical comparison, I only count heads of nominal phrases which means that determiners, 
modifiers and personal pronouns were ignored. Note that Zákynthos does not belong to the northern dialect 
group, but it does represent how the situation would be in most GEN=IO dialects. 
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quite similar to the dialects of central and eastern Asia Minor in which the genitive is 
maintained to a greater degree than Northern Greek (cf. Mertyris, forthcoming II).  
 
 
5. Conclusions 
 
As has been shown, the loss of the genitive in Northern Greek is a complex phenomenon 
that involves a great deal of diatopic variation and can be attributed to a number of 
factors. The possessive use of από constitutes an internal development that was triggered 
by the existence of paradigmatic gaps of genitive plural forms that are found almost 
everywhere in MG and by the expansion of από into various domains of the possessive 
genitive such as part-whole relations with inanimate nouns. 
 Quite importantly, in dialects where indirect objects are marked by the accusative, 
genitive forms were lost to a greater extent due to their considerably lower frequency. In 
contrast, dialects with genitive indirect objects have maintained genitive forms in both 
numbers; this can be best viewed in the dialects of Epirus, Central Greece and Lesbos. 
 Phonological changes and language contact seem to have played a more peripheral 
role in the deflexion of the genitive. Even though the advanced loss of the genitive in 
Thessaly and Macedonia could have been enhanced by contact with Aromanian and 
western Makedonski, it is also likely that the possessive uses of di and od were rather 
influenced by the Northern Greek από. Similarly, the loss of unstressed /i, u/ is mostly 
related to the retreat of the genitive singular, but the loss of the genitive plural, which is 
incomparably more extended, cannot be explained by the development of northern 
vocalism. 
 
 
Abbreviations 
 
1     first person 
2     second person 
3     third person 
ACC   accusative 
AG    Ancient Greek  
CMG  Common Modern Greek  
DAT   dative   
f   feminine 
GEN   genitive 
IMP  imperative 
m   masculine 
MG    Modern Greek  
N/A    nominative/ accusative 
n     neuter 
NOM  nominative 
NP  nominal phrase 
pfv  perfective 
pl     plural 
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sg     singular 
wk  weak pronominal form (clitic) 
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Abstract 
 
This paper reports the findings of a pilot instrumental investigation of the acquisition 
of /θ/ and /s/ by Bulgarian learners of Modern Greek. The objective is to explore 
phonetic learning and phonetic approximation of a new and a similar L2 sound in the 
light of Flege’s Speech Learning Model. Centre of gravity measurements were made 
for the target fricatives produced by the learners prior to and after pronunciation 
training. The obtained values were compared to the values of a control group of 
native speakers. The results are in line with the predictions of the SLM. Phonetic 
learning took place for both the new and the similar sound. Phonetic approximation 
proved a far-reaching goal for beginners.  
 
Keywords: segmental acquisition, Bulgarian learners of Modern Greek  
 
 
1. Introduction 
 
1.1 Background 
 
It is well attested that pronunciation accuracy is a difficult task for adult L2 learners, 
whether they study the target language in naturalistic or formal settings. Second 
language acquisition (SLA) research has shown that phonological competence poses 
far more difficulties to the learner than any other component of the overall 
communicative competence in a target language, especially when learning starts after 
puberty (Nicolaidis 2010). The Joseph Conrad phenomenon, i.e. mastery of lexis, 
syntax and morphology but poor pronunciation performance (Celce-Murcia et al. 
1996: 15), is fairly common among adult foreign language learners. Although 
numerous studies give evidence that native-like control of the target phonology is 
hardly feasible for late learners, still there are examples of individuals who are 
capable of producing unaccented L2 speech (Birdsong 1992, Bongaerts et al. 1997, 
Bongaerts 1999, Bongaerts et al. 2000). 

Various factors affect the acquisition of the target phonetic system. Some of them 
are related to the learner’s profile like age of L2 learning, gender, received formal 
instruction, length of exposure, language learning aptitude, musical ability (see Piske 
et al. 2001, Sheppard et al. 2007). Other factors are of linguistic nature, namely 
universal grammar effects and interactions between the L1 and L2 phonetic systems. 
The quality and quantity of the input the learner is exposed to also have significant 
impact on the attainment of L2 segments (Flege 2002).  

This study investigates the acquisition of L2 sounds in terms of the correspondence 
between the target and the native segments. An assumption with strong empirical 
foundation is that the degree of phonetic similarity correlates inversely with L2 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1113-1121. Rhodes: University of the Aegean.
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phonemes’ learnability. This is the basic tenet of the Speech Learning Model (SLM: 
Flege 1988, 1995, 2002, 2003, 2007) which is the principal framework of the present 
study. The SLM envisages L2 segmental acquisition as a process dependent on the 
interaction between the native and the target phonetic systems. A basic assumption the 
model builds on is that the mechanism for phonetic category formation is not limited 
by age and can be applied effectively in L2 learning. Sufficient exposure to the target 
language will eventually lead to phonetic learning, i.e. changes in the perception and 
the production of target phonemes Flege (1988: 229-230). The SLM holds that the 
phonetic systems responsible for perception and production remain flexible and on 
encountering L2 sounds they can be reorganized adding new phonetic categories or 
modifying existing ones (Flege 1995: 233). Evidence for the adaptability of phonetic 
systems is found in studies that show that native-like oral speech production can be 
achieved even by late learners (Flege & MacKay 2004).  

Crucial for the target sounds’ learnability is the degree of similarity between L1 
and L2 phonemes. The SLM maintains that the more distant an L2 sound from the 
closest L1 category is, the more learnable this sound is likely to be, i.e. the more 
likely it is that a new category for this sound will be created. The more phonetically 
similar an L2 sound is to an L1 category, the less likely it is that the learner will 
establish a relevant phonetic category. This is the result of the operation of the 
cognitive mechanism of equivalence classification which prevents the formation of 
categories for similar sounds since they are perceived as realisations of existing L1 
categories (see Flege 1987). However, this mechanism does not render phonetic 
learning impossible in the case of similar sounds. In fact, SLM predicts that phonetic 
learning may take place without category formation. Phonetic learning is feasible 
without category formation because cross-language subcategorical differences are 
auditorily accessible to language learners (MacKay et al. 2001: 517). For speech 
sounds which represent one and the same phonetic category, i.e. they are 
subcategories, a merged category that combines the properties of the corresponding 
L1 and L2 speech sounds will be created (Flege 1995, 2002, MacKay et al. 2001: 
517). 

 
 

1.2 The present study 

This paper reports the findings of a pilot acoustic study on the acquisition of a new 
and a similar sound by Bulgarian learners of Modern Greek in formal settings. The 
aim is to explore phonetic learning and phonetic approximation in the production of 
/θ/ and /s/ before and after pronunciation training. Phonetic learning involves changes 
in production and perception, resulting from exposure to L2, while phonetic 
approximation refers to the production of L2 sounds that come closer to the L2 
phonetic norms shifting away from the norms of  L1 (See Flege 1988: 229-230).  

The target sibilant has phonemic status in both Modern Greek and Bulgarian. 
Instrumental data on the acoustic properties of Modern Greek /s/ indicate that it is a 
sound between the English /s/ and /ʃ/ (Panagopoulos 1991 in Arvaniti 2007). Studies 
on its articulatory characteristics show that it is a retracted alveolar (Nicolaidis 2001, 
2004). Nicolaidis (1994, 2001) has found that co-articulation effects cause much 
variability in the production pattern of this sound, her data revealing that it can be 
either fronted, or realised as an advanced postalveolar depending on the context. 
Experimental data on the acoustic and articulatory properties of Bulgarian /s/ are 
scarce. Zhobov (2004: 81-82) describes it as alveodental in terms of place of 
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articulation and laminal (i.e. is produced with the tongue blade) in terms of active 
articulator. He comments that even slight deviations in the place of articulation or the 
position of the active articulator have great impact on the acoustics of fricatives 
(Zhobov 2014: 81). My impressionistic observations are that, compared to its Greek 
counterpart, Bulgarian /s/ is sharper, it is realised with a marked hissing property 
which, following Catford (1977: 151 in Zhobov 2004: 81), is indicative of apical 
articulation. To my knowledge, there are no palatographic data available to provide 
precise information on its articulatory properties. It is important to mention that the 
phonemic inventory of Bulgarian comprises also the postalveolar /ʃ/. The accurate 
production of Modern Greek /s/ requires the implementation of an articulatory gesture 
that produces a speech sound that is intermediate between two distinct categories in 
the native inventory of the learner: /s/ and /ʃ/. It is reasonable to assume that Bulgarian 
speakers will produce /s/ in a manner that maintains the phonemic contrast present in 
their native inventory (see De Boer 2000). In this case the SLM predicts the creation 
of a merged category that blends the properties of the similar L1 and L2 segments. It 
is assumed that the production of the L2 similar sound will follow patterns typical for 
its L1 counterpart (MacKay et al. 2001: 516).  

The target interdental fricative /θ/ does not exist in the phonemic inventory of 
Standard Bulgarian and, therefore, is new to the learner. To date, there aren’t much 
instrumental data on its articulatory and spectral properties (Arvaniti 2007). In order 
to produce this sound correctly Bulgarian learners have to establish a new phonetic 
category and learn to implement a novel articulatory gesture. The SLM predicts that 
with time and appropriate input the new category will be created and the 
corresponding gesture acquired. Eventually, the accuracy in production will be 
increased and the properties of the new category will resemble more the properties of 
the L2 category.  

To examine the predictions generated on the basis of the SLM a speech production 
experiment was carried out.  

 
 

2. Method 
 
2.1 Participants 

The participants of the study were 5 female speakers of Standard Bulgarian (Mage= 
19.0, s.d.= 0.5) enrolled in a Modern Greek Studies programme at the University of 
Sofia. In addition, a group of 5 female speakers of Standard Modern Greek (Mage= 27, 
s.d. 3.09) participated as a control group. The native Bulgarian participants were at 
beginner’s level with no previous experience in Modern Greek. Their oral production 
was recorded two times. At Time 1 (T1) the learners had received approximately 200 
teaching hours of formal instruction without any explicit pronunciation training. At 
Time 2 (T2) the learners had received another 250 teaching hours of formal 
instruction which incorporated 15 4-hour pronunciation training sessions. T2 
recordings took place two weeks after the pronunciation training had been completed.   

The adopted pronunciation teaching approach was communicatively-oriented, 
based on a model proposed by Nicolaidis (forthcoming) for the teaching of the 
pronunciation of Modern Greek, and on the framework developed by Celce-Murcia et 
al. (1996) for English. 
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Audio materials from four different textbooks for beginners in Modern Greek were 
used as a resource of native oral input («Επικοινωνήστε ελληνικά 1», «Τα Νέα 
Ελληνικά για Ξένους» (βιβλίο ασκήσεων), «Ελληνικά Α’», «Άκου να δεις 1»). In 
other words, the learners were exposed to oral speech produced by different native 
speakers of Modern Greek providing students with a maximum of varied appropriate 
target input, available in the particular learning situation. 
 
 
2.2 Oral production stimuli/materials 

The data elicitation protocol was composed of bisyllabic (and occasionally trisyllabic) 
words embedded in the carrier sentence “Eipe __________ pali”. The target fricatives 
were recorded in CV syllables in initial and medial position in stressed and unstressed 
syllables with the 5 Greek vowels. Thus, for each fricative a list of 20 target words 
was created. Two basic criteria were applied for the choice of the target words: 
desired phonetic context and familiarity with the stimuli. Whenever the latter criterion 
could not be satisfied, real words containing familiar sequences of letters were used in 
order to minimize reading difficulties that any beginner’s level reader might 
experience, which might have had negative effect on pronunciation performance. 
Students could read such words aloud, and rehearse their production prior to the 
recording procedure. 
 
 
2.3 Procedure 

The speech material was recorded digitally at 44.1 kHz sampling rate using a portable 
Marantz PMD 660 Solid State recorder and a RØDE NTSS condenser microphone in 
a sound proof-room in Sofia and Athens, respectively. The microphone was placed at 
approximately 45-degree angle and 20 cm away from the corner of the speaker’s 
mouth to avoid turbulence due to direct airflow (see Jongman et al. 2000). The results 
to be reported are based on four repetitions by each Bulgarian speaker recorded at T1 
and T2, and on four repetitions by each Greek subject.  
 
 
2.4 Analyses  

A total of 2400 tokens (2 fricatives X 20 target words X 5 Bulgarian speakers X 4 
repetitions X 2 times + 2 fricatives X 20 target words X 5 Greek speakers X 4 
repetitions) were hand annotated and analysed using the Praat software (Boersma & 
Weenink 2013).   

The analysis of the fricatives was acoustic, based on the centre of gravity (CoG) 
measurements. The CoG was measured in the middle 50% of each fricative token 
using a script that ran in the Praat programme. In the case of /θ/, the data was first 
spectrographically analysed, to examine all possible realisations and to exclude from 
the acoustic analysis the tokens in which the target interdental was substituted with 
another sound.  

Both T1 and T2 productions of the target fricatives were compared to the 
production of the control group to examine phonetic approximation. The CoG values 
produced at T1 and T2 were compared to examine possible changes in production 
before and after pronunciation training, and check whether phonetic learning took 
place.  
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3. Results  
 
3.1 The acquisition of /s/ 

A summary of the data for the target sibilant can be found in Table 1. It represents the 
CoG values of the learners’ production before and after pronunciation training (T1 
and T2 CoG values), as well as the CoG values of the control group. Having in mind 
the reported context sensitivity of the articulatory properties of /s/, a separate analysis 
was carried out for each vowel environment.    

 
 

Table 1: Mean T1, T2 and control CoG values of /s/ tokens in each vowel context 
Vowel context /i/ /e/ /a/ /o/ /u/ 
T1 CoG 8057 Hz 8423 Hz 8207 Hz 7200 Hz 7373 Hz  
T2 CoG 7636 Hz 7774 Hz 7714 Hz 7354 Hz 7657 Hz 
Control CoG 6777 Hz 7090 Hz 6880 Hz 5882 Hz 5766 Hz 

 
Several statistical procedures were carried out for comparison of results and 

calculation of statistical significance. First, independent samples t-tests were 
conducted to compare the CoG values of the sibilant produced by the experimental 
and the control group in each phonetic context. Both T1 and T2 productions of the 
learners were significantly higher from the productions of the native speakers (p= 
.000). This indicates that phonetic approximation did not occur, since learners failed 
to produce the target sound with properties close enough to the target phonetic norm. 
However, the results show that some changes in the production of /s/ took place: at T2 
the target sound was produced with lower CoG values. The results of the paired 
samples t-tests suggest that phonetic learning occurred, though not in all vowel 
contexts. The T2 values were significantly lower than T1 values (p= .000) in all but 
the rounded vowels environment. This might be a chance effect, but on closer 
inspection of the data some regularity can be observed. T2 CoG values in /i/, /e/ and 
/a/ contexts are close to the CoG values in /o/ and /u/ contexts, which remained 
unchanged at T2 (actually they were insignificantly higher than T1 CoG values 
p=.455 and p=.142, respectively). It was expected that the rounded vowels’ context 
would render easier the production of phonetic values which are closer to the target 
values, due to the co-articulation effects. Note that compared to the other 
environments, it is the rounded vowels’ context in which both native speakers’ and T1 
learners’ productions display the lowest CoG values, probably as effect of the lip-
rounding. It is evident from the data in Table 1 that at T2 learners produced /s/ in all 
vowel contexts with values close to the lowest CoG values they produced at T1. It is 
assumed that these are the lowest possible values for the target /s/ at this level of 
language proficiency. They correspond to a merged category that has moved closer to 
the target L2 category, but is still kept distinct enough from it. This seems a 
reasonable pattern of /s/ realisation by learners whose native repertoire comprises both 
/s/ and /ʃ/, whereas the target category is an intermediate one. Moreover, it is in line 
with the SLM which posits that the elements of L1 and L2 phonetic systems comprise 
a “common phonological space” and are subject to mutual interaction (Flege 2002). 
Following de Boer (2000) the SLM assumes that the phonetic categories of the unified 
L1-L2 phonetic space tend to disperse, so that contrasts both within and between the 
categories in the two phonetic sub-systems be retained. In the case at hand, the 
composite /s/ differs from both the L1 and L2 category.  
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The CoG values measured in the different vowel contexts suggest that phonetic 
learning may be sensitive to co-articulation effects. Having in mind that the 
articulation of /ʃ/ which displays lower intensity values than /s/ (Zhobov 2004: 82), 
involves lip rounding, the native speaker of Bulgarian might subconsciously be 
“alarmed” that this gesture virtually puts at risk the phonemic contrast between the 
alveolar and the postalveolar sibilant. So, in compliance with the natural tendency of 
maintaining phonemic contrasts via acoustic distinctiveness, in such contexts the /s/ 
category is realised with a gesture that keeps the CoG values within the appropriate 
levels. Possibly, these could be the lowest acceptable CoG values for /s/ in the L1-L2 
phonetic space of the learners at this point of acquisition of the target language.             

3.2 The acquisition of /θ/ 

The spectrographic analysis showed that learners produced /θ/ as an interdental 
fricative, a stop or other sounds (e.g. an aspirated stop, a stop with a fricative.)  Table 
2 shows the percentage of correct realisations of the target fricative before and after 
training:  

 
Table 2: Realisations of /θ/ at T1 and T2 

 /θ/ /t/ other 
T1 31.3% 45.5% 23.3%
T2 70.8% 20.8% 8.5% 

 
The results indicate that the learners acquired successfully the target segment, i.e. 

the new category was established and the corresponding articulatory gesture 
implemented.    

To further examine phonetic learning and phonetic approximation, the T1 and T2 
CoG values of the obtained fricative tokens were measured and compared to the 
values of the control group. In the case of /θ/ the CoG values were not investigated 
separately for each vowel context, because of the missing tokens due to incorrect 
realisations.  Table 3 represents the respective mean values before and after training:  

 
Table 3: Mean T1, T2 and control CoG values of /θ/ tokens 

T1 CoG 3578 Hz
T2 CoG 4524 Hz
Control CoG 7521 Hz

 
It is obvious from the data that the learners could not approximate the phonetic 

norm of the target interdental. The independent samples t-tests showed that both T1 
and T2 CoG values were significantly lower than the productions of the native 
speakers (p= .000). This indicates that the learners produced the target category 
adequately, but not authentically, i.e. phonetic approximation did not occur. However, 
the results of the paired samples t-test showed that at T2 the CoG values were 
significantly higher than at T1 (p= .000). This change in production suggests that 
phonetic learning took place.    



[  1119  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 

4. Discussion  
 
This pilot instrumental study examined the production of /θ/ and /s/ by beginner 
Bulgarian learners of Modern Greek in formal settings. The aim was to explore the 
processes of phonetic learning and phonetic approximation of a speech sound which 
has no counterpart in the L1 phonetic repertoire, and a speech sound which exists in 
both the target and the native inventories. Although the Speech Learning Model was 
not originally developed for beginners (Flege 1995: 237-238), it was adopted here 
being a useful heuristic device that has strong empirical foundation. The findings of 
the acoustic experiment suggest that the SLM constitutes a framework suitable for the 
investigation of the processes involved in L2 segmental acquisition at beginner’s 
level. 

Phonetic learning and phonetic approximation of the target sounds were assessed 
in a speech production task. The results are in line with the theoretical framework of 
the study. Learners failed to approximate the target phonetic norms, but phonetic 
learning took place for both the new and the similar sound.  

In the case of the new sound a new phonetic category was established which the 
learners produced adequately, not authentically though. The change in the CoG values 
of the target interdental fricative after training indicates a process of gradual shift 
towards the target phonetic properties. Additional research is needed to provide 
information whether learners will eventually approximate the phonetic norm of /θ/ at 
a higher level of language proficiency. 

In the case of the similar sound a tendency to accommodate its properties to the 
target norms was observed. As expected, the existing /s/ category was modified, 
shifting away from the L1 phonetic norm, and at the same time remaining distinct 
from the L2 norm. However, this was not observed in all vowel environments. The 
context-dependent limits in phonetic learning were attributed to the properties of the 
L1 phonetic system and the maintenance of acoustic distinctiveness. The L1 category 
evolved in a manner that maintained the phonetic contrasts between categories in the 
common L1-L2 phonological space. Further investigation is needed to clarify the 
effect of co-articulation effects on phonetic learning.      

In summary, this study showed that phonetic learning took place both in the 
presence and in the absence of category formation. As far as phonetic approximation 
is concerned, it seems to be a far-reaching goal for beginners.  

Clearly, additional research with more participants and subjects with different 
levels of language proficiency is needed for a comprehensive study on the acquisition 
of Modern Greek /θ/ and /s/ by Bulgarian learners.  
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Abstract 
 
This study1 examines the self-reported language learning strategy use by learners aged 
13-15 (N= 307), all of whom are multilingual, with L1 other than Greek, L2 Greek 
and L3 English. It investigates a possible variation in language learning strategy use 
when learning a second and a foreign language. The participants were administered 
the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) (Oxford 1990) investigating 
their language learning strategies when learning English, followed by another SILL 
investigating their language learning strategy use when learning Greek. The collected 
data were analyzed via descriptive statistics, correlation and t-tests and the findings 
showed that overall means on the SILL for English and the SILL for Greek are 
statistically significantly correlated; strategy category means are either moderately or 
positively correlated on all strategy categories between the SILL for English and 
Greek; there are statistically significant differences between cognitive strategies  in 
favor of Greek, and between affective strategies in favor of English.  
 
Keywords: language learning strategies, SILL, second language, foreign language, 
multilingualism 
 
 
1. Introduction  
 
The present study addresses the issue of language learning strategy use in Greek as a 
second versus English as a foreign language and it draws from two lines of research: 
language learning strategies and multilingualism. The last 30 years have seen 
considerable growth in language learning strategy research while multilingualism has 
slowly been developing into a new field of study and is becoming a new discipline 
with a significant amount of research in the last two decades although agreement on 
terms, methods, specifications, etc. has not yet been reached.  
 
 
2. Theoretical background 

2.1 Language learning strategies 

Although learners of languages find themselves in diverse learning/teaching contexts, 
all of them regularly use strategies to help them master the language they are learning. 

                                                            
1  This study is part of the Thales project MIS 379335 which was conducted within the National 
Strategic Reference Frame (Ε.Σ.Π.Α) and was co-funded with resources from the European Union 
(European Social Fund) and national resources.  
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1122-1134. Rhodes: University of the Aegean.
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Oxford (2011) defines such strategies as: ‘the learner’s goal-directed actions for 
improving language proficiency or achievement, completing a task, or making 
learning more efficient, more effective, and easier.’ It means that the learner is an 
active and involved participant in the learning process. However, some/most learners 
are relatively unaware of the strategies they use and do not take advantage of the full 
range of available strategies (Oxford & Crookall, 1989).  

Various factors influencing strategy use have been reported: gender, age, origin, 
motivation, learning style, personality traits, etc. (e.g. Oxford and Crookall 1989, 
Ehrman & Oxford 1990, Dörnyei 2005, 2006). Other recognized factors are writing 
systems, sounds, cultural values, and social settings (Griffiths & Parr 2000, 
Tercanlioglu 2004, Chamot 2005, Eun-Young & Jiménez 2011). The factor under 
investigation in the present study is second vs. foreign language context and how it 
influences the frequency and type of strategies that learners select in order to master a 
language. Wharton (2000) notes that differences in strategy use are apparent between 
a foreign and a second language context. A number of studies have shown that second 
language learners’ strategy use is of higher frequency compared to foreign language 
learners’ (Oh 1992, Green & Oxford 1995). However, almost all studies of strategy 
use in second language settings have been of English as L2, while the L2 of the 
participants in the present study is Greek and the foreign language is English.   

 The review of the literature also tells us that language learners use different 
strategies under the influence of the variables affecting them and that different kinds 
of strategies often work together for optimal results. Moreover, it is possible and 
generally advisable to teach learning strategies. It is important to teach learners how 
and why to use, transfer, and evaluate strategies (Oxford 1990, Larsen-Freeman 1991, 
Cook 1991). A number of studies conducted in Greece as well have shown that 
strategic instruction improved strategy use (Gavriilidou & Papanis 2007, Sarafianou 
2013). 

2.2 A multilingual language user 
 
Crosslinguistic interaction found in multilinguals is often seen as a drawback and is 
linked with negative transfer. However, Herdina & Jessner (2002) point out that the 
interference effects are rather multidimensional and influenced by other factors as 
well. On the other hand, benefits from being multilingual are: metalinguistic 
awareness the ability of a language learner to think about language in abstract terms 
(Bialystok 1991); cognitive flexibility, according to which bilinguals are more 
divergent, creative, original and flexible learners who are more fluent and elaborate; 
metapragmatic and sociocultural awareness, which helps multilinguals outperform 
monolinguals in social skills by exhibiting higher pragmatic competence or 
communicative sensitivity (Herdina & Jessner 2002). 

 Multilinguals’ linguistic and educational background affects cognitive and 
psycholinguistic processes. According to De Angelis (2007) second vs. foreign 
language factor is relevant to defining a multilingual language learner and can be 
determined by the following criteria: exposure to native and non-native language 
environments; classroom language of instruction for each non-native language (if 
learned in a formal setting); amount of formal instruction in each non-native language 
(years and hours per week); manner of acquisition (formal/instructed acquisition 
versus natural acquisition); context in which each language is or was used (for 
example at home, at school, with peers and so on).  
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Cenoz (2009) maintains that bilinguals who are in the process of acquiring an 
additional language are mainly at the advantage compared with monolinguals because 
of their previous language learning experience. She also postulates that it is possible 
that bilinguals learn languages in different ways by following a different route than 
second language learners. According to Cenoz (ibid.) the interaction between 
languages is multidirectional so that the influence is not only from L1/L2 to L3 but 
also from L3 to the other language known or from L2 to L1. It is necessary to identify 
the specific conditions for bilingualism to have a more positive effect on the 
acquisition of additional languages so as to have a maximum benefit. It is argued by 
the present researcher that one such important condition is second vs. foreign 
language learning context.  

De Angelis (2007) reports on the studies whose focus has been the possible 
transfer from one or more non-native languages to another and finds evidence for 
such transferability in the areas of lexis, phonetics and phonology, morphology and 
syntax. What, however, is of primary concern in the present study is the transferability 
of language learning strategies among languages of a multilingual individual language 
learner. According to Jessner (2006) such transferability of language learning 
strategies among languages of a multilingual individual language learner is possible 
and cites the findings of the Tyrol study which revealed that there is a relationship 
between cross-linguistic interaction and linguistic awareness in the use of multilingual 
compensatory strategies.  
 
 
3. Rationale  
 
The rationale for comparing second vs. foreign language learning contexts and 
strategy use stems from the premise that whether the language is a foreign or a second 
plays an important role as shown in the literature review. Also, the situation in Greek 
secondary education with respect to the language learning strategy profile of its 
multilingual learners is still uninvestigated. It is not clear how those learners approach 
learning Greek and English and whether they transfer the strategies they employ from 
one non-native language to the other.  
 
Research questions 
 
Research question 1: Do multilingual language learners employ the same strategies 
when they learn a second language (Greek) and a foreign language (English)? 

Research question 2: Do multilingual language learners transfer language learning 
strategies from L2 to L3 and vice versa?  
 
 
4. Sample 
 
The multilinguals in this study were 13-15 year old EFL learners whose L1 was a 
language other than Greek. They attend public schools where Greek is the medium of 
instruction (so it can be assumed that Greek is their L2) but they may speak other 
languages at home as well. The total number was 307 multilinguals, which represents 
25% of the entire learner population in junior high schools in Komotini. The self-
report identified 17 languages or combination of languages as L1 (a native 
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language/mother tongue) and 26 language or combination of languages as languages 
the multilinguals speak at home. 
 
 
5. Method 
 
The instrument used is the Strategy Inventory for Language Learning (SILL) 7.0 
(Oxford 1990). It contains 50 statements and uses a choice of five Likert-scale 
responses. It was translated and adapted for use in Greek. Two identical translations 
were produced, one for English and one for Greek  (Gavriilidou & Mitits to appear). 
The internal consistency coefficient for the whole scale was calculated and 
Cronbach’s alpha was found at .920 for the English SILL and .947 for the Greek 
SILL. The internal consistency coefficient was also calculated for the 6 sub-scales. 
Reliability at <0.7 is considered as high. Most of the sub-scales have high reliability. 
A few are in the medium reliability range (0.3-0.7) tending towards high reliability. 
The SILL for English and SILL for Greek were accompanied by background 
questionnaires which were based on Oxford’s background questionnaire for the SILL 
but also elicited important information about multilingual learners’ linguistic, 
affective, social and educational background (De Angelis, 2007). The SILL for 
English and the background questionnaire were administered to the participants 
followed by the SILL for Greek two months later. The collected data were computed 
and analyzed via descriptive statistics, correlation and t-tests.  
 
 
6. Results  
 
The data gathered from the SILL for English and the SILL for Greek were analyzed 
with respect to the overall strategy use, strategy categories and individual items.  

Table 1 shows that the overall frequency of strategy use in Greek is 3.1, which is in 
the medium frequency range on the scale from 1 to 5, with metacognitive strategies 
showing the highest frequency followed by affective and cognitive. The least used are 
memory strategies. When multilingual learners learn or use their second language 
Greek they mostly use indirect strategies which help them centre their learning, plan 
and evaluate it. They also encourage themselves and try to maintain motivation to 
learn Greek. The most often used direct strategies are those which help them analyze 
and reason, receive and send messages, create structure for input and output, etc. They 
do not often use mnemonics.   
 

Table 1: Descriptive statistics for 6 strategy categories and overall for SILL for Greek 
SILL for Greek N  Min. Max. Mean SD 

Metacognitive  308 1.11 5.00 3.38  .905 

Affective   308 1.00 5.00 3.16  .912 

Cognitive   308 1.14 5.00 3.16  .719 

Social   308 1.00 5.00 3.05  .925 

Compensation  309 1.00 5.00 3.01  .841 

Memory   308 1.00 5.00 2.73  .732 

Overall strategy use 309 1.12 5.00 3.10  .676 
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Table 2 shows that the overall frequency of strategy use in English is 3.0 which is 
in the medium frequency range again, with affective and metacognitive strategies 
showing the highest frequency. The least used are memory strategies. When 
multilingual learners learn or use their foreign language English they mostly use 
indirect strategies which help them centre their learning, plan and evaluate it. They 
also encourage themselves and try to maintain motivation to learn English. They do 
not often use mnemonics for English, either.   
 

Table 2: Descriptive statistics for 6 strategy categories and overall for SILL for English 
SILL for English N  Min. Max. Mean SD  

Affective  307  1.00 5.00 3.28  .827  

Metacognitive   307  1.22 5.00 3.28  .833  

Social   307  1.00 5.00 2.99  .911  

Compensation   307  1.00 5.00 2.98  .800  

Cognitive   307  1.00 4.67 2.97  .654  

Memory   307  1.00 4.38 2.70  .653  

Overall strategy use  307  1.24 4.47 3.02  .603  

 
The Paired-Samples t-test was used to compare the means of two dependent 

variables – The SILL for English and the SILL for Greek – with the aim to determine 
if the use of strategies differs significantly between the two languages (see table 3). 
As far as the strategy categories are concerned there are statistically significant 
differences between cognitive strategies used when learning English and Greek in 
favor of Greek, and between affective strategies in favor of English. So, it can be 
concluded that multilinguals use more strategies that help them practice, receive and 
send messages, analyze and reason, and create structure for input and output when 
they learn their second language while they rely more on strategies that help them 
lower their anxiety, encourage themselves, and control their emotions when they learn 
their foreign language.  
 

Table 3: Paired-Samples t-test - Comparison of means for 6 strategy categories on SILL for English
and SILL for Greek 

 Mean  SD  t df  Sig. 

Memory strategies E  

– Memory strategies G  
-.037  .763  -.863 306 .389 

Cognitive strategies E 

 – Cognitive strategies G  
-.191  .721  -4.655 306 .000  

Compensation strategies E  

– Compensation strategies G  
-.023  .890  -.457 306 .648 

Metacognitive strategies E  

–Metacognitive strategies G  
-.105  1.006  -1.836 306 .067 

Affective strategies E 
–Affective strategies G  

.119  1.055  1.981 306 .049  
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Social strategies E 

–Social strategies G  
-.059  1.056  -.988 306 .324 

 
Descriptive statistics indicated 5 most and least used strategy items by 

multilinguals when learning L2 Greek. The most used items belong to metacognitive 
and cognitive strategies (see table 4), while the least used ones are from the memory 
category (see table 5). The multilinguals try to practice naturalistically, use self-
monitor, and employ purposeful listening when learning and using Greek.  
 

Table 4: Descriptive statistics for SILL for Greek – most frequently used items 
 N  Min.  Max.  Mean  SD  

10 cognitive I try to talk like native Greek speakers. 302  1.00  5.00 3.87  1.278 

31 metacognitive I notice my Greek mistakes and 
use that information to help me do better.  

306  1.00  5.00  3.84 1.157 

32 metacognitive I pay attention when someone is 

speaking Greek.  
305  1.00  5.00  3.69 1.316 

16 cognitive I write notes, messages, letters, or 

reports in Greek.  
298  1.00  5.00  3.64 1.290 

37 metacognitive I have clear goals for improving 

my Greek skills.  
305  1.00  5.00  3.55 1.253 

What they do not do in Greek is arrange and plan their learning. They also do not 
employ guessing nor mnemonics. Finally, they do not ask for correction. 
 

Table 5: Descriptive statistics for SILL for Greek – least frequently used items 
 N  Min. Max.  Mean  SD  

44 affective  I talk to someone else about how I feel when I 
am learning Greek.  

301 1.00 5.00  2.52  1.310 

4 memory I use rhymes to remember new Greek words.  307 1.00 5.00   2.52  1.276 

19 cognitive I try to find patterns in Greek.  306 1.00 5.00   2.45  1.303 

6 memory I physically act out new Greek words.  305 1.00 5.00   1.82  1.210 

5 memory I use flashcards to remember new Greek words.  307 1.00 5.00   1.77  1.087 

 
There is a similar pattern between the most and least used strategies on the SILL 

for English and the SILL for Greek. Table 6 shows descriptive statistics for 5 most 
frequently used strategy items on the SILL for English. When multilingual learners 
learn English they identify the purpose of the task, set goals and objectives and 
encourage themselves. 
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Table 6: Descriptive statistics for SILL for English – most frequently used items 
 N  Min.  Max.  Mean  SD  

32 metacognitive I pay attention when someone is 

speaking English.  
305  1.00  5.00  3.84  1.282  

31 metacognitive I notice my English mistakes and 
use that information to help me do better.  

307  1.00  5.00  3.75  1.291  

33 metacognitive I try to find out how to be a better 
learner of English.  

289  1.00  5.00  3.69  1.266  

41 affective I give myself a reward or treat when I 
do well in English.  

301  1.00  5.00  3.58  1.313  

10 cognitive I try to talk like native English 
speakers.  

305  1.00  5.00  3.53  1.385  

 
Five least frequently used strategy items on the SILL for English are very similar 

to the least used items of the SILL for Greek, except for using resources for receiving 
and sending messages (see table 7).  
 

Table 7: Descriptive statistics for SILL for English – least frequently used items 
 N  Min. Max.  Mean  SD  

15 cognitive I read for pleasure in English.  306  1.00 5.00  2.54  1.404  

4 memory I use rhymes to remember new English 
words.  

300  1.00 5.00  2.48  1.238  

19 cognitive I try to find patterns in English.  303  1.00 5.00  2.27  1.272  

5 memory I use flashcards to remember new English 

words.  
305  1.00 5.00  1.78  1.168  

6 memory I physically act out new English words.  305  1.00 5.00  1.63  1.173  

 
The paired-samples t-test revealed statistically significant differences between the 

responses on individual items on the SILL for English and the SILL for Greek. With 
respect to individual strategies, 19 items show significant differences: 14 items are in 
favor of Greek and 5 in favor of English (see table 26). It can be noticed that direct 
strategies belonging to the cognitive category are more frequently used in English, 
probably because the learners are aware that they are in the process of learning a 
foreign language and recognize the need to practice by repeating and formally 
practicing with sounds and writing systems. They also use cognitive strategies for 
Greek but this time to practice naturalistically. Here we see that all the cognitive 
strategies are in favor of Greek and are directly related to the second language context 
since all these strategies can, should and are employed in everyday school life with 
Greek as a medium of instruction. The indirect metacognitive strategies are also linked 
to the context in which the languages are learned. Another category of indirect 
strategies, social strategies are also in favor of Greek. It is interesting to note though 
that cooperating with peers or proficient language users is an acceptable strategy when 
learning English but not Greek. This can be attributed to the multilingual learners’ 
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need to feel assimilated and not treated differently from the linguistic majority 
students. 
 

Table 8: Paired-Samples t-test - Comparison of means on strategy items on the SILL for English and 
the SILL for Greek 

 Mean SD t df Sig. 
(1 memo) I think of relationships between 
what I already know and new things I learn 
in English/Greek.

-.25817 1.55195 -2.910 305 .004 

(6 memo) I physically act out new 
English/Greek words. -.20530 1.40629 -2.537 301 .012 

(9 cog) I say or write new English/Greek
words several times. .17763 1.49852 2.067 303 .040 

(10 cog) I try to talk like native 
English/Greek speakers. -.31773 1.63520 -3.360 298 .001 

(11 cog) I practice the sounds of 
English/Greek. .29333 1.70597 2.978 299 .003 

(13 cog) I start conversations in 
English/Greek. -.70805 1.70916 -7.151 297 .000 

(14 cog) I watch English/Greek language TV 
shows spoken in English/Greek or go to 
movies spoken in English/Greek.

-.35274 1.81883 -3.314 291 .001 

(15 cog) I read for pleasure in English. 
/Greek -.93377 1.75839 -9.228 301 .000 

(16 cognitive) I write notes, messages, letters, 
or reports in English/Greek. -.67014 1.87191 -6.075 287 .000 

(19 cog)  I try to find patterns in 
English/Greek. -.19269 1.46836 -2.277 300 .024 

(24 comp) To understand unfamiliar 
English/Greek words, I make guesses. .26059 1.56259 2.922 306 .004 

(27 comp) I read English/Greek without 
looking up every new word. -.23729 1.61771 -2.519 294 .012 

(30 meta) I try to find as many ways as I can 
to use my English/Greek. -.20598 1.61991 -2.206 300 .028 

(35 meta) I look for people I can talk to in 
English/Greek. -.55629 1.71232 -5.646 301 .000 

(36 meta) I look for opportunities to read as 
much as possible in English/Greek. -.30769 1.69651 -3.136 298 .002 

(41 aff) I give myself a reward or treat when 
I do well in English/Greek. .30508 1.62730 3.220 294 .001 

(45 soc)  If I do not understand something in 
English/Greek, I ask the    other person to 
slow down or say it again. 

.42761 1.65902 4.442 296 .000 

(49 soc) I ask questions in English/Greek. -.25828 1.72133 -2.608 301 .010 
(50 soc) I try to learn about the culture of 
English/Greek speakers. -.50489 1.81924 -4.863 306 .000 

 
In order to find out if the multilingual learners transfer the strategies they use from 

one language to the other the Pearson r correlation coefficient revealed that overall 
means on the SILL for English and the SILL for Greek are statistically significantly 
correlated (medium positive correlation, r=0.489). Strategy category means show 
statistically significant medium positive correlations on 5 strategy categories between 
the SILL for English and the SILL for Greek: Memory strategies r=0. 399; Cognitive 
strategies r=0. 459; Compensation strategies r=0. 409; Metacognitive strategies r=0. 
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336; Social strategies r=0. 340, and low positive correlation on Affective strategies 
r=0. 269.  
 
Answer to RQ1 
There is no statistically significant variation with respect to the frequency of strategy 
use between Greek and English overall. However, there is a statistically significant 
variation between strategy categories with cognitive strategies showing a higher 
frequency of use in Greek and affective strategies in English. Also, there are 
differences between the frequency of use on 19 individual strategic items between 
Greek and English that are statistically significant (14 items are in favor of Greek).  
 
Answer to RQ2 
There is a positive correlation between the frequency of strategy use between Greek 
and English, which implies that those learners who use more strategies more often 
when learning Greek do so when learning English as well and vice versa. 
Respectively, those learners who use fewer strategies when learning the second 
language also use fewer strategies when learning the foreign language.  
 
 
7. Discussion  
 
Prior language learning is a benefit for the multilingual learners as they tend to transfer 
the strategies they already employ in the languages they have been developing. The  
positive correlation between the frequency of strategy use between L2 Greek and FL 
English implies that those learners who use more strategies more often when learning 
Greek do so when learning English, and vice versa. It is generally assumed that such 
transfer of strategies from one additional language to another is a feature of a 
multilingual languages learner; however, there are no studies that compare L2 and L3 
strategies used by the same multilingual group of learners. As a result no comparison 
with other studies is possible.   

No statistically significant variation with respect to the overall strategy use between 
Greek and English, (both are within the medium range of use),means that multilingual 
learners should not only be offered strategic instruction when learning English as a 
foreign language in school, but should also be encouraged and guided by their Greek 
language teachers to employ strategies to further develop their L2. 

There is a difference in the order of preference of the 6 strategy categories between 
Greek and English. The most used strategies when learning Greek belong to the 
metacognitive group while affective and metacognitive strategies come first when 
multilinguals learn English. The second favorite in case of Greek is affective, whereas 
cognitive and social follow. When learning English the multilinguals use 
compensation and cognitive strategies third and fourth among strategy categories. In 
both languages memory strategies were least used which is in line with the majority of 
studies in very diverse linguistic and cultural contexts, both when learning a foreign 
and a second language (Wharton,2000; Kazamia 2003, Hong-Nam 2006, Yang 2007,  
Psaltou-Joycey & Kantaridou 2009, Vrettou 2009, 2011). One reason for such low use 
might be that some of the types of memory strategies on the SILL may not be 
considered appropriate for adolescents and adult learners, such as the participants in 
this study. For instance, physically acting out new English words or making up 
rhymes, may be strategies preferred by learners at lower levels of maturity. Moreover, 
in the Greek educational system memory strategies or mnemonics are generally not 
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taught and their contribution to learning is not recognized, so they have not become 
part of the learning process. 

There is a statistically significant variation between strategy categories with 
cognitive strategies showing a higher frequency of use in Greek and affective 
strategies in English. Higher frequency of use of cognitive strategies in learning Greek 
can be attributed to the fact that  direct strategies are essential in learning not just 
language but other subject matters as well (e.g. getting the idea quickly, using 
resources for receiving and sending messages; creating structure for input and output, 
taking notes, summarizing, highlighting). Higher frequency of use of affective 
strategies in learning English have to do with emotions, attitudes, motivation, values, 
self-esteem and the sense of efficacy (encouraging yourself, making positive 
statements, rewarding yourself, discussing your feelings) and show the value attached 
to learning English by the learners in Greek education. 

A more detailed look revealed differences between the frequency of use on 19 
individual strategic items between Greek and English. The multilinguals think of 
relationships between what they know and new things in Greek and they physically act 
out new Greek words probably because memorizing and building up new vocabulary 
in Greek is of vital importance for their everyday use of the language both in school 
and outside. They also try to talk like native Greek speakers, start conversations in 
Greek, watch films and read for pleasure in Greek, write a lot and think about Greek 
grammar. All of the above are cognitive strategies necessary if a non-Greek speaker 
aspires to reach native-like proficiency in both spoken and written language and use 
the Greek language to achieve general success at school. The only cognitive strategies 
that multilinguals use more often when learning English are those that involve learning 
spelling and pronunciation. An interesting point is that although the multilingual 
adolescents in our study employ more strategies that are directly linked to the second 
vs. foreign language environment factor, such as looking for people to speak Greek, 
trying to find different ways to use Greek, asking questions in Greek, they report 
asking other person to slow down or repeat only when they speak English but not 
Greek.  It is believed by the author that this finding shows that the multilinguals either 
have a strong need to assimilate and do not want to differ from Greek L1 speakers or 
that the fact that they are multilingual is not recognized and appreciated by the school 
environment and wider. 

It can be argued that the influence of the language learning context (second vs. 
foreign) is reflected in the types of strategies learners employ rather than the frequency 
of overall use. The characteristics of the second language context in the present study 
are the following: Greek is the official language of the country; it is the dominant 
language; it is the language of instruction because the participants in the study attend 
public schools which follow full immersion school programs; Greek is the language 
multilinguals both learn and use. The characteristics of English are: it is a foreign 
language with no official status; it is recognized as a language of wider 
communication with native speakers of English and as a lingua franca; it is a 
compulsory school subject with the learners in a typical TENOR situation; it is highly 
valued by parents and institutions; and it is the language multilinguals almost 
exclusively learn.  

Among various factors that influence the choice of strategies, cultural background 
and language being learnt are upheld as further adding to the noted differences 
between L2 Greek and FL English. The multilingual participants in the study have 
only one shared characteristic – they all use more than one language for their 
everyday communication. Apart from that, they are a rather heterogeneous group 
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comprising learners who come from different cultural backgrounds and carry with 
them different values and aspirations, which can have a strong impact on the selection 
of strategies (Politzer & McGroarty 1985, Reid 1987, Chang 1990, Mochizuki 1999, 
Yang 1999, Wharton 2000, Griffiths & Parr 2000, Tercanlioglu 2004, Psaltou-Joycey 
2008). The linguistic backgrounds, such as proficiency and functional capability in 
L1, cultural and political criteria, affective criteria and literacy in L1 (De Angelis, 
2009, Kemp, 2009) vary as well. Moreover, the reported native languages range from 
typologically very distant (e.g. Turkish, Georgian) to relatively close (Russian, 
Bulgarian, etc.) and the issue of typological closeness may have a role in the selection 
of strategies.  

Finally, differences in strategy use are apparent between a foreign language and a 
second language context, since a number of studies have shown that second language 
learners’ strategy use is of higher frequency compared to foreign language learners’ 
(Politzer 1983, Green & Oxford 1995, Wharton 2000, Olivares-Cuhat 2002). What 
contributes to the significance of the present study is that, unlike most of these 
studies, its findings are of Greek as a second language and not English. 
 
 
8. Conclusion 
 
There is a similar pattern of language learning strategy use in second and foreign 
language context with the exception of those strategies determined by the context. It is 
necessary to teach strategies in both contexts. It is useful to create the opportunities 
provided by each context to help develop less frequently used strategies (e.g. simulate 
second language context when learning English and recognize the need to teach 
strategies in Greek – immersion is not enough). Prior language learning is a benefit 
for the multilingual learners in that they tend to transfer the strategies they already 
employ in the languages they have been developing. 

Multiple methods, such as a survey combined with interviews or think-aloud 
procedures, for gathering and validating language learning strategy data should be 
used to ensure the triangulation of the findings.  
 
 
References  
Bialystok, Ellen. 1991. “Metalinguistic dimensions of bilingual language 

proficiency.” In Ellen Bialystok (ed.), Language Processing in Bilingual Children, 
113–140. Cambridge: Cambridge University Press. 

Cenoz, Jasone. 2009. Towards Multilingual Education: Basque Educational Research 
in International Perspective. Multilingual Matters. 

Chamot, Anna Uhr. 2005. “Language learning strategy instruction: current issues and 
research.” Annual Review of Applied Linguistics 25 (1): 112-130. 

Chang, Sun Joseph. 1990. A Study of Language Learning Behaviors of Chinese 
Students at the University of Georgia and the Relation of these Behaviors to Oral 
Proficiency and other Factors. PhD Dissertation, University of Georgia, Athens, 
GA. 

Cook, Vivian. 1991. Second Language Learning and Language Teaching. London: 
Edward Arnold 

De Angelis, Gessica. 2007. Third or additional language. Clevedon, UK: 
Multilingual Matters. 



[  1133  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 
 

Dörnyei, Zoltán. 2005. The Psychology of the Language Learner. Mahwah, NJ: 
Lawrence Erlbaum Associates. 

Dörnyei, Zoltán. 2006. “The psychology of the language learner: individual 
differences in second language acquisition.” Psychology 10 (1). 

Ehrman, Madeline, and Rebecca Oxford. 1990. “Adult language learning styles and 
strategies in an intensive training setting.” The Modern Language Journal 74 (3): 
311-327. 

Eun-Young, Jang, and Robert Jiménez. 2011. “A sociocultural perspective on second 
language learner strategies: focus on the impact of social context.” Theory into 
Practice 50 (2): 141-148. 

Gavriilidou, Ζoe, and Αlexandros Papanis. 2007.  “A preliminary study of learning 
strategies in foreign language instruction: Students beliefs about strategy use.”
Proceedings of the 2007 G.A.L.A Conference, Thessaloniki. 

Gavriilidou, Zoe, and Lydia Mitits. to appear. “Adaptation of the strategy inventory 
for language learning (SILL) for students aged 12-15 into Greek: a pilot study.” 
21st  ISTAL Proceedings. 

Green, John, and Rebecca Oxford, 1995. “A closer look at learning strategies, L2 
proficiency, and gender.” TESOL Quarterly 29 (2): 261-297. 

Griffiths, Carol, and Judy Parr. 2000. “Language learning strategies, nationality, 
independence and proficiency.”  Independence 28: 7-10. 

Herdina, Philip, and Ulrike Jessner. 2002. A Dynamic Model of Multilingualism: 
Perspectives of Change in Psycholinguistics. Multilingual Matters. 

Hong-Nam, Kay. 2006. Beliefs about Language and learning strategy use in an EFL 
Context: A Comparison Study of Monolingual Korean and Bilingual Korean-
Chinese University Students. PhD Dissertation, University of North Texas. 

Jessner, Ulrike. 2006. Linguistic Awareness in Multilinguals: English as a Third 
Language. Edinburgh University Press.

Kazamia, Vassilia. 2003. Language Learning Strategies of Greek Adult Learners of 
English: Volumes I and II. PhD Dissertation, The University of Leeds. 

Kemp, Charles. 2009. “Defining multilingualism.” In Larissa Aronin and Britta 
Hufeisen (eds), The Exploration of Multilingualism: Development of research on 
L3, multilingualism and multiple language acquisition. John Benjamins B.V. 

Larsen-Freeman, Diane. 1991. “Second language acquisition research: staking out the 
territory.” TESOL Quarterly 25 (2): 315-350. 

Mochizuki, Akihiko. 1999. “Language learning strategies used by Japanese university 
students.” RELC Journal 30 (2): 101-113. 

Olivares-Cuhat, Gabriela. 2002. “Learning strategies and achievement in the Spanish 
writing classroom: a case study.” Foreign Language Annals 35 (5): 561–570. 

Oxford, Rebecca. 1990. Language learning strategies: What Every Teacher Should 
Know. New York: Newbury House / Harper & Row. Now Boston: Heinle & Heine. 

Oxford, Rebecca. 2011. Teaching and Researching Language Learning Strategies. 
Harlow: Pearson Education. 

Oxford, Rebecca, and David Crookall. 1989. “Research on language learning 
strategies: Methods, findings, and instructional issues.” Modern Language Journal 
73: 404-419. 

Politzer, Robert, and Mary McGroarty. 1985. “An explanatory study of learning 
behaviors and their relationship to gains in linguistic and communicative 
competence.” TESOL Quarterly 19 (1): 103-124. 



[  1134  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 
 

Politzer, Robert. 1983. “An exploratory study of self-reported language learning 
behaviors and their relation to achievement.” Studies in Second Language 
Acquisition 6: 54-65.  

Psaltou-Joycey, Angeliki. 2008. “Cross-cultural differences in the use of learning 
strategies by students of Greek as a second language.” Journal of Multilingual and 
Multicultural Development 29 (3): 310-324. 

Psaltou-Joycey, Angeliki, and Zoe Kantaridou. 2009. “Plurilingualism, language 
learning strategy use and learning style preferences.” International Journal of 
Multilingualism 6 (4): 460-474. 

Reid, Joy M. 1987. “Learning style preferences ESL learners.” TESOL Quarterly 
21 (1): 87-111. 

Sarafianou, Anna. 2013. Language Learning Strategies: The Effect of Explicit and 
Integrated Strategy Instruction within the Framework of an Intervention Program 
on Greek Upper Secondary School EFL Students. PhD Dissertation, Democritus 
University of Thrace. 

Tercanlioglu, Leyla. 2004. “Exploring gender effect on adult foreign language 
learning strategies.” Issues In Educational Research 14 (2): 181-193.  

Vrettou, Athina. 2009. “Language learning strategy employment of EFL Greek-
speaking learners in junior high school.” Journal of Applied Linguistics 25: 85-
106. 

Vrettou, Athina. 2011. Patterns of Language Learning Strategy use by Greek-speaking 
Young Learners of English. PhD Dissertation, Aristotle University of Thessaloniki. 

Wharton, Glenn. 2000. “Language learning strategy use of bilingual foreign language 
learners in Singapore.” Language Learning 50 (2): 203-244. 

Yang, Nae-Dong. 1999. “The relationship between EFL learners beliefs and learning 
strategy use.” System 27: 515-535. 

Yang, Ming-Nuan. 2007. “Language learning strategies for junior college students in 
Taiwan: Investigating ethnicity and proficiency.” Asian EFL Journal 9 (2): 35-57. 

 



IS GREEK VIEWPOINT ASPECT TRANSLATABLE  
INTO ENGLISH AND SPANISH? 

Ricardo Moreno-Briseño 
Autonomous University of Mexico City & National Autonomous University of Mexico 

portokali@gmail.com, ricardo.moreno@uacm.edu.mx 
 
 
Abstract 
 
Viewpoint aspect describes the way in which an event is seen by the speaker: as an 
ongoing, incomplete (imperfective) event, or focusing on the complete (perfective) event. 
This feature is of special interest when contrasting Modern Greek with English and 
Spanish. Since these languages have different aspectual systems, the morphological 
contrast ενεστώτας vs αόριστος in Greek is invariably a problem for English and Spanish 
translators. Using 34 Spanish and English translations of Cavafy’s poems, I describe the 
ways in which different translators have dealt with this morphological restriction and 
analyse their solutions and the possible interpretations they lead to. 
 
Keywords: viewpoint aspect, verbal morphology, contrastive analysis, translation 
 
 
1. Introduction  
 
The question on whether Greek viewpoint aspect is translatable into English and Spanish 
may be lead by a follow-up (and possibly more relevant) question: Why is it useful (or 
important) to analyze contrastively the way verbal morphology is translated and 
retranslated, regardless of the language pair? As I intend to show through the following 
examples, there are a number of reasons why the contrastive analysis of verbal 
morphology is both useful and necessary for translation studies. A careful, descriptive 
analysis of verbal morphology (particularly aspectual considerations), together with a 
contrastive lexical analysis, can provide us with clear, insightful evidence regarding the 
translation process, especially concerning the texts used as originals. In other words, such 
an analysis may be able to provide evidence to determine more precisely what was the 
true original used for a translation, even contradicting the claims of the translators 
themselves.  
 
 
2. Verbal aspect 
 
Unlike tense, which is deictic and places an event on a time line, aspect describes 
situations considering their internal nature, regardless of when they occur. It has at least 
three distinct components: lexical aspect, syntactic aspect and viewpoint aspect. 
 
 
 
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1135-1143. Rhodes: University of the Aegean.
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2.1 Lexical aspect  
 
According to Vendler (1957), states and events may be divided into four aspectual 
categories according to their semantic features. The first important distinction is made 
between verbs which describe dynamic actions (also called events) and the verbs that 
describe non-changing, non-dynamic situations (or states). Know, love and believe are 
three examples of states. The second important distinction is between events that have an 
inherent endpoint (and are called telic) and those who do not (which are called atelic). 
Verbs such as write, run and draw, describe events without an endpoint – thus activities. 
Activities that require an endpoint (or telos) to be considered as completed, such as ‘run a 
mile’ or ‘draw a circle’, are called accomplishments. Finally, telic events that technically 
happen in an instant, such as find and reach the top, are called achievements. Based on 
the semantic features of dynamicity (DYN), durability (DUR) and telicity (TEL), verbs 
can be classified as follows (Vendler 1957, Dowty 1972, 1986): 
 

 
 
2.2 Syntactic aspect 
 
Syntactic aspect includes quantifiers, adverbs and other elements in the syntactic context 
that modify aspectual values. In Greek, a syntactic context such as an adverb or adverbial 
phrase usually points to a specific interpretation of the imperfective present (ενεστώτας), 
otherwise capable of triggering either a habitual or continuous interpretation. For 
example, the question ‘Τι κάνει ο Γιώργος;’, without any adverbial cues can be 
interpreted as either ‘What does George do?’ or ‘What is George doing?’. Adding the 
adverb ‘τώρα’ to the question would point to a continuous interpretation, while adding 
the adverbial phrase ‘κάθε Παρασκευή’ would necessarily point to the habitual 
interpretation. 
 
 
2.3 Viewpoint aspect 
 
Finally, viewpoint aspect (Smith 1991), also called morphological or grammatical aspect 
(Klein 1994, 1999, and others), has been widely studied from a formal semantics 
perspective, which describes perfective and imperfective operators as follows:  
 

In the Perfective operator, the predicate P occurs at a given time τ (the time of 
the event), which is included in the topic time tTOP and thus entails the 
conclusion of the entire event. In the Imperfective operator, the topic time tTOP 

 DYN DUR TEL  

states – + – know, have, belong, etc. 

activities + + – run, work, eat, draw, play, etc. 

accomplishments + + + run a mile, eat an apple, draw a circle, etc. 

achievements + – + find, reach the top, cough, etc. 
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of the predicate P is properly included in the time of the event τ, which entails 
subevents of e; that is, that part of the event e (but not the entire event) has 
finished during the topic time tTOP (Bohnemeyer & Swift 2004: 280). 

 
These three elements interact to convey the full aspectual meaning. 

 
 
3. Corpus 
 
I decided to use Cavafy’s poems mainly because of the number of available translations 
both in English and Spanish. Of all Modern Greek writers, Cavafy is the only one with 
more than two translations of his entire work (at least both in English and Spanish). I 
analyzed 16 of his poems, as well as the 28 Spanish and 6 English translations available 
to me. Since not all the translators translated all of the poems, this means that I used from 
14 to 30 versions of each poem, comprising a corpus of more than 40 thousand words.  
 

Table 1: Poems used in the analysis 
Poem Spanish English 

005.1897.19: ΕΝΑΣ ΓΕΡΟΣ 15 4 

006.1899.14: ΚΕΡΙΑ 14 5 

015.1896.08: ΤΕΙΧΗ 15 4 

016.1904.36: ΠΕΡΙΜΕΝΟΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΒΑΡΒΑΡΟΥΣ 23 5 

020.1897.22: ΤΑ ΑΛΟΓΑ ΤΟΥ ΑΧΙΛΛΕΩΣ 15 4 

023.1910.19: Η ΠΟΛΙΣ 18 6 

026.1911.19: ΑΠΟΛΕΙΠΕΙΝ Ο ΘΕΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΝ 20 6 

032.1911.34: ΙΘΑΚΗ 19 6 

036.1912.08: ΕΠΕΣΤΡΕΦΕ 16 6 

075.1918.11: ΘΥΜΗΣΟΥ, ΣΩΜΑ… 15 4 

078.1918.11: ΤΟ ΔΙΠΛΑΝΟ ΤΡΑΠΕΖΙ 13 3 

081.1918.21: ΑΠ᾽ ΤΕΣ ΕΝΝΙΑ – 13 4 

095.1920.37: Ο ΔΑΡΕΙΟΣ 14 4 

115.1924.10: ΗΛΘΕ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΙ – 11 3 

121.1925.22: ΤΟ 25ον ΕΤΟΣ ΤΟΥ ΒΙΟΥ ΤΟΥ 11 3 
 

Table 2: Translators 
Spanish Translators

Jaime García Terrés  (México, 1962) [1962.A.MX.JGT] 
Elena Vidal y José Ángel Valente (Málaga, 1964) [1964.E.ML.EVV] 
José Alsina Clota y Carles Miralles (Barcelona, 1966) [1966.E.BR.JAC] 
Goyita Núñez (Madrid, 1968) [1968.E.MD.GOY] 
Juan Ferraté (Barcelona, 1971) [1971.E.BR.JFR] 
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Lázaro Santana (Madrid, 1973) [1971.E.MD.SAN] 
José María Álvarez (Madrid, 1976) [1976.E.MD.JMA] 
Aurora Bernárdez (Barcelona, 1977) [1977.E.BR.ABE] 
Francisco Rivera (Caracas, 1978) [1978.A.VE.FRV] 
Carles Miralles (Barcelona, 1980) [1980.E.BR.CAM] 
Luis de Cañigral (Madrid, 1980) [1980.E.MD.CAÑ] 
Víctor Botas (Gijón, 1982) [1982.E.AS.VBO] 
Pedro Bádenas de la Peña (Madrid, 1982) [1982.E.MD.PBP] 
José Ribas Sanpons (Barcelona, 1982) [1982.E.BR.JRS] 
Harold Alvarado Tenorio y Rena Frantzis (Bogotá) 1984 [1984.A.CO.HAT] 
Juan Carvajal (México, 1984) [1984.A.MX.JCV] 
Jordi Beltrán Ferrer (Barcelona, 1984) [1984.E.BR.JBF] 
Carmen Chuaqui (México, 1986) [1986.A.MX.CCH] 
Alfonso Silván Rodríguez (Madrid, 1991) [1991.E.MD.ASR] 
Miguel Castillo Didier (Santiago, 1991) [1991.A.CH.MCD] 
José García V. y Horacio Silvestre L. (Madrid, 1991) [1991.E.MD.HSL] 
R. Kappatos y C. Montemayor (México, 1993) [1993.A.MX.CMM] 
Ramón Irigoyen (Barcelona, 1994) [1994.E.BR.RIG] 
Luis Alberto de Cuenca (Madrid, 1995) [1995.E.MD.LAC] 
José Antonio Moreno Jurado (Madrid, 1998) [1998.E.MD.AMJ] 
Alberto Manzano (Barcelona, 1999) [1999.E.BR.AMZ] 
Cayetano Cantú (México, 1999) [1999.A.MX.CYC] 
Anna Pothitou y Rafael Herrera (Madrid, 2003) [2003.E.MD.APH] 

English Translators 
John Cavafy --- [CAV] 
George Valassopoulo --- [VAL] 
Rae Dalven (New York, 1961) [DAL] 
Edmund Keeley & Philip Sherrard (Princeton, 1975) [KEL] 
Stratis Haviaras (Cambridge, 2004) [HAV] 
Daniel Mendelsohn (New York, 2009) [MEN] 

 
 
4. Contrastive analysis 
 
I divided the examples into two main translation problems. The first one can be 
summarized as the problem that derives from the fact that there are two aspectual stems 
in Greek distinguishing perfectivity from imperfectivity. A very difficult grammatical 
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element for foreign students of Greek. This distinction is not morphological in English, 
while in Spanish it only exists in the past, in the form of pasado simple and copretérito.  
 

Η πόλις θα σε ακολουθεί. Without the context created in the poem, the sentence Η 
πόλις θα σε ακολουθήσει is also grammatical. The markedness of the original creates an 
effect that is not possible to translate into English or Spanish as part of the morphology of 
the verb, since these languages do not make this distinction. What did the translators do? 

(1) Most of them (12/18) translated it for a “simple”, unmarked version.  
(2) Some of them (4/18) added an adverb: siempre (‘always’) 
(3) In English the solutions are similar. CAV, DAL & MEN apparently “ignored” the 

morphological problem, while VAL decided to add the adverb “ever” and KEL 
(possibly the most cited and most widely known Cavafy translators) added the 
adverb ‘always’. It is worth mentioning at this point that all Spanish translators 
who added the word siempre were all published after the Keeley-Sherrard 
translation. My translational corpus has many similar examples. 

 
Επέστρεφε συχνά και παίρνε με. Again, without the specific syntactic context, this line 

could have been expressed using perfective grammatical aspect: Επέστρεψε και πάρε με. 
Of course, provided an adverb such as συχνά is not used. What did the translators do? 

(1) In Spanish, most translators (11/16) used the unmarked or “neutral” form.  
(2) All English examples follow the same structure. The adverb “often” following the 

neutral form of the verb makes the event sound like a routine – a habit.  
(3) In this particular example, the interaction between the telicity of the verb 

επιστρέφω and the imperfective grammatical aspect results in an interpretation of 
iterativity: an action that is repeated many times over an unspecified period of 
time. This notion of iterativity, apparently destined to be lost in translation, is 
translated as ‘one more time’ (HAT & JMA), ‘many times’ (PBP & RIG), and 
‘once more and many times over’ (EVV), possibly in an attempt to compensate 
for the “extra meaning” provided by the morphology, which would otherwise be 
lost in English and Spanish due to the lack of this specific grammatical feature in 
those languages.  

 
While this ‘phenomenon of compensation’ is rather interesting by itself, the opposite 

phenomenon proved to be equally interesting for translation and linguistic analysis. 
 

Comrie (1976) describes the “most typical subdivisions of imperfectivity” as habitual 
and continuous (then further subdivided into progressive and non-progressive). None of 
these subdivisions of imperfectivity are expressed morphologically in Greek. In English 
and Spanish, the Progressive is expressed in Past, Present and Future, through the 
periphrasis of the verb To Be plus the Gerund. To exemplify this phenomenon, we can 
say that – without a context to disambiguate the predicate – the verb τραγουδάω may be 
translated both as ‘I sing’ and ‘I am singing’. In Spanish, the same phenomenon is 
observed in Present and Past, where τραγουδούσα can be translated in three possible 
ways: cantaba, estuve cantando and estaba cantando. 
 

Κι αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρια που χάνεις. 
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(1) Almost all translators (18/20) seem to take the «obvious» choice: a simple present 
for a simple present.  

(2) Five Spanish translators decided to add an adverb (that does not exist in the 
original) to the predicate: ‘thusly’ (EVV, JMA), ‘forever’ (JRS), ‘today’ (CCH), 
and ‘now’ (CYC). Despite trying to force a continuous interpretation by adding 
these adverbials, none of these translators actually use the present continuous.  

(3) There are only two versions using a Spanish present continuous: JBF & AMZ. We 
know for a fact that JBF translated this poem using VAL’s English version 
included in the book Alexandria: A History and a Guide, by Edward Forster, and 
not directly from Cavafy.  

(4) We do not know for a fact what AMZ’s original was, but Fernández González 
(2001) makes a very convincing case arguing that AMZ’s is “a literal translation, 
from the very first verse to the very last note, of the book C. P. Cavafy. Collected 
Poems, published by Keeley and Sherrard in 1975” (2001:60).  

(5) Finally, CAV’s translation displays something quite common throughout all of his 
translations: words and even entire lines are added to the translation, that are 
nowhere to be found in the Greek original, as in this last ‘extra’ verse: “farewell 
to the Alexandria you love”. Very few translators take the liberty of adding so 
many new words to their translations. 

  
Γιατί ενύχτωσε κ’οι βάρβαροι δεν ήλθαν.  
(1) Obviously, one of the preferred choices (8/22) to translate Cavafy’s αόριστο was a 

historical present, both for Spanish and Latin American translators. 
(2) 5 Spanish translators from Spain decided on this solution: present perfect to 

describe an event in simple past. This use of the present perfect is extended 
throughout Spain and is the preferred choice when referring to recent past events. 

(3) Of course, the obvious alternative —simple past— is the choice of 4 translators. 
The meaning is almost identical to the present perfect, and —even though 
speakers in the Madrid area would prefer to use the present perfect for recent past 
events and simple past for events that took place a long time ago— translators in 
Spain are almost equally prone to selecting one of these two alternatives.  

(4) Regarding Latin American translators, two translators decided to use the simple 
past alternative. 

(5) There is a serious problem with FRV’s translation. While perfectly acceptable in 
Spain as a perfective construction describing an event that has concluded, to use 
the present perfect in any Latin American country —‘barbarians have not 
come’— is always, without exception, interpreted as «they have not come yet, but 
they will». It is impossible for us to consult with the author of the poem regarding 
his «true» intentions about the poem and whether the fact that barbarians did not 
come could still be interpreted as «they have not come yet, but they could be 
coming any time now», but Cavafy’s use of the perfective αόριστο is practically 
unquestionable: οι βάρβαροι δεν ήλθαν. Barbarians did not come.  

(6) The fact that FRV uses a present perfect in this verse does not come as a surprise. 
We know that Rivera, the Venezuelan translator, was not fluent in Greek, at least 
not when he published his translations, and most likely used the KEL translation 
as his original. KEL translated that ‘Barbarians have not come’, which almost 
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automatically explains FRV’s translating decisions. In the end, what does come as 
a surprise is the fact that except for CAV —who uses historical present in this 
verse— the other English translators (DAL, HAV & MEN) used the present 
perfect. Four out of five English translators translated the original αόριστο as 
present perfect.  

 
 
5. Conclusions 
 
Regarding the interaction of Lexical and Viewpoint Aspect in Greek, and the 
consequences for translation, it seems that translators feel the responsability to bring the 
emphasis that Greek morphology allows into the translations, even if the target languages 
lack the morphological distinctions available in Greek. 

Verbal morphology, especially when the original is a translation itself, apparently 
constrains the creativity of the translator. As can be observed in the examples, an English 
progressive form will frequently force a Spanish translation that uses the progressive, 
even though the Greek original allowed for both interpretations in Spanish —simple and 
progressive. Even more interesting is the fact that, as I said, the Greek original can in fact 
be translated in two different ways in Spanish, but the non-progressive form of the simple 
present or simple past will always be the preferred structure when translating directly 
from ενεστώτας, even when both options are available in Spanish. 

The many (re)translations of Cavafy work together, as a single entity, almost like an 
organism with a life of its own. Where earlier versions fail, others compensate, failing 
where the first ones were successful. Something is always lost in a translation, but 
together, retranslations contribute to the general, «collective» meaning.  

In a group of retranslations, early translations (accurate or not) become originals for 
other translators into other languages, especially if the original belongs to a «peripheral» 
or «weaker» language such as Greek. Of course, by «weaker» I only mean economically 
and politically —never linguistically— weaker. 
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Abstract 
 
The present paper is part of a postdoctoral project, focused on the examination of 
responsibility and agency issues within the wider field of juvenile justice discourse, 
i.e. in the legal texts, policies and practices concerning juvenile delinquency. By 
means of discourse analysis (e.g. through a grammar of agency), this paper explores 
which types of social agent are at stake and which ones prevail in the constitution of 
juvenile delinquents identity. The paper also stresses the need for investigating written 
texts and oral interactions which implement the law, in practice, during the whole 
treatment of the adolescent, before and after the decision of measures.  
 
Λέξεις-κλειδιά: responsibility and agency, juvenile justice discourse, discourse 
analysis 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται σε μια έρευνα σε πολύ αρχικό στάδιο. Αποτελεί τη 
συνέχιση του προβληματισμού για τη σχέση δραστικότητας και ταυτότητας των 
ανηλίκων παραβατικών, μετά από μια πολυετή έρευνα του λόγου των ανηλίκων, 
εγκλείστων σε Ιδρύματα Αγωγής. Θα μοιραστώ ορισμένα ευρήματα μέσα από την 
πρώτη έρευνα σε σχετικά κείμενα σε ελληνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, τις παραδοχές 
και τα ερωτήματα προς ανάλυση που εξήγαγα από αυτή. Τέλος, θα παρουσιάσω ένα 
ενδεικτικό παράδειγμα. 
 
 
2. Δραστικότητα - ορισμός  
 
Προτού προχωρήσω θα δώσω έναν πρώτο ορισμό για τη δραστικότητα ως μέρος της 
σχέσης δομής-δραστικότητας (structure-agency, Giddens 1984).  
Δραστικότητα και κοινωνική δόμηση της πραγματικότητας, των κοινωνικών 
σχέσεων, και των ταυτοτήτων:  
 “Οι κοινωνικές και γλωσσικές πρακτικές (πράξεις, δραστηριότητες, 

συμπεριφορές, στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι κοινωνικοί δράστες) ως 
μορφές κοινωνικής διεπίδρασης αποτελούν τους τρόπους ανθρώπινης 
παρέμβασης στις κοινωνικές δομές. Δομές και πρακτικές διαλεκτικά 
συνοικοδομούν τις κοινωνικές σημασίες και την πραγματικότητα. Με άλλα 
λόγια, οι κοινωνικές πρακτικές που περιορίζονται αλλά και διευκολύνονται στη 
διαμόρφωσή τους από τις κοινωνικές μακροδομές έχουν με τη σειρά τους 
δομοποιητικά αποτελέσματα (Giddens 1984: 25-31, structuration, Boutet & 
Heller 2007: 312). 

 Στην παρούσα έρευνα μας απασχολεί κυρίως η γλωσσική δραστικότητα ως μέρος 
της ανθρώπινης δραστικότητας αλλά και ως τόπος που φέρνει στην επιφάνεια, 
καθιστά αισθητή, κάθε είδους δραστικότητα (Ahearn 2001: 120, Bamberg 2005). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1144-1151. Rhodes: University of the Aegean.
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Μια «γραμματική της δραστικότητας» (Hill & Irvine 1993, Duranti 1994, 
O’Connor 1995, 2000) συμβάλλει στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο 
συστήνεται η Δραστικότητα στο λόγο, η οποία εξάλλου είναι διαβαθμίσιμη 
έννοια (ενεργή δραστικότητα, μετριασμένη, παθητική κλπ).  

Η δραστικότητα ,επομένως, είναι η δυνατότητα δράσης, η ικανότητα δράσης και η 
ιδιότητα να δρα κανείς – εξ ου και η μετάφραση του όρου agency που έχω επιλέξει. 
 

Δραστική τοποθέτηση, ταυτότητα μέσω δραστικότητας: 
 Η δραστικότητα σύμφωνα με την O’ Connor (1995: 435) είναι επίσης «η 

τοποθέτηση του εαυτού ως προς μία πράξη ή ως προς το στοχασμό για μια πράξη 
που αποδίδεται στο άτομο για το οποίο γίνεται λόγος». 

 Οι έννοιες της ευθύνης και της ηθικής τοποθέτησης απέναντι στις πράξεις και τα 
λόγια που αναφέρονται είναι έννοιες συνεκτεινόμενες με εκείνη της 
δραστικότητας. 

 
 
2.1 Δραστικότητα και Δίκαιο ανηλίκων 
 
Η δραστικότητα σε συνδυασμό με την απόδοση ευθύνης είναι ζητήματα που 
διατρέχουν όλο το Δίκαιο για την αντιμετώπιση των νεαρών παραβατικών, στην 
Ελλάδα και στο δυτικό κόσμο τουλάχιστον. Για κάθε έφηβο που εμπλέκεται με τη 
Δικαιοσύνη, η απόδοση ποινικής και κοινωνικής ευθύνης παίζει κεντρικό ρόλο:  
- Στη διαδικασία κατανόησης και εξήγησης της πράξης του εφήβου, προ και μετά 

των αποφάσεων, σε όλη την πορεία της εμπλοκής του με τη Δικαιοσύνη. 
- Αλλά βεβαίως και στη λήψη αποφάσεων για τα αναμορφωτικά μέτρα που θα 

επιβληθούν. 
- Ευρύτερα, οι δυο έννοιες διαπερνούν τις πολιτικές αντιμετώπισης της νεανικής 

εγκληματικότητας, και συμβάλλουν στη σύσταση των κοινωνικών 
αναπαραστάσεων των νέων. 

Στην έρευνα που προτείνεται, θα μελετηθούν τα γλωσσικά και συνομιλιακά μέσα, 
τα οποία συγκροτούν, ρητά ή υπόρρητα, δραστικές τοποθετήσεις και προβάλλουν τις 
διαβαθμίσεις της δραστικότητας απέναντι στην πράξη ή στα λόγια τα οποία 
αποδίδονται στο δράστη. Ποια είναι τα κυρίαρχα πρότυπα κοινωνικού Δράστη μέσα 
από τον θεσμικό λόγο και πώς αυτά τα ερμηνεύουν και τα διαχειρίζονται, ενίοτε τα 
διαπραγματεύονται ή τα αμφισβητούν, όλοι όσοι εμπλέκονται στην πρακτική της 
αντιμετώπισης και της εφαρμογής του Δικαίου (επιμελητές ανηλίκων, κοινωνικοί 
λειτουργοί κλπ) όσο και οι ανήλικοι στη διεπίδρασή τους με το θεσμό. 

Για να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα, είναι απαραίτητη η διερεύνηση 
δείγματος πέρα από το γράμμα του νόμου, τόσο των γραπτών κειμένων όσο και των 
προφορικών διεπιδράσεων (π.χ. εκθέσεις των επιμελητών ανηλίκων, συνεντεύξεις 
των επιμελητών ή των κοινωνικών λειτουργών με τα παιδιά), που εφαρμόζουν το 
νόμο, στην πρακτική, καθ’ όλη τη θεσμική αντιμετώπιση του παραβατικού πριν και 
μετά την απόφαση αναμορφωτικών μέτρων.  

Τα κύρια πεδία, οι κύριες πρακτικές λόγου, δείγματα εκ των οποίων χρειάζεται να 
μελετηθούν και να συσχετισθούν, είναι: α) η ρητορική ενόψει της νομοθέτησης περί 
της νεανικής παραβατικότητας και αντιμετώπισης (γνωμοδοτικές εκθέσεις) και η 
καθεαυτή νομοθεσία (αιτιολογικές εκθέσεις, νομοθετικά άρθρα), β) κείμενα που 
ορίζουν τις πολιτικές αντιμετώπισης βάσει του νόμου γ) κείμενα και διεπιδράσεις 
στην εφαρμογή των προηγουμένων (εκθέσεις αξιολόγησης των εφήβων προδικαστικά 
και μεταδικαστικά, συνεντεύξεις με τους ανηλίκους, διαβουλεύσεις των υπευθύνων 
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διαφορετικών ειδικοτήτων κλπ) - βλ. Fergusson (2007), για παρόμοια διάκριση των 
πολλαπλών πρακτικών λόγου (multiple disourses) στο Δίκαιο των ανηλίκων. 

Τις τελευταίες δυο δεκαετίες τουλάχιστον, όπως έχει παρατηρηθεί από πολλούς 
ερευνητές συναφών κλάδων (κοινωνιολόγων, εγκληματολόγων, κοινωνιογλωσσο-
λόγων, π.χ. Bailleau & Cartuyvels 2007, Bailleau 2011, Mayr 2004, Maruna 2004, 
Papatheodorou 2005), ο τύπος κοινωνικού Δράστη που φαίνεται να κυριαρχεί διεθνώς 
στο δίκαιο των ανηλίκων πηγάζει μάλλον από ένα πιο διχοτομικό μοντέλο της σχέσης 
δομής – δραστικότητας σχετικά με την παραβατική πράξη, ως εξής: ενώ η επίδραση 
του κοινωνικού περιβάλλοντος λαμβάνεται υπόψη ως αιτιακή παράμετρος εν όψει 
των μέτρων που θα αποφασιστούν για κάθε παιδί, παρόλα αυτά, τόσο στα τιμωρητικά 
πρότυπα όσο και στα εναλλακτικά, αναδύεται συχνά μια θεώρηση που εξισώνει την 
ανθρώπινη δραστικότητα με την ατομική βούληση, δηλαδή τα κοινωνικά δρώντα 
υποκείμενα θεωρούνται ως ορθολογικοί κοινωνικοί Δράστες με ελευθερία επιλογής 
του τρόπου με τον οποίο δρουν ή αντιδρούν στις κοινωνικές καταστάσεις. Έτσι, ενώ 
καταλογίζεται από το νόμο στους ανηλίκους μειωμένη ποινική ευθύνη, τους 
αποδίδεται ωστόσο πλήρως η κοινωνική ευθύνη.   

Παρόλα αυτά, πώς και έως ποιο βαθμό ο ανήλικος προβάλλεται ως 
αυτοκυρίαρχος, ορθολογικά ενεργών κοινωνικός Δράστης με αυτόνομη επιλογή για 
τις πράξεις του; Πώς και πού εντοπίζονται και περισσότερο διαλεκτικά μοντέλα που 
λαμβάνουν περισσότερο υπόψη του τη συλλογική ευθύνη και τις κοινωνικές 
παραμέτρους του περιβάλλοντος (βλ. structuration, Giddens 1984); Το ίδιο πρότυπο 
ή πρότυπα κυριαρχούν και στα τρία πεδία του Δικαίου που αναφέραμε πριν, 
(ρητορική-νομοθεσία, πολιτικές, εφαρμογή); Υπάρχουν πρακτικές λόγου, και μέσα 
στο ίδιο πεδίο στις οποίες εμφανίζονται πιο συστηματικά το ένα ή το άλλο μοντέλο 
κοινωνικού Δράστη; 

Κύρια παραδοχή μου είναι ότι, όπως έχει δείξει και σε άλλα πεδία η γλωσσολογική 
μελέτη, τόσες διαφορετικές πρακτικές λόγου και τόσο διαφορετικοί συμμετέχοντες 
και παραγωγοί λόγου, αλλά και τόσο εκτεταμένες και σύνθετες πρακτικές λόγου (π.χ. 
νομικοί, δικαστικοί, πολιτικοί υπεύθυνοι φορείς, επιμελητές ανηλίκων, κοινωνικοί 
λειτουργοί, ψυχοπαιδαγωγικοί υπεύθυνοι, αστυνομικοί και σωφρονιστικοί υπάλληλοι, 
κλπ), θα παρουσιάζουν ετερογένεια ως προς τον τύπο του κοινωνικού Δράστη που 
προβάλλουν για τους νέους. Επομένως χρειάζεται να είμαστε επιφυλακτικοί και να το 
εννοούμε κατά γράμμα όταν λέμε ως επιστήμονες ότι η κυρίαρχη τάση είναι π.χ. 
σήμερα όχι το πιο διαλεκτικό μοντέλο κοινωνικά δρώντος προσώπου αλλά ο πιο 
αυτόνομος ως προς τις επιλογές του Δράστης.  

Είναι, επομένως, μέσα από την ανάδυση των διαφορετικών φωνών (Bakhtin 1981) 
εντός κάθε πεδίου και ανά πεδίο, και με το συσχετισμό τους που θα μπορέσει να γίνει 
πιο κατανοητός ο ρόλος της απόδοσης δραστικότητας και ευθύνης στην αντιμετώπιση 
των νεαρών παραβατικών σήμερα. 
 
 
3. Παράδειγμα  
 
Το απόσπασμα που αναλύεται είναι μέρος της αιτιολογικής έκθεσης της 
τροποποιητικής νομοθεσίας του 2010 για την ποινική νομοθεσία των ανηλίκων 
παραβατικών, που τροποποιεί το νόμο του 2003. Η προηγούμενη νομοθεσία του 2003 
είχε προβεί για πρώτη φορά σε αλλαγές που ελάμβαναν υπόψη τους συστηματικά 
εναλλακτικά μέτρα πέραν των στερητικών της ελευθερίας του ανηλίκου μέτρων. 
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Απόσπασμα 11 
2010 ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 
στο σχέδιο νόμου «Βελτιώσεις της Ποινικής Νομοθε- 
σίας για τους ανήλικους δράστες, πρόληψη και αντιμε- 
τώπιση της θυματοποίησης και της εγκληματικότητας 
των ανηλίκων» 
 
Προς τη Βουλή των Ελλήνων 
Με βάση το άρθρο αυτό [άρθρο 127 ΠΚ.], ο 
περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων μπορεί 
να επιβληθεί όταν το δικαστήριο, ερευνώντας τις περιστάσεις 
υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη 
προσωπικότητα του ανηλίκου, κρίνει ότι είναι αναγκαίος  
ο ποινικός σωφρονισμός του για να συγκρατηθεί από την  
τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων. 

 
Ανάλυση 
 

ερευνώντας τις περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη     
προσωπικότητα του ανηλίκου,     προϋποθέσεις 
ο περιορισμός σε ειδικό κατάστημα κράτησης νέων μπορεί να επιβληθεί 
έννομη συνέπεια, «δύναται», δυνατότητα, όχι πιθανότητα 
 
όταν το δικαστήριο κρίνει ότι είναι αναγκαίος         έννομη συνέπεια 
           δεοντική τροπικότητα 
ο ποινικός σωφρονισμός του 
για να συγκρατηθεί από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων.     Σκοπός 

 
Το παραπάνω απόσπασμα αποτελείται από τα εξής μέρη: 
 

- Η έννομη συνέπεια που ορίζεται και είναι «ο περιορισμός του ανηλίκου σε ειδικό 
κατάστημα κράτησης νέων», δηλαδή η φυλάκισή του.  

- Η αιτιολογία επιβολής του εγκλεισμού, οι προϋποθέσεις για τον εγκλεισμό που 
είναι οι «περιστάσεις υπό τις οποίες τελέστηκε η πράξη και την όλη 
προσωπικότητα του ανηλίκου», και όχι, επισημαίνω, η ίδια η πράξη. (Ο 
τροποποιητικός νόμος του 2010, που κρίνει εξάλλου την αιτιολόγηση του 
εγκλεισμού, διευκρινίζει πως οι περιστάσεις για τις οποίες γίνεται λόγος είναι «οι 
όροι ζωής των ανηλίκων»).  

- Οι προϋποθέσεις αυτές οδηγούν τον δικαστή να κρίνει ότι είναι αναγκαίος ο 
«ποινικός σωφρονισμός» δηλαδή ο εγκλεισμός του ανηλίκου: επανάληψη της 
έννομης συνέπειας με δεοντική τροπικότητα 

- Το απόσπασμα λήγει με τον σκοπό επιβολής του εγκλεισμού: «για να συγκρατηθεί 
από την τέλεση νέων αξιόποινων πράξεων». 

 
Στο σκοπό ο ανήλικος προβάλλεται ως μελλοντικός ενεργός Δράστης σοβαρών 

παραβατικών πράξεων, χωρίς καμία επιστημική τροπικότητα: δεν υπάρχει καμία 
έκφραση ή δείκτης πιθανότητας. Προκειμένου, λοιπόν, να επιβληθεί η φυλάκιση σε 
έναν ανήλικο, ο νόμος 2003, δεν βασίζεται στην παρούσα δραστικότητα του 
ανηλίκου ως προς την πράξη που του αποδίδεται, αλλά προβάλλει τον έφηβο ως 
μελλοντικό δράστη με απόλυτη επιστημική βεβαιότητα, βάσει των προϋποθέσεων 
που αναφέρει.  

                                                            
1 Με τονισμένους χαρακτήρες τα κύρια σημεία προς ανάλυση. 
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Η απουσία επιστημικής τροπικότητας στα νομικά κείμενα έχει επισημανθεί από τις 
Μόζερ & Παναρέτου (2009: 1018, 1020): 
 

Η επιστημικότητα υπάρχει, αφορά όμως μόνο το πραγματικό, δηλαδή το 
μέρος του νόμου που αντιστοιχεί στην υπόθεση και περιγράφει τις συνθήκες 
υπό τις οποίες επιβάλλεται η έννομη συνέπεια. Όπως η δεοντικότητα, έτσι και 
η επιστημικότητα στους νόμους δεν επιδέχεται διαβάθμιση, εφόσον ο 
νομοθέτης δεν ενδιαφέρεται για τον βαθμό πιθανότητας εμφάνισης των 
συνθηκών του πραγματικού, αλλά μόνο για τη δυνατότητα εμφάνισής τους. 
Σύμφωνα με τα παραπάνω είναι αναμενόμενο να μην εμφανίζονται 
επιστημικές εκφράσεις που δηλώνουν γνώμη, αμφιβολία ή εικασία του 
νομοθέτη (είναι πιθανόν, ίσως, μπορεί, ενδέχεται κλπ.), γεγονός που 
επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα. 

 
Στο υπό ανάλυση παράδειγμα, βεβαίως, η χωρίς διαβάθμιση επιστημικότητα δεν 

αντιστοιχεί ακριβώς στην υπόθεση, αλλά βάσει προϋποθέσεων σε μια πρόβλεψη που 
εκφέρεται ως σκοπός σωφρονισμού: ο ανήλικος παρουσιάζεται ως μελλοντικός 
Δράστης, λοιπόν, αλλά καθόλου ως δυνητικός δράστης.  

Επιπλέον, η διατύπωση «για να συγκρατηθεί από την τέλεση νέων αξιόποινων 
πράξεων», όχι π.χ. «για να μην τελέσει νέες αξιόποινες πράξεις», προβάλλει τον 
ανήλικο ως Δράστη και μάλιστα με τέτοια ροπή που δεν έχει έλεγχο, και έτσι πρέπει 
να συγκρατηθεί, να ελεγχθεί. 

Συγχρόνως, ο νομοθέτης προβάλλει τον ανήλικο ως κοινωνικό Δράστη που 
επηρεάζεται από περισσότερο ισχυρούς Δράστες, το οικογενειακό και κοινωνικό 
περιβάλλον του, δηλαδή ο νόμος αποδίδει στους ανηλίκους προς εγκλεισμό μια 
αδύναμη, παθητική δραστικότητα ως προς τη δυνατότητα αντίδρασης στο περιβάλλον 
τους, ως προς το ότι υποκύπτουν στη αρνητική επιρροή των όρων ζωής τους. Ενώ 
λοιπόν, υπόρρητα προβάλλονται έτσι, ως θύματα λόγω συνθηκών ζωής, με μια 
ντετερμινιστική αντίληψη των πραγμάτων, ο νόμος αναπαράγει και χωρίς κανέναν 
μετριασμό  της βεβαιότητας, την θεώρηση ότι το θύμα, ένα παθητικό κοινωνικά δρων 
υποκείμενο σε ένα περιβάλλον, γίνεται πλήρως ενεργός παραβατικός δράστης σε 
άλλο.  

Μία ερμηνεία θα ήταν ότι για τον νόμο, εάν το θύμα δεν έχει τόσο ισχυρή 
δραστικότητα ώστε να αντιστέκεται στην αρνητικές καταστάσεις του περιβάλλοντος, 
τότε γίνεται αναποτελεσματικός Δράστης, και επομένως το κράτος δεν μπορεί να 
προσμένει ότι ο έφηβος αυτός θα έχει ισχυρή δραστικότητα στο να κάνει αλλαγές. 
Και αυτή η στάση υπερισχύει της βαρύτητας της πράξης που διέπραξε ο ανήλικος και 
για την οποία δικάζεται. 

Επομένως, ο τύπος κοινωνικού δράστη που αναδύεται είναι ο αναποτελεσματικός 
δράστης (ineffectual agent), για να χρησιμοποιήσω τον όρο της Erhlich (2001), 
απέναντι στις τοπικές και μακροκοινωνικές συνθήκες. Παράλληλα, είναι ένας 
Δράστης που στερείται τον έλεγχο της κατάστασης.  

Ως προς την ευθύνη, σε ποιον αποδίδεται; Ενώ φαίνεται να προκύπτει μερική 
ευθύνη, αφού γίνεται αναγνώριση της κοινωνικής επιρροής και ευθύνης του 
περιβάλλοντος για τις πράξεις του εφήβου, και ενώ γίνεται αναγνώριση του νέου και 
ως παθητικού δράστη, πάλι αυτή η αναγνώριση φαίνεται να δρα εις βάρος του 
παιδιού, αφού φυλακίζεται.  

Μπορεί να συναχθεί, λοιπόν, από τα παραπάνω, ότι το κριτήριο, το μοντέλο βάσει 
του οποίου κρίνεται ο ανήλικος είναι τελικά εκείνο του ορθολογικού με ατομική 
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βούληση και ικανότητα επιλογής κοινωνικού Δράστη, στο οποίο ο έφηβος προς 
εγκλεισμό αδυνατεί να ανταποκριθεί.  

Τέλος, σε ποιο σημείο στο νόμο συζητιέται ο ρόλος και η ευθύνη της κοινωνίας; 
Δεν συζητιέται ούτε λαμβάνεται υπόψη σε προτεινόμενα μέτρα.  

Ανακεφαλαιωτικό σχήμα:  
 Παθητικός Δράστης → Ενεργός Δράστης παραβατικότητας 
 Αναποτελεσματικός Δράστης 
 Δράστης χωρίς έλεγχο των πράξεών του 
 Κριτήριο; → αυτόνομος, ορθολογικός δράστης με ελευθερία επιλογής  
 Μερική ευθύνη → φυλάκιση 
 
Ο τροποποιητικός νόμος του 2010, εντοπίζει και αλλάζει το παράδοξο της 
βεβαιότητας για τη μελλοντική δράση του ανηλίκου, κρίνει επίσης και την 
αιτιολόγηση του εγκλεισμού βάσει της περίστασης και των συνθηκών ζωής του 
ανηλίκου αντί να υπολογίζεται η βαρύτητα της πράξης. 
 
Απόσπασμα 2 (συνέχεια κειμένου της ίδιας έκθεσης) 
 
Η διάταξη αυτή έχει επικριθεί όχι μόνο γιατί συνδέει 
την επιβολή της ποινής με την αβέβαιη κρίση για τη μελ- 
λοντική συμπεριφορά του ανηλίκου, αλλά και επειδή επι- 
πλέον δεν θέτει κανένα περιορισμό ως προς τη βαρύτη- 
τα της πράξης που έχει τελεστεί, επιτρέπει την επιβολή 
ποινής στερητικής της ελευθερίας ακόμα και σε ανηλίκους  
13 ή 14 ετών, μολονότι τούτο φαίνεται να βρίσκεται 
σε αντίθεση με τις διεθνείς τάσεις ως προς τα μέτρα που 
μπορούν πράγματι να βοηθήσουν τους ανηλίκους σε αυτές 
τις ηλικίες και οδηγεί σε διακριτική μεταχείριση των 
ανηλίκων, αφού η καταδίκη συναρτάται με όλους τους ό- 
ρους της ζωής τους και όχι με την πράξη που έχουν τε- 
λέσει, έτσι ώστε το μέτρο να επιβάλλεται τελικά κατά 
βάση σε όσους προέρχονται από οικογένειες που δεν έ- 
χουν την οικονομική δύναμη να στηρίξουν τα παιδιά 
τους. 
Στην πράξη άλλωστε φαίνεται να επιβεβαιώνεται διαρ- 
κώς ότι ο εγκλεισμός επαυξάνει τον κίνδυνο υποτροπής, 
επειδή ακριβώς θέτει τον νέο στο περιθώριο, επιτείνει το 
στιγματισμό του και εμποδίζει την ομαλή κοινωνική του 
επανένταξη (Βλ. Χ. Δημόπουλου/Κ. Κοσμάτου, Δίκαιο Α- 
νηλίκων, 2006, σ. 114, Α. Χάιδου, Η ιδρυματική και εξωϊ- 
δρυματική μεταχείριση των ανηλίκων στην Ελλάδα και 
στο εξωτερικό, 1990, σ. 113) […]. 
 
Η μετατόπιση της στάσης του νομοθέτη γίνεται ορατή και από την αναδιατύπωση της 
συλλογιστικής και του χωρίου του νόμου του 2003. Η διατύπωση «επαυξάνει τον 
κίνδυνο υποτροπής» έχει πλέον τροπικότητα, πιθανολογική και δυνητική 
δραστικότητα παραβατικής συμπεριφοράς. Επίσης, εκλείπει η διατύπωση «νέες 
αξιόποινες πράξεις» που είναι λεξιλόγιο αποκλειστικά δικανικού λόγου και εγκλείει 
την τιμωρητική λογική της δικαιοσύνης («αξιόποινες πράξεις»), κάνοντας χρήση της 
έννοιας της υποτροπής που δεν είναι μόνο δικανικός όρος – παρόλη την κριτική που 
θα μπορούσαμε να κάνουμε και σε αυτό τον όρο, αλλά όχι στο πλαίσιο αυτής της 
παρουσίασης. Ακόμη ένα στοιχείο αλλαγής στάσης είναι ότι η αιτιολόγηση του 
κινδύνου υποτροπής αναφέρεται στη φυλάκιση ως θεσμό, δηλαδή σε αιτίες 
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μακροκοινωνικών παραγόντων – ως εδώ, ωστόσο, φτάνει ο λόγος περί ευθύνης της 
κοινωνίας. 
 
 
4. Συμπεράσματα 
 
Σκοπός της παρούσας ανακοίνωσης ήταν να θέσει αρχικά ερωτήματα έρευνας 
σχετικά με την δραστικότητα και ευθύνη που αποδίδεται στους ανηλίκους σε όλες τις 
φάσεις της εμπλοκής τους με τη Δικαιοσύνη και πώς οι κοινωνικές αναπαραστάσεις 
των ταυτοτήτων που προκύπτουν, έχουν επιπτώσεις στη διαδικασία επανένταξης των 
νέων αυτών και στις πολιτικές κοινωνικής επανένταξης. Έγινε προσπάθεια να 
δειχτούν οι περίπλοκοι τρόποι με τους οποίους τα ζητήματα δραστικότητας και 
ευθύνης συνυφαίνονται με το δίκαιο περί ανηλίκων και τις πολιτικές αντιμετώπισης 
της ανήλικης παραβατικότητας. Μέσω του παραδείγματος που αναλύθηκε 
επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη μιας περαιτέρω διεξοδικής μελέτης των γραπτών και 
προφορικών κειμένων και διεπιδράσεων που παράγονται σε όλα τα στάδια εμπλοκής 
του ανηλίκου με τη Δικαιοσύνη και τους θεσμικούς εκπροσώπους, μέσω της 
ανάλυσης λόγου. Η γλωσσολογική ανάλυση και ανάλυση λόγου συμβάλλει στο να 
εντοπίσουμε διάφορες τοποθετήσεις και στάσεις όσο και πιο υπόρρητες αντιφάσεις ή 
παράδοξα που γεννιούνται κατά τον χειρισμό τόσο σύνθετων και λεπτών ζητημάτων. 

Η συνολική εξέταση των πεδίων μπορεί να δείξει πώς οι ίδιοι οι θεσμικοί 
εκπρόσωποι και οι ανήλικοι, φέρουν τις δικές τους φωνές (Bakhtin 1981), 
ερμηνεύουν και διαχειρίζονται τα μοντέλα δραστικότητας που υπαγορεύονται ρητά ή 
όχι από το Νόμο και τις πολιτικές αντιμετώπισης που υποδεικνύονται βάσει της 
νομοθεσίας.  

Τέλος, η έρευνα αυτή φαίνεται ακόμη πιο χρήσιμη στη δεδομένη κοινωνικο-
ιστορική στιγμή της κρίσης, όπου το ζήτημα της απόδοσης ευθύνης και της ανάληψης 
ευθυνών έχει γίνει κρίσιμο και επίκαιρο.  
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Abstract 
 
Even if there are still some voices that consider principally and almost exclusively the 
lexical meaning as the main topic of semantics (Katz & Fodor 1963: 170-210)2, it is a fact 
that there is a relative scholarly consensus regarding the importance of contextual factor for 
explaining the production of diverse features of a given word. Thence, in our view, for a 
deeper comprehension of a lexeme it is necessary to observe it like a component of a given 
phrase, subject to changes caused by morphology, syntax, and extra-linguistic factors. 
However, although scholars of linguistics have paid a certain attention to this topic, a lack 
of scientific bibliography on this regard still exists nowadays. Therefore, the aim of the 
following pages is to determine how diverse types of contextual factors cause the change of 
meaning of a lexeme in New Testament corpus, according to the framework of the New 
Testament Greek-Spanish Dictionary (DGENT). Within this framework this article is 
divided into two parts. The first one approaches the matter from a theoretical point of view; 
the second part provides some examples taken from the published volumes of DGENT in 
order to illuminate the theory. 
  
Keywords: semantics, lexicography, contextual factors, New Testament  
  
  
1. Introduction 

 
There is indeed a scholarly consensus regarding the importance of contextual factors for the 
explanation of a given word’s change of meaning, as we can follow, for example, in the 
opinions of F. Rodríguez Adrados, who thinks that “a word... does not exist but in a phrase, 
which only exists in a sentence, etc. Therefore, the meaning of a word in a given phrase 
depends on its context in itself (besides the extra verbal context and other information)” 
(1988a: 116). In the same line, Moisés Silva asserts that in the field of discursive analysis 
there is no concept more crucial than context (1990: 120)3. Also, Louw & Nida (1989: 
xviii-xix) highlight in the introduction to their Greek-English Lexicon of the New 
Testament: based on semantic domains that differences in meaning of a given word are 
caused by the textual or extra-textual contexts, such as the second basic principle of a 

																																																								
1  This article has been prepared within the framework of the “Diccionario Griego-Español del Nuevo 
Testamento”, Research Program financed by the Ministry for Science and Innovation. General Directive for 
Programs and Knowledge Transfer. 2008-2011 (FFI2008/03429).   
2 For a diachronic overview on this topic, see Rodríguez Adrados (1988a: 107-121).  
3 A few pages later (1990: 124), he also affirms that “semantics is inseparable from discourse –meaning 
cannot be discovered apart from context”. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1152-1164. Rhodes: University of the Aegean.
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semantic analysis. In his article "How do words mean, if they do?" (1991: 137), once again, 
J.P. Louw further asserts: 
 

Proper semantic analysis requires a distinction between lexical meaning and contextual 
meaning. That is between what a word in itself, on its own, contributes to the understanding 
of an utterance (lexical meaning) and what features of meaning, derived from the context, 
enable one to define the event more precisely by adding particular contextual features. 

 
However, the topic has not lost its relevance. Actually, taking into an account all these 

caveats, the most recent approach to this topic by Gerry Wakker (2014: s.v “Text 
Linguistics and Greek”) comes again to the conception of contextual factors. In his opinion, 
it must be concluded that besides the classical factors -such as the morphological ones, 
tense, aspect, case, etc.-, there are other factors. Such typical factors, which cross the 
boundaries of the sentence, are “status, familiarity and accessibility to the information 
provided by the utterance in question; presupposed common knowledge; presupposed 
attitude of the addressee; relation between the participants; text type; discourse relevance; 
text structuring and narrative mode” (see below).   

 
  

2. The contextual factor in DGENT  
 

In our view, due to the importance of contextual factors (Muñoz Gallarte 2010: 101-125), a 
modern Dictionary of the Greek of New Testament cannot only give one or more 
translations of a particular word in the target language, but should also include its definition 
and rational explanation regarding the contextual factor that may provoke the change of its 
lexical or basic meaning 4.  

On behalf of the DGENT project, its founder, J. Mateos, pondered in his work of 1989 
the capital importance of contextual factors as follows: “...once the componential analysis 
is done, the contextual one allows us to perceive the reality of a lexeme in order to confirm, 
complete or rectify the previous componential analysis” (1989: 5). This view is also behind 
Mateos’s notion of clasemes or contextual semes. Following both Pottier and Greimas 5, 
Mateos in fact describes clasemes as  
 

Characteristics defined by their constancy, by their presence in all kind of 
contexts and by their iterative character, namely by affecting not only a lexeme, 
but also a certain number of lexemes whether in a given text or in bigger 
syntagmatic structures than a mere lexeme. These clasemes correspond to 
semantic categories, like Mode, Time, Aspect, Voice, Gender and Number, 
considered at a morph-syntactic level. The use of these categories to lexemes is 
the first step in order to analyse each one in context (1989: 9).      

  

																																																								
4 In the same line, see also Michael Clark (2013: s.v. “Lexical Fields Theory and Greek”) who points out that 
one of the most important weaknesses of ancient Greek’s dictionaries is to “provide a list of modern words 
that might be used as equivalents in particular contexts, and expect the reader to scan the list to extract a 
general idea of the meaning in question”. 
5 For a good analysis on the theoretical background of DGENT, see Roig Lanzillotta (2014: 279-280). 
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However, there are also diverse contextual semes that do not depend on the previous 
categories. Instead, they depend on the relationship between a particular with others in a 
given phrase or text. These are called occasional semes or peripheral semes, which can be 
systematized, at least, through determined semantic axis6. 

On the basis of these notions, we are able to define contextual factor as the system 
composed by internal or external linguistic circumstances of different nature that allows the 
semes of a lexeme's basic meaning to change or be suppressed, giving rise consequently to 
different senses of a word (Mateos 1989: 149-163). Therefore, after taking this definition as 
a starting point, we distinguish four steps to accomplish in order to understand the basic 
meaning of a lexeme and the causes of its meaning's change, as follows: 

 
1) The first step is to determine the lexical or basic meaning of a word. This meaning is 

in fact an abstraction based on the appearance of a word in a given context (Pulvermüller 
2002: ch. 4)7. Taking this as a starting point, one should deduce the basic semes of a word, 
by understanding mostly the word as a component of a phrase, and consequently by 
accepting that it might be subjected to changes caused by morphology, syntax, and also 
extra-linguistic factors. 

2) In a second step we need to consider the different morphological accidents, namely 
Mode, Time, Aspect, Voice, Gender, Number, and Case that may alter the meaning. In 
koine Greek, as is also the case in almost all languages, the meaning of a lexeme is 
determined firstly by semantics values, and secondly by morphological accidents. 

3) The third step would be to come back to the context in order to observe how syntax 
conforms eventually the sense of a word through the links between its elements. 
Consequently, values like the quality of agent, of term, and also the determinative and 
relational lexemes, modify the basic meaning.   

4) Finally, one should also take other considerations into an account, more related to 
pragmatics than to semantics, such as the disposition of the writer, intention of the context, 
religious background, etc8.  

																																																								
6 The introduction to DGENT adds further information regarding its conception of contextual factors, as well 
as some phenomena like metonymy (Mateos-Peláez & GASCO 2000: vii): “La existencia de varias 
acepciones para el mismo vocablo se debe al influjo del contexto (factor contextual) […] Los sentidos 
metafóricos o figurados que aparecen en muchos lexemas se producen por un cambio de los semas originales 
en contexto, es decir, por una supresión y/o sustitución de semas en los elementos de la fórmula, 
especialmente en el elemento dominante. La metonimia, por su parte, de la que un caso particular es la 
sinécdoque, es una figura retórica que consiste en tomar el efecto por la causa, el instrumento por el agente, el 
signo por la cosa, la parte por el todo, etc., y se origina por un cambio de configuración de la fórmula, cuando 
se invierte en ésta el orden de los elementos denotados o cuando los elementos antes denotados pasan a ser 
connotados y/o viceversa”. See also, Peláez del Rosal (2003a: 79-94), Muñoz Gallarte (2010: 101-125), 
Peláez del Rosal (2013: 265-275).   
7 In Clarke’s own words (2013: s.v. “Lexical fields Theory and Greek”): “the meaning of a word is the 
cumulative trace of all the instances of it that the speaker has heard or uttered”. 
8 For a further analysis of these steps, taking on an account the example of διδασκαλία, see also Merino & 
Muñoz Gallarte (2013: 14-26).  
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3. Some practical examples 
 
In our opinion, all this theory will become clearer, if we provide some examples related to 
the different classes of contextual factors listed above. However, let us begin with some 
basic principles before dealing with the cases taken from the DGENT. 

At a first glance, we might point out that contextual factors modify the meaning of a 
given word at a diverse linguistic level, to wit, morphological, syntactic and extra-
linguistic, but not in a mutually exclusive manner. Furthermore, as F.R. Adrados (1988b: 
133) has highlighted, there would be a possible neutralization or overlapping of different 
contextual characteristics depending on the lexemic meaning of a given word and/or the 
context it appears. A good example of that in the NT is the lexeme ἀπολαμβάνω, whose 
basic meaning, to receive or to take of, changes depending on voice, whereas the diverse 
features of ἀναφαίνω, to appear or to sight, are caused mainly by the transitive and 
intransitive use of the word in context. 

Moreover, it is possible to find that diverse features of a lexeme are caused by different 
contextual factors. Let us now focus on another example such as ἅγιος, which, on the one 
hand, is firstly defined by DGENT as “who has became participant of divine excellence”. 
However, when ἅγιος instead of depending on a substantive related to a human being, it 
depends on another substantive related to divine nature, then its definition changes to “who 
is incomparable excelsior and acts in this manner”. On the other hand, if ἅγιος appears 
nominalized, it should be defined as Entity, sanctuary. Therefore, we can assume that two 
different contextual factors, due to the other components of the phrase and the syntactic 
function of the lexeme, modify the basic meaning of a unique lexeme, resulting in different 
definitions (Peláez del Rosal 2013: 275-276).  

Thereupon, in order to explain the exposed theory, we will offer a classification and 
brief description of the contextual factors that we can find among the published volumes of 
DGENT, by presenting firstly the Greek word, secondly its definition, thirdly a trial 
translation of its lexemic meaning and different features, and finally some texts, which 
exemplify the diverse changes of meaning9. 
 
 
3.1 Morphological level 

 
3.1.1 Tense 

 
As it is already well-known, tense affects the basic meaning of a verb not only by 
indicating that its action takes place in present, past or future, but also by affecting its 
aspectual basic meaning. As a result, it is possible to notice that most of the verbs in present 
are being use to indicate a durative or habitual activity, whereas in aorist a punctual action. 

																																																								
9 For a complete concordance of the following words, there are available the electronic tools Bibleworks 8, 
BibleWorks LLC, 2006–2008 and Accordance 8, Oak Tree Software, 2009. See also the volumes I-V of 
DGENT. 
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Sometimes the present can indicate a state, but the aorist denotes an inchoative action or the 
inchoation of a state10. 
 
ἀγανακτέω 

- In present, its basic meaning is to feel a violent irritation, to be angry.  
As a state of the subject, it is attested in Mc 14,4: ἦσαν δὲ τινες ἀγανακτοῦντες πρὸς 

ἑαυτοὺς. 
- When the word appears in aorist the action changes to an inchoation of a state, and 

consequently should be translated as to get indignant, to make angry. See for example, Mt 
20,24: οἱ δέκα ἠγανάκτησαν περὶ τῶν δύο ἀδελφῶν. 

Other examples are αἴρω. 
 
 

3.1.2 Voice 
 

Just like tense, it is known how voice changes the basic meaning of a given verb, for 
instance, by adding diverse subjective nuances in middle voice that are not detectable in the 
active. 
 
αἰτέω 

- Active voice: to ask for (something). 
Here, the lexeme presents in active voice a definition like “to manifest to someone a 

wish or necessity in order to be satisfied”, and it can be attested in Mt 7,7: αἰτεῖτε καὶ 
δοθήσεται ὑμῖν.  

- Middle voice: to claim.  
In middle voice the features of αἰτέω denote subjective nuances that lack in active voice: 

the act of asking is for one’s own use or one’s interest, as we can see in Hch 25,15: 
ἐνεφάνισαν οἱ ἀρχιερεῖς καὶ οἱ πρεσβύτεροι τῶν Ἰουδαίων αἰτούμενοι κατ᾿ αὐτοῦ 
καταδίκην. 

Other examples are ἀπολαμβάνω, ἀπολείπω, ἀπόλλυμι. 
 
 

3.1.3 Number 
 

Number is another grammatical accident that modifies the lexical meaning of a given word. 
It is indeed more evident in nominal lexemes, even if it affects all grammatical categories. 

For instance, the change of number can modify the aspect of some lexemes. Hence, 
while a given lexeme can mean a static action in singular, denoting an inner disposition, it 
can also mean a dynamic action in plural or with distributive πᾶς, by meaning firstly a 
conduct. This is the case of: 
 
																																																								
10 On this issue, see also Ruipérez (1954), Mateos (1977), Porter (1989), Fanning (1990), Moisés Silva (1990: 
111-118), Decker (2001). Regarding the aspect and substantives-Act, see also Muñoz Gallarte (2008: 568-
585) with an exhaustive bibliography on this subject.  
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ἀγαθωσύνη  
- In singular: goodness, benevolence. 
ἀγαθωσύνη appears with a static meaning, for example, in Rom 15,14: μεστοί ἐστε 

ἀγαθωσύνης. 
- In plural or with distributive πᾶς: good work, good thing.  
However, when the word appears in context in plural or with distributive πᾶς, the aspect 

of ἀγαθωσύνη changes and becomes dynamic, denoting the manifestation of kindness, as it 
is attested in Ef 5,9: ὁ καρπὸς γὰρ τῆς φωτὸς ἐν πάσῃ ἀγαθωσύνῃ. 

Other examples are ἀνομία, ἀγάπη, αλαζονεία, ἀκροβυστία. 
 
 

3.2 Syntactic level 
 

The syntactic level is beyond doubt the most productive contextual factor for explanation of 
the causes behind the features of a given lexeme (Rodríguez Adrados 1988b: 131). Due the 
fact that it is the phenomenon with a widest range of examples, the following analysis will 
be distributed by semantic species (Mateos 1989: 9, Muñoz Gallarte 2008: 79-81), namely 
by those groups of words that have in common the same predominant semantic feature or 
seme (Mateos 1989: 8, 17-36,  Roig Lanzillotta 2013: 279-280). 

 
 

3.2.1 Entity 
 

Contextual factors affect in a particular manner those lexemes which denote Entities, to wit, 
those words that include all things whether animate (beings) or inanimate (objects) or those 
things that, even if not being such, are normally conceived of with these characteristics. As 
common occurrence we can observe the fact that Entities’ meaning changes, depending on 
the syntactic function they have in a given sentence. 
 
ἄγγελος  

- When ἄγγελος is the agent of an action related to verbs of ordering and sending: 
messenger.  
Ἄγγελος presents two different meanings depending on the action done by the Entity, 

whether it is human or celestial. If it does an action, then, the lexeme should be defined as 
“being sent to anyone in order to accomplish an activity or action that affects direct or 
indirectly to human beings”. In this case, ἄγγελος must be the agent of a verb regarding 
orders or movement, such as ἀποστέλλω or ἔρχομαι, otherwise there would be a reference 
to the sender in the phrase, as in Mt 4,11: ἰδοὺ ἄγγελοι προσῆλθον καὶ διηκόνουν αὐτῷ; 
Mt 11,10: ἰδοὺ ἐγὼ ἀποστέλλω τὸν ἄγγελον μου πρὸ προσώπου σου. 

- When there is no indication regarding a function to accomplish: angel.  
However, if there is no reference in the context to the function ἄγγελος, the word must 

be defined merely as “being that belongs to divine sphere”. This case is attested in Mt 
22,30: ὡς ἄγγελοι ἐν τῷ οὐρανῷ εἰσίν. 
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3.2.2 Attribute 
 

The second category is Attribute that encompasses those words that fulfil the description, 
since they describe qualities or modalities attributed to beings. In most of these cases we 
can find that the different features rise depending on 1) the nature of the substantive, 
combined with 2) the quality of the substantive, 3) the particular case when the adjective is 
nominalised (Romero González 2010: 517, 2014), as we can see in the following examples: 

1) Depending on the nature of the subject or term of attribution, the meaning of the word 
can change for a figurative one, as in: 

 
ἀδύνατος  

- When ἀδύνατος describes a quality of an Entity or cuasi-Entity: unable. 
Αδύνατος means “who has not strength”, when de subject of attribution is an Entity or a 

cuasi-Entity, as we can check in Hch 14,8: τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσίν 
ἐκάθητο. 

- When it describes a quality of an event: impossible.  
However, if the lexeme qualifies for an action, then there is a different feature that can 

be defined as “which cannot be accomplished”. An example of this feature is ἀδύνατος in 
Heb 11,6: χωρὶς δὲ πίστεως ἀδύνατον εὐαρεστῆσαι. 

Other examples are ἀβαρή, ἀγαθός, ἀδύνατος, ἄπιστος. 
 

2) Likewise, depending on the quality of the subject or term we can find that some 
different features arise from lexical meaning. 

 
ἄλογος 

- When ἄλογος defines the quality of an animal Entity: irrational. 
In this case, the lexeme should be understood as “which naturally lacks the faculty of 

thinking or reasoning”, as in 2Pe 2,12: ὡς ἄλογα ζῷα.  
- When the lexeme qualifies an action: illogical. 
However, in this second case ἄλογος means “which is not according to reason or logic”. 

An example of this feature is ἄλογος in Hch 25,27: ἄλογον γάρ μοι δοκεῖ... μὴ καὶ τὰς 
κατ᾿ αὐτοῦ αἰτίας σημᾶναι. 

Other examples are ἅγιος, αἰώνιος. 
 

3) Finally, a fact well attested in the texts is the so-called nominalization of adjective 
lexemes, by which the lexemes that denote an attribute commonly change their meaning for 
an entity’s one.  

 
ἅγιος   

- In an adjectival role: saint. 
In this case the definition of the lexeme should be “who has became a participant of 

divine excellence”, as it appears in Lc 11,13: πόσῳ μᾶλλον ὁ πατὴρ [ὁ] ἐξ οὐρανοῦ δώσει 
πνεῦμα ἅγιον τοῖς αἰτοῦσιν αὐτόν. 

- As a nominalised adjective: sanctuary.  
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When the adjectival lexeme accomplishes a substantive’s role in the context, it then 
changes by denoting the place where the divine resides. This is a case of metonymy and it 
can be attested in Heb 9,1: τὸ τε ἅγιον κοσμικόν. 

 
 

3.2.3 Event 
 

We can trace similar effects on those lexemes that can be referred to as Events. Those 
mainly, but not exclusively, consist of verbs for which it is important to determine the 
aspect, namely whether the event referred to by the lexeme is static, or an action, or a 
process. The contextual factors that mainly provoke changes in the lexical meaning of these 
words are related to the nature and quality of their agent or term. 

Therefore, generally if the agent is similar to the term that receives the action 
(intransitive use), the Event presents its lexical meaning. However, if both are different 
(transitive use), then the lexeme is described as a “causative of state or action”, as we can 
observe in the following example: 

 
ἀγρυπνέω  

- In transitive use: to take care of (someone).  
When the action of the lexeme affects a term different to the agent, then ἀγρυπνέω mean 

“to take care thoroughly someone”, as it could be trace in Heb 13,14: αὐτοὶ γὰρ 
ἀγρυπνοῦσιν ὑπὲρ τῶν ψυχῶν ὑμῶν. 

- In intransitive use: to lie awake. 
However, when the action of ἀγρυπνέω affects the agent directly, it presents a different 

feature, namely, “to avoid or to banish the willing of to sleep”, as we can see in Ef 6,18: εἰς 
αὐτὸ ἀγρυπνοῦντες. 

Other examples are ἄγω, ἀνατέλλω, ἀναφαίνω, ἀνάγω, ἀπέχω, ἀποστρέφω, ἀνίστημι, 
αὐξάνω, ἀφανίζω, ἀφίημι, ἀφίστημι.  

  
Moreover, the quality of the agent and/or term in itself can modify the lexical meaning 

by producing different features, as can be confirmed in the following lexemes: 
 

ἀγάπη   
- With a non-personal term: love.  
In this first case, ἀγάπη should be defined as “complaisance and adherence to 

something”, as we attest in 2Tes 2,10: τὴν ἀγάπην τῆς ἀληθείας οὐκ ἐδέξαντο. 
- With personal term: closeness. 
When the action of ἀγάπη is related to a human term, the lexeme denotes a state 

manifested in behaviour and is defined as “the will of closeness and the wish of the best to 
someone” as it is attested in 1Jn 5,3: αὕτη γάρ ἐστιν ἡ ἀγάπη τοῦ θεοῦ, ἵνα τὰς ἐντολὰς 
αὐτοῦ τηρῶμεν. 

Other examples are ἀγαπάω, ἀγωνίζομαι, ἀδικέω, ἀναβλέπω, ἀναγκη, ἁγιάζω, ἀδικία, 
αἵρεσις, ἀκαθαρσία, ἀκοή, ἀλήθεια, ἀληθεύω, ἀληθής, ἀληθινός, ἄμεμπτος, 
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ἀνακεφαλαιόομαι, ἀποδέχομαι, ἀντέχω, ἀποδίδομι, ἀποθνῄσκω, ἀσφάλεια, ἀπώλεια, 
ἀποκάλυψις, ἀφαιρέω, ἄφθαρτος, ἀχρεῖος. 

 
 

3.2.4 Relation 
 
As far as the semantic category of Relation is concerned, due the fact that it includes the 
lexemes that establish relationships among themselves, not only prepositions, but also 
adjectives and adverbs, its meaning depends closely on the rest of components of a given 
phrase, as it happens with ἄλλος, -η, -ο.  
 
ἄλλος  

- When the lexeme connects terms of the same kind: another.  
The lexical meaning of ἄλλος following the definitions of DGENT is “which, even if it 

belongs to the same class, it is not the same than another aforementioned”, in other words, 
ἄλλος denotes a numeric distinction between two realities both being of the similar kind, as 
we can observe in Mt 27,61: Ἦν δὲ ἐκεῖ Μαριὰμ ἡ Μαγδαληνὴ καὶ ἡ ἄλλη Μαρία. 

- When the second term is added to a first one: another one.  
In this case, if the new reality is not only similar to the other one aforementioned, but it 

is also numerally added to the first one, then the lexeme is defined as “which is added as 
similar to something aforementioned”, as Mt 13,24 attests: Ἄλλην παραβολὴν παρέθηκεν 
αὐτοῖς λέγων. 

- When the second term is different to the first one: another different. 
Finally, when both terms in the connection are different, we have the third sememe, 

defined as “which is presented as an alternative one to something aforementioned”, as we 
could observe in the example of 1Cor 3,11: θεμέλιον γὰρ ἄλλον οὐδεὶς δύναται θεῖναι. 

 
3.2.5 Determination 

 
Finally, we should take on an account the last group of semantic categories namely 
Determination, which includes words that delimit the sense as the article, deictics, 
numerals, and also those lexemes that delimit time and space. Let us now focus on the 
following example: 
 
ἀναγκαῖος  

- When the adjectival lexeme qualifies an Event: forced, necessary.  
When this lexeme qualifies an action or event means “which must be done”, as in Hch 

13,46: ὑμῖν ἦν ἀναγκαῖον πρῶτον λαληθῆναι τὸν λόγον τοῦ θεοῦ. 
- Qualifying an Entity: indispensable. 
However, if ἀναγκαῖος complements an Entity, then it is defined as “which cannot be 

dispensed with”, as Hch 10,24 attests: συγκαλεσάμενος... τοὺς ἀναγκαίους φίλους. 
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3.3 Extra-linguistic level 
 

Nevertheless, there are some changes of meaning that cannot be explained as consequences 
of contextual factors related to morphology or syntax, but by other reasons. This group of 
lexemes can help us to illustrate how the lexical meaning of each word changes due to 
different contextual factors, such as the rhetoric context, stylistic, cultural, religious, 
formal, etc.  

 
 

3.3.1 Figurative meaning 
 

Sometimes a lexemic meaning can change in different features due to its use in an unusual 
context, generally by following a rhetoric or stylistic effect in the discourse. In those cases, 
even if the lexical meaning is not modified, it is true that it could present diverse features, 
as we attest in the following example: 
 
ἄγριος  

- In a strict sense: wild.  
This contextual factor affects in the same manner other semantic categories. In this case, 

the adjectival lexeme ἄγριος, in its right sense, qualifying a material Entity related to 
backcountry, can be defined as “which happens spontaneously in the country, out of human 
control”. This sememe can be attested in Mt 3,4: ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι 
ἄγριον. 

However, when this adjective depends on an Entity that has nothing to do with 
backcountry, the lexeme acquires a new figurative feature related to impetuosity or bravery, 
and then can be defined as “which by its violence escapes out of human control”. See for 
example ἄγριος in Jud 13: κύματα ἄγρια θαλάσσης olas bravías del mar. 

  
  

3.3.2 Cultural context 
 

Some lexemes can modify their basic meaning by being used in a different context, namely 
cultural or religious that was firstly alien to their lexemic meaning. Examples of the effect 
of this contextual factor could be find in: 
 
ἁλίζω  

- In a strict sense: to salt. 
Ἁλίζω denotes in its basic sememe “to give the flavour of salt to something”, when its 

object of the action, is not a human being and related to a culinary context, as we can attest 
in Mt 5,13: ἐὰν δὲ τὸ ἅλας μωρανθῇ, ἐν τίνι ἁλισθήσεται;  

- In a figurative sense: to preserve.  
However, in a figurative sense, when the object of the action is a human being, ἁλίζω 

changes its basic meaning to “to preserve something from corruption”, as it can be seen in 
Mc 9,49: Πᾶς γὰρ πυρὶ ἁλισθήσεται. 
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3.3.3 Personification and reification 
 

Similarly some lexemes can be personified and/or reified depending on the context they are 
used, as can be attested in the following examples:  
 
ᾅδης  

- In a strict sense: abyss, hades.  
The lexeme ᾅδης can be defined as “a place deep in the earth inhabited by dead”, as it is 

attested in Mt 11,23: ἕως ᾅδου καταβήσῃ. 
- Personified: Hades. 
But ἄδης can appears personified following stylistic reasons, as we can observe in 1Cor 

15,55: ποῦ σου, ᾅδη, τὸ νῖκος;  
 
ἀνάπαυσις  

- In a strict sense: rest, repose. 
The basic meaning of ἀνάπαυσις is “inactivity after a work or a hard task”, as we see in 

Ap 4,8: ἀνάπαυσιν οὐκ ἔχουσιν ἡμέρας καὶ νυκτὸς. 
- Reified: dwelling. 
However, by using the contextual factor, it is possible that ἀνάπαυσις changes its lexical 

meaning for the place for resting, being then defined as “suitable place for being inactive 
after a work or a hard task”, as can be traced in Mt 12,43: διέρχεται δι᾿ ἀνύδρων τόπων 
ζητοῦν ἀνάπαυσιν. 

 
 

4. Conclusions 
 
It is time to draw some conclusions. As we could observe in previous pages the contextual 
factors modify the lexical meaning of a given word in various ways. 

We can say that the different contextual factors are structured around three points: (A) 
morphological changes, (B) syntactic changes, (C) diverse extra-linguistic modifications.  

Based on the systematic establishment of the contextual factors in which the lexeme 
appears, DGENT constructs a definition for each of the new features. Thus the dictionary’s 
user can consult not only the meaning and translation of the lexeme in each passage, but 
also understand why it has changed in meaning. Consequently, he can trace the definition 
and translation of the word in a new context. By using this method, we eliminate the 
confusion caused to users by bilingual dictionaries that normally limit themselves to 
providing the translation with no explanation of the context, thus depriving the user of the 
possibility to get the right meaning. 
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Περίληψη 
 
Σε αυτή την ανακοίνωση παρουσιάζουμε τα συμπεράσματα της έρευνάς μας σχετικά 
με την κατηγοριοποίηση / τυπολογία των λεξικών συμφυρμών. Βασισμένοι σ’ ένα 
εκτεταμένο corpus νεολογισμών από τον δημοσιογραφικό και τον διαφημιστικό λόγο, 
αλλά και από τη λογοτεχνία, προτείνουμε δύο κατηγορίες λεξικών συμφυρμών, τους: 
α) ολικούς (προϊόντα σύμφυρσης) και β) μερικούς (προϊόντα επανετυμολόγησης). Οι 
υποκατηγοριοποιήσεις γίνονται με βάση συγκεκριμένο κάθε φορά μηχανισμό 
σύμφυρσης ή επανετυμολόγησης. Επίσης, παρουσιάζουμε τα πλεονεκτήματα της δι-
κής μας τυπολογικής πρότασης συγκριτικά με άλλες παλαιότερες, ενώ, τέλος, αναφε-
ρόμαστε στον καταλυτικό ρόλο της ομοηχίας ως προϋπόθεσης για τη δημιουργία 
συμφυρμικού προϊόντος.  
 
Λέξεις-κλειδιά: total/ partial blending, blend, etymological reanalysis 
 
 
1. Introduction 

 
In this article we present the results of our research on typology of lexical blending 
phenomena. In our recently published book (Katsouda & Nakas 2013: passim / 227 
onwards) we suggest the following categorization: 
 

LEXICAL BLENDS 
 
 
                      T o t a l                              P a r t i a l  

             (blending outcomes) (outcomes of etymological reanalysis) 
 

We divide lexical blends into two categories: ‘total blends’ (which are always 
blending outcomes) in contrast to ‘partial blends’ (which are always outcomes of the 
etymological reanalysis see  below). 

The most recent Greek bibliography on the subject (to avoid the references back to 
Hatzidakis, Triantafyllidis and Filindas) are Arvaniti (1998), Koutita-Kaimaki & Flia-
touras (2001), Karantzola & Fliatouras (2004), Moisiadis (2005), Katsouda (2009), 
Katsouda & Kritikou (2010), Katsouda (2011), Ralli & Xydopoulos (2012). 

All the above studies refer exclusively to total blends. The only exception is the 
study of Katsouda & Kritikou (2011), in which a limited number of exclusive         
partial blends is examined (the term used in this study is ‘οπτικοί συμφυρμοί’ [to 
translate Bolinger’s ‘visual blends’ (1946)], while Soudek, as will be elaborated, 
suggests the term ‘graphic blends’ (‘γραφηματικοί συμφυρμοί’ in Greek). In our 
recent publication, we preferred to replace both terms by ‘etymological reanalysis’, 
for reasons explained below.  

We believe that this very ‘fresh’ book, titled Aspects to the Neology: Blending and 
Lexical Reanalysis will fill the gap in the relevant literature, as the corpus we have 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1165-1176. Rhodes: University of the Aegean.
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researched provided the opportunity to come to safe conclusions, owing to its quan-
tity, time extent, and variety: 1431 blends (= total blends 518 + 913 partial ones, all 
outcomes of lexical reanalysis). Concerning the variety of our corpus, it has been col-
lected from [i] printed journalism of the last thirty years (mainly newspaper articles); 
[ii] broadcasting / electronic journalism; [iii] advertisement discourse (published in 
the press or independently in leaflets, posters etc.); [iv] invitations to theatre perfor-
mances or other social events, shop signs, demostration banners, graffiti; [v] jokes and 
their variations available on many blogs; [vi] satirical television and radio shows 
(‘Radio Arvila’, ‘Ellinofrenia’ etc.); [vii] children’s literature, both Greek and in 
translation (e.g. Eugenios Trivizas, Thetis Chortiati, Christian Morgestern); [viii] spo-
radic findings in poetry.  

Regarding terminology, we use the terms ‘συμφυρμός’ for the final outcome and 
‘σύμφυρση’ for the procedure, in correspondence to the English terms ‘blend’ and 
‘blending’, as well as the term ‘αφετηριακές λέξεις’ to translate ‘source-words’. There 
is a plethora of relevant terms, in international literature. 

 
 

2. Total blends: A new typology by Katsouda & Nakas (2013)  
 

By ‘total blending’ we refer to the conscious formation of a new lexical unit which is 
the result of clipping and coinage of two existing words, a process which is in any 
case different from that of compounding (as will be elaborated below). The outcome 
of the total blending constitutes a third autonomous word, in relation to the words 
which ‘gave birth’ to it, whose signification / meaning and extralingual referent are 
different from those of the source-words.  

In contrast to the source-words, which are existing words, in the sense that they 
have been coded as already preexisting in the language system or / and in use, the 
blending outcome is not existing, as it does not preexist, but is formed in a way that is 
unpredicted by the language system. In other words, it is not possible for it to be 
included in a predictable, ‘potential vocabulary’ (as Aronoff 1983 and Dressler 2000 
used the term ‘potential word’). The number of blends finally coded varies from 
language to language. The coded blends in Modern Greek are much fewer in com-
parison to thοse in other languages, as in English. 

Concerning the subcategories / types of total blending, we have distinguished a-
mong four procedures / mechanisms (not presenting the same frequency, but applying 
with remarkable regularity): 

  
BLENDING (TOTAL BLENDS)  

Subcategorization based on the blending mechanism 
(i) antegrading  

       ‘εμπροσθοχωρητική (σύμφυρση)’ 
{s1-s1-(S2)}S2           or                {s1-(S2)}S2 

AG.S2 
(ΕθΧ.Σ2) 

 
(ii) retrograding  

‘οπισθοχωρητική’ 
{(S1) -s2 -s2}S2          or                 {(S1) -s2}S2 

RG.S2 

(ΟθΧ.Σ2) 
 

(iii) back-forth-grading  
                               ‘αλληλοεισχωρητική’ 
{s1-s1(-s1s2-)s2-s2}S2  or     {s1(-s1-s1s2)-s2-s2}S2   

BfG.S2 
(ΑεΧ.Σ2) 

    (iv) intrograding 
                               ‘ενδοεισχωρητική’ 

IG.S1 
(ΕεΧ.Σ1) 
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(iv/Ι): {s1-(S2)-s1}S1 
(iv/ΙΙ): {s1-(s2)-s1}S1   

 
These four blending mechanisms cover sufficiently all the individual cases of the 

corpus we dealt with, containing not only examples in Greek but also in many European 
languages. 
 
 
2.1 Antegrading blending  Examples 

 
(a) ταρακουνώ  [tarakunó] < {ταρά(ζω) [tarázo] ‘agitate’  κουνώ ‘shake’ [ku-

nó]} [Greek] 
(b) alcoholiday ‘a protracted party in which large quantities of alcohol are con-

sumed’ < {alco(hol)  holiday} [English] 
(c) Kamelefant < {Kam(el) ‘camel’ + Elefant  ‘elephant‘} [German] 
(d) syntactichien ‘awesome syntactician’ < {syntacti(cien) ‘syntactician’ + chien 

‘dog’} [French] 
(e) prostiputa < {prosti(tuta) ‘prostitute’  puta ‘whore’} [Portuguese] 
 

A new word is formed by the loss of the final part of the first source-word (see the part 
into parentheses) and the penetration (with a move somehow forwards) of the entire 
second source-word, which ‘donates’ to the blending outcome its own phonological, 
morphological and grammar-syntactic features, including its lexical stress.  

The second source-word also donates its own features to the outcomes of the retro-
grading and the back-forth-grading blending, i.e. to three out of four subcategories. 
The fourth subcategory (intrograding blending) is the only one to which the first 
source-word donates to the blending outcome its attributes, among which its lexical 
stress. (The exceptions in all four subcategories are few, thus the rule cannot be sus-
pended). As shown in the right column of the table, the capital S, which represents the 
blending outcome, carries the exponent 2 three times while carrying the exponent 1 
once). 
 
 
2.2 Retrograding blending  Examples 

 
(a) σεξουσία ‘the domination of the sex’ < {σεξ ‘sex’  (εξ)ουσία ‘domination, 

authority’} [Greek] 
(b) ΒΗΜΑgazino ‘the magazine of the newspaper Vima’ < {[Το] ΒΗΜΑ ‘title of a 

Greek newspaper’  (ma)gazinο ‘magazine’} [Greek] 
(c) κόκα-κόλα το! ‘give me five with a coca cola’ < {κόκα-κόλα ‘coca cola’  

(κόλλα) το ‘give me five’} [Greek] 
(d) foolosopher  ‘idiot philosopher’ < {fool  (phil)osopher} [English]  
(e) bedventure ‘adventure in the bed’ < {bed  (ad)venture} [English] 
(f) Bankfurt ‘Frankfurt, a city of banks’ < {Bank  (Frank)furt} [German] 
(g) femmetastique ‘of the women’s fantasy’ < {femme ‘woman’  (fan)tastique 

‘fantasy’} [French] 
(h) boilarina ‘a very fat ballerina’ < {boi ‘οx’  (bai)larina ‘ballerina’} [Portu-

guese] 
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The new word is formed by the loss of the initial part of the second source-word (see 
the part into parentheses) and the penetration (with a move somehow backwards) of 
the entire first source-word. 

 
 
2.3 Back-forth-grading blending  Examples 

 
(a) σφανταλώνω ‘close’ < {σφα(λίζω) ‘close’  (μα)νταλώνω ‘close with 

lanches’} [in a Greek dialect] 
(b) Αυγατηγανιστάν ‘the country of the fried eggs’ < {αβγά τηγα(νητά) ‘fried 

eggs’  (Αφγα)νιστάν ‘Afghanistan} [Greek] 
(c) σκουλικό ‘school bus for worms’ < {σκου(λήκι) ‘worm’  (σχο)λικό ‘school 

bus’} [From a joke: In what transport media do the warms go to school?] 
[Greek] 

(d) Μερκοζί ‘Merkel and Sarkozy’ < {Μέρκ(ελ) ‘Merkel’  (Σαρκ)οζί ‘Sarkozy’} 
[Greek]  

(e) brunch < {br(eakfast)  (l)unch} [English]            
(f) automagically < {automa(tically)  (ma)gically} [English] 
(g) flexicurity < {flexi(bility)  (se)curity} [English]  
(h) Demokratur ‘the dictatorship of the democracy’ < {Demokra(tie)  

(Dikta)tur} [German] 
(i) Teuro ‘expensive euro’ < {teu(er) ‘expensive’  (Eu)ro ‘euro’} [German] 
(k) tapuscrit ‘draft manuscript’ < {tap(er)  (man)uscrit} [French]  
(l) alicament ‘aliment and medicine’ < {ali(ment)  (médi)cament} [French] 

 
The new word is formed by the loss of both the final part of the first source-word and 
the initial part of the second source word respectively. Somehow the two source-
words penetrate each other. 

 
 
2.4 Intrograding blending  Examples 

 
Ι.  

(a) askillity ‘ability and skill’ < {a(bil)ity  skill} [English]  
(b) destarture ‘start of the departure’ < {de(part)ure  start} [English]  
(c) δυσέβερτο ‘Evert, difficult to be found’ < {δυσ(εύρετ)ο ‘difficult to be found’  

 Έβερτ ‘the name of a Greek politician} [Greek] 
(d) RRRVOLVOLLLUUUTTTIIIOOONNN    ‘the Volvo’s revolution’ < {re(vol)ution  VOLVO} [Eng-

lish] 
(e) αποΣΕΒήθηκαν ‘the dangers concerning the Federation of Enterprises are 

averted’ < {απο(σοβ)ήθηκαν ‘[the dangers] are averted’  ΣΕΒ acronym of 
the ‘Federation of Greek Enterprises’} [Greek] 

 
ΙΙ.a 

(a) slithy < {s(lim)y  lith(e)} [English]  
(b) λαχάχανο ‘the titter of cabbage’ < {λά(χα)νο ‘cabage’  χάχα(νο) ‘titter’} 

[Greek] (from a joke) 
(c) Ισπεπονία ‘a country like Spain full of melons’ < {Ισ(πα)νία ‘Spain’  πε-

πό(νι) ‘melon’} [Greek] (from children’s literature) 
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(d) Χαρδαβδέλας ‘the journalist acting like a leech’< {Χαρδα(βέ)λας ‘name of a 
Greek journalist’  βδέ(λλα) ‘leech’} [Greek] (from a joke] 

ΙΙ.b 
(e) διάτανος ‘devil, euphemistically or emphatically’ < {διά(βολ)ος ‘devil’  

(σα)ταν(άς) ‘devil’} 
(f) Ελλεεινίδα ‘wretched (miserable) Greek woman’ < {Ελλ(ην)ίδα ‘Greek wom-

an’  (ελ)εειν(ή) ‘wretched’} [Greek] 
  
The new word is formed via two individual mechanisms: firstly (I), the loss of the 
middle part of the first source-word, where the entire second source-word penetrates, 
and secondly (II), the loss of the middle part of the first source-word, where (II.a) the 
initial part of the second source-word penetrates or (II.b) the middle part of the second 
source-word penetrates.  
 Based on the blending outcomes (not only those in Greek), antegrading blending is 
proved to be the most productive mechanism (in other words, the most frequently oc-
curring subcategory), followed by back-forth grading, retrograding, and, last but not 
least, intrograding blending. 
 

 
3. Two former typologies: Soudek (1978) and Ronneberger-Sibold (2012) 

 
While speaking of the advantages of our typology, we will not discuss the typological 
proposal of Ronneberger-Sibold (2012), which differs greatly from ours: For instance, 
ComMUNICHation (the cited English example of inclusive blending) [cf. our ‘intro-
grading blending’] is, as shown below, only a case of etymological reanalysis (via 
misspelling and use of capital letters), while Tomoffel, as an example of contour 
blending [i.e. of the back-forth-grading, according to our terminology), does not have 
any transparency, 
 

RONNEBERGER-SIBOLD (2012) 
 
 
 
 
B 
L 
E 
N 
D 
I 
N 
G 

 
 
COMPLETE 
BLENDING 
 

TELESCOPE BLENDING 
Kamelefant < {Kam(el)  Elefant} 
Amtsschimmelpilz < Amts(schimmel)  Schimmelpilz 
INCLUSIVE BLENDING 

 ComMUNICHation  
CONTOUR 
BLENDING 
 

                            1< {Tom(ate)  (Kart)offel} 
Tomoffel  

                         2< {Tom(ate)  (Pant)offel} 
SEMI- 
COMPLETE 
BLENDING 

 
  Novasil < {nova  Silber}  

FRAGMENT 
BLENDING 

  Persil  < {Peroxyd  Silikat} 

 
as it may be the result of Tom(ate) + (Kart)offel or of Tom(ate) + (Pant)offel (ac-

cording to Ronneberger-Sibold). The example in the last cell, Persil, the brand name 
of a famous detergent, is certainly a case of acronym, a result of the coinage of the 
initial parts of the source-words and not an example of an individual kind of blending, 
which (according to Ronneberger-Sibold) must be called ‘fragment blending’. 
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Consequently, we have to go back in time to Soudek’s typological proposal for 
English: 

 
 BLENDS 

KATSOUDA &  
NAKAS (2013) 

SOUDEK (1978) 

 
 
 

 
 
 

T 
O 
T 
A 
L 

retrograding 
[RG.S2] 

          A1. CONCATENATED                        
happenident < {happen  (acc)ident} 
          B1. OVERLAPPING                         
bedventure < {bed  (ad)venture} 

[X/y]  
 
[X(s)y] 

antegrading 
[AG.S2] 

          A2. CONCATENATED  
pramateur < {pr(ofessional)  amateur}  
          B2. OVERLAPPING 
animule < {ani(mal)  mule}  
alcoholiday < {alco(hol)  holiday} 

[x/Y] 
 
 
[x(s)Y] 
 

back-forth-grading 
[BfG.S2] 

            A3. CONCATENATED 
bisalo < {bi(son)  ( buff)alo} 
           B3. OVERLAPPING 
frogurt < {fro(sen)  (yo)gurt} 

[x/Y] 
 

[x(s)Y] 
 
 

intrograding  
[IG.S1] 

(Ι):{s1-(S2)-s1}S1 
 
  

(ΙΙ):{s1-(s2)-s1}S1 

           C. IMPLANTED 
askillity < {a(bil)ity  skill}   
destarture < {de(part)ure  start} 
 

 
[x1/Y/x2]    

? 
slithy < {s(lim)y  lith(e)} 

[x1/y/x2]     

  
 
PART 
 IAL 
 

 
etymological 

reanalysis 

D:  GRAPHIC  
SELLebration < {celebration // sell} 
BUYcentennial < {bicentennial // buy} 
BOYsterous < {boisterous // boy} 

[Χ=y1/y2]    

 
In our typology (in the left column) we maintain uniform criteria and terminology: 

four different blending mechanisms form four different categories of total blends. Our 
proposed typology may be newly established in regards to terminology, but is essen-
tially simpler, more consistent, and economical than Soudek’s, who uses four (4) dif-
ferent criteria, some of which overlap: As the relevant table proves, although the 
blends pramateur and animule (in the second cell of the middle column) are formed 
by the same mechanism, that is by antegrading blending, Soudek classifies pramateur 
as a concatenated blend (Α2), because there is no kind of phonetic coincidence in the 
overlapping or deletion area. Animule, on the other hand, is classified as an 
overlapping blend (Β2), because the points of contact between the two source-words 
consist of phonemes, either individual or in groups (see the underlined parts into 
parentheses: the phonetic coincidence between ~mal and ~mule). Employing the same 
two criteria, he also splits the rest of the examples which are outcomes of the same 
blending mechanism for both the retrograding (in the first middle cell) and the back-
forth-grading (in the third cell). On the contrary, for all the examples classified as 
implanted blends (in the fourth cell), Soudek’s criterion is now the blending mech-
anism of implantation / infixation of the entire second source-word (or of a part of it) 
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in the middle of the first source-word (cf. intrograding, according to our terminology). 
Soudek does not provide any example of his type [x1/y/x2] of implantation (hence, the 
question mark in the 5th cell –Lewis Carroll’s emblematic example, slithy, was added 
by us). Moreover, he disregards the fact that in the majority of the infixed blends there 
is a phonetic coincidence between the source-words.  

The latter (i.e. partial homophony) also applies in a catalytic and imperative man-
ner to the etymological reanalysis / partial blends (this is obvious in the few examples 
cited by Soudek in the last cell D: Graphic blends). See Nakas, Magoula & 
Kapothanasi (2010) for these phenomena of homophony.  

Thus, based on our previous work, we present in our book examples like the fol-
lowing ones. They are cited in a descending order, according to the number of com-
mon phonemes between source-words (the example of 7 common phonemes first, 
followed by examples of 6, 5… common phonemes, and so on [/ζ or ζ/ζ΄ = types of 
minimal pairs]): 

  
(a) [title:] Φοβερίζουν με νέο Ασφαληστρικό ‘an extortionate or a predatory insur-

ance system’ [text:] Τον μπαμπούλα μιας νέας «μεταρρύθμισης» στο Ασφαλι-
στικό επισείει και πάλι η κυβέρνηση, αυτή τη φορά με το Πρόγραμμα Σταθε-
ρότητας και Ανάπτυξης 2008-2011, το οποίο υπέβαλε στις Βρυξέλλες, προβλέ-
ποντας επιδείνωση των προβλημάτων για το ...2050 [ ] (newspaper 
Eleftherotypia, 3.2.09) 

(7) / ζ7 {ασφα(λιστικό) [asfalistikó] ‘insurance’  ληστρικό [listrikó] 
‘brigandish’} 

 

(b) [A:] Πώς λέγεται το ελεφαντάκι που έπεσε μέσα σε χαντάκι; [B:] Ελεχαντάκι 
‘baby-elephant which fell into a ditch’ (joke)  

(ζ6) / ζ΄6 {ελε(φαντάκι) [elefandáci] ‘baby-elephant’  χαντάκι [xandáci] 
‘ditch’} 

 

(c) [A:] Ποια είναι τα νεοκλασικά διακοσμητικά σπιτιών που φοριούνται και από 
απατημένους συζύγους; [B:] Τα ακροκέρατα ‘antefixes which a cuckold hus-
band puts on as ornaments’ (joke) 

(ζ5) / ζ΄5 {ακρο(κέραμα) ‘akrocérama] ‘antefixes’  κέρατα} [cérata] 
‘horns’}. 

 
 
4. Advantages of our typology 

 
The favorable condition for the formation of a blend, i.e. the catalytic effect of the 
partial coincidence between the signifiers of the two source-words, has been already 
pointed out by many, such as Schmid for German, Gries for English, Conçalves for 
Portuguese. Referring to our corpus, we also processed our material statistically: in al-
most 90% (89,72) of total blends, source-words have usually 2-4 phonemes in com-
mon (they normally share one to eight morphemes). Only 10,28% of source-words do 
not have any phonemes in common (in the overlapping area), thus producing mere 
concatenated blends (the term ‘concatenated’ as used by Soudek), such as pramateur 
< professional + amateur.  

The linking vowel -o-, characteristic of Greek composition, is absent in the blend-
ing procedure. While in composition we deal with morphemes and stems, in blending 
we deal with morphological splits, which may be random and unpredictable, but are 
coined with regularity (they are formed by specific mechanisms). We agree with all 
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who consider blending ‘a deliberate extragrammatical composition’. The distinctive 
features of successful blending are transparency and recoverability of the source-
words within the blend. Recoverability determines the order of the source-words. The 
reason why only few blending outcomes are adopted in standard language use is their 
direct dependence on communication circumstances (this is why every blend in our 
book is cited within an appropriate context). 

 
 
5. The partial blending 
 
In the last part of this paper, we are going to present our typological proposal for part-
ial blends or lexical reanalysis outcomes (using titles and one indicative example for 
each subcategory). We will jystify the choice of the previous terms as follows: Lexical 
reanalysis is defined as the reanalysis of an existing lexical unit and not as the out-
come of the coinage of existing words, as the term blend seems to state by definition. 
The outcome of the lexical reanalysis exists as congenital coexistence, as a preexisting 
or latent combination. It is not the product of an unnatural crossing, in the sense of a 
non-systematic coinage. In other words, an existing lexical unit (‘hidden’ or blended 
in the sense of an overlap) emerges from another existing lexical unit. The neologism 
in this respect does not lie in the formation of a new linguistic sign, but in the emer-
gence of a preexisting linguistic sign from within the signifier of another word.  
We traced the following mechanisms / media of emergence:  

 
 

5.1  Etymological Reanalysis through typography  Examples 
 
Etymological reanalysis  (I) through the exclusive usage of print (fonts, change of the 
font’s color, usage of capital letters), such as 
 

(a) Η Αθήνα αλλάζει ‘Athens lives by changing’ (political campaign slogan of a 
candidate mayor) 

{αλλάζει [alázi] ‘it changes’ // ζει [zí] ‘it lives’} 

 
 

(b) ΠρωΤΟΣΤατήσαμε ‘we are the protagonists in making toasted sandwiches’ 
(commercial for toasted bread) 

{πρωτοστατήσαμε  [protostatísame]  ‘we are the protagonists / architects’ // 
τοστ [tóst] ‘toasted bread’}  

 

(c) Ανακαλύπτουν το παρακράτος ‘they uncover the parastate, although they cover 
it’ (see the newspaper front page headlines, below) 

{ανακαλύπτουν [anakalíptun]  ‘uncover’ // καλύπτουν [kalíptun] ‘cover’  
etymological relation} 
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(II)  through the usage of acronyms / initialisms  
 

(d) αΝΑΤομία ‘anatomy of the Navy Pension Fund’ (title of journal article) 
{ανατομία ‘anatomy’ [anatomía] // ΝΑΤ [nát] acronym of the ‘Navy Pension 

Fund’} 
 

(e) ΜΑΤαιότης… ‘vainness of the riot police’ (title of journal article)  
{ματαιότης [mateótis] ‘vainness’ // MAT [mát] acronym of the riot police, 

meaning ‘Units for the Reinstatement of Order’} 
 

(III)  through the usage of Latin alphabet 
 

(f) SCHOOLΗΚΙ  ‘school worm’ (name of a school magazine) 
{σκουλήκι [skulíci] ‘worm’ // school} 

 

 (g) Τα πτυχία copy-s κτώνται ‘university degrees obtained strugglingly and by 
plagiarism’ (graffiti on the wall of the university)  

{κόποις [kópis] ‘strugglingly’ // copy] 
 

 
5.2 Εtymological Reanalysis through the usage of punctuation marks  Examples 

  
(a) προ(σ)κλήσεις ‘invitation and challenges’  

{προσκλήσεις [prosklísis] ‘invitations’ // προκλήσεις [proklísis] ‘challenge’,  
etymological relation} 

  

(b) υπερ … βολικό ‘excessive and convenient’ (commercial of a nonstick skillet) 
{υπερβολικό [ipervolikó] ‘excessive’ // βολικό [volikó] ‘convenient’,  

etymological relation} 
 
 

5.3 Εtymological Reanalysis through the usage of misspelling  Examples 
  

(a) Απορρο-φυτικά ‘absorbent and vegetal’ (commercial of absorbent pads) 
{απορροφητικά [aporofitiká] ‘absorbent’ // φυτικά [fitiká] ‘vegetal’ 
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(b) ΤΥΠΟτένιος ‘paltry Press’ (name of a newspaper column) 
{τιποτένιος [tipotéɲos] ‘paltry’ // Τύπος [típos] ‘Press’} 

 
 

5.4 Εtymological Reanalysis through the usage of symbol  Examples 
  

(a) [ ] Τώρα ΔΕΝ  ΜΕ. ΑΚΟΥΜΕ ‘[ ] now, we don’t speak but we listen’ (adver-
tisement of the radio station EVA [‘Eve’] 106,6 FM)  

{μιλάμε [miláme] ‘we speak’ // μήλα [míla] ‘apples’ 
 

(b) 4U or 4 you (instead of ‘for you’ in sms / mail)  
{4, four [fōr] // for [fәr]} 

{U [yu:] // you [yu:]} 
 

5.5 Successive and Combined blending  Examples 
  

We have also successive partial blends, as: 
 

(a) Αγαπητέ κύρι€ Δι€υθυντά ‖ Σ€ αυτή τη ζωή τα θέλω μας €ίναι λίγο ως πολύ γνω-
στά. Πιστ€ύω ότι [ ] ‘Dear Director, In this life our desires are more or less 
known. I believe that [ ]’ (a fictional letter of an employee requesting salary in-
crease from his boss) 
   {κύριε ‘sir’, Διευθυντά ‘director’, σε ‘in’, είναι ‘it is’, πιστεύω ‘I 

believe’  // € ‘the symbol of euro’} 
 

We have combined partial blending cases, such as:  
 

(b) Έκλεβαν ΠΑΝΤΕΙΟτρόπως ‘they embezzled in every way in Panteio Univer-
sity’ (title of journal article) 

 {παντοιοτρόπως [pandiotrópos] // Πάντειο [pándio] ‘Panteio University’  
misspelling + capital letters}  

 
 

(c)  Του Κηρίου ΔΕΗθώμεν! ‘let’s pray for light to the Lord of PPC’  
  {κυρίου [ciríu] ‘Lord’ //  κηρίου [ciríu] ‘candle’  

                                                   + 
 δεηθώμεν [ðeiθómen] // ΔΕΗ [ðeí] ‘acronym of  the Greek Public Power 

Corporation’  misspelling + acronym} 
 

Analogically to the combined application of some figure of speech (as the double 
contrasts, the double repetitions etc.) we found in our corpus cases of double partial 
blending, as:  

 
(d)  ΑΡΑ…ΖΩ ‘I chill out and consequently  I live’ (wall graffiti)  

{{αράζω [arázo] ‘I chill out’ // άρα [ára] ‘consequently’}  
                                                   + 

αράζω [arázo] ‘I chill out’ // ζω [zó] ‘I live’}  
 

 
Or cases of triple partial blending cases: 

 
 (c)  μίλα, ρε! [míla re] ‘eh you, speak’ (expression during police interrogation) 
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 {μίλα, ρε! [míla re] // μι [mí] ‘note of the pentagram’,  
+ λα [lá] ‘note of the pentagram’  

+ ρε [ré] mi ‘note of the pentagram’ 
 

as well as double total blending cases, as: 
 

(d) Edhard Schroiber ‘the name of the supposedly candidate chancellor as it has 
been written in the journalistic headlines during the election campaign of 2002 
in Germany, outcome of the coinage of two Christian names and two last 
names’ (Schmid (2003):   

{<Ed(mund)[1α] Stoiber[1β]  (Ger)hard[2α]  Schröder[2β]> +  
<Gerhard[2α]  Schr(öder)[2β]  Edmund[1α] (St)oiber[1β]>} 

οr 
 

Ed(mund)[1α]      (St)oiber[1β] 

(Ger)hard[2α]   Schr(öder)[2β] 
Edhard 

[1α x 2α]         
Schroiber 

[2β x 1β] 
 

(See Katsouda & Nakas 2013 for further analysis and examples). 
 
 
6. Conclusion 

 
Although many newly formed words (such as the occasional blends) are not estab-
lished in the vocabulary, they are nevertheless as if not more important as the per-
manent or the coded neologisms, insomuch as they create dashing combinations and 
show (and they determine as well)  the continuously renewing limits of our language 
(Christofidou, see Katsouda & Nakas 2013: 16-17). 
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Abstract 
 
The starting point of this research is set by the need to answer several questions 
concerning sexism in language, especially those regarding the presence of this social 
problem in Greek language and how this issue determines the language but it also 
represents a mirror of reality. More specifically, we aim to present this controversial 
issue within the field of language and gender, and the existence of stereotypes in the 
books of Greek as a Second / Foreign language. Our methodology uses the listing of 
the morphological categories in nouns, the research for detection and analysis of 
sexist language in these categories and finally, the collection and presentation of 
representative samples included in the textbooks.  
 
Λέξεις-κλειδιά: διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Γ2, γλωσσικός σεξισμός, 
γλωσσικός σεξισμός και μορφολογία, διδακτικές προτάσεις  
 
 
1. Εισαγωγή 

 
Εφαλτήριο της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάγκη για να απαντηθούν κάποια 
ερωτήματα, που αφορούν γενικά σε θέματα γλώσσας και φύλου αλλά και πιο 
συγκεκριμένα στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας σε 
αλλόγλωσσες μαθήτριες και αλλόγλωσσους μαθητές. Στόχος μας είναι η 
καταγραφή αυτού του κοινωνικού και κατ’ επέκταση γλωσσικού ζητήματος, με 
αναφορά σε ποικίλα παραδείγματα ονομάτων της ελληνικής από τα εγχειρίδια 
διδασκαλίας της ελληνικής ως Γ2. Μέσω της συγκέντρωσης και αντιπαραβολής 
αντιπροσωπευτικών δειγμάτων των ουσιαστικών και των επιθέτων της νέας 
ελληνικής από τα διδακτικά εγχειρίδια, θα επιδιώξουμε την προβολή και ανάλυση 
του φαινομένου του γλωσσικού σεξισμού που εμφανίζεται σε αυτά. Και 
ορμώμενοι από αυτά τα δεδομένα θα αναδείξουμε τα συμπεράσματά μας και θα 
παρουσιάσουμε χρήσιμες προτάσεις, οι οποίες θα συνεισφέρουν από τη μία 
πλευρά στο έργο των διδασκουσών και διδασκόντων, στη διδασκαλία των 
ονομάτων, και από την άλλη πλευρά στο μαθητικό κοινό, το οποίο θα λαμβάνει, 
θα μαθαίνει και θα κατακτά ένα γλωσσικό μη σεξιστικό εισαγόμενο.  
 
 
2. Η ελληνική ως Γ2 
 
Η κατάκτηση της μητρικής ή πρώτης γλώσσας / Γ1, αποτελεί αυτονόητο επίτευγμα 
για οποιοδήποτε φυσιολογικό ανθρώπινο ον. Η κατάκτηση μίας ή περισσότερων 
γλωσσών / Γ2, αποτελεί συνήθως μια μακρά και επίμοχθη διαδικασία, με αβέβαιο 
αποτέλεσμα. Και αυτό συμβαίνει, διότι η κατάσταση για τις μαθήτριες και τους 
μαθητές μιας ξένης ή δεύτερης γλώσσας είναι διαφορετική, καθώς συναντούμε 
ποικιλία στις ηλικίες, στα κίνητρα, στην έφεση, στις στρατηγικές, στα 

Ή
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περιβάλλοντα, στις Γ1 του μαθητικού κοινού (Μπέλλα 2007: 19, 28-29). Συνεπώς 
τόσο η διδασκαλία όσο και η κατάκτηση και η εκμάθηση της Γ2 αποτελούν 
σύνθετες διαδικασίες, κατά τις οποίες είναι αναγκαίο να δοθούν χρήσιμες 
συμβουλές και απλές και σαφείς προτάσεις, ώστε αφενός οι ξένες μαθήτριες και οι 
ξένοι μαθητές να διευκολυνθούν στην εκμάθηση της ελληνικής και αφετέρου να 
κατακτήσουν ένα ικανοποιητικό επίπεδο ελληνομάθειας, που θα αντικατοπτρίζει 
τα νέα ελληνικά του σήμερα και τους ανθρώπους του τώρα. 
 
 
3. Γλώσσα και σεξισμός 

 
Η γλώσσα αποτελεί το βασικό μέσο για την επικοινωνία των ανθρώπων. Είναι η 
γέφυρα των μηνυμάτων μεταξύ των ανθρώπων και της ιδεολογίας τους και μέσω της 
κατάκτησης και της χρήσης της γλώσσας, οι άνθρωποι ασκούνται στην αφομοίωση, 
την περιγραφή και έκφραση των σκέψεων και των συναισθημάτων τους αλλά και στη 
γέννηση της πραγματικότητας. Γενικά, η γλωσσική συμπεριφορά προσδιορίζει το 
κοινωνικοπολιτισμικό, μορφωτικό επίπεδο αλλά και την καθεστηκυία τάξη 
πραγμάτων μιας κοινωνίας. Συνεπώς, υπάρχουν διαφορές στη χρήση της γλώσσας, 
λόγω του διαφορετικού κοινωνικού, πολιτισμικού, μορφωτικού, ηλικιακού επιπέδου 
αλλά και του περιβάλλοντος στο οποίο βρίσκονται κάθε φορά. Όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά, ανάμεσα σε αυτά και το φύλο,  αποτελούν μέρος της ταυτότητας του 
κάθε ατόμου ξεχωριστά και της κοινωνίας συνολικά. 

Στην ελληνική γλώσσα, ο όρος του «βιολογικού» φύλου (sex)  πραγματώνεται ως 
«κοινωνικό» (gender) – κοινωνικός σεξισμός και αντανακλάται τόσο στον προφορικό 
όσο και στο γραπτό λόγο με το «γραμματικό» γένος – γλωσσικός σεξισμός, ο οποίος 
εμφανίζεται στα βασικά επίπεδα ανάλυσης του συστήματος της νέας ελληνικής 
(Lakoff 1975: 35-48, Παυλίδου 2002: 15-30, 1984: 69-79, Pavlidou 1991: 279-289). 
Η ελληνική γλώσσα έχει πολλά στοιχεία που υποδηλώνουν και εκφράζουν κοινωνικό 
ρατσισµό και, ειδικότερα, σεξισµό απέναντι στο θηλυκό γένος. Σεξισμός είναι η 
πρακτική της διάκρισης του ατόμου με γνώμονα το φύλο του. Στη σύγχρονη 
κοινωνία, η διάκριση αυτή γίνεται εις βάρος των γυναικών, γεγονός που 
αντικατοπτρίζεται με το γλωσσικό σεξισμό, δηλαδή με τη γλωσσική μας χρήση και 
συμπεριφορά (Τσοκαλίδου 1996: 50). Σε µία κοινωνία πατριαρχική, ο γυναικείος 
λόγος βρίσκεται στο περιθώριο, οι άντρες έχουν αισθητά µεγαλύτερη πολιτική και 
οικονοµική δύναµη και συνεπώς, το φύλο που υποτιµάται, και γλωσσικά, είναι το 
γυναικείο.  
 
 
3.1 Γλωσσικός σεξισμός και μορφολογία ονομάτων ελληνικής ως Γ2 
 
Η διάκριση μεταξύ αντρών και γυναικών, γίνεται περισσότερο αισθητή στα βασικά 
επίπεδα της γλωσσικής ανάλυσης, στο Μορφολογικό, στο Συντακτικό (π.χ. ο Κώστας 
και η Μαρία, το αντρόγυνο) και το Σημασιολογικό (π.χ. η γυναικοδουλειά) επίπεδο. 
Από αυτά στην εργασία μας εστιάζουμε στη Μορφολογία και παρουσιάζουμε αρκετά 
παραδείγματα εμφάνισης του γλωσσικού σεξισμού, που βρίσκονται στο διδακτικό 
υλικό της ελληνικής ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας. 

Γενικά, στη γραμματική της νεοελληνικής όλα τα ονόματα διακρίνονται σε τρεις 
τάξεις κλιτικών παραδειγμάτων, την πρώτη, τη δεύτερη και την τρίτη κλίση, για 
παράδειγμα: άνθρωπος (αρσενικό), καρέκλα (θηλυκό), τετράδιο (ουδέτερο). Τα 
ουσιαστικά της ελληνικής είναι «σημαδεμένα» ως προς το γραμματικό γένος και 
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μάλιστα, αυτά που δηλώνουν πρόσωπο είναι «σημαδεμένα» μορφολογικά ως προς το 
φύλο. Το ίδιο συμβαίνει και στα επίθετα, π.χ. ο καλός – η καλή – το καλό (με πρώτη  
παρουσίαση πάντα του αρσενικού γένους και με καταλήξεις που «σημαδεύουν» 
μορφολογικά το γένος). Πίσω από αυτές τις μορφολογικές συμμετρίες συχνά 
κρύβονται και σημασιοπραγματολογικές ασυμμετρίες, στον τρόπο με τον οποίο 
εγγράφονται στη γλώσσα το θηλυκό και το αρσενικό, που φανερώνουν τη «μικρή 
διαφορά» και τις μεγάλες συνέπειες (Παυλίδου 2002: 15-30). 

Ανάμεσα στα κλιτικά παραδείγματα υπάρχουν επικαλύψεις, για παράδειγμα ο 
άνθρωπος (αρσενικό), η οδός (θηλυκό), το μέρος (ουδέτερο), δηλαδή δεν υπάρχει 
ισομορφία μεταξύ των τιμών του γραμματικού γένους και των μορφολογικών τάξεων 
(Παυλίδου 2002: 42). Συγκρίνοντας την ελληνική με διάφορες γλώσσες του κόσµου 
(Cameron & Coates 1988: 14-15) όπως με τα γερµανικά, τα γαλλικά, τα ιταλικά, 
γίνεται εµφανές ότι το γραµµατικό γένος σχετίζεται με το φύλο. Η ιεράρχηση 
αρσενικού, θηλυκού και ουδέτερου, στην κλίση των ουσιαστικών και των επιθέτων 
έχει καθιερωθεί και μέσα από αυτήν υποδηλώνεται µια κοινωνικοπολιτική ιεραρχία, 
που απαιτεί τη συγκεκριµένη σειρά δίνοντας προτεραιότητα στο αρσενικό γένος και 
φύλο. Η χρήση αρσενικού ως του επικρατέστερου γένους και αυτού που 
αντιπροσωπεύει το ανθρώπινο είδος ισχύει  στερεοτυπικά σε όλες τις ευρωπαϊκές 
γλώσσες που έχουν γραµµατικό γένος και αυτή είναι η «γενετική» ή «ρυθµιστική» 
χρήση του αρσενικού τύπου (Μακρή-Τσιλιπάκου 1995: 439).  

Στα ελληνικά, το γραμματικό γένος σημαδεύει κι όλα τα κύρια ονόματα, εκτός από 
περιπτώσεις δανεισμού, π.χ.: Γιάννης, Κώστας, Γιώργος, Ελένη, Μάρω, Στέλα, ενώ 
Μαρκ, Τσάρλς, Κέιτ. Αμφισημία, όμως, προκύπτει στις περιπτώσεις που βλέπουμε τα 
ονόματα κατά την κλίση τους, δηλαδή στις υπόλοιπες πτώσεις, πλην της 
ονομαστικής, όπως στη γενική, π.χ. του Γιάννη, του Κώστα, στην αιτιατική, π.χ. το(ν) 
Γιάννη, τον Κώστα και κλητική, π.χ. Γιάννη, Κώστα. Τότε, μπορεί στο αλλόγλωσο 
μαθητικό κοινό να προκύψει σύγχυση λόγω των καταλήξεων -α & -η, που είναι 
κοινές με τις καταλήξεις των θηλυκών ονομάτων, π.χ.  Στέλα, Ελένη. Αυτό, βέβαια, 
που διακρίνει τα γένη είναι η παρουσία του άρθρου ή κάποιων άλλων 
προσδιορισμών. 

Στα επώνυμα συναντούμε ακόμα μια διαφοροποίηση, ένα έμμεσο «σημάδεμα». 
Έτσι, στα ελληνικά λέμε, σε αντίθεση με άλλες γλώσσες: Κουτράκης, Παπαπέτρος, 
Καρράς, αλλά για τα θηλυκά λέμε: Κουτράκη, Παπαπέτρου, Καρρά, δηλαδή 
χρησιμοποιείται η γενική των αρσενικών ουσιαστικών για τη δήλωση του θηλυκού, 
ως «η κυρία του κυρίου» και κατ’ επέκταση το ίδιο συνέβαινε παλαιότερα με το 
σύζυγο και  το ίδιο συμβαίνει τώρα με το επώνυμο των παιδιών, που έχουν, συνήθως, 
το όνομα του πατέρα τους (Παυλίδου 2002:50). Το οικογενειακό όνομα για τις 
γυναίκες δεν είναι παρά η γενική κτητική του επιθέτου του πατέρα τους, αλλά και 
μετά το γάμο η εξάρτηση μεταφέρεται στο σύζυγο. Πέρα δηλαδή από το γεγονός ότι 
μ’ αυτόν τον τρόπο δηλώνεται η εξάρτηση ενός προσώπου από ένα άλλο, η εξάρτηση 
αυτή είναι από τον πατέρα-άντρα ή σύζυγο και όχι από τη μητέρα. Μάλιστα, η 
εξάρτηση αυτή μπορεί να κατανοηθεί καλύτερα σε παραδείγματα, που ένας άντρας 
προσφωνείται με το πατρικό όνομα της συζύγου του, έχοντας καθαρά προσβλητικό 
χαρακτήρα για το αντρικό πρόσωπο. Ανάλογα παραδείγματα συναντούμε και στα 
εγχειρίδια της ελληνικής ως Γ2, που παρουσιάζουν εικόνες από αστυνομική 
ταυτότητα ή ένα προσκλητήριο γάμου και συμπεριλαμβάνουν ελληνικά κύρια 
ονόματα και επώνυμα: 
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Στην ελληνική γλώσσα, το γραμματικό γένος ισχύει για όλα τα μέρη του λόγου 

που προσδιορίζουν τα ουσιαστικά, δηλαδή τα άρθρα, τα επίθετα και τις αντωνυμίες, 
π.χ. ο καλός καταρτιζόμενος (μαθητής) ο οποίος διακρίθηκε ..., οι καλοί  
καταρτιζόμενοι (μαθητές) οι οποίοι διακρίθηκαν, καθένας από εσάς μπορεί να το 
επιτύχει αυτό, κανένας δεν είναι καλύτερος από τον άλλον κ.ά. (Τσοκαλίδου 1996: 25). 
Η πιο εμφανής ασυμμετρία είναι η γενικευτική χρήση του αρσενικού γένους, που 
απενεργοποιεί τη χρήση του θηλυκού, αφού το «αρσενικό είναι γενικά το ισχυρότερο 
προσωπικό γένος» (Τζάρτζανος 1991: 47, Τριανταφυλλίδης 1978: 216). Έτσι, λέμε 
ότι ο φοιτητής έχει το δικαίωμα να δει ξανά το γραπτό του / οι φοιτητές έχουν το 
δικαίωμα να δούνε ξανά το γραπτό τους, υπογράφουμε ως δηλών ή αιτών, λέμε Ποιος 
είναι;, απαντάμε Άλλος!, ακόμα κι όταν η φωνή του συνομιλούντος ατόμου είναι 
γυναικεία. Έπονται χαρακτηριστικά παραδείγματα γενικευτικής χρήσης του 
αρσενικού γένους από εγχειρίδια της ελληνικής ως Γ2:  

Ελληνικές παροιμίες για τη φιλία 
Αν δεν έχεις φίλο, είσαι μ’ ένα χέρι… 

Δείξε μου το φίλο σου, να σου πω ποιος είσαι. 
Ο καλός φίλος στην ανάγκη φαίνεται. 

Αγάπα τον φίλο σου με τα ελαττώματά του. 
Οι καλοί λογαριασμοί κάνουν τους καλούς φίλους. 
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Εκτός από τον εξοβελισμό του θηλυκού, προκύπτουν και αμφισημίες αλλά και 

αντιφάσεις, καθώς ναι μεν το αρσενικό μπορεί να αναφέρεται σε ένα σύνολο αντρών, 
μπορεί ωστόσο να αναφέρεται και σε μια ομάδα αντρών και γυναικών ή και μόνο 
γυναικών, όπως: Ο φοιτητής έχει το δικαίωμα παράτασης της φοίτησής του σε 
περίπτωση εγκυμοσύνης, δημιουργώντας έτσι μία κωμική αντίφαση. Η ίδια ισχύς 
παρατηρείται και σε περιπτώσεις συμφωνίας, όταν λέμε ο ξάδερφος και η ξαδέρφη 
μου ήταν πολύ ανήσυχοι. Ακόμη και στη σειρά των λέξεων, στη σύνταξη, 
πρωτοστατεί το αρσενικό, όπως ο Πέτρος και η Σοφία, με ελάχιστες εξαιρέσεις 
(Κυρίες και κύριοι, η νύφη κι ο γαμπρός), που είναι στερεότυπες (Τσολακίδου 1996: 
26-27). 

Επίσης, γλωσσικό σεξισμό συναντούμε και σε πολλά επαγγέλματα ουσιαστικά. 
Αριθμητικά και μόνο υπρέχουν τα επαγγέλματα που αφορούν στους άντρες. 
Επιπλέον, παρατηρούμε, αν και υπάρχουν ποικίλες καταλήξεις που θα μπορούσαν να 
χαρακτηρίσουν το θηλυκό ουσιαστικό, μόνο το αρσενικό γένος, χωρίς καμία 
αναφορά στο θηλυκό, π.χ. ο κρεοπώλης, ο ψαράς, ο ιχθυοπώλης, ο υδραυλικός  
(Μπαμπινιώτης 2002: 963, 2007, 798, 1846) ή παρουσιάζουν διαφορετικούς τύπους, 
όπως η σκηνοθέτις, η λογοτέχνις, τους οποίους συναντούμε σπανιότατα καθημερινά 
και καθόλου στα βιβλία της ελληνικής ως Γ2 (Παυλίδου 2002: 47). Ακόμα, πολλά  
θηλυκά επαγγελματικά ονόματα έχουν κατάληξη -ος, η οποία «επικαλύπτει» το 
θηλυκό γένος. Οι μελέτες ασχολούνται γενικά με επαγγελματικά ουσιαστικά σε -ος, 
αλλά δεδομένου ότι έχουν εισαχθεί ήδη στη δημοτική αρχαιόκλιτα θηλυκά με την 
κατάληξη αυτή, π.χ. η είσοδος, δε θεωρείται απαραίτητο να αλλάζει στο θηλυκό η 
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κατάληξη. Επομένως η ασάφεια ως προς το γένος αίρεται με την πρόταξη του 
αντίστοιχου άρθρου (Κριαράς 1987: 102, Τσοπανάκης 1994: 227, 265).  

Η πιθανότητα των λαθών αυξάνεται και δη σε ένα κοινό που μαθαίνει τα ελληνικά 
ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα, καθώς είναι φανερό σε ουσιαστικά, όπως: γιατρός, 
δικηγόρος, ζωγράφος, μηχανικός, πρόεδρος, οδηγός, φωτογράφος, ηθοποιός, ταμίας, 
αρχιτέκτονας, γραμματέας, εισαγγελέας, βουλευτής κ.ά., ότι οι καταλήξεις τους είναι 
αρσενικού γένους. Ωστόσο, οι λέξεις αυτές αναφέρονται τόσο σε άντρες όσο και σε 
γυναίκες. Για παράδειγμα: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Προκύπτουν, συνεπώς, προβλήματα, όπως αδυναμία χρήσης του σωστού άρθρου 

και άλλων προσδιορισμών, διότι το γένος είναι αδιαφανές, αμηχανία απέναντι σε 
αδικαιολόγητους, εντούτοις, υπαρκτούς τύπους, όπως: Κυρία πρόεδρος, σχηματισμό 
ανύπαρκτων θηλυκών επαγγελματικών ουσιαστικών λόγω σύγχυσης, π.χ.: η ταμία*, η 
βουλευτή* κ.ά. (Τσαγγαλίδης 2008: 15). Επιπροσθέτως, σύγχυση πιθανόν να 
προκύψει στις μαθήτριες και στους μαθητές όσον αφορά στον αριθμό των 
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επαγγελματικών ονομάτων, αφού και πάλι, όπως προαναφέραμε, οι καταλήξεις είναι 
κοινές, π.χ. ο γιατρός < οι γιατροί, η γιατρός < οι γιατροί. Σε αυτήν την περίπτωση, 
επειδή και το άρθρο είναι κοινό, το γένος θα γίνει ίσως αισθητό από κάποιο άλλο 
μέρος του λόγου που παρουσιάζεται στο περικείμενο. Για τη δυσκολία αναγνώρισης 
του φύλου σε περίπτωση άναρθρης χρήσης του ουσιαστικού ή έναρθρης χρήσης, όταν 
η λέξη αναφέρεται στην ονομαστική ή στη γενική του πληθυντικού, π.χ. οι δήμαρχοι - 
των δημάρχων, ως εναλλακτική λύση προτείνεται η δυνατότητα προσθήκης 
προσδιορισμών δηλωτικών του φύλου, π.χ. γυναίκες δήμαρχοι (Κλαίρης & 
Μπαμπινιώτης 2001: 55-56). Ωστόσο, στα ελληνικά και ακόμη περισσότερο στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως Γ2 είναι πιο δύσκολη η διάκριση κάποιων 
επαγγελματικών ουσιαστικών, στα οποία θα χρησιμοποιούνται οι δηλωτικοί 
προσδιορισμοί του φύλου από τα άλλα στα οποία δε θα χρησιμοποιούνται. 

Και αυτή η κυριαρχία του αρσενικού γένους που υπάρχει στη γλώσσα, 
αναπαριστάται στα εγχειρίδια και ποσοτικά. Δηλαδή, οι αναφορές σε άντρες που 
εργάζονται, σε κείμενα, ασκήσεις, λεξιλογικούς πίνακες, κλιτικά παραδείγματα κ.ά. 
υπερτερούν έναντι των γυναικών. Έτσι, καθίστανται ακόμα πιο δυσδιάκριτα τα 
θηλυκά επγγελματικά ονόματα. Για παράδειγμα, στα εγχειρίδια διδασκαλίας της 
ελληνικής ως Γ2 συναντούμε: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Γενικά, υπάρχουν τρεις δυνατότητες νεολογισμού για την αναφορά σε γυναίκα, η 
ανδρογυνοποίηση, π.χ. ο γιατρός, ο γιατρός, η κοινοποίηση, π.χ. ο γιατρός, η  γιατρός 
και η θηλυκοποίηση, π.χ. ο γιατρός, η γιατρίνα. Πιο συγκεκριμένα, στα σύγχρονα 
λεξικά της νέας ελληνικής γλώσσας στη θέση τους υπάρχουν προτάσεις για τις 
αντίστοιχες λέξεις θηλυκού γένους: γιατρίνα, δικηγορίνα, αρχιτεκτόνισσα, βουλευτίνα.  
Βεβαίως, υπάρχουν και αντίθετες απόψεις, ότι με τη χρήση αρσενικών και θηλυκών 
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καταλήξεων υποτιμάται το γόητρο των επαγγελμάτων (Τριανταφυλλίδης 1978: 333) 
ή ότι αποτελούν λέξεις που εναντιώνονται στην τάξη του κόσμου (Φραγκουδάκη 
1989: 44), γιατί παραβλέπουν το γλωσσικό αίσθημα. Όλα αυτά συμπεριλαμβάνονται 
μεν στο σημασιολογικό επίπεδο, συγκαταλέγονται δε και στο μορφολογικό, εξαιτίας 
των καταλήξεων που εμπεριέχουν και των μορφολογικών τους χαρακτηριστικών. 

Ο Μανόλης Τριανταφυλλίδης, με αφορμή την εκλογή της πρώτης γυναίκας στο 
ελληνικό κοινοβούλιο το 1952, επανεξέτασε το σχηματισμό των θηλυκών 
επαγγελματικών και υποστήριξε ότι ο τύπος η βουλευτής δεν μπορεί να ενταχθεί στο 
σύστημα της δημοτικής και πρότεινε έτσι τη χρήση του τύπου βουλευτίνα. Σήμερα 
αρχίζει να χρησιμοποιείται ο τύπος η βουλευτίνα όλο και πιο συχνά, κυρίως, από τα 
Μ.Μ.Ε. Σε ουσιαστικά που δηλώνουν επαγγέλματα, που δεν είναι καταξιωμένα 
κοινωνικά, δεν ισχύει το παραπάνω φαινόμενο της χρήσης του αρσενικού 
επιθήματος, αλλά χρησιμοποιούνται διαφορετικές καταλήξεις, όπως η κατάληξη σε  
-ού, π.χ. ο περιπτεράς / η περιπτερού, ο καφετζής / η καφετζού, ο ψιλικατζής / η 
ψιλικατζού κ.ά. Αποκλειστικά θηλυκά είναι τα επαγγελματικά η μαία, η καθαρίστρια 
(Παυλίδου 2002: 47).  

Το κλίμα της υποτίμησης, που πολλές φορές, είναι διάχυτο, έχει ως αποτέλεσμα, 
πολλές γυναίκες να εξοβελίζουν και οι ίδιες τα θηλυκά ουσιαστικά, επειδή τα 
θεωρούν κι αυτές με τη σειρά τους υποτιμητικά και χρησιμοποιούν, κυρίως, το 
επίθημα του αρσενικού επαγγελματικού ονόματος με τη χρήση του ανάλογου άρθρου, 
π.χ.: η αρχαιολόγος, η φιλόλογος,  η δικηγόρος, η γιατρός και όχι η αρχαιολογίνα, η 
φιλολογίνα, η δικηγορίνα, η γιατρίνα. Και ελάχιστα από αυτά τα θηλυκά 
επαγγελματικά ουσιαστικά υπάρχουν στα εγχειρίδια διδασκαλίας της ελληνικής ως 
Γ2. 

Επιπλέον, στη χρήση των υποκοριστικών ονομάτων, με καταλήξεις όπως -άκι, -
ούλα, -ίτσα, -άκης, -άκος, -ούλης, συναντούμε αρκετές ασυμετρίες, όπως όταν λέμε 
γυναικούλα - αντρούλης, γυναικάκι - αντράκι, με εμφανή τη διαφορά στην αρνητική 
και θετική σημασία που έχουν αντίστοιχα. Ακόμα, στη σύνθεση των θηλυκών 
ονομάτων καθίσταται αντιληπτή η αρνητική σημασία, σε αντίθεση με τα αρσενικά 
που είναι πολύ λιγότερα, π.χ. παλιογύναικο, παλιοθήλυκο, βρομογύναικο, 
βρομοθήλυκο, (δε λέμε παλιοάντρας* βρομοάντρας*, αλλά παλιόπαιδο, βρομόπαιδο) 
(Παυλίδου 2002: 36). Το ίδιο συμβαίνει και σε πολλές εκφράσεις: γύναιο, γυνή της 
απωλείας, η γυναίκα του πεζοδρομίου, γυναικείες κουβέντες, γυναικείες δουλειές κ.ά. 
Αναφορικά με τα υποκοριστικά και με τα σύνθετα ονόματα ο σεξισμός έγκειται μεν 
στις αντίστοιχες καταλήξεις, -άκι, -ούλα, -ίτσα, -άκης, -άκος, -ούλης, με τις οποίες 
δηλώνουμε κάτι μικρό ή στο α΄ συνθετικό των λέξεων, παλιο-, βρομο- κ.ά., που 
εντάσσονται κυρίως στο σημασιολογικό επίπεδο, το οποίο προσδιορίζεται από τη 
σημασία που δίνει στις λέξεις και το ύφος που χρησιμοποιεί η ομιλούσα / ο ομιλών. 

Τέλος, ο γλωσσικός σεξισμός είναι εμφανής στη διάχυτη εικόνα του γυναικείου 
φύλου που προβάλλεται μέσα από παραδοσιακά στερεότυπα των φύλων, που δεν 
ανταποκρίνεται σε τόσο μεγάλο βαθμό στη σύγχρονη ελληνική πραγματικότητα. 
Έτσι, η γυναίκα παρουσιάζεται, κυρίως, μέσα στην «οικογένεια» ή με «το πατρικό της 
όνομα» και γενικότερα με το όνομα του πατέρα ή του συζύγου της. Επίσης, 
εμφανίζεται ως μητέρα σε μια πολύ δεμένη οικογένεια και ως νοικοκυρά με κάποιες 
εικόνες που δείχνουν και τον άντρα νοικοκύρη  που όμως «κάτι δεν πάει καλά!». 
Ακόμη, απεικονίζεται ως εργαζόμενη σε επάγγελματα που τις περισσότερες φορές 
δεν είναι τόσο καταξιωμένα κοινωνικά,  ως αφελής ή ωραιοπαθής  γυναίκα, ως κόρη 
που πρέπει να παντρευτεί οπωσδήποτε, γιατί θα είναι «τυχερή,  «Οι γονείς πάντρεψαν 
την κόρη τους πολύ νέα»,  «Ώσπου να παντρευτείς μικρή μου θα έχεις γιατρευτεί, «Τον 
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παντρεύτηκε γιατί είναι ωραίος και πλούσιος» κ.ά. Ανάλογα παραδείγματα 
ακολουθούν: 

 
 

            
 
 
 
 
 
 
4. Συμπεράσματα και προτάσεις  

Μέσα από τη συγκέντρωση και την αντιπαραβολή των  εγχειριδίων της ελληνικής ως 
Γ2, παρουσιάσαμε μορφολογικά, με τη χρήση αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, το 
φαινόμενο του γλωσσικού σεξισμού στα ονόματα (ουσιαστικά & επίθετα) της 
ελληνικής γλώσσας, το οποίο είναι υπαρκτό και καθρεφτίζει μία παλαιότερη 
ελληνική κοινωνία, με ρόλους αντρών και γυναικών, που πολλές φορές δεν υπάρχουν 
καν σήμερα.  

Γενικά, τα εγχειρίδια λειτουργούν ως μέσα παιδαγωγικά, πληροφοριακά, πολιτικά, 
και πολιτισμικά – ιδεολογικά. Ωστόσο, τα διδακτικά βιβλία της ελληνικής ως 
δεύτερης ή ξένης γλώσσας έχουν επιπλέον κι έναν πρεσβευτικό ρόλο. Επομένως, 
είναι αναγκαίο να προβάλλουν τη νέα ελληνική γλώσσα και τους ανθρώπους της, που 
αφενός θαυμάζουν, αγαπούν και συνεχίζουν να καλλιεργούν την αρχαία ελληνική 
γλώσσα και την ιστορία της, αφετέρου ακολουθούν και τη σύγχρονη εποχή  και τις 
ανάγκες της, όχι απλοποιώντας τη νέα ελληνική, αλλά εμπλουτίζοντάς την με λέξεις 
που φανερώνουν για μία ακόμη φορά τον πλούτο της αρχαίας & νέας ελληνικής, τον 
οποίο διέπει η «δημοκρατία» σε γλωσσικό και κοινωνικό επίπεδο, στη χώρα που τη 
γέννησε. 

Έστι, προτείνουμε συγκεκριµένους τρόπους διδασκαλίας των ονομάτων, κυρίως, 
στο επίπεδο της Μορφολογίας, όπως: 
 α. Παρουσία και των δύο φύλων, με παράλληλη χρήση θηλυκών και αρσενικών 
τύπων (ο / η) κι όχι γενικευτική χρήση του αρσενικού. Για παράδειγμα: 
 Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες πρέπει πάντα να έχουν μαζί τους στις εξετάσεις τη 

φοιτητική τους ταυτότητα. 
 Οι μαθήτριες και οι μαθητές του 16ου Δημοτικού Σχολείο θα παρελάσουν στη 

γιορτή της 28ης Οκτωβρίου. 
 Ο / Η αιτ____     ή    Ο / Η αιτών/-ούσα, Ο / Η δηλ____     ή    Ο / Η δηλών/-ούσα 
β. Χρήση αντίστοιχων τύπων και για τα δύο φύλα, με καταλήξεις που µπορούν να 
χρησιµοποιούνται µε τα ουσιαστικά για να δηλωθεί και το θηλυκό αντίστοιχο 
επάγγελμα, ώστε να πάψει, για παράδειγμα, η προεδρίνα να είναι η γυναίκα του 
δηµάρχου και θα αντιστοιχεί στο αντίστοιχο επάγγελμα για τη γυναίκα. Άλλωστε, 
αντίστοιχες τάσεις αναθεώρησης, συναντούμε τα τελευταία χρόνια, και σε άλλες 
γλώσσες, π.χ. στα γαλλικά και στα ισπανικά, κατά τις οποίες  η χρήση του 
αρσενικού τύπου αντικαθίσταται από τη χρήση διπλού τύπου, π.χ.: tous les acteurs 
γίνεται tous / toutes les acteurs / actrices - todos los etudiantes γίνεται todos / todas 
los / las estudiantes (Τσοκαλίδου 1996: 25). Για παράδειγμα στα ελληνικά 
μπορούμε να χρησιμοποιούμε: 
 Ο γιατρός μου είναι πολύ ευγενικός και με κάνει να αισθάνομαι άνετα! 

/ Η γιατρίνα μου είναι πολύ ευγενική και με κάνει να αισθάνομαι άνετα! 
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 Ο ζαχαροπλάστης της γειτονιάς μας είναι πολύ αγαπητός. 
/ Η ζαχαροπλάστρια της γειτονιάς μας είναι πολύ αγαπητή. 

Προτείνουμε, δηλαδή, να ακολουθηθεί ο καθιερωμένος γραμματικός κανόνας 
σχηματισμού θηλυκού των ουσιαστικών που λήγουν σε -της: ο καθηγητής - η 
καθηγήτρια. Ανάλογη πρόταση έκανε παλαιότερα και ο Τσοπανάκης, ο οποίος όμως 
αντιπαρέθετε την κατάληξη -ινα με την κατάληξη -τρια. Θεωρούσε ότι η κατάληξη  
-ινα έχει μια σημαντική διαφορά ως προς το ήθος, αφού είναι πιο οικεία και 
καθημερινή, σε αντίθεση με την κατάληξη -τρια, η οποία είναι πιο επίσημη 
(Τσοπανάκης 1994: 266). Την ίδια άποψη είχε και ο Κριαράς, ο οποίος υπογράμμιζε 
ότι ο τύπος αυτός συναντάται στην αρχαία ελληνική γραμματεία (Κριαράς 1987: 
82). 

Έτσι, δε θα προκύπτει πρόβλημα ούτε ως προς την κλίση ούτε ως προς τον αριθμό, 
ενώ παράλληλα θα εναρμονίζεται απόλυτα με το τυπικό της ελληνικής γλώσσας, σε 
αντίθεση με τα ουσιαστικά ο βουλευτής - η βουλευτής, που δεν ανταποκρίνονται στο 
γλωσσικό μας αίσθημα (Τσοπανάκης 1982: 237). 
γ. Αντικατάσταση δήλωσης του φύλου από ένα πιο ουδέτερο όρο, για να 
αποφεύγονται τα αρνητικά στερεότυπα. Για παράδειγμα: 

 Το διδακτικό προσωπικό θα απεργήσει τον ερχόμενο μήνα. 
 Η παρουσία του μαθητικού κοινού στη συνέλευση είναι απαραίτητη. 

δ. Αλφαβητική σύνταξη αντί για τη στερεότυπη, στην οποία ο θηλυκός τύπος  
ακολουθεί τον αρσενικό, και αποφυγή αντικατάστασής τους με μονολεκτικό τύπο, 
δηλαδή με αντωνυμία (Αυτοί), καθώς επικαλύπτεται ξανά το θηλυκό έναντι του 
αρσενικού. Για παράδειγμα: 

 Η Άννα και ο Πέτρος πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. 
/ * Αυτοί πηγαίνουν στη βιβλιοθήκη. 

Ανάλογες προσπάθειες έχουν γίνει, την τελευταία επταετία, και από κάποιους 
συγγραφείς νέων εγχειριδίων της ελληνικής ως Γ2. Για παράδειγμα: 

 

 
   

                                                                                                                            
 
 
 
 
 
             7. Συζητώ με τον συμμαθητή / τη συμμαθήτριά μου για τις      
           συνήθειές του / της τον ελεύθερο χρόνο. 

- Πώς προτιμάει να διασκεδάζει; 
- Πώς διασκεδάζει ο κόσμος στη χώρα του / της; 
- Του / της αρέσει ο ελληνικός τρόπος διασκέδασης; 
- Ακούει ελληνική μουσική; Ξέρει κάποιο ελληνικό τραγούδι; 
- Ποιον / ποια  Έλληνα / Ελληνίδα τραγουδιστή / τραγουδίστρια γνωρίζει; 
- Προτιμάει το θέατρο ή το σινεμά; 
- Ποια ήταν η τελευταία ταινία που είδε; 
- Ξέρει κάποιον Έλληνα / κάποια Ελληνίδα ηθοποιό; 
- Του / της αρέσει να ασχολείται με τον αθλητισμό; 
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- Ποιο είναι το αγαπημένο του / της σπορ; 
19. Σκέφτομαι και Γράφω.  

 
 Ένας φίλος / Μία φίλη σου περνάει πολλές ώρες μπροστά στον υπολογιστή και 
ανησυχείς γι’ αυτό. Του / Της στέλνεις ένα μέιλ και του / της γράφεις τις 
αρνητικές συνέπειες που έχει αυτό στην υγεία και την καθημερινή / κοινωνική 
του / της ζωή. Προτείνεις, επίσης, τρόπους να «ξεκολλήσει» από τον υπολογιστή. 
(200-220 λέξεις) 

 

 

        11. Παίζω έναν ρόλο!  
 
Ρόλος Α: Νοικιάζεις ένα διαμέρισμα και έχεις πρόβλημα με τα ηλεκτρολογικά, κάηκε 
η ασφάλεια. Παίρνεις τηλέφωνο τον ιδιοκτήτη / την ιδιοκτήτρια του σπιτιού για να 
καλέσει ηλεκτρολόγο. Προτείνεις πότε να έρθει και ζητάς να τον πληρώσει ο 
ιδιοκτήτης / η ιδιοκτήτρια. 
    
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-Πώς σε λένε;                                     -Με λένε / Λέγομαι Φλαβιάν / Άνε  
                                                               / Είμαι ο Φλαβιάν / Είμαι η Άνε. 
- Πώς τον / τη λένε;                           - Τον λένε Μιχαήλ  
                                                            / Τη λένε Καρλότα.              

-Χαίρω πολύ / Χάρηκα πολύ.           -  Κι / Και εγώ. 
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Abstract 
 
This paper presents an in-depth qualitative and quantitative analysis of acoustic and 
articulatory variability of the Greek rhotic aiming to provide a detailed classification 
of the different realisations of /r/1. Acoustic and electropalatographic data from five 
speakers producing the /r/ in phrase initial position, word medial position and in /Cr/ 
and /rC/ contexts are analysed.  The Greek rhotic is typically articulated with a single 
constriction phase suggesting the production of a tap. A vocalic interval is also 
present in /Cr/ and /rC/ contexts and in phrase initial position. The paper discusses 
variability as a function of context and speaker.         
 
Keywords: Greek, rhotic, tap, trill, variability, clusters, acoustic analysis, 
electropalatography 
 
 
1. Introduction  
 
The rhotic is among the most versatile speech sounds, displaying a great range of 
variability within and across languages. A variety of rhotic realizations has been 
reported ranging among trills, taps, approximants and assibilated rhotics, among 
others (e.g. Lindau 1985, Inouye 1995, Ladefoged & Maddieson 1996, Recasens & 
Pallarès 1999, Solé 2002, Recasens & Espinosa 2007, Willis & Bradley 2008, Kirby 
2014). Factors such as context, position, speech rate and dialect contribute to variation 
in the rhotic’s manner and place of articulation. For example, trills may vary in the 
number of closures, in the place of articulation as well as the presence or absence of 
energy during the closure; taps, on the other hand may be realized as non continuants 
or as approximant taps, but also as pre-breathy voiced taps or even as perceptual taps 
without salient acoustic cues, often undergoing complete reduction or elision (Lindau 
1985, Willis & Bradley 2008, Baltazani & Nicolaidis 2013). These different 
realizations of rhotics have been found to either signal phonological contrasts, as for 
example the trill and tap contrast in intervocalic position in Spanish, or alternations, 
as for example the alternation between assibilated rhotics and trills in several Latin 
American and Peninsular Spanish dialects (Colantoni 2006, Willis & Bradley 2008). 
A very interesting type of rhotic realization has been reported to occur in clusters or 
sequences with /r/, whereby a vowel fragment intervenes between /C/ and /r/ in 
several languages such as Catalan, Spanish, French, Finnish, Polish, Romanian, 
Hungarian, Hamburg German and Khmer (e.g. Navarro Tomás 1918, Recasens & 
Espinosa 2007, Bradley & Schmeiser 2003, Colantoni & Steele 2005, Harms 1976, 
Jannedy 1994, Vago & Gósy 2007, Savu 2012, Stolarski 2011, Kirby 2014).  

The Greek rhotic has also been reported to exhibit interesting variability. 
Experimental studies have shown that it is typically produced as a tap across different 
																																																								
1	The symbol /r/ is used for the Greek rhotic throughout the text for practical reasons.	

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1192-1207. Rhodes: University of the Aegean.
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positions (initial, intervocalic, final) (e.g. Arvaniti 1999, Nicolaidis 2001, Baltazani 
2005, 2009, Baltazani & Nicolaidis 2013). The rhotic has a short constriction phase 
produced by a single fast ballistic movement of the tongue tip at the alveolar region.  
In consonantal clusters or sequences, a vocoid also appears between the consonant 
and the rhotic constriction (Baltazani 2009, Nicolaidis & Baltazani 2011, 2014). 
Interestingly, a vocoid is also present in phrase initial and final position (Baltazani & 
Nicolaidis 2012, 2013). In all contexts, the vocoid is typically longer than the 
constriction phase. This realization has been interpreted to suggest that the production 
of the rhotic is embedded within a vowel gesture which is necessary for the ballistic 
movement to occur.  For consonantal clusters, however, it has been claimed that such 
a realization indicates trill production (Arvaniti 2007). Further variability has also 
been reported for the Greek rhotic in the above studies both in manner and place of 
articulation. This includes approximant or trill production as well as advanced vs. 
retracted lingual placement in the alveolar/postalveolar region. Variability is also 
evident in the duration and formant frequencies of the vocoid. Factors that induce 
such variability include consonantal and vocalic context, the speaker and the prosodic 
position.  

Our previous research on the rhotic across different positions has shown that both 
the constriction and the vocoid can be realized under different guises. For example, 
the vocoid is sometimes produced with modal phonation and sometimes as breathy or 
whispered. The constriction can be completely stop-like, more open or produced with 
noise (see e.g. Baltazani & Nicolaidis 2013). To understand the forces that shape this 
variability we decided to submit our data to further analysis, this time encoding these 
different realizations and pinpointing the environment each one occurred in as well as 
its frequency. Our aim, therefore, in this paper is to delve deeper into the possible 
range of variation in rhotic production, both for the constriction phase and the vocoid 
in order to understand how the influence of speaker and context leads to different 
types of realization and also determine how frequently each type is attested. In 
particular, the following questions are examined:  
 What is the range of variation of the constriction and the vocoid? 
 How can different realizations be categorised? 
 How frequent are different productions? 
 Are there differences due to speaker or context? 

 
 
2. Methodology 
 
2.1 Speech material and subjects 
 
This study carries out a new qualitative and quantitative analysis of the data reported 
in Nicolaidis & Baltazani 2011, 2014 and Baltazani & Nicolaidis 2012, 2013, where 
the Greek rhotic was examined in five different positions: (a) phrase initial position 
(/##rV/), (b) word initial within a phrase (not reported here), (c) word-internal 
intervocalic (/arV/, henceforth “intervocalic”), (d) in /Cr/ clusters, and (e) in /rC/ 
sequences (henceforth “C-contexts”).  

In all experiments, the rhotic was examined in the environment of all five Greek 
vowels, /i, e, a, o, u/2. The test items were real words (but for few exceptions) up to 

																																																								
2 For a description of the Greek vowels, see Arvaniti (1999, 2007).  
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four syllables long. When singleton, the rhotic was produced in the stressed syllable 
while in C-contexts there was variable stress. In C-contexts, C =/p, t, k, f,	 θ,	 x /, the 
rhotic was produced in symmetrical /VCrV/ and /VrCV/ sequences; C-contexts with 
the stops /p, t, k/ are only reported in this study. All words were embedded in the 
carrier phrase [i 'leksi _ 'ine a'pli] ‘The word _ is simple’, except for the phrase initial 
position where the test word was uttered in isolation.  

We recorded five Greek adult speakers (two male and three female) who repeated 
the material five times at a comfortable speaking rate. A total of 1000 tokens were 
analysed.  

 Acoustic and EPG data were recorded simultaneously using the British EPG 
system marketed by Articulate Instruments. In this system, the artificial palate has 62 
electrodes on its surface. These are distributed in eight rows, the front four of which 
correspond to the alveolar zone and the back four to the palatal zone. The alveolar 
zone is subdivided to the alveolar region (rows 1 to 2) and the postalveolar region 
(rows 3 to 4) (Recasens et al. 1993). For all the data analysed in this study, we 
annotated the first EPG frame of maximum contact/constriction in the alveolar zone 
(four front rows) during the rhotic constriction. In all but few tokens the frame of 
maximum contact coincided with the frame of maximum constriction. When it did 
not, the frame of maximum constriction was annotated. 

Acoustic data were also recorded separately on a digital recorder (Marantz PMD 
660) with a Røde NT1-A cardioid condenser microphone. We used the PRAAT 
software for the acoustic analysis and the ArticAssist software for the articulatory 
analysis.  
 
 
2.2 Data analysis 

Data analysis involved the categorization of rhotics in terms of the characteristics of 
the constriction and vocoid phases. We defined different types of realizations on the 
basis of the acoustic data and encoded each category in PRAAT. In addition, we 
categorised all data on the basis of whether they had complete or incomplete 
constriction as shown on EPG. The table below presents a summary of the categories 
we identified and provides information about their acoustic and articulatory 
characteristics. A detailed description with illustrations of all categories follows.  
 

Constriction 
categories 

Acoustic characteristics Articulatory (EPG) characteristics 

1 Stop-like interval followed by burst.  Complete closure across one or more 
rows in the alveolar zone.  

2a Stop-like interval without a burst. Complete closure across one or more 
rows in the alveolar zone. 

2b Stop-like interval without a burst. 
Typically more energy during the 
constriction phase on the acoustic data. 

Incomplete closure in the alveolar 
zone. 

3 Presence of high amplitude formant 
structure during the constriction phase. 

Incomplete closure in the alveolar 
zone. Open linguo-palatal patterns. 

4 Noise or breathiness during the 
constriction phase. 

Incomplete closure in the alveolar 
zone. 

5 Multiple constrictions (typically two) 
indicating trill production. 

Typically first contact is more 
constricted than second. The latter can 
be very open.  
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Vocoid 

categories 
  

1v Modal or breathy quality with presence 
of formant structure  

 

 

2v Whispered quality  
 

 

3v No vocoid  
 
 
2.2.1 Constriction categories

2.2.1.1 Stop-like interval followed by burst 

The first category includes those tokens that are produced with a stop-like interval and 
a burst on the acoustic data. In addition, they are articulated with complete closure in 
the alveolar zone as evident on the EPG data. These tokens varied in the degree of 
voicing (Figures 1-4). 

The spectrogram in Figure 1 presents an example of this category of rhotic 
constriction and the EPG frame shows that the rhotic is articulated with complete 
constriction across the first and second row in the alveolar region.   

For this category, the constriction and release phases were also segmented. Some 
tokens had considerable high frequency noise after the release and/or presence of 
noise before the constriction (Figures 2, 3). Other tokens were produced with voicing 
throughout, a weaker burst and showed more energy during the constriction (Figure 
4).   
 

Figure 1: Screen display of the sequence /kr/ in the word /pi'kri/ and EPG palatogram at the frame of 
maximum contact/constriction during the constriction phase of the rhotic. 3 

 

 

 

																																																								
3 Segmentation and annotation presented in the figures. Tier 1: target word tier. Tier 2: segmental tier; 
annotation: a1= vowel 1, c= consonantal closure, r2= vocoid, r1= rhotic constriction, a2=vowel 2. Tier 
3: comments tier. Tier 4: segmentation of constriction and release phases for tokens with complete 
closure. Tier 5: constriction and vocoid category tier.   
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Figure 2: Screen display of the sequence /pr/ in the word /ki'prinos/ and EPG palatogram at the frame 
of maximum contact/constriction. 

 

 

 
 
Figure 3: Screen display of the sequence /kr/ in the word /su'krut/ and EPG palatogram at the frame of 

maximum contact/constriction. 
 

 

 
 
 

Figure 4: Screen display of /r/ in the word /'rumi/ and EPG palatogram at the frame of maximum 
contact/constriction. 

 

 

 

2.2.1.2  Stop-like interval without a burst

This category includes tokens produced with a stop-like interval, that is, with a clear 
break on the spectrogram, but without a burst on the acoustic data.  At the articulatory 
level, two different categories were identified: (a) tokens with complete closure, and 
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(b) tokens with incomplete constriction. Figure 5 presents an example of this category 
with presence of complete linguo-palatal contact on the EPG data. 

 
Figure 5: Screen display of the sequence /kr/ in the word /a'krata/ and EPG palatogram at the frame of 

maximum contact/constriction. 
 

 

 
Figure 6 presents another token produced with a stop-like interval without a burst. 

In this case, linguo-palatal contact shows incomplete constriction across the alveolar 
zone. The acoustic data typically show more energy during the constriction phase. 
There is however a clear difference in the amplitude of the acoustic waveform 
between the rhotic constriction and the flanking vocalic environment. These tokens 
suggest that there is approximation of the lingual gesture to the palate.  
 

Figure 6: Screen display of phrase initial /r/ in the word /'rama/ and EPG palatogram at the frame of 
maximum contact/constriction. 

 

 

 
 

2.2.1.3 Presence of high amplitude formant structure during the constriction phase 

Figure 7 illustrates the production of a rhotic showing continuous presence of formant 
structure during rhotic constriction. For such tokens, there is high amplitude energy 
during the constriction and thus smaller difference between the amplitude of the 
flanking vocalic environment and the rhotic constriction on the acoustic waveform 
when compared to tokens illustrated in Figure 6. EPG data show incomplete 
constriction in the alveolar zone with relatively open linguo-palatal contact patterns. 
These tokens indicate approximant production with relatively open approximation of 
the tongue to the palate.    
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Figure 7: Screen display of the sequence /kr/ in the word /a'krata/ and EPG palatogram at the frame of 
maximum contact during the constriction phase of the rhotic. 

 

 
 

2.2.1.4  Noise or breathiness during the constriction phase 
 
Another realisation of the rhotic was characterised by the presence of high frequency 
noise during the constriction phase. The rhotic could be voiceless or voiced (Figures 8 
and 9). The EPG data indicate incomplete constriction in the alveolar zone.  
 
Figure 8: Screen display of the sequence /pr/ in the word /'kopros/ and EPG palatogram at the frame of 

maximum contact/constriction. 

 

 
Figure 9: Screen display of the sequence /r/ in the word /'rima/ and EPG palatogram at the frame of 

maximum contact/constriction. 
 

 

 
 
2.2.1.5  Presence of multiple constrictions indicating trill production 

A final category included tokens produced as trills. They typically involved two 
constriction phases. The articulatory data show that the first contact is typically more 
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constricted than the second. Figure 10 illustrates trill production with an initial vocoid 
followed by the first constriction phase, then a second vocoid followed by the second 
constriction phase.  For this token, the first contact was produced with complete 
constriction and the second with a more open pattern.  
 
Figure 10: Screen display of phrase initial /r/ in the word /'rima/ and EPG palatograms at the frame of 

maximum contact/constriction during the two constriction phases of the trill. 

 

 
 
2.2.2 Vocoid categories

2.2.2.1 Modal or breathy quality 

Several figures above illustrate the production of a vocoid with modal phonation (e.g. 
Figure 4, 6 etc). Figure 11 illustrates the production of the vocoid with breathy 
quality. In all these tokens, there is voicing during the vocoid and presence of formant 
structure.   
 

Figure 11: Screen display of the sequence /rp/ in the word /erpe'to/. 

 
 

 
2.2.2.2 Whispered quality

The spectrogram in Figure 12 presents another realisation of the vocoid with absence 
of voicing and presence of noise during its production. 

2nd 
constriction 

1st 
constriction 
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Figure 12: Screen display of the sequence /rp/ in the word /erpe'to/. 

 
 
 
2.2.2.3  No vocoid 
 
Some /r/ tokens were produced without a vocoid as illustrated in Figure 13. 
 

Figure 13: Screen display of the sequence /rp/ in the word /erpe'to/. 

 
 

 
3. Results 
 
Following categorization of the rhotic constriction and vocoid phases, we calculated 
the percentage of each category in our data. Figure 14 presents the results for the 
constriction phase of the rhotic in /Cr/, /rC/, phrase initial and word medial contexts. 
Overall, around half of the tokens are produced with a stop-like interval and a burst, 
thus involving complete articulatory closure. For /Cr/ contexts, the percentage is 
higher exceeding 60%. The rest of the productions spread over the other categories 
with the majority falling in category 2, i.e. a stop-like interval without a burst. These 
latter tokens were produced with complete or incomplete constriction. The rest of the 
categories have less than 20% of occurrence.  

An interesting finding is that in /Cr/ contexts there is a large percentage difference 
between category 1 and 2. Such a difference is not as large in the rest of the contexts, 
especially so in /rC/ and word medial ones. This suggests contextual or positional 
effects on production.     

The graph also shows that there are very few tokens produced as trills. These are 
mainly evident in phrase initial position and they were produced by one speaker (see 
Baltazani & Nicolaidis 2012). Very few trills were produced in the rest of the 
positions and none in word medial position. 
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Figure 14: Percentages of constriction categories. 1: stop-like interval with a burst; 2: stop-like interval 
without a burst; 3: presence of high amplitude formant structure; 4: noise or breathiness during 

constriction (assibilation); 5: multiple constrictions (trills) 

 
 

The results on the different vocoid categories are presented in Figure 15. The 
majority of tokens were produced with modal or breathy phonation. For the /Cr/ and 
phrase initial contexts, these tokens exceeded 80%. For /rC/ contexts there was a more 
balanced distribution between modal/breathy phonation and whispered vocoids. There 
were only few tokens produced with no vocoid across contexts and none in phrase 
initial position. 

 
Figure 15:  Percentages of vocoid categories. 1v: modal or breathy; 2v: whispered; 3v: no vocoid 

	
 

Finally, Figure 16 shows that there was speaker variation in the articulation of the 
constriction. For instance, speaker MA produced the majority of tokens with complete 
constriction and a burst across contexts. This was also true for speaker TP for /Cr/ and 
phrase initial contexts. The rest of the speakers showed more variability in rhotic 
production and differences across contexts. For example, there were more category 2 
tokens for speaker RP in all but /Cr/ contexts. Another interesting finding is the 
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production of overall more assibilated tokens by speaker KN. Finally, the 
predominance of category 1 tokens for the /Cr/ context is evident for all speakers.  
 
Figure 16: Constriction categories in /Cr/ (top left), /rC/ (top right), phrase initial (bottom left) and 
word medial (bottom right) positions for all speakers (AT, KN, MA, RP, TP). Constriction categories: 
1: stop-like interval with a burst; 2: stop-like interval without a burst; 3: presence of high amplitude 
formant structure; 4: noise or breathiness during constriction (assibilation); 5: multiple constrictions 
(trills). 

 

 
 
Speaker variation for the vocoid is shown in Figure 17. More modal/breathy 

vocoids are consistently present for all speakers in /Cr/ and phrase initial contexts 
while more variability is evident in the /rC/ context. While there are few whispered 
tokens present in /Cr/ and phrase initial contexts there is quite a considerable number 
present in /rC/ contexts with speaker AT producing nearly 80% of tokens with 
whispered phonation. Speakers AT and KN generally produced more whispered 
vocoids than the other speakers. 
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Figure 17: Vocoid categories in /Cr/ (top left), /rC/ (top right) and phrase initial (bottom) positions for 
all speakers (AT, KN, MA, RP, TP). Vocoid categories: 1v: modal or breathy; 2v: whispered; 3v: no 
vocoid. 

 
 
 
4. Discussion 
 
This study examines variability in the production of the Greek rhotic produced in 
different contexts, describes the different realizations of the constriction and vocoid 
phases and reports their frequency. In doing so, it aims to provide useful insights on 
the production characteristics of the rhotic and the factors that can influence its 
realization.   

Typically the rhotic involves a single constriction in all the contexts examined 
(/Cr/, /rC/, phrase initial and word medial) indicating the production of a tap. Indeed, 
trill production has been very infrequent in the data. In addition, a vocoid was present 
in C-contexts and in phrase initial position.   

The analysis of a total of 1000 tokens in the different contexts has identified 
variability in the production of the constriction and the vocoid. This resulted in the 
identification of five different categories for the constriction (stop-like interval with 
burst, stop-like interval without burst, presence of high amplitude formant structure 
during constriction, noise or breathiness during constriction, multiple constrictions) 
and three categories for the vocoid (modal/breathy, whispered, no vocoid).  

The analysis has shown that across categories the majority of tokens are produced 
with complete articulatory constriction related to a stop-like interval and a burst on 
the spectrogram. This realization agrees with the description of taps or flaps as “a 
single contraction of the muscles so that one articulator is thrown against another. It is 
often just a very rapid articulation of a stop” (Ladefoged 2001:150).  
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The second most frequent category is the stop-like interval but without a burst 
which can be produced with complete or incomplete closure in the alveolar zone. The 
rest of the categories are not as frequent, each one representing less than 20% of the 
tokens. If tokens of category 2 involving incomplete closure are added to those of 
categories 3 and 4, both of which are produced with incomplete closure, then it is 
evident that a considerable number of rhotics is produced with approximation of the 
tongue tip to the alveolar ridge (approximately half of the overall tokens). This agrees 
with previously reported linguopalatal contact data on the tap in other languages, 
which show that the tap is frequently produced with incomplete closure (e.g. Recasens 
1991, Recasens & Espinosa 2007).  

A detailed account of the number of tokens produced with complete or incomplete 
constriction has been presented in previous work (e.g. Baltazani & Nicolaidis 2013), 
where it is shown that the degree of constriction is influenced by several factors, 
including prosodic position, context and speaker. For instance, more rhotics are 
produced with incomplete closure (a) when singleton compared to rhotics in clusters 
or sequences, (b) in word initial within a phrase position than in phrase initial or word 
medial position, (c) in heterosyllabic /rC/ than tautosyllabic /Cr/ contexts, (d) in the 
context of a fricative compared to a stop in C-contexts. Substantial speaker variability 
is also found in the number of tokens produced with complete vs. incomplete 
constriction. This may relate to differences in carefulness of production and/or 
speaker specific articulatory strategies.    

Overall, the analysis of the data suggests that the Greek rhotic is realized with a 
single rapid gesture, which is frequently characterized by undershoot, thus failing to 
be articulated with complete closure. Articulation can thus range along a continuum 
from complete constriction, to very constricted, to very open articulations. For tokens 
with incomplete closure, depending on the degree of proximity of the tongue to the 
palate and possibly other production constraints (e.g. aerodynamic), there may be 
different realisations, i.e. weaker articulations (stop-like interval without a burst), 
more or less open approximants, assibilated tokens.    

It is interesting to compare our data to those of Willis and Bradley (2008) who 
provided a categorisation of the different realisations of the Dominican Spanish tap. 
They identified four categories on the basis of acoustic data: a non-continuant tap, an 
approximant tap, a perceptual tap without salient acoustic cues, complete reduction or 
elision (p. 92). In comparison to our data, their non-continuant tap can correspond to 
categories 1 and 2a (stop-like interval with or without a burst articulated with 
complete linguo-palatal constriction). Willis and Bradley do not report tokens with a 
burst or variation in voicing. Their approximant tap can correspond to our category 2b 
(stop-like interval without a burst typically with some energy during the constriction 
and incomplete closure in the alveolar zone) on the basis of the description and the 
spectrogram provided in their study. The perceptual tap without salient acoustic cues 
corresponds to our category 3, which has high amplitude formant structure throughout 
the constriction thus showing a continuation of the formant structure of the flanking 
vocalic environment. This realization is also an approximant production related to an 
open articulatory gesture. Approximant productions with similar acoustic 
characteristics have been reported for trills in Argentinian Spanish varieties 
(Colantoni 2006) and for Khmer (Kirby 2014). No instances of complete reduction or 
elision, as reported in Willis and Bradley (2008), were observed in our data. In 
addition, we have found tokens with breathiness or noise during the constriction, 
which have not been reported for the Dominical Spanish tap. Assibilated variants, 
voiced or voiceless, have been previously reported for trills, in e.g. Colantoni (2006), 
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Hualde (2005), and for taps in Argüello (1978) and Bradley (2004) for different 
varieties of Spanish (cf. Kirby (2014) for Khmer).      

With reference to the vocoid, its presence in the vast majority of tokens in phrase 
initial and C-contexts suggests that it is an inherent part of the rhotic articulation. 
More tokens with modal and breathy vocoids were present in all contexts, but there 
was a large increase of whispered vocoids in /rC/ contexts. This suggests more 
assimilatory effects of the following voiceless obstruent in /rC/ sequences.  

This is the first study that offers a detailed categorization of the different phases 
(constriction and vocoid) of the Greek rhotic in different contexts. While these 
categories can offer useful insights on the production characteristics of the rhotic and 
assist the understanding of the factors that influence its articulation, there is potential 
for further refining these categories. For example, the vocoid modal/breathy category 
can be further analysed to account for the exact number of modal vs. breathy 
realizations. In addition, category 2 of the constriction phase has been quite 
challenging at times and difficult to differentiate from category 3, as there was 
gradience in the amount of energy present during the constriction. Further analysis is 
necessary for the establishment of more robust criteria in cases where differentiation 
is difficult. This necessitates the re-examination of some data as well as the study of 
more data (e.g. clusters with voiced consonants, word final rhotics) for a more 
comprehensive understanding of rhotic production. A further aim for future work 
involves the measurement of the duration of the constriction and release phases 
separately for category 1 tokens and the examination of the relationship between the 
vocoid and constriction duration.  
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Abstract 
 
This paper presents a corpus-based study of compound words in two dialectal 
varieties of Cyclades spoken in the islands of Syros and Naxos. More specifically, we 
provide a detailed description and classification of the compound types attested in the 
two dialects based on phonological, morphological and semantic criteria. Exocentric 
compounds are more closely examined and questions are raised regarding their 
morphological analysis. With respect to headedness we propose a different compound 
taxonomy. Finally, the comparative examination of the dialectal data revealed that 
there are no crucial differences between the two varieties as far as compounding is 
concerned.  
 
Λέξεις-κλειδιά: κυκλαδικά ιδιώματα, ιδίωμα Σύρου, ιδίωμα Απειράνθου Νάξου, 
σύνθεση, εξωκεντρικότητα 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Οι σύνθετες λέξεις της Ελληνικής έχουν αποτελέσει προσφιλές θέμα γλωσσολογικής 
έρευνας τις τελευταίες δεκαετίες. Πρόσφατα, η μελέτη της σύνθεσης έχει επεκταθεί 
και σε διαλεκτικό επίπεδο, με ιδιαίτερη έμφαση στη νότια ομάδα των νεοελληνικών 
γλωσσικών ποικιλιών (Ανδρέου & Κολιοπούλου 2011, Ralli & Andreou 2012), στην 
οποία η σύνθεση θεωρείται μια διαδικασία σχηματισμού νέων λέξεων με υψηλή 
παραγωγικότητα (Giannoulopoulou 2006). Στο πλαίσιο αυτό η παρούσα εργασία 
εξετάζει τη σύνθεση λέξεων στα κυκλαδικά ιδιώματα, που συνιστούν επίσης ένα 
σύνολο γλωσσικών ποικιλιών της νότιας διαλεκτικής ζώνης (Κοντοσόπουλος 2001, 
Trudgill 2003). Πιο συγκεκριμένα, σε αυτή την εργασία επιχειρείται η λεπτομερής 
περιγραφή και συστηματική παρουσίαση του φαινομένου της σύνθεσης στα ιδιώματα 
της Σύρου και της Απειράνθου Νάξου. 

Τα δύο αυτά ιδιώματα, σύμφωνα με τις υπάρχουσες ταξινομήσεις, ανήκουν στην 
ίδια διαλεκτική υποομάδα της περιοχής των Κυκλάδων, καθώς εμφανίζουν αρκετές 
γλωσσικές ομοιότητες. Με βάση τον Κοντοσόπουλο (2001) τα ιδιώματα των νησιών 
της Σύρου και της Νάξου κατατάσσονται στην κατηγορία των κυκλαδικών ιδιωμάτων 
νότιου φωνηεντισμού, ενώ κατά τον Trudgill (2003) συμπεριλαμβάνονται στην ομάδα 
των βορείων Κυκλάδων (Northern Cyclades). Η συγκεκριμένη υποκατηγορία 
θεωρείται, σύμφωνα με τον Κοντοσόπουλο (2001: 57), ως η πιο αντιπροσωπευτική 
της ευρύτερης ομάδας των κυκλαδικών ιδιωμάτων, καθώς περιλαμβάνει ιδιώματα 
που μιλιούνται στα περισσότερα νησιά του κυκλαδικού συγκροτήματος (Κέα, Κύθνο, 
Σέριφο, Κίμωλο, Ίο, Φολέγανδρο κ.ά.). 

Στόχος της μελέτης αυτής είναι να εξετάσει κατά πόσο οι συγκεκριμένες 
γλωσσικές ποικιλίες που μοιράζονται κοινά γλωσσικά χαρακτηριστικά εμφανίζουν 
αναλογίες και ως προς το φαινόμενο της σύνθεσης. Η ανάλυση των σύνθετων δομών 
βασίζεται σε εκτενές σώμα διαλεκτικών δεδομένων αποτελούμενο από μονολεκτικές 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1208-1225. Rhodes: University of the Aegean.
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σύνθετες λέξεις που αντλήθηκαν από γραπτές και προφορικές πηγές των δύο 
ποικιλιών. Παράλληλα, επιχειρείται η συγκριτική προσέγγιση του διαλεκτικού υλικού 
και η αντιπαραβολή του με τις σύνθετες δομές της Κοινής Νέας Ελληνικής (στο εξής 
ΚΝΕ), με σκοπό να εντοπιστούν τα σημεία τομής και απόκλισης. Απώτερος στόχος 
είναι η ανάδειξη νέων σχημάτων σύνθεσης που είτε δεν απαντούν είτε είναι λιγότερο 
παραγωγικά στην ΚΝΕ, καθώς και η ταξινόμηση των διαλεκτικών συνθέτων με βάση 
μορφολογικά, φωνολογικά και σημασιολογικά κριτήρια. 

Το υπόλοιπο μέρος του άρθρου οργανώνεται ως εξής: στην ενότητα 2 δίνονται 
συνοπτικές πληροφορίες για τη γλωσσογεωγραφική κατανομή των κυκλαδικών 
ιδιωμάτων με έμφαση στα βασικά χαρακτηριστικά των ιδιωμάτων της Σύρου και της 
Απειράνθου Νάξου. Στην ενότητα 3 περιγράφεται η μεθοδολογία συλλογής του 
διαλεκτικού υλικού και η οργάνωσή του σε βάση δεδομένων. Η ενότητα 4 
περιλαμβάνει την τυπολογική ταξινόμηση των σύνθετων λέξεων και την 
ομαδοποιημένη περιγραφή τους συνοδευόμενη με αντιπροσωπευτικά παραδείγματα. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην κατηγορία των ενδοκεντρικών και εξωκεντρικών 
συνθέτων, για τα οποία προτείνεται μια νέα προσέγγιση. Το άρθρο ολοκληρώνεται με 
την παρουσίαση των συμπερασμάτων αυτής της εργασίας (ενότητα 5). 
 
 
2. Κυκλαδικά ιδιώματα 
 
Ο όρος κυκλαδικά (ή κυκλαδίτικα) ιδιώματα αναφέρεται σε ένα σύνολο διαλεκτικών 
ποικιλιών τα οποία εντάσσονται στη νότια ζώνη των γλωσσικών ποικιλιών της 
Ελληνικής. Το νησιωτικό σύμπλεγμα των Κυκλάδων χαρακτηρίζεται από έντονη 
διαλεκτική διαφοροποίηση, γεγονός που καθιστά δύσκολη την ταξινόμηση των 
επιμέρους τοπικών ποικιλιών. Για παράδειγμα, ο Κοντοσόπουλος (2001: 55) 
διακρίνει τέσσερις διαφορετικές ομάδες ιδιωμάτων με σημαντικότερα κριτήρια την 
αποβολή / διατήρηση των άτονων φωνηέντων και τις ομοιότητες με άλλες νότιες 
διαλέκτους (κρητική, δωδεκανησιακή, κτλ.). Η σύνθετη αυτή διαλεκτική κατάσταση 
των Κυκλάδων αποτυπώνεται και στον Trudgill (2003: 60), ο οποίος ομαδοποιεί τις 
επιμέρους διαλεκτικές ποικιλίες της περιοχής των Κυκλάδων σε πέντε κατηγορίες 
βάσει φωνολογικών φαινομένων (π.χ. τσιτακισμός, ουρανικοποίηση των υπερωικών 
συμφώνων, κτλ.). 

Κοινός παρονομαστής στη μελέτη των κυκλαδικών γλωσσικών ποικιλιών είναι η 
έλλειψη σύγχρονων γλωσσολογικών αναλύσεων των γραμματικών τους φαινομένων. 
Σε αυτό έχει πιθανόν συντελέσει η άποψη ότι πολλά από τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά 
τους τείνουν να εκλείψουν κάτω από την πίεση της ΚΝΕ (βλ. Κοντοσόπoυλο 2001: 
57). Ως εκ τούτου, οι συγκεκριμένες ποικιλίες της Ελληνικής δεν έχουν μελετηθεί 
συστηματικά ως τώρα, συνιστώντας ένα ανοιχτό πεδίο γλωσσολογικής έρευνας. 
 
 
2.1 Το ιδίωμα της Σύρου 
 
Το ιδίωμα της Σύρου (στο εξής ΙΣ) μιλιέται στο ομώνυμο νησί του κυκλαδικού 
συμπλέγματος. Αν και υπάρχουν μικροδιαλεκτικές διαφορές μεταξύ των χωριών του 
νησιού, στην ουσία πρόκειται για ένα ενιαίο γλωσσικό ιδίωμα που μιλιέται σε 
ολόκληρη τη νησιωτική επικράτεια (Ρούσσος 1973). Η νησιωτική αυτή ποικιλία 
σταδιακά υποχωρεί, καθώς χρησιμοποιείται πλέον από περιορισμένο αριθμό, 
ηλικιωμένων κυρίως, ομιλητών. 
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Οι αποκλίσεις του ΙΣ από την ΚΝΕ εντοπίζονται κυρίως σε φωνολογικό και 
μορφολογικό επίπεδο. Ένα χαρακτηριστικό φωνολογικό φαινόμενο είναι ο 
τσιτακισμός (π.χ. μπρίτσι < μπρίκι (Ρούσσος 1967)), ο οποίος απαντά στα 
περισσότερα κυκλαδικά ιδιώματα (Κοντοσόπουλος 2001). Από μορφολογική άποψη, 
ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό είναι ότι η αιτιατική του πληθυντικού των αρσενικών 
ουσιαστικών είναι όμοια με την ονομαστική (π.χ. τις γιατροί < τους γιατρούς) 
(Κατσουλέας 1993: 73). Από άποψη λεξιλογίου, το ιδίωμα παρουσιάζει ομοιότητες 
με τα κρητικά και αιγαιοπελαγίτικα ιδιώματα, ενώ είναι διανθισμένο και με ξένες 
λέξεις, κυρίως ιταλικής προέλευσης (π.χ. αλιάδα < ιταλ. agliata = σκορδαλιά, 
γέμελλος < ιταλ. gemello = δίδυμος) (Κατσουλέας 1993: 75-6).  

Σε επίπεδο σχηματισμού νέων λέξεων, η σύνθεση περιγράφεται ως μια διαδικασία 
ιδιαίτερα δυναμική για τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου (Πρίντεζης 1981). Ωστόσο, 
δεν υπάρχουν αναφορές για το φαινόμενο της σύνθεσης στις γραμματικές περιγραφές 
του ιδιώματος, παρά μόνο διάσπαρτα σύνθετα, που συνήθως χρησιμοποιούνται για 
την περιγραφή άλλων γλωσσικών φαινομένων.  
 
 
2.2 Το ιδίωμα της Απειράνθου Νάξου 
 
Το ιδίωμα της Απειράνθου (τ’ Απεράθου) Νάξου (στο εξής ΙΑΝ) μιλιέται στη 
βορειοανατολική περιοχή της Νάξου, περιλαμβάνοντας τους κατοίκους του χωριού 
Απείρανθος (Απεράθου), των παραλιακών περιοχών που ανήκουν στην ίδια 
κοινότητα (Μουτσούνα ή Τριάκαθας κ.ά.) και του χωριού Δανακός.  

Το ιδίωμα αποκλίνει από τα ιδιώματα των υπόλοιπων χωριών της Νάξου καθώς 
και από την ΚΝΕ σε όλα τα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης και στο λεξιλόγιο. Πιο 
συγκεκριμένα, σε φωνολογικό επίπεδο παρατηρούνται διάφορα φωνολογικά 
φαινόμενα, όπως η αποβολή του /γ/ σε μεσοφωνηεντική θέση ή στην αρχή της λέξης 
(π.χ. λίο < λίγο, ειτονιά < γειτονιά) (Οικονομίδης 1952: 226, Ζευγώλης 2006α: 56, 
Κοντοσόπουλος 2001: 58). Από μορφολογική άποψη, χαρακτηριστικός είναι ο τύπος 
τση της γενικής ενικού του θηλυκού άρθρου (π.χ. τση λαλάς < της γιαγιάς) 
(Οικονομίδης 1952: 230). Σε συντακτικό επίπεδο παρατηρείται η μεταρηματική θέση 
της κλιτικής προσωπικής αντωνυμίας (π.χ.  λέω σου < σου λέω) (Οικονομίδης 1952: 
257, Ζευγώλης 2006ε: 32, Ξεφτέρη 2009: 255-6). Όσον αφορά το λεξιλόγιο, το 
ιδίωμα παρουσιάζει ομοιότητες με τα υπόλοιπα ναξιώτικα, τα κυκλαδικά και τα 
κρητικά ιδιώματα, ενώ είναι διανθισμένο με ξένες λέξεις ιταλικής, τουρκικής και 
ενετικής προέλευσης (Οικονομίδης 1952: 260 κ.εξ.).  

Αυτό που διαφοροποιεί τη διαλεκτική εικόνα του ΙΑΝ από τα υπόλοιπα ναξιώτικα 
ιδιώματα είναι ότι το πρώτο μοιράζεται αρκετά κοινά στοιχεία με ιδιώματα της 
δυτικής αλλά και της ανατολικής Κρήτης (Σιγάλας 1949, Οικονομίδης 1952, 
Ζευγώλης 1998). Οι ομοιότητες αυτές, που απαντούν και σε άλλα νησιά των 
Κυκλάδων (Μήλο, Θήρα), ενισχύουν την άποψη περί κυκλαδοκρητικής γλωσσικής 
συγγένειας (βλ. Newton 1972, Κοντοσόπουλο 2001).  

Σε επίπεδο σύνθεσης τo ΙΑΝ είναι ιδιαίτερα πλούσιο σε σύνθετους σχηματισμούς 
ποικίλης μορφής (Οικονομίδης 1952: 255-6). Ωστόσο, όπως προαναφέρθηκε και για 
το ΙΣ, απουσιάζει τόσο η συστηματική μελέτη του φαινομένου, όσο και η σύγχρονη 
γλωσσολογική του προσέγγιση. 

Οι υπό εξέταση διαλεκτικές ποικιλίες μοιράζονται αρκετά κοινά γλωσσικά 
φαινόμενα, πολλά από τα οποία χαρακτηρίζουν το σύνολο των κυκλαδικών 
ιδιωμάτων γενικότερα (βλ. Κοντοσόπουλο 2001). Ωστόσο, ο βαθμός διατήρησης των 
διαλεκτικών στοιχείων διαφέρει στις δύο ποικιλίες. Tο ΙΑΝ, σε σχέση με το ΙΣ, έχει 
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καταφέρει να διατηρήσει ακόμα και σήμερα το διαλεκτικό του χρώμα σε όλα τα 
επίπεδα ανάλυσης, και, ως εκ τούτου, παρουσιάζει μεγαλύτερο βαθμό απόκλισης από 
την ΚΝΕ (Ξεφτέρη 2009). Το ερώτημα το οποίο θα μας απασχολήσει στις επόμενες 
ενότητες είναι κατά πόσο οι δύο κυκλαδικές ποικιλίες διαφοροποιούνται ή όχι σε 
επίπεδο σύνθεσης.  
 
 
3. Μεθοδολογία 
 
3.1 Συλλογή διαλεκτικού υλικού 
 
Για τους σκοπούς αυτής της έρευνας και ελλείψει γλωσσολογικών μελετών για το 
φαινόμενο της σύνθεσης στις υπό εξέταση ποικιλίες, κρίθηκε αναγκαία η  αναζήτηση 
και η συλλογή διαλεκτικού υλικού.  

Ο μεγαλύτερος όγκος των διαλεκτικών δεδομένων προέρχεται από τη 
συγκέντρωση και αποδελτίωση αδημοσίευτου και δημοσιευμένου γραπτού 
γλωσσικού υλικού. Συγκεκριμένα, συλλέχθηκε υλικό από πρωτογενείς και 
δευτερογενείς γραπτές πηγές. Στις πρωτογενείς γραπτές πηγές συγκαταλέγονται 
αδημοσίευτα έγγραφα, όπως χειρόγραφες γλωσσικές συλλογές (Ρούσσος 1967), και 
δημοσιευμένο υλικό, όπως λαογραφικά βιβλία στα οποία εμπεριέχονται παροιμίες, 
αινίγματα, τραγούδια και διάφορα κείμενα προφορικής παράδοσης (Στεφάνου 1994, 
Πρίντεζης 1981, Ζευγώλης 2006α,β,γ,δ,, Σφυρόερας 1984, Κεφαλληνιάδης 1985, 
Μπαρδάνης 2000, Πολυκρέτης 2008, Οικονομίδης 2010), καθώς και τεύχη 
περιοδικών με άρθρα που αφορούν την ιστορία, τη λαογραφία και τη γλώσσα της 
Σύρου και της Απειράνθου Νάξου όπως είναι, για παράδειγμα, τα Συριανά Γράμματα, 
τα Συριανά και Τ’ Απεράθου. Στις δευτερογενείς γραπτές πηγές συγκαταλέγονται 
διάφορα γλωσσάρια (Κλων 1879, Λειβαδάρας 2005) και γραμματικές περιγραφές των 
ιδιωμάτων που έχουν δημοσιευτεί σε φιλολογικά περιοδικά, σε συλλογικούς τόμους 
καθώς και σε πρακτικά συνεδρίων (Οικονομίδης 1952, Ζευγώλης 2006ε, Τσουκνίδας 
1994), απ’ όπου αντλήθηκαν διάσπαρτα διαλεκτικά σύνθετα. 

Τα γραπτά γλωσσικά δεδομένα συμπληρώνει η καταγραφή προφορικού 
διαλεκτικού υλικού το οποίο συλλέχτηκε από φυσικούς ομιλητές των δύο ποικιλιών 
στο πλαίσιο επιτόπιας έρευνας στη Σύρο και την Απείρανθο Νάξου. Η μέθοδος που 
χρησιμοποιήθηκε για τη συλλογή του προφορικού υλικού ήταν η ελεύθερη 
συνέντευξη που αποσκοπούσε στην απόσπαση καθημερινού και αυθόρμητου φυσικού 
λόγου (Αρχάκης & Κονδύλη 2002). Πιο συγκεκριμένα, το προφορικό αρχείο 
απαρτίζεται από 19 συνολικά ηχογραφήσεις ενήλικων ατόμων με ηλικιακό εύρος 55-
88 έτη, από τις οποίες οι 10 ανήκουν σε γυναίκες πληροφορήτριες και οι 9 σε άνδρες 
ομιλητές. Η διάρκεια κάθε συνέντευξης ήταν περίπου 45-60 λεπτά. Σε δεύτερη φάση, 
από τα ηχητικά αρχεία απομονώθηκε το υλικό που αφορά το υπό εξέταση φαινόμενο, 
δηλαδή όλες οι σύνθετες λέξεις, οι οποίες στη συνέχεια καταχωρήθηκαν στη βάση 
διαλεκτικών δεδομένων. Για τον ακριβή εντοπισμό των σύνθετων δομών βοήθησε 
σημαντικά η αντιπαραβολική μελέτη του προφορικού υλικού με τα δεδομένα που 
προέκυψαν από την έρευνα στις γραπτές πηγές. 
 
 
3.2 Δημιουργία βάσης δεδομένων 
 
Για την ενδελεχή μελέτη των χαρακτηριστικών των σύνθετων λέξεων, το συλλεχθέν 
υλικό οργανώθηκε σε διαλεκτική βάση δεδομένων. Πιο συγκεκριμένα, η βάση 
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δεδομένων απαρτίζεται από 1028 μονολεκτικές σύνθετες λέξεις, εκ των οποίων οι 
328 προέρχονται από το ΙΣ και οι 700 ανήκουν στο ΙΑΝ. Το διαλεκτικό υλικό 
ταξινομήθηκε ανά γλωσσική ποικιλία και αλφαβητικά. Στη συνέχεια, τα διαλεκτικά 
σύνθετα κατηγοριοποιήθηκαν σύμφωνα με τις εξής παραμέτρους: (α) τη 
μορφολογική δομή, (β) την ενδο(/εξω)κεντρικότητα, (γ) τη σχέση μεταξύ των 
συνθετικών όρων και (δ) τη γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Επιπλέον, 
για κάθε λεξικό στοιχείο δόθηκαν συνοδευτικές πληροφορίες σχετικά με τη 
διαλεκτική πηγή προέλευσης και τη σημασιολογική απόδοσή του στην ΚΝΕ. Στη 
βάση δεδομένων δεν συμπεριλήφθηκαν σύνθετα που απαντούν επίσης στην ΚΝΕ 
(π.χ. ασπρόρουχα, αγροτόπαιδο, ψωμοτύρι, κτλ.) ή σύνθετα1 στα οποία το δεύτερο 
συστατικό δεν εμφανίζεται ποτέ ως ανεξάρτητη λέξη στο λόγο (π.χ. -βολώ, -κόπος, 
κτλ.).  
 
 
4. Είδη συνθέτων στα κυκλαδικά ιδιώματα 
 
Η σύνθεση (compounding) αποτελεί μια μορφολογική διεργασία εμπλουτισμού του 
λεξιλογίου μιας γλώσσας. Πρόκειται για τη διαδικασία συνένωσης δύο λεξικών 
μορφημάτων που έχει ως αποτέλεσμα το σχηματισμό μιας νέας λεξικής μονάδας με 
συγκεκριμένο σημασιολογικό περιεχόμενο. Τα κυκλαδικά ιδιώματα παρουσιάζουν 
πληθώρα σύνθετων δομών όπως αναφέρεται στην υπάρχουσα βιβλιογραφία 
(Οικονομίδης 1952, Πρίντεζης 1981), γεγονός που επιβεβαιώνεται και από την 
παρούσα διαλεκτολογική έρευνα. 

Πιο συγκεκριμένα, σε αυτήν την ενότητα επιχειρείται μια αναλυτική περιγραφή, 
μέσα από ενδεικτικά παραδείγματα, των ειδών σύνθεσης που απαντούν στο ΙΣ και 
ΙΑΝ. Η παρουσίαση των σύνθετων λέξεων οργανώνεται σε έξι υποενότητες ανάλογα 
με: (α) τη μορφολογική τους δομή, (β) τον τονισμό και την προσωδιακή δομή, (γ) τη 
γραμματική κατηγορία στην οποία ανήκουν, (δ) την ενδο/εξωκεντρικότητα, (ε) τις 
σχέσεις που αναπτύσσουν οι συνθετικοί όροι μεταξύ τους και, (στ) κάποιες ειδικές 
δομές σύνθεσης χαρακτηριστικές των ιδιωμάτων που μελετάμε. Ιδιαίτερη έμφαση 
δίνεται στη θεωρητική προσέγγιση των ενδοκεντρικών και εξωκεντρικών δομών, για 
τις οποίες προτείνεται μια νέα ταξινόμηση. 
 
 
4.1 Μορφολογική δομή σύνθετων λέξεων 
 
Η πρώτη διάκριση των διαλεκτικών συνθέτων σε επιμέρους κατηγορίες έγινε με 
κριτήριο τη δομή των συνθετικών τους. Στα κυκλαδικά ιδιώματα, όπως και στην 
ΚΝΕ, τα στοιχεία που μετέχουν στη σύνθεση μπορεί να είναι είτε ένα θέμα είτε μια 
πλήρης λέξη. Οι περισσότεροι μελετητές2 που έχουν ασχοληθεί με τη σύνθεση στην 
ΚΝΕ διακρίνουν δύο μορφολογικές κατηγορίες μονολεκτικών σύνθετων λέξεων με 
βάση την εσωτερική τους δομή. Ακολουθώντας την ίδια κατηγοριοποίηση, οι βασικές 
δομές σχηματισμού των διαλεκτικών συνθέτων διαμορφώνονται ως εξής:  
 
(1)  α  [ΘΕΜΑ-ΘΕΜΑ]  

[[προβατ]Θ-ο-[κούδουν]Θ -ο]ΚΛ ΕΠΙΘ      (ΙΑΝ) 
                                                 
1 Γνωστά και ως σύνθετα με δεσμευμένο θέμα κατά την ορολογία της Ralli (1992) και Ράλλη (2005, 
2007). 
2 Βλ. Ralli (1992), Drachman & Malikouti–Drachman (1994), Nespor & Ralli (1994, 1996), 
Revithiadou (1997), Νικολού (2003, 2008), Ράλλη (2005, 2007), Ralli (2013), μεταξύ άλλων. 
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[[[κακ]Θ-ο-[[δρομ]Θ -ιά]ΠΑΡ ΕΠΙΘ -]ΚΛ ΕΠΙΘ   (ΙΣ) 
   ‘ανώμαλος δρόμος’ 
 

β  [ΘΕΜΑ-ΛΕΞΗ]             
[[μαντηλ]Θ-ο-[θήκη]Λ]          (ΙΑΝ) 

   [[φραγκ] Θ-ο[[[συρ]Θ]ιανή]ΠΑΡ ΕΠΙΘ] Λ]    (ΙΣ) 
   ‘καθολική Συριανή’ 
 
Πιο συγκεκριμένα, τα σύνθετα στο (1α) σχηματίζονται από τη συρραφή δύο θεμάτων 
με τη βοήθεια του συνδετικού φωνήεντος -ο-.3 Στη σύνθετη αυτή βάση προστίθεται 
υποχρεωτικά ένα κλιτικό επίθημα το οποίο φέρει τα απαραίτητα χαρακτηριστικά της 
κλίσης (αριθμό, πτώση, κλιτική τάξη) ή ένα παραγωγικό επίθημα, όπως το -ιά. Οι 
σύνθετοι σχηματισμοί στο (1β) δημιουργούνται από την προσκόλληση ενός θέματος 
σε μια ήδη σχηματισμένη μορφολογικά λέξη. 

Στην περίπτωση που το πρώτο συνθετικό είναι άκλιτη λέξη, όπως κάποιο 
μονομορφηματικό επίρρημα (π.χ. απάνω, ξανά), συναντάμε τα εξής ―λιγότερο 
συχνά― δομικά σχήματα που απαντούν και στην ΚΝΕ (βλ. Ράλλη 2005, 2007): 
 

γ  [ΛΕΞΗ-ΘΕΜΑ]        
[[απανώ]Λ-[χραμ]Θ -ο]ΚΛ ΕΠΙΘ   (ΙΑΝ) 

δ [ΛΕΞΗ-ΛΕΞΗ]  
[[ξανα]Λ-[βόσκω]Λ]      (ΙΑΝ) 

 
Χαρακτηριστικό των παραπάνω σχηματισμών με πρώτο συστατικό λέξη είναι η 
απουσία του συνδετικού φωνήεντος -ο- που είναι ενδεικτική της χαμηλότερης 
δομικής συνοχής μεταξύ των δύο συνθετικών. Σε αντίθεση, όμως, με ό,τι συμβαίνει 
στα σύνθετα τόσο του ΙΑΝ όσο και της ΚΝΕ, τα σύνθετα στο (2) δείχνουν ότι στο ΙΣ 
το συνδετικό φωνήεν εμφανίζεται σε περιβάλλον όπου το πρώτο συνθετικό είναι 
άκλιτη λέξη, όπως μετά από το επίρρημα πολύ: 
 
(2)     α πολι-ο-πίνω  <  πολύ  πίνω  (ΙΣ) 
   ‘πίνω πολύ’ 
  β πολι-ο-λέω   <  πολύ  λέω  (ΙΣ) 
   ‘(τα) παραλέω, υπερβάλλω’ 
 
Στις παραπάνω δομές η παρεμβολή του συνδετικού φωνήεντος έχει ως στόχο να 
ενισχύσει τη χαλαρή συνοχή μεταξύ των δύο συνθετικών.  
 
 
4.2 Τονισμός και προσωδιακή δομή σύνθετων λέξεων 
 
Τα σύνθετα της ΚΝΕ όσο και των υπό εξέταση διαλεκτικών ποικιλιών δεν 
παρουσιάζουν ομοιόμορφο τονικό σχήμα, αλλά ο τόνος τους καθορίζεται από τη 
μορφολογική κατηγορία στην οποία ανήκουν. Έτσι τα σύνθετα με δομή [ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ] 
τονίζονται συνήθως στην προπαραλήγουσα (3α), εκτός και εάν στη δομή υπάρχει 
κάποιο παραγωγικό επίθημα που φέρει εγγενείς τονικές ιδιότητες (π.χ. -ιά), οπότε και 
                                                 
3 Ένα βασικό χαρακτηριστικό των σύνθετων σχηματισμών της ΚΝΕ και των διαλέκτων της είναι ότι 
τα συνθετικά μέρη συνδέονται μεταξύ τους με το φωνήεν /ο/, το οποίο είναι γνωστό ως συνδετικό 
φωνήεν ή δείκτης σύνθεσης, όπως έχει προταθεί να ονομάζεται από τη Ράλλη (2005, 2007). 
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έλκει τον τόνο (π.χ. κακοδρομιά). Προσωδιακά τα σύνθετα αυτής της κατηγορίας 
οργανώνονται σε μία φωνολογική λέξη. Τα σύνθετα που συμμετέχουν σε αυτόν τύπο 
σύνθεσης από μορφολογική και προσωδιακή άποψη είναι όμοια, αλλά διαφέρουν ως 
προς τη θέση του τόνου. 
 
(3)      α [voskoko !pelo]ΦΛ     <    βοσκ-ο-κόπελ-ο  (ΙΑΝ) 

β [kakoDrom≠a !]ΦΛ     <    κακ-ο-δρομ-ιά   (ΙΣ) 
 
Αντίστοιχα στην κατηγορία των συνθέτων με δομή [ΘΕΜΑ ΛΕΞΗ] συναντάμε δύο 
τονικά σχήματα. Ο τόνος μπορεί να είναι είτε στη συλλαβή που φέρει τόνο η πιο 
εγκιβωτισμένη λέξη του σύνθετου σχηματισμού (π.χ. βοσκός) είτε στην 
προπαραλήγουσα4 (4β). Προσωδιακά τα σύνθετα που διατηρούν τον τόνο του 
δεύτερου συνθετικού οργανώνονται σε μια επαναδρομική φωνολογική λέξη (Νικολού 
2008), ενώ τα σύνθετα με τόνο στην προπαραλήγουσα σχηματίζουν μια φωνολογική 
λέξη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα σύνθετα αυτής της κατηγορίας παρουσιάζουν όμοια 
μορφολογική δομή, αλλά διαφέρουν ως προς την προσωδιακή τους οργάνωση και τη 
θέση του τόνου. 
 
(4)  α [provato[vosko!s]ΦΛ ]ΦΛ΄  <    προβατ-ο-βοσκός  (ΙΑΝ) 

β [telo!vurtsa]ΦΛ      <    τελ-ό-βουρτσα  (ΙΣ) 
 
 
4.3 Βασικές γραμματικές κατηγορίες 
 
Τα σύνθετα των κυκλαδικών ιδιωμάτων ταξινομούνται σε τέσσερις γραμματικές 
κατηγορίες ανάλογα με την κατηγορία τoυ β΄ συστατικού-κεφαλής τους: ουσιαστικά, 
επίθετα, ρήματα και επιρρήματα. Το διαθέσιμο υλικό είναι πολύ πλούσιο σε σύνθετα 
όλων των ειδών. Στις υποενότητες που ακολουθούν θα περιοριστούμε σε λίγα 
παραδείγματα για κάθε είδος σύνθετου σχηματισμού που κατανέμονται ανάλογα με 
τη γραμματική κατηγορία των συνθέτων και τις κατηγορίες των επιμέρους 
συστατικών τους. 
 
4.3.1 Ουσιαστικά 
 
Στα σύνθετα ουσιαστικά εντοπίζονται δομές που αποτελούνται (α) από δύο 
ουσιαστικά (5), (β) έχουν ως πρώτο συνθετικό επίθετο (6) και (γ) έχουν ως πρώτο 
συστατικό ένα επίρρημα (7). 
 
 - ουσιαστικό + ουσιαστικό  
(5)     α φραγκόπαπας     <  φράγκ(ος)  παπάς   (ΙΣ) 
   ‘καθολικός παπάς’       

β  βοσκοκόπελο    <  βοσκ(ός)  κοπέλ(ι)   (ΙΑΝ) 
   ‘νεαρός βοσκός’          νεαρό αγόρι 
 
- επίθετο + ουσιαστικό  
(6)     α ξινόδεντρο     <  ξιν(ός)   δέντρο   (ΙΣ) 

                                                 
4 Για κάποιους ερευνητές, όπως είναι οι Nespor & Ralli (1994, 1996), τα σύνθετα του τύπου 
τελόβουρτσα κατατάσσονται σε εκείνα με μορφολογική δομή [ΘΕΜΑ ΘΕΜΑ] με βάση το κριτήριο της 
θέσης του τόνου στην προπαραλήγουσα. 
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   ‘δέντρο με εσπεριδοειδείς καρπούς’ 
β  νυντροφάσολα   <  (ά)νυδρ(α)  φασόλ(ι)α  (ΙΑΝ) 

   ‘αμπελοφάσουλα’ 
   
- επίρρημα + ουσιαστικό  
(7)     α πανώγραμμα     <   πάνω    γράμμα   (ΙΣ) 
   ‘το πάνω μέρος της  
             επιστολής, η διεύθυνση’ 

β κατώχραμο     <  κάτω    χράμ(ι)   (ΙΑΝ) 
   ‘κατωσέντονο’          είδος σεντονιού 
 
 
4.3.2 Επίθετα 
 
Στα σύνθετα επίθετα των νησιωτικών ποικιλιών απαντούν συνδυασμοί δύο επιθέτων 
(8), ουσιαστικού και επιθέτου (9), επιρρήματος και επιθέτου (10), ενώ σπανιότερα 
συναντάμε σύνθετα επίθετα με α΄ συστατικό κάποιο αριθμητικό (11). 
 
- επίθετο + επίθετο  
(8)      α μισοκαραφλός    <   μισ(ός)    καραφλός   (ΙΣ) 
        ‘άντρας με μισή καράφλα’     

β μαυροντρίχωτο   <  μαύρ(ο)   τριχωτό   (ΙΑΝ) 
   ‘ζώο με αρκετό μαύρο τρίχωμα’    
 
- ουσιαστικό + επίθετο  
(9)     α γεροντολεύτερος    <   γέροντ(ας)   λεύτερος  (ΙΣ) 
        ‘μεγάλος σε ηλικία και ανύπαντρος’  

β αγγελοχτυπημένος  <  άγγελ(ος)  χτυπημένος  (ΙΑΝ) 
   ‘αυτός που τον χτύπησε  
   ο άγγελος του θανάτου (Χάρος)’ 
 
- επίρρημα + επίθετο  
(10) α μυριοχαριτωμένος   <   μύρι(α)    χαριτωμένος (ΙΣ) 
   ‘πολύ χαριτωμένος’ 

β  αδικολαβωμένος   <  άδικ(α)   λαβωμένος  (ΙΑΝ) 
   ‘αυτός που λαβώθηκε με 
   άδικο τρόπο’ 
 
- αριθμητικό + επίθετο  
(11)  χιλιοτρύπητος    <  χίλι(α)   τρυπητός  (ΙΑΝ) 
   ‘χιλιοτρυπημένος’ 
 
 
4.3.3 Ρήματα 
 
Για τον σχηματισμό σύνθετων ρημάτων συμμετέχουν στοιχεία που ανήκουν στις 
κατηγορίες του ρήματος, του ουσιαστικού, του επιρρήματος ή του αριθμητικού. Στο 
(12) παρατίθενται συνδυασμοί δύο ρημάτων, χωρίς ωστόσο να αποτελούν προτιμητέο 
σχήμα ρηματικής σύνθεσης στα κυκλαδικά ιδιώματα. Αντίθετα, αυξημένη 
παραγωγικότητα εμφανίζουν τα ρηματικά σύνθετα με πρώτο συστατικό ουσιαστικό 
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(13) ή επίρρημα (14). Τα αριθμητικά είναι, επίσης, πιθανόν να χρησιμοποιηθούν ως 
πρώτα συστατικά σε σύνθετους ρηματικούς σχηματισμούς (15), αν και τέτοιου είδους 
σχηματισμοί εμφανίζονται σποραδικά. 
 
- ρήμα + ρήμα  
(12) α παιζογλαντάω    <   παίζ(ω)    γλαντάω   (ΙΣ) 
   ‘αδιαφορώ’            γλεντάω 

β πααινοφέρνω    <   πααίν(ω)  φέρνω   (ΙΑΝ) 
   ‘πηγαίνω και φέρνω’ 
 
- ουσιαστικό + ρήμα  
(13) α αγγελοσκιάζομαι   <  άγγελ(ος)  σκιάζομαι  (ΙΣ) 
     ‘έχω προθανάτιες          φοβάμαι 
         παραισθήσεις, βλέπω τον άγγελό μου’ 

β λιομαζώνω     <   λι(ες)    μαζώνω   (ΙΑΝ) 
   ‘μαζεύω ελιές’     ελιές    μαζεύω 
 
- επίρρημα + ρήμα  
(14) α πολι-ο-πίνω    <  πολύ    πίνω    (ΙΣ) 
   ‘πίνω πολύ’ 

β καλοπιστεύγω    <  καλ(ά)   πιστεύγω  (ΙΑΝ) 
   ‘πιστεύω με σιγουριά’        πιστεύω 
 
- αριθμητικό + ρήμα 
(15)  ντριπηδώ     <   τρι(ς)    πηδώ    (ΙΑΝ) 
     ‘πηδώ πολύ ψηλά’ 
 
 
4.3.4 Επιρρήματα 
 
Ο σχηματισμός μέσω σύνθεσης νέων επιρρημάτων είναι ελάχιστα παραγωγικός, 
καθώς στο corpus εντοπίστηκε μία μόνο καταγραφή σύνθετης λέξης από το ΙΑΝ που 
ανήκει στην κατηγορία του επιρρήματος. Σύμφωνα με τα δεδομένα μας, η κατηγορία 
των σύνθετων επιρρημάτων απουσιάζει εντελώς από το ΙΣ. 
 
(16)  ξώλαμπρα     <   (έ)ξω    Λαμπρ(ή)  (ΙΑΝ) 
   ‘μετά το Πάσχα’   
 
 
4.4 Ενδο- / εξωκεντρικότητα 
 
Κομβικό ρόλο σε αυτή τη διάκριση των συνθέτων διαδραματίζει η έννοια της 
κεφαλής (head). Πιο συγκεκριμένα, με τον όρο κεφαλή της σύνθετης δομής 
αναφερόμαστε στο στοιχείο που προσδίδει τη γραμματική κατηγορία, τις 
σημασιολογικές ιδιότητες και τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά στο σύνθετο 
σχηματισμό (Scalise & Fábregas 2010). Έτσι με βάση το αν η κεφαλή αποτελεί ή όχι 
μέρος της εσωτερικής τους δομής, τα σύνθετα διακρίνονται σε ενδοκεντρικά 
(endocentric) και εξωκεντρικά (exocentric). 
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4.4.1 Ενδοκεντρικά σύνθετα 
 
Ένα από τα συνθετικά μέρη των ενδοκεντρικών συνθέτων αποτελεί τη κεφαλή, η 
οποία στην Ελληνική (Ράλλη 2007) και στα υπό εξέταση ιδιώματα βρίσκεται στα 
δεξιά της δομής. Για παράδειγμα, το σύνθετο γουρνότοπος στο (17α) αντλεί τα 
βασικά γραμματικά και σημασιολογικά του χαρακτηριστικά από το δεξί συνθετικό 
μέλος τόπος. Τα συνθετικά σε θέση κεφαλής δηλώνονται με έντονα τυπογραφικά 
στοιχεία στα ακόλουθα σύνθετα: 
 
(17) α γουρνότοπος    <  γουρ(ού)ν(ι) τόπος    (ΙΣ) 

‘χοιροστάσιο’      
  β αδελφομοιράζω   <  αδελφ(ός)  μοιράζω   (ΙΣ) 
   ‘μοιράζω την πατρική περιουσία 
   σε κάθε παιδί’ 

γ προβατόμπουκα   <   πρόβατ(ο)  μπούκα   (ΙΑΝ) 
   ‘είδος κουδουνιού         ‘είδος κουδουνιού’ 
   των προβάτων’ 
  δ ηλιοβγάλημα    <  ήλι(ος)   βγάλημ(α)  (ΙΑΝ) 
   ‘ανατολή του ήλιου’ 
 
 
4.4.2 Εξωκεντρικά σύνθετα 
 
Στα εξωκεντρικά σύνθετα η κεφαλή δεν είναι ένα από τα δύο συνθετικά, με άλλα 
λόγια το κεντρικό στοιχείο βρίσκεται εκτός της εσωτερικής τους δομής. Και στις δύο 
κυκλαδικές γλωσσικές ποικιλίες συναντάμε μεγάλη ποικιλία εξωκεντρικών δομών, οι 
οποίες αφορούν χαρακτηριστικά ανθρώπων και ζώων. Ενδεικτικά είναι τα 
παραδείγματα στο (18):  
 
(18) α κακόσαρκος    <  κακ(ή)   σάρκ(α)   (ΙΣ) 
   ‘αυτός που επουλώνονται  
         δύσκολα οι πληγές του’  
  β απανωχωρίτης    <  απάνω   χώρ(α)   (ΙΣ) 
   ‘ο κάτοικος της Άνω Σύρου’ 
  γ καλαποδομούρης   <  καλαπόδ(ι)  μούρ(η)   (ΙΣ) 
   ‘άσχημος με προγναθισμό’       

δ πολυένης     <   πολύ    (γ)έν(ια)   (ΙΑΝ) 
   ‘αυτός που έχει πολλά γένια’   
  ε στραβοκέρα    <  στραβ(ά)  κέρα(τα)   (ΙΑΝ)   
   ‘η κατσίκα που έχει στραβά κέρατα’ 
      στ κρασοπινάς     <  κρασ(ί)   πίν(ω)   (ΙΑΝ) 
         ‘αυτός που πίνει συνέχεια κρασί’ 
 
Έτσι στο (18α) το γεγονός ότι η σύνθετη λέξη κακόσαρκος είναι επίθετο, δεν 
καθορίζεται από τη μορφοσυντακτική κατηγορία του πρώτου ή του δεύτερου 
συστατικού, όπως συμβαίνει στα ενδοκεντρικά σύνθετα που παρουσιάστηκαν στο 
(17). Επιπλέον, το αντικείμενο αναφοράς του συνθέτου δεν συμπίπτει με το 
αντικείμενο αναφοράς κάποιου από τα δύο συνθετικά. Με απλά λόγια, το 
συγκεκριμένο σύνθετο δεν αναφέρεται σε κάποια κακή σάρκα, αλλά σε ένα έμψυχο 
υποκείμενο με αυτό το χαρακτηριστικό. Σύμφωνα με τα παραπάνω δεδομένα, τα 



[  1218  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

εξωκεντρικά σύνθετα αντλούν τα σημασιολογικά, γραμματικά και μορφοσυντακτικά 
τους χαρακτηριστικά είτε από διάφορα παραγωγικά επιθήματα όπως τα -η(ς), -ά(ς), -
ίτη(ς), -άτ(ος) είτε από ένα μη λεξικά πραγματωμένο παραγωγικό επίθημα () 
(Ράλλη 2007). Το γεγονός ότι η εξωκεντρικότητα απαντά σε ποσοστό περίπου 23% 
επί του συνόλου των συνθέτων του corpus δείχνει τη μεγάλη παραγωγικότητα των 
εξωκεντρικών δομών στις δύο διαλεκτικές ποικιλίες. 

Για την ανάλυση της εξωκεντρικότητας έχουν προταθεί διάφορες μορφολογικές 
προσεγγίσεις με πρόσφατη εκείνη των Ανδρέου (2010) και Ralli & Andreou (2012). 
Σύμφωνα με τους συγκεκριμένους ερευνητές που εξετάζουν δεδομένα από την ΚΝΕ 
και την κυπριακή διάλεκτο, το διαγνωστικό κριτήριο για να χαρακτηριστεί μια 
σύνθετη δομή ενδοκεντρική ή εξωκεντρική είναι η σειρά με την οποία εφαρμόζονται 
οι διαδικασίες της σύνθεσης και της παραγωγής. Όπως υποστηρίζεται, ένα σύνθετο 
είναι εξωκεντρικό, όταν η παραγωγή έπεται της σύνθεσης. Η αντίστροφη σειρά 
εφαρμογής (παραγωγή και μετά σύνθεση) ή μόνο σύνθεση χωρίς παραγωγικό 
επίθημα είναι ένδειξη ενδοκεντρικότητας. 

Η γενίκευση ότι η διάκριση μεταξύ ενδοκεντρικών και εξωκεντρικών δομών 
καθορίζεται αποκλειστικά από δομικά κριτήρια και όχι σημασιολογικά δεν είναι  
ωστόσο απόλυτα ασφαλής στην περίπτωση σύνθετων δομών, όπως οι ακόλουθες: 
 
(19)  αχαμνοκαιριά  <   αχαμν(ός) καιρ(ός)   *καιριά   (ΙΑΝ) 
   κακοδρομιά  <  κακ(ός)  δρόμ(ος)  *δρομιά   (ΙΣ) 

βαρυχειμωνιά  <  βαρύ(ς)  χειμών(ας)  *χειμωνιά  (ΚΝΕ) 
                     Σύνθεση >> Παραγωγή 
 
Σύμφωνα με την ανάλυση των Ralli & Andreou (2012), οι παραπάνω δομές είναι 
εξωκεντρικές, εφόσον πρώτα σχηματίζεται το σύνθετο θέμα που λειτουργεί ως βάση 
και στη συνέχεια προστίθεται το παραγωγικό επίθημα -ιά. Ωστόσο, υπάρχουν 
σοβαρές σημασιολογικές ενδείξεις για να θεωρήσουμε τις δομές στο (19) 
ενδοκεντρικές ή, όπως θα υποστηριχθεί παρακάτω, εν μέρει ενδοκεντρικές. Είναι 
προφανές ότι το σημασιολογικό βάρος φέρεται από το δεξί συνθετικό δρομ- και όχι 
από το παραγωγικό επίθημα -ιά. Σε αντίθεση, δηλαδή, με τα εξωκεντρικά σύνθετα, 
όπως είναι ο κακόσαρκος, η σύνθετη λέξη κακοδρομιά ‘ανώμαλος δρόμος’ δηλώνει 
ένα είδος δρόμου. Με άλλα λόγια, το αντικείμενο αναφοράς του συνθέτου, η 
εξωγλωσσική οντότητα στην οποία παραπέμπει, συμπίπτει με το αντικείμενο 
αναφοράς του β΄ συνθετικού. Αυτό που παρατηρούμε σε αυτή την ομάδα λέξεων 
είναι ότι οι ιδιότητες της κεφαλής δεν αντιπροσωπεύονται από ένα μόνο στοιχείο, 
αλλά διαχέονται σε δύο συστατικά του συνθέτου: το β΄ συνθετικό-θέμα φέρει τις 
σημασιολογικές και κατηγοριακές ιδιότητες του συνθέτου και το παραγωγικό 
επίθημα προσδίδει τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά του. Επομένως, τα 
διαλεκτικά δεδομένα συνηγορούν υπέρ μιας διαφορετικής προσέγγισης της 
εξωκεντρικότητας, όπως είναι αυτή που προτείνεται από τους Scalise, Fábregas & 
Forza (2009). Οι εν λόγω μελετητές υποστηρίζουν ότι οι ιδιότητες της κεφαλής 
διαχέονται από περισσότερα του ενός συστατικά σε έναν σύνθετο σχηματισμό. 
Αναγνωρίζουν τρία είδη κεφαλής και, κατ’ επέκταση, εξωκεντρικότητας: (α) 
σημασιολογική (semantic): η σημασιολογική τάξη του συνθέτου δεν απορρέει από τις 
σημασιολογικές τάξεις που εκφράζουν τα επιμέρους συστατικά του, (β) κατηγοριακή 
(categorial): το στοιχείο σε θέση κεφαλής δεν επιβάλλει τη λεξική του κατηγορία στο 
σύνθετο και (γ) μορφολογική (morphological): τα μορφολογικά χαρακτηριστικά 
(γένος, κλίση, αριθμός) του συνθέτου δεν είναι όμοια με τα μορφολογικά χαρακτη-
ριστικά των εσωτερικών του συστατικών. 
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Με βάση τη διαβαθμίσιμη έννοια της εξωκεντρικότητας και ακολουθώντας την 
τριχοτόμηση των Scalise, Fábregas & Forza (2009), προτείνουμε ότι τα σύνθετα των 
κυκλαδικών ποικιλιών και, κατ’ επέκταση, της ΚΝΕ, διακρίνονται σε τρεις κατηγο-
ρίες οι οποίες παρουσιάζονται συνοπτικά στον ακόλουθο πίνακα: 

 
Πίνακας 1: Τύποι σύνθετων λέξεων ως προς την ενδο-/εξωκεντρικότητα 

ΤΥΠΟΙ ΣΥΝΘΕΤΩΝ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ 

α. ενδοκεντρικά το β΄ συνθετικό-λέξη 
μεταβιβάζει όλες τις ιδιότητες 
της κεφαλής στον σύνθετο 
σχηματισμό 
 

νερ-ο-χοχλιός  
<    νερ(ό)    χοχλιός  
‘σαλιγκάρι της θάλασσας’       (ΙΣ) 

β. μερικώς  
ενδοκεντρικά 

το β΄ συνθετικό-θέμα 
αποτελεί τη σημασιολογική 
και κατηγοριακή κεφαλή  της 
σύνθετης δομής 
 

i. ραχιδ-ο-κοκκαλ-ιά  
<    ραχίδ(ι)    κόκκαλ(ο)         (ΙΑΝ) 
ii. κακ-ο-δρομ-ιά 
< κακ(ος)  δρόμ(ος)                 (ΙΣ) 

 γ. εξωκεντρικά  κανένα συνθετικό μέλος δεν 
μεταβιβάζει τις ιδιότητές του 
στον σύνθετο σχηματισμό 

καλαποδ-ο-μούρ-η-ς   
<    καλαπόδ(ι)    μούρ(η)  
‘άσχημος με προγναθισμό’     (ΙΣ) 
 

 
Στην απόλυτη διάκριση ανάμεσα σε ενδοκεντρικά και εξωκεντρικά σύνθετα 
προτείνουμε μια ενδιάμεση κατηγορία, τα μερικώς ενδοκεντρικά σύνθετα, στα οποία 
το β’ συνθετικό επιβάλλει μεν τα σημασιολογικά και κατηγοριακά χαρακτηριστικά 
του, αλλά όχι τα μορφολογικά. Έτσι σύνθετα όπως ραχιδοκοκκαλιά και κακοδρομιά 
δεν μπορούν να θεωρηθούν αμιγώς ενδοκεντρικά, γιατί το παραγωγικό επίθημα -ιά 
έχει ενεργό ρόλο στη σύνθετο σχηματισμό, καθώς διοχετεύει τα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά του στο σύνολο της δομής. Πιο συγκεκριμένα, το -ιά συμμετέχει στο 
σχηματισμό του συνθέτου κακοδρομιά και αλλάζει το γένος και την κλίση του β’ 
συνθετικού (δρόμος), ιδιότητες που καθιστούν το συγκεκριμένο επίθημα μορφολο-
γική κεφαλή της δομής. Τέτοιου είδους σύνθετα είναι μεν σημασιολογικά και 
κατηγοριακά ενδοκεντρικά αλλά μορφολογικά είναι εξωκεντρικά και για αυτόν το 
λόγο τα κατατάσσουμε σε μια ξεχωριστή υποκατηγορία των ενδοκεντρικών δομών. 
Οι παραπάνω επισημάνσεις μάς οδηγούν στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν αυστηρά 
διαχωριστικές γραμμές μεταξύ ενδοκεντρικών και εξωκεντρικών σύνθετων δομών.  
 
 
4.5 Σχέσεις μεταξύ των συνθετικών 
 
Τα συστατικά των σύνθετων λέξεων αναπτύσσουν μεταξύ τους σχέσεις 
(μορφοσυντακτικές/σημασιολογικές) ανάλογες με εκείνες που αναπτύσσουν τα 
συστατικά μιας φράσης. Με βάση το είδος της σχέσης μεταξύ των συστατικών τους, 
τα σύνθετα διακρίνονται σε παρατακτικά (coordinate), προσδιοριστικά (attributive) 
και υποτακτικά (subordinate) (Bisetto & Scalise 2005, Lieber 2009).  
 
 
4.5.1 Παρατακτικά σύνθετα 
 
Στα παρατακτικά σύνθετα τα δύο συστατικά παρατίθενται χωρίς το ένα να 
προσδιορίζει το άλλο. Οι σχηματισμοί αυτοί αποτελούνται από στοιχεία που 
βρίσκονται στην ίδια γραμματική κατηγορία, δηλαδή είναι συνδυασμοί δύο 
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ουσιαστικών (20α, β, δ), δύο επιθέτων (20ε) ή δύο ρημάτων (20γ, ζ). Η σημασία τους 
είναι διαφανής και δηλώνει το άθροισμα των σημασιών των δύο όρων του συνθέτου. 
 
(20) α αγουδουρόλαδο   <  αγούδουρ(ας)  λάδ(ι)  (ΙΣ) 
   ‘λάδι με αγούδουρα’ 
       β μητερομπαμπάδες  <  μητέρ(ες)   μπαμπάδες (ΙΣ) 
   ‘μητέρες και μπαμπάδες’  
  γ χτυποβροντώ    <  χτυπ(ώ)    βροντώ  (ΙΣ) 
   ‘χτυπώ δυνατά’     

δ παππουδολαλάδες  <   παππούδ(ες)  λαλάδες  (ΙΑΝ) 
   ‘παππούδες και γιαγιάδες’  
  ε κοντόσγουρος    <  κοντ(ός)    σγουρός  (ΙΑΝ)   
   ‘κοντός και σγουρός’      
  στ πααινόρχομαι    <  πααίν(ω)   έρχομαι  (ΙΑΝ) 
   ‘πηγαίνω και έρχομαι’ 
 
Στη συντριπτική τους πλειοψηφία τα παρατακτικά σύνθετα που απαντούν στο corpus 
είναι ονοματικά (88,9%). Από αυτά το μεγαλύτερο ποσοστό των παρατακτικών 
συνθέτων είναι ουσιαστικά (76%) και έχουν την τάση να εμφανίζονται με τη μορφή 
των pluralia tantum (62%) (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1996 για την ΚΝΕ). Τα 
σύνθετα αυτά που δεν διαθέτουν ενικό αριθμό απαντούν και στα τρία γένη στις υπό 
εξέταση ποικιλίες, σε αντίθεση με την ΚΝΕ όπου τα αντίστοιχα σύνθετα είναι 
ουδέτερου γένους.5 
 
 
4.5.2 Προσδιοριστικά σύνθετα 
 
Στα προσδιοριστικά σύνθετα ο συνθετικοί όροι βρίσκονται σε σχέση προσδιορισμού 
μεταξύ τους. Στα ονοματικά προσδιοριστικά σύνθετα το α΄ συνθετικό είναι επίθετο 
(21α, γ, δ), ενώ στα ρηματικά είναι επίρρημα (21β): 
 
(21) α μικροκούδουνο   <  μικρ(ό)   κουδούν(ι)  (ΙΣ) 
   ‘μικρό κουδουνάκι’ 

β αργομασουλάω   <  αργ(ά)   μασουλάω  (ΙΣ) 
   ‘μασάω αργά’  
  γ μαυροσυκάμινο   <   μαύρ(ο)   συκάμινο  (ΙΑΝ) 
   ‘μαύρο μούρο’  
  δ αουράχλαδα    <  ά(γ)ουρ(α)   αχλάδ(ι)α  (ΙΑΝ) 
   ‘άγουρα αχλάδια’  
 
 
4.5.3 Υποτακτικά σύνθετα 
 
Τα υποτακτικά σύνθετα αποτελούνται από δύο συνθετικά (κεφαλή/μη κεφαλή) 
μεταξύ των οποίων αναπτύσσεται μια συντακτική σχέση ρήματος-συμπληρώματος. 
Το β΄ συστατικό είναι συνήθως ρήμα (22β) ή ρηματικό παράγωγο (22α, γ) και 
λειτουργεί ως κεφαλή, ενώ το α΄ συστατικό είναι το συμπλήρωμα της κεφαλής. Σε 
αυτή την κατηγορία εντάσσονται και σύνθετα που έχουν ένα ουσιαστικό σε θέση 

                                                 
5 Για παράδειγμα μαχαιροπήρουνα, βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1996). 
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κεφαλής, το οποίο συνδέεται με τη σημασιολογική σχέση της ‘κτήσης’ με το α’ 
συνθετικό (Bisetto & Scalise 2005) (22δ). 
 
(22) α κρεβατόστρωση   <  κρεβάτ(ι)  στρώσ(η)  (ΙΣ) 
   ‘το στρώσιμο του κρεβατιού’      στρώσιμο 
      β ψαλιδοκόβω    <  ψαλίδ(ι)   κόβω    (ΙΣ) 
   ‘κόβω με το ψαλίδι’ 
  γ αλατάρμεμα    <   (γ)αλατ   άρμεμα   (ΙΑΝ) 
   ‘το άρμεγμα του γάλατος’  
  δ λιόφυλλο     <  (ε)λι(ά)   φύλλο   (ΙΑΝ) 
   ‘το φύλλο της ελιάς’ 
 
 
4.6. Ειδικές κατηγορίες σύνθεσης 
 
4.6.1 Σύνθετα με επαναδρομική δομή 
 
Αρκετοί σύνθετοι σχηματισμοί εμφανίζονται με περισσότερα των δύο συνθετικών 
δημιουργώντας επαναδρομικές δομές. Δύο (23α, β) ή όλα (23γ) τα συνθετικά μέλη 
των επαναδρομικών σύνθετων δομών βρίσκονται σε σχέση υπόταξης μεταξύ τους: 
 
(23) α κρυφονυχτοπερπατώ  < κρυφ(ά)  νύχτ(α)   περπατώ  (ΙΣ) 
      β καλοασφαλτοστρωμένος < καλ(ά)  άσφαλτ(ος)  στρωμένος (ΙΣ)  

γ φραξαμπασόκλαδο   <  φράξ(ω)  αμπασ(ά)  κλαδ(ί)    (ΙΑΝ) 
   ‘κλαδί που φράζει την αμπασά’        είσοδος 
 
 
4.6.2. Παράγωγα με βάση σύνθετο θέμα 
 
Στα κυκλαδικά ιδιώματα συναντάμε πολλές περιπτώσεις δόμησης παραγώγων με 
βάση σύνθετο θέμα, όπου το β΄ συνθετικό μέλος δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως 
ολοκληρωμένη λέξη. Σύμφωνα με τα παρακάτω δεδομένα, πρώτα σχηματίζεται μια 
σύνθετη βάση και στη συνέχεια προστίθεται ένα ονοματικό (24α, β) ή ρηματικό (24γ-
ε) παραγωγικό επίθημα:  
 
(24) α μπαινοβγασ-ίδι    *βγασίδι     (ΙΑΝ) 
  β ανεβοκατεβασ-ίδι   *κατεβασίδι   (ΙΑΝ) 
  γ αχαμνοκαιρ-ίζει    *καιρίζει    (ΙΑΝ) 
  δ χιονονερ-ίζει     *νερίζει     (ΙΣ) 
  ε μαλλιοκουβαρ-ιάζομαι  *κουβαριάζομαι  (ΙΣ) 
 
Τέτοιου είδους δομές είναι ενδεικτικές του υψηλού βαθμού σύνθεσης που εμφανίζουν 
οι υπό εξέταση ποικιλίες, καθώς παρατηρούμε ότι μια φράση της ΚΝΕ μπορεί να 
εκφραστεί μονολεκτικά από μια σύνθετη λέξη στο ΙΣ και ΙΑΝ. Έτσι οι φράσεις της 
ΚΝΕ γίνομαι μαλλιά κουβάρια ή ρίχνει χιονόνερο αποδίδονται στα κυκλαδικά 
ιδιώματα από τα σύνθετα μαλλιοκουβαριάζομαι και χιονονερίζει, αντίστοιχα.  
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4.6.3 Σύνθετα με δομή [Ρήμα Ουσιαστικό] 
 
Στα κυκλαδικά ιδιώματα συναντάμε επίσης ονοματικούς σύνθετους σχηματισμούς με 
πρώτο συστατικό ρηματικό θέμα. Τα σύνθετα στο (25) με το δομικό σχήμα [Ρήμα 
Ουσιαστικό] έχουν δημιουργηθεί με βάση το αρχαιοελληνικό πρότυπο σύνθεσης το 
οποίο δεν είναι πλέον παραγωγικό στη ΚΝΕ αλλά απαντά σε αρκετές νεοελληνικές 
διαλέκτους (βλ. Ralli 2013). Το συγκεκριμένο σχήμα σύνθεσης είναι ιδιαίτερα 
διαδεδομένο και στις ρομανικές γλώσσες (Scalise, Fábregas & Forza 2009).  
 
(25) α ρεψόσκωτος           <  ρεψ- σ(υ)κώτ(ι) (ΙΑΝ) 

‘αυτός που (μακάρι) να ρέψει το συκώτι του’ 
β χασοφεγγαριά           <  χασ- φεγγάρ(ι) (ΙΑΝ) 

‘το χάσιμο του φεγγαριού’ 
γ αλλαξοκαιριά           <  αλλαξ- καιρ(ός) (ΙΣ) 

   ‘η αλλαγή του καιρού’ 
 
 
5. Συμπεράσματα  
 
Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε μια λεπτομερής και όσο το δυνατόν 
ολοκληρωμένη τυπολογική περιγραφή των σύνθετων δομών που απαντούν στα 
κυκλαδικά ιδιώματα της Σύρου και της Απειράνθου Νάξου. Προσεγγίζοντας 
αντιπαραβολικά τα διαλεκτικά δεδομένα, διαπιστώσαμε ότι οι δύο κυκλαδικές 
ποικιλίες διαθέτουν περισσότερα σημεία σύγκλισης παρά διαφορές σε επίπεδο 
σύνθεσης λέξεων. Στις ομοιότητες συγκαταλέγονται η πληθώρα των εξωκεντρικών 
σύνθετων δομών, τα κοινά σχήματα παρατακτικών συνθέτων, με τα ονοματικά να 
είναι πολύ πιο παραγωγικά από τα ρηματικά, καθώς και η μεγάλη ποικιλία παραγώ-
γων με βάση σύνθετο θέμα. Επίσης, ο σχηματισμός σύνθετων επιρρημάτων φαίνεται 
να έχει χαμηλή παραγωγικότητα στα κυκλαδικά ιδιώματα, γεγονός που επιβεβαιώ-
νεται από τη μειωμένη παρουσία τους στο corpus. Ως προς τα σημεία διαφοροποί-
ησης, αξίζει να σημειώσουμε ότι στο ΙΣ το συνδετικό φωνήεν εμφανίζεται όταν το α΄ 
συνθετικό είναι άκλιτη λέξη, σε αντίθεση με το ΙΑΝ και την ΚΝΕ που απουσιάζει σε 
αντίστοιχα περιβάλλοντα. 
 Πέρα από την αναλυτική παρουσίαση των ειδών σύνθεσης των κυκλαδικών 
ποικιλιών, σε αυτή τη μελέτη ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με την κατηγορία των ενδο/ 
εξωκεντρικών δομών. Από τα διαλεκτικά δεδομένα που πραγματευτήκαμε προέκυψε 
ότι υπάρχουν αρκετές περιπτώσεις που δημιουργούν ερωτηματικά για το διακριτό 
των ορίων τους. Όπως δείξαμε, υιοθετώντας την υπόθεση της διάσπασης των 
ιδιοτήτων της κεφαλής σε περισσότερα του ενός συστατικά (Scalise, Fábregas & 
Forza 2009), υπάρχουν δομές που επιδεικνύουν χαρακτηριστικά τόσο ενδοκεντρι-
κότητας όσο και εξωκεντρικότητας. Για την καλύτερη αντιμετώπιση τέτοιων 
περιπτώσεων προτείναμε μια νέα τριμερή ταξινόμηση των σύνθετων λέξεων ως προς 
την ενδο/εξωκεντρικότητα και δείξαμε ότι είναι πιο λειτουργική μια προσέγγιση που 
συνδυάζει δομικά και σημασιολογικά κριτήρια.  
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Abstract 
 
This paper outlines the phonological profile of the Northern Modern Greek dialect 
spoken in the region of Ventzia in the prefecture of Grevena. The data were collected 
from native speakers of the dialect with the use of various qualitative research tools. We 
examine the phonological processes regarding vowels and consonants (single consonants, 
consonant clusters) and provide a synchronic phonological description within the frame-
work of functional phonology. We conclude with a description of the stress system. 
 
Λέξεις-κλειδιά: νεοελληνική διαλεκτολογία, βόρεια ιδιώματα, φωνολογία 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα ανακοίνωση αποτυπώνει το φωνολογικό προφίλ του βορείου ιδιώματος (ΒΙ) 
της περιοχής των Βεντζίων Γρεβενών1 (Εικόνα 1). Το διαλεκτικό υλικό προέρχεται από 
προσωπική επιτόπια έρευνα, που πραγματοποιήθηκε κατά βάση στο χωριό Σαρακήνα 
(Ντάγκας 2012β) και συμπληρωματικά στα χωριά Δίπορο, Ιτέα, Κνίδη, Νεοχώρι και 
Παλαιοχώρι, το καλοκαίρι του 2013. Για τη συλλογή του υλικού εφαρμόστηκαν 
αλληλοσυμπληρωματικά διάφορες ποιοτικές μέθοδοι, όπως συμμετοχική παρατήρηση, 
συνέντευξη και ελεύθερη συζήτηση (μαγνητοφώνηση-απομαγνητοφώνηση), άμεσες και 
έμμεσες ερωτήσεις, αυτοπαρατήρηση. Η εξέταση εστιάζει στην «αμιγή» μορφή του 
ιδιώματος και κατά συνέπεια στη γλωσσική συμπεριφορά των πρωτοτυπικών ομιλητών 
του (γυναίκες εντόπιας καταγωγής και τρίτης ηλικίας, με αμελητέα τυπική μόρφωση, 
αμετακίνητες και απασχολούμενες με οικιακές-αγροτικές εργασίες [Ντάγκας 2012α]). 
Αφενός παρουσιάζονται οι φωνολογικές αλλαγές, όσον αφορά τα φωνήεντα και τα 
σύμφωνα (μοναδικά σύμφωνα, πρωτογενή και δευτερογενή2 συμφωνικά συμπλέγματα), 
τόσο στο πλαίσιο της μορφολογικής όσο και της φωνολογικής λέξης3. Αφετέρου 
προτείνεται μια συγχρονική φωνολογική περιγραφή από τη σκοπιά της λειτουργικής 
θεωρίας (Martinet 1956, 1964, 1997), η οποία έχει εφαρμοστεί ευρέως σε περιγραφές 
των ΒΙ (Κατσάνης 1985, Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985, Πλαδή 1996, Ντίνας 2005). Τέλος, 
ακολουθούν ορισμένες παρατηρήσεις σχετικά με τον τονισμό. 
                                                 
1 Το εντόπιο ΒΙ απαντά στα χωριά Βάρη, Δίπορο, Έξαρχος, Ιτέα, Κνίδη, Νεοχώρι, Παλαιοχώρι, Πιστικό, 
Πόρος, Πυλοροί, Σαρακήνα. Δεν απαντά στα χωριά Αγαλαίοι, Κέντρο, Λαγκαδάκια, Μικροκλεισούρα, 
Νησί, Ποντινή, όπου με την ανταλλαγή πληθυσμών του 1923 εγκαταστάθηκαν Πόντιοι και Μικρασιάτες 
πρόσφυγες (Αναστασιάδης 1994). 
2 Στην περιγραφή των ΒΙ, ως δευτερογενή (secondary consonant clusters) χαρακτηρίζονται τα συμφωνικά 
συμπλέγματα που προκύπτουν από αποβολή ενδιάμεσου άτονου [i, u] (Newton 1972: 200-214). 
3 Χρησιμοποιούμε τον όρο «φωνολογική λέξη» με την ευρεία έννοια (Πετρούνιας 2002: 523-525), χωρίς 
να ακολουθούμε την ειδικότερη διάκριση σε φωνολογική λέξη / κλιτική ομάδα / φωνολογική φράση 
(Nespor 2006, Nespor and Vogel 2007). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1226-1238. Rhodes: University of the Aegean.
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Εικόνα 1: Τα Βέντζια Γρεβενών (Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών 2014) 

 
 
 
2. Φωνολογική περιγραφή 
 
2.1 Φωνήεντα 

 
Στα φωνήεντα χαρακτηριστικός είναι ο βόρειος φωνηεντισμός (Χατζιδάκις 1905: 250-
263, Newton 1972: 182-199, Συμεωνίδης 1977, Κοντοσόπουλος 2001: 94-95, Trudgill 
2003). Κανονική και χωρίς εξαίρεση είναι η ανύψωση (vowel raising) των άτονων [e, o] 
σε [i, u] αντίστοιχα π.χ. [peðí] > [pjiðjí] ‘παιδί’, [polí] > [puʎí] ‘πολύ’. Η αποβολή των 
πρωτογενών άτονων υψηλών [i, u] (high vowel loss) πραγματοποιείται υποχρεωτικά σε 
τελική συλλαβή, ανοιχτή ή κλειστή, π.χ. [éçi] > [jéç] ‘έχει’, [ópu] > [óp] ‘όπου’, [pséftis] 
> [pʃéfts] ‘ψεύτης’, [psáksun] > [psáksn] ‘ψάξουν’. Ωστόσο, το τελικό άτονο [i] των 
ονομάτων κατά κανόνα διατηρείται στο πλαίσιο της φωνολογικής λέξης, όταν ακολουθεί 
κτητικό κλιτικό4 π.χ. [iɲífjim] ‘η νύφη μου’, [tmjéʃis] ‘τη μέση σου’, [tuxuráfjits] ‘το 
χωράφι τους’. Σε μεγάλη έκταση σημειώνεται η αποβολή και σε αρχική ή εσωτερική 
ανοιχτή συλλαβή5 π.χ. [pinó] > [pnó] ‘πεινώ’, [kutsós] > [ktsós] ‘κουτσός’, [étimos] > 
[jétjmus] ‘έτοιμος’, [ákusa] > [áksa] ‘άκουσα’. Συνεπώς, ο φωνηεντισμός του ιδιώματος 
ακολουθεί τον «αυστηρό βόρειο τύπο» (Κοντοσόπουλος 2001: 94). Αξίζει να 
επισημανθεί ότι τα δευτερογενή άτονα [i, u], που προκύπτουν από ανύψωση των άτονων 
[e, ο], διατηρούνται κανονικά, σε αντίθεση με άλλα ΒΙ όπου αποβάλλονται όπως και τα 
πρωτογενή (Ανδριώτης 1931). 

Ποικιλία διακρίνει την εξέλιξη των ακολουθιών ΣeΦ, ΣiΦ (Χατζιδάκις 1905: 332-355, 
Newton 1972: 154-181, Μαργαρίτη-Ρόγκα 1986). Ειδικότερα, οι ακολουθίες ΣeΦ, ΣiΦ, 
όπου Σ = [k, g, x, γ, n, l, s, z, ts, dz], και ΣreΦ, ΣriΦ εξελίσσονται με πολλαπλές 

                                                 
4 Απαντούν και διπλοτυπίες χωρίς / με αποβολή π.χ. [tucifáʎis] / [tucifálts] ‘το κεφάλι σου’, [stuʃpjítjisas] / 
[stuʃpjítsas] ‘στο σπίτι σας’. 
5 Αλλά υπό περιορισμούς, λ.χ. απαγορεύεται όταν ακολουθεί [r] π.χ. [tjirjí] (*[trjí]) ‘τυρί’, [kurázumji] 
(*[krázumji]) ‘κουράζομαι’. 
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διαδικασίες (ημιφωνοποίηση του [e, i], ουράνωση-ουρανικοποίηση του προηγούμενου 
συμφώνου, αποβολή του ημιφώνου), σε ακολουθίες ουρανικού [c, ɟ, ç, ʝ, ɲ, ʎ], 
ουρανοφατνιακού [ʃ, ʒ, ʧ, ʤ] ή ουρανικοποιημένου [rj] με φωνήεν π.χ. [γlikéa]6 > [γʎicá] 
‘γλυκιά’, [vrakía] > [vracá] ‘βρακιά’, [keraséa] > [ciraʃá] ‘κερασιά’, [ísia] > [íʃa] ‘ίσια’, 
[kréas] > [krjás] ‘κρέας’, [kipría] > [ciprjá] ‘κουδούνια’. Παρόμοια, οι ακολουθίες ΣeΦ, 
όπου Σ = [p, b, f, v, t, d, θ, ð, m], και ΦreΦ εξελίσσονται σε ακολουθίες 
ουρανικοποιημένου [pj, bj, fj, vj, tj, dj, θj, ðj, mj, rj] με φωνήεν π.χ. [kuféa] > [kfjá] 
‘κουφή’, [stravéa] > [stravjá] ‘στραβή’, [teáfi] > [tjáfj] ‘θειάφι’, [γrindéa] > [γrjiɲdjá] 
‘δοκάρι’, [vaθéa] > [vaθjá] ‘βαθιά’, [miroðéa] > [mjiruðjá] ‘μυρωδιά’, [kalaméa] > 
[kalamjá] ‘καλαμιά’, [piperéa] > [pjipjirjá] ‘πιπεριά’. Οι ακολουθίες ΣiΦ, όπου Σ = [p, b, 
f, v, t, d, θ, ð, m], και ΦriΦ εξελίσσονται, με ημιφωνοποίηση του [i] και μετέπειτα 
συμφωνοποίησή του, σε ακολουθίες ΣçΦ / ΣʝΦ / ΣɲΦ π.χ. [xoráfia] > [xuráfça] 
‘χωράφια’, [vóðia] > [vóðʝa] ‘βόδια’, [kalámia] > [kalámɲa] ‘καλάμια’, [pipéria] > 
[pjipjérʝa] ‘πιπέρια’. 

Ανάπτυξη ημιφώνου7 (Φάβης 1951, Tzitzilis 1997-1998, Πετρούνιας 2002: 378, 
Baltazani & Topintzi 2010) παρατηρείται κυρίως πριν από [é], και σπανιότερα πριν από 
[ó], σε αρχική θέση π.χ. [éxo] > [jéxu] ‘έχω’, [óçi] > [wóç] ‘όχι’, αλλά και σε εσωτερική 
μεταφωνηεντική θέση π.χ. [kaénas] > [kajénas] ‘κανένας’, [krióno] > [krjiwónu] 
‘κρυώνω’. Έντονη είναι η τάση ανάπτυξης αρχικού («προθετικού») [a] (Κατσουλέας 
1977, Tzitzilis 2000) σε ονόματα π.χ. [láθos] > [aláθus] (αρσ.) ‘λάθος’, σε ρήματα π.χ. 
[γnorízo] > [aγnurjízu] ‘γνωρίζω’, σε επιρρήματα και άλλα άκλιτα π.χ. [xórʝa] > [axórʝa] 
‘χώρια’, [protú] > [aprutú] ‘προτού’. Η ανάπτυξή του είναι υποχρεωτική, όπου μετά από 
αποβολή άτονου [i, u] θα προέκυπτε σε αρχική θέση δευτερογενές συμφωνικό 
σύμπλεγμα με πρώτο μέλος υγρό [l, ʎ, r] π.χ. [rinári] > [arnárj] ‘ρινάρι (του αργαλειού)’, 
[rimáða] > [armáða] ‘ρημάδα’, [litós] > [altós] ‘λυτός’, [lipúme] > [aʎpúmji] ‘λυπάμαι’. 

Από την άλλη, απαντά και η αντίθετη τάση για αποβολή αρχικών άτονων φωνηέντων 
(Browning 2002: 81-83) π.χ. [aposténo] > [puʃtjénu] ‘αποσταίνω’, [emetós] > [mjitó] 
(ουδ.) ‘εμετός’, [olórθos] > [lórθus] ‘όρθιος’, [ipoðénome] > [puðjénumji] ‘φορώ 
υποδήματα’. Σε λίγες περιπτώσεις, διατηρείται αρχικό άτονο [u] < [o] (Δουγά-
Παπαδοπούλου & Τζιτζιλής 2006: 39) π.χ. [omiázo] > [umɲázu] ‘μοιάζω’, [olíγos] > 
[uʎíγus] ‘λίγος’. Επίσης, στο πλαίσιο της φωνολογικής λέξης, διατηρείται το αρχικό 
άτονο φωνήεν ορισμένων ρηματικών τύπων μετά από τελικό σύμφωνο π.χ. [namjiɲirθun] 
‘να μην έρθουν’, [δaʧijðó]8 ‘θα τους δω’. 

Περιορισμένη έκταση έχουν ποικίλες τροπές, όπως: α) στρογγύλωση (rounding) [e] > 
[o]9 (Newton 1972: 26-27, Συμεωνίδης 1972) π.χ. [ʝemátos] > [ʝumátus] ‘γεμάτος’, 
[polemó] > [puʎumó] ‘ρίχνω’, [zevγári] > [ʒuvγárj] ‘ζευγάρι’· β) ανομοίωση [o] > [e]10 

(Χατζιδάκις 1905: 239) π.χ. [θolós] > [θjilós] ‘θολός’, [andíðoro] > [aɲdjíðjiru] 
‘αντίδωρο’· γ) χαμήλωση (lowering) [e] > [a] σε αρχική θέση (Χατζιδάκις 1905: 233-
234) π.χ. [emboðó] > [ambuðó] ‘εμποδίζω’, [eŋgóni] > [aŋgóɲ] ‘εγγόνι’· δ) χαμήλωση [i] 
> [e], [e] > [a] σε εσωτερική θέση πλάι σε υγρό (preliquid lowering) (Newton 1972: 195· 

                                                 
6 Για το μεταπλασμό -εῖα > -έα των θηλυκών επιθέτων πβ. Χατζιδάκις (1907: 261-262). 
7 Το φαινόμενο αναφέρεται και ως διφθογγοποίηση (diphthongization) (Newton 1972: 29, Νespor 2006: 
103). 
8 Για τον τύπο [íjða] ‘είδα’ στα νεοελληνικά ιδιώματα πβ. Μαργαρίτη-Ρόγκα (1989). 
9 Και με ανύψωση [ο] > [u]. 
10 Και με ανύψωση [e] > [i]. 
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Tzitzilis 1997-1998, 2000) π.χ. [tjíra] > [tjéra] ‘κοίτα’, [pleróno] > [pʎarónu] ‘πληρώνω’, 
[leróno] > [ʎarónu] ‘λερώνω’, [ceratás] > [caratás] ‘κερατάς’. 

Περιστασιακά απαντούν κάποιοι αρχαϊσμοί, όπως [u] στη θέση του αρχαίου <υ> π.χ. 
[tamarúkuta] ‘βιαστικά’ (δωρ. μαρυκάομαι [Τσοπανάκης 1983α]) ή [a] στη θέση του 
αρχαίου <η> π.χ. [aʎicía] ‘ηλικία’ (δωρ. ἁλικία [Τζιτζιλής 2008]), [lanárj] ‘περιλαίμιο με 
καρφιά’ (ἐν- + δωρ. ἇλος [Τζιτζιλής 2008]). 

Στο πλαίσιο της φωνολογικής λέξης, τελικό άτονο [u] (πρωτογενές ή δευτερογενές) 
και αρχικό τονισμένο [é] συγχωνεύονται σε [ó] (Ανδριώτης 1956, Μαλικούτη-Drachman 
& Drachman 1983) π.χ. [apu éxο] > [apóxu] ‘που έχω’, [apo éna] > [apu éna] > [apóna] 
‘από ένα’. Επίσης, τελικό άτονο [u] (πρωτογενές ή δευτερογενές) υπερισχύει του αρχικού 
τονισμένου [í] (Newton 1972: 46) π.χ. [apu íman] > [apúman] ‘που ήμουν’, [to ípa] > [tu 
ípa] > [túpa] ‘το είπα’. 

Από τις παραπάνω διαδικασίες προκύπτει συγχρονικά ένα τριγωνικό σύστημα πέντε 
φωνηεντικών φωνημάτων (Πίνακας 1), στο οποίο εντάσσεται επιπλέον το ημίφωνο /j/ 
(Martinet 1997: 88) με το διακριτικό χαρακτηριστικό (ΔΧ) /-συλλαβικό/ (Μαργαρίτη-
Ρόγκα 1985: 56, Πλαδή 1996: 77). Σε αντίθεση με άλλες νεοελληνικές διαλέκτους, 
καθώς και με ορισμένα ΒΙ (Τζιτζιλής, υπό έκδοση), απουσιάζει το κεντρικό /ǝ/. Οι 
φωνολογικές αντιθέσεις /i/ ~ /e/, /u/ ~ /ο/ ουδετεροποιούνται σε άτονη θέση, όπου 
απαντούν μόνο τα υψηλά [i, u] π.χ. [ʝiló] ‘γελώ’ - [ʝéla] ‘γέλα’, [rutó] ‘ρωτώ’ - [róta] 
‘ρώτα’. H αντίθεση /i/ ~ /j/ λειτουργεί μόνο σε άτονη μεταφωνηεντική θέση π.χ. /fái/ 
‘φάε’ ~ /fáj/ ‘φάει’. Tο ημίφωνο [w] δεν έχει φωνηματική αξία, αλλά συνιστά ελεύθερη 
ποικιλία του /u/ σε άτονη μεταφωνηεντική θέση π.χ. /páu/ → [páu], [páw] ‘πάω’. Τα 
τονισμένα /é, ó/ σε αρχική και σε εσωτερική μεταφωνηεντική θέση πραγματώνονται 
εναλλακτικά ως [é], [jé] και [ó], [wó] αντίστοιχα π.χ. /énas/ → [énas], [jénas] ‘ένας’, 
/aéras/ → [aéras], [ajéras] ‘αέρας’, /όʃ/ → [óʃ], [wóʃ] ‘όσοι’. Αντίστροφα, η ακολουθία 
/Φjé/ πραγματώνεται εναλλακτικά ως [Φjé], [Φé] π.χ. /bujá/ → [bujá] ‘μπογιά’ αλλά 
/bujés/ → [bujés], [bués] ‘μπογιές’, /lujá/ → [lujá] ‘λογής (θηλ. εν.)’ αλλά /lujés/ → 
[lujés], [lués] ‘λογής (θηλ. πληθ.)’. 

 
Πίνακας 1: Ταξινόμηση των φωνηεντικών φωνημάτων 

 Μπροστινό Πισινό 

Υψηλό -Συλλαβικό j u +Συλλαβικό i 
Μέσο  e o 

Χαμηλό  a 
 
 
2.2 Σύμφωνα 
 
Μεγάλη έκταση έχει το φαινόμενο της ουράνωσης-ουρανικοποίησης (palatalization)11 

(Newton 1972: 126-153, Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977). Κανονική είναι η 
ουράνωση των υπερωικών και των φατνιακών ([k, g, x, γ, n, l, s, z, ts, dz] > [c, ɟ, ç, ʝ, ɲ, 
ʎ, ʃ, ʒ, ʧ, ʤ]) πριν από μπροστινό φωνήεν [i, e] π.χ. [neró] > [ɲiró] ‘νερό’, [kséro] > 
[kʃéru] ‘ξέρω’, [zímosa] > [ʒímusa] ‘ζύμωσα’. Στο ίδιο περιβάλλον προαιρετική είναι η 
                                                 
11 Θεωρούμε ότι η ουράνωση αφορά την κύρια άρθρωση, ενώ η ουρανικοποίηση τη δευτερεύουσα 
άρθρωση (συνάρθρωση). Για τα ουρανικοποιημένα σύμφωνα πβ. Martinet (1997: 59), Ladefoged & 
Maddieson (1996: 363-365), Ladefoged (2007: 283-284). 
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ουρανικοποίηση των χειλικών, των οδοντικών και του [r] ([p, b, f, v, t, d, θ, ð, m, r] > [pj, 
bj, fj, vj, tj, dj, θj, ðj, mj, rj]) π.χ. [píso] > [pjísu] ‘πίσω’, [patéras] > [patjéras] ‘πατέρας’, 
[méli] > [mjéʎ] ‘μέλι’, [paréa] > [parjéa] ‘παρέα’. Υποχρεωτική είναι η ουράνωση-
ουρανικοποίηση όλων των συμφώνων σε τελική θέση μετά από αποβολή άτονου [i] π.χ. 
[koráki] > [kurác] ‘κοράκι’, [váni] > [váɲ] ‘βάζει’, [étsi] > [jéʧ] ‘έτσι’, [kómbi] > [kómbj] 
‘κόμποι’, [kóvi] > [kóvj] ‘κόβει’, [vóði] > [vóðj] ‘βόδι’, [potámi] > [putámj] ‘ποτάμι’, 
[samári] > [samárj] ‘σαμάρι’. Το ίδιο ισχύει κατά κανόνα και σε αρχικά ή εσωτερικά 
δευτερογενή συμφωνικά συμπλέγματα π.χ. [simá] > [ʃmá] ‘σιμά’, [átixos] > [átjxus] 
‘άτυχος’. Παράλληλα, στα δευτερογενή συμπλέγματα απαντά και η αντίθετη τάση για 
απουράνωση/απο-ουρανικοποίηση (depalatalization) ουρανικών συμφώνων (Μαλικούτη-
Drachman & Drachman 1977) π.χ. [éçis] > [jéxs] ‘έχεις’, [ɟiló] > [gló] ‘κυλώ’. 

Υποχωρητική αφομοίωση ουρανικότητας (palatality assimilation) (Newton 1972: 149-
153) σημειώνεται σε πρωτογενή συμπλέγματα με πρώτο μέλος συριστικό τριβόμενο [s, 
z] π.χ. [scévome] > [ʃcévumji] ‘σκέφτομαι’, [láspi] > [láʃpj] ‘λάσπη’, [stefanóno] > 
[ʃtjifanónu] ‘στεφανώνω’, [sfíka] > [ʃfjíka] ‘σφήκα’, [zvérkos] > [ʒvjérkus] ‘σβέρκος’, 
[kurazménos] > [kuraʒmjénus] ‘κουρασμένος’, ή πλευρικό [l] π.χ. [káltses] > [káʎʧis] 
‘κάλτσες’, [vγalméno] > [vγaʎmjénu] ‘βγαλμένο’. Λίγες αλλά αρκετά ενδιαφέρουσες 
είναι οι περιπτώσεις αφομοίωσης ουρανικότητας σε δευτερογενή συμπλέγματα 
(Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977), είτε υποχωρητικής π.χ. [zumí] > [ʒmjí] 
‘ζουμί’, [skulíci] > [ʃcʎíc], [ʃkʎíc] ‘σκουλήκι’ είτε προχωρητικής π.χ. [sitári] > [ʃtjárj] 
‘σιτάρι’, [scilóðondo] > [ʃcʎóðundu], [ʃkʎóðundu] ‘κυνόδοντας’. 

Στο πλαίσιο της φωνολογικής λέξης, τα τελικά φατνιακά [n, s, ts] τείνουν να 
ουρανώνονται πριν από αρχικό μπροστινό φωνήεν [i, e] π.χ. [ton ípa] > [tuɲípa] ‘του 
είπα’, [sas émase] > [saʃémaʃi] ‘σας μάζεψε’, καθώς και πριν από ουρανικό, 
ουρανοφατνιακό ή ουρανικοποιημένο σύμφωνο π.χ. [tus léo] > [ʧʎéu] ‘τους λέω’, [mas 
timún] > [maʃtjmún] ‘μας τιμούν’. 

Αρχικά άηχα κλειστά, καθώς και αρχικά πρωτογενή συμπλέγματα με άηχο κλειστό, 
τείνουν να ηχηροποιούνται π.χ. [kuvás] > [guvás] ‘κουβάς’, [póza] > [bóza] ‘πόζα’, 
[taváni] > [daváɲ] ‘ταβάνι’, [ʧobános] > [ʤubánus] ‘τσοπάνης’, [skurʝázo] > [zgurʝázu] 
‘σκουριάζω’. Μεγάλη έκταση έχει η αφομοίωση ηχηρότητας (voice assimilation) στα 
δευτερογενή συμπλέγματα (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1990). Συνήθως πρόκειται για 
υποχωρητική ηχηροποίηση π.χ. [tsápiza] > [tsábza] ‘τσάπιζα’, [xaʃápiðes] > [xaʃábðjis] 
‘χασάπηδες’ ή αηχοποίηση π.χ. [údisa] > [útsa] ‘ταίριασα’, [anévika] > [aɲéfka] 
‘ανέβηκα’. Προχωρητική ηχηροποίηση σημειώνεται πάντα στην κατάληξη -ετε (β΄ 
πληθ.) μετά από ηχηρό εμποδιστικό ή ρινικό π.χ. [ðulévete] > [ðʎévdji] ‘δουλεύετε’, 
[kámete] > [kámdji] ‘κάνετε’. Τα δευτερογενή ρινικά συμπλέγματα (Newton 1972: 210) 
παρουσιάζουν αστάθεια ως προς την αφομοίωση ηχηρότητας π.χ. [aʝénito] > [aʝéntu] 
‘αγέννητο’ αλλά [opanotá] > [upandá] ‘απανωτά’, [ðaniká] > [ðaŋká] ‘δανεικά’ αλλά 
[ʝénika] > [ʝéŋga] ‘έγινα’, [vrómika] > [vrómka] ‘βρόμικα’ αλλά [apómika] > [apómga] 
‘απέμεινα’. 

Ποικίλες αφομοιώσεις ηχηρότητας σημειώνονται και στο πλαίσιο της φωνολογικής 
λέξης, συχνά σε συνδυασμό με αφομοίωση τόπου άρθρωσης. Ειδικότερα, παρατηρείται 
υποχωρητική ηχηροποίηση άηχων συμφώνων πριν από ηχηρά σύμφωνα π.χ. [ópu vrún] > 
[óbvrún] ‘όπου βρουν’, [δikόs mu] > [θkόzm] ‘δικός μου’. Άηχο κλειστό υφίσταται 
προχωρητική ηχηροποίηση μετά από ρινικό (postnasal voicing), το οποίο συμφωνεί με 
τον τόπο άρθρωσης του κλειστού (nasal assimilation), π.χ. [ton pόtisa] > [tumbόtsa] ‘τον 
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πότισα’, [tin kόta] > [ŋgόta] ‘την κότα’, [tin tsácisan] > [ndzáksan] ‘την τσάκισαν’, [tin 
ʧánda] > [ɲʤánda] ‘την τσάντα’. Αντίθετα, όσον αφορά τα συμπλέγματα άηχου κλειστού 
με άηχο μετά από ρινικό, παρατηρείται μόνο αφομοίωση τόπου άρθρωσης του ρινικού, 
χωρίς προχωρητική ηχηροποίηση του συμπλέγματος (Τζάρτζανος 1909: 51, Μαργαρίτη-
Ρόγκα 1985: 129) π.χ. [ton kséro] > [tuŋkʃéru] ‘τον ξέρω’, [ton pséfti] > [tumpʃéftj] ‘τον 
ψεύτη’, [na tin pçásis] > [nampçájs] ‘να την πιάσεις’. Τέλος, απαντούν και περιπτώσεις 
συνδυασμού υποχωρητικής ηχηροποίησης, προχωρητικής ηχηροποίησης μετά από ρινικό 
και αφομοίωσης τόπου άρθρωσης του ρινικού (Newton 1972: 207) π.χ. [stin pόrta] > 
[zmbόrta] ‘στην πόρτα’, [stin kόri] > [zŋgόrj] ‘στην κόρη’, [stin ʧánda] > [ʒɲʤánda] 
‘στην τσάντα’. 

Ανομοίωση τρόπου άρθρωσης (manner dissimilation) συμβαίνει υποχρεωτικά σε 
δευτερογενή συμπλέγματα με πρώτο μέλος ρινικό ή πλευρικό [n, ɲ, l, ʎ] και δεύτερο 
μέλος συριστικό τριβόμενο [s, z, ʃ, ʒ], το οποίο τρέπεται σε συριστικό προστριβόμενο [ts, 
dz, ʧ, ʤ] (Τζάρτζανος 1909: 41-44, Παπαδόπουλος 1926: 46)12, π.χ. [vánis] > [vánts] 
‘βάζεις’, [kúnise] > [kúɲʧi] ‘κούνησε’, [tiγániza] > [tjiγándza] ‘τηγάνιζα’, [tiγánize] > 
[tjiγáɲʤi] ‘τηγάνιζε’, [élisa] > [jéltsa] ‘έλυσα’, [élise] > [jéʎʧi] ‘έλυσε’, [stóliza] > 
[stóldza] ‘στόλιζα’, [stólize] > [stóʎʤi] ‘στόλιζε’. Τα δύο μέλη του συμπλέγματος μετά 
από την ανομοίωση συμφωνούν πάντα ως προς το χαρακτηριστικό της ουρανικότητας. 
Ανομοίωση τρόπου άρθρωσης παρατηρείται και μεταξύ οδοντικών [θ, ð] και συριστικών 
τριβόμενων (Newton 1972: 203), με αποτέλεσμα συριστικό προστριβόμενο π.χ. [méθisa] 
> [mjétsa] ‘μέθυσα’, [aráðize] > [aráʤi] ‘αράδιαζε’. Η ανομοίωση αυτού του τύπου 
απαντά συχνά σε συνδυασμό με αφομοίωση ηχηρότητας (Newton 1972: 202) π.χ. 
[máðisa] > [mátsa] ‘μάδησα’, [meθizménos] > [mjiʤmjénus] ‘μεθυσμένος’, ενώ δεν 
αφορά τις καταλήξεις π.χ. [klóθis] > [klóθs] ‘κλώθεις’, [lixúðis] > [ʎixúðs] ‘λιχούδης’. 

Ασθενής είναι η τάση χειλικοποίησης (labialization) των συμφώνων (Ladefoged & 
Maddieson 1996: 356-360, Ladefoged 2007: 286) πριν από τονισμένο [ó] π.χ. [kóta] > 
[kwóta] ‘κότα’, [sópa] > [swópa] ‘σώπα’, [tósa] > [twósa] ‘τόσα’, [pórta] > [pwórta] 
‘πόρτα’. Το ίδιο ισχύει και για την τάση υπερωικοποίησης (velarization) του πλευρικού 
[l] > [ɫ] (Ladefoged & Maddieson 1996: 360-363, Ladefoged 2007: 94, 285) πριν από 
τονισμένο [á] π.χ. [psilá] > [pʃiɫá] ‘ψηλά’, [kalá] > [kaɫá] ‘καλά’. 

Το ηχηρό τριβόμενο [ʝ] σε μεσοφωνηεντική θέση ημιφωνοποιείται πριν από πισινό 
φωνήεν [a, o, u] π.χ. [ksepaʝázo] > [kʃipajázu] ‘ξεπαγιάζω’, [loʝós] > [lujós] ‘λογής 
(αρσ.)’, [turkóʝuftos] > [turkójuftus] ‘Τουρκόγυφτος’, ενώ αποβάλλεται πριν από 
μπροστινό φωνήεν [i, e] π.χ. [kataʝí] > [kataí] ‘καταγής’, [paʝéno] > [paénu]13 ‘πηγαίνω’. 
Σε αρχική θέση διατηρείται κανονικά, χωρίς να υφίσταται ημιφωνοποίηση ή αποβολή, σε 
αντίθεση με άλλα ΒΙ της δυτικής Μακεδονίας (Παπαδόπουλος 1926: 32, Τσοπανάκης 
1983β). 

Τα ετυμολογικά αιτιολογημένα πρωτογενή ρινικά συμπλέγματα διατηρούν το ρινικό 
μέλος τόσο σε εσωτερική θέση, όσο και σε αρχική θέση μετά από αποβολή αρχικού 
άτονου φωνήεντος (Tzitzilis 1997-1998, 2000) π.χ. [emboró] > [mburó] ‘μπορώ’, 
[endópios] > [ndópçus] ‘ντόπιος’, [eŋgastróno] > [ŋgastrónu] ‘γκαστρώνω’. 

                                                 
12 Το φαινόμενο αναφέρεται και ως ανάπτυξη συνοδίτη φθόγγου (buffer consonant epenthesis) (Newton 
1972: 209-210). Εφόσον αντιμετωπίζουμε τα συριστικά προστριβόμενα ως μοναδικά σύμφωνα και όχι ως 
συμφωνικά συμπλέγματα, θεωρούμε προτιμότερο να κάνουμε λόγο για ανομοίωση τρόπου άρθρωσης. 
13 Η εναλλακτική προφορά [pajénu] οφείλεται μάλλον σε προαιρετική ανάπτυξη προτονικού ημιφώνου [é] 
> [jé]. 



[  1232  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

 

Τα δευτερογενή τρισυμφωνικά συμπλέγματα απλοποιούνται με αποβολή του 
ενδιάμεσου συμφώνου (Παπαδημητρίου & Μαργαρίτη-Ρόγκα 1984) π.χ. [níftika] > 
[ɲífka] ‘πλύθηκα’, [nistikós] > [ɲiʃkós] ‘νηστικός’, [kárvuno] > [kárnu] ‘κάρβουνο’. Τα 
δευτερογενή διπλά (Newton 1972: 211-213) συνήθως διατηρούνται σε εσωτερική θέση 
ως ετεροσυλλαβικά π.χ. [poʎómima] > [puʎómma] ‘πέταμα’, [pánines] > [páɲɲis] 
‘πάνινες’, [túrcices] > [túrccis] ‘τούρκικες’. Απλοποιείται πάντοτε το διπλό [nn] στην 
κατάληξη του γ΄ πληθυντικού των ρημάτων π.χ. [xánun] > [xán] ‘χάνουν’, [psélnun] > 
[pʃéln] ‘ψέλνουν’ και το διπλό [ss] όταν προηγείται σύμφωνο π.χ. [éksisa] > [jéksa] 
‘έξυσα’, [épsise] > [jépʃi] ‘έψησε’, [kópsis] > [kóps] ‘κόψεις’. Όμοια σύμφωνα 
απλοποιούνται και στο πλαίσιο της φωνολογικής λέξης π.χ. [t táʃu] > [táʃu] ‘του Τάσου’, 
[i patjéras s] > [ipatjéras] ‘ο πατέρας σου’14. 

Χειλικός συνοδίτης φθόγγος [p, b] (buffer consonant) τείνει να αναπτύσσεται σε 
δευτερογενή συμπλέγματα μεταξύ χειλικού [m] και πλευρικού [l, ʎ] ή συριστικού 
τριβόμενου [s, ʃ, z, ʒ] (Newton 1972: 209-210)15 π.χ. [mulári] > [mblárj] ‘μουλάρι’, 
[miʎá] > [mbʎá] ‘μηλιά’, [misós] > [mpsós] ‘μισός’, [xaramizménos] > [xarambʒmjénus] 
‘χαραμισμένος’. Ασθενέστερη είναι η τάση αυτή μεταξύ χειλικού [m] και οδοντικού [θ, 
ð] π.χ. [cimiθó] > [cimpθó] ‘κοιμηθώ’, [kromiðúli] > [krumbðúʎ] ‘κρεμμυδάκι’. 

Οι ακολουθίες Φ΄sis, Φ΄zis σε τελική θέση εξελίσσονται με πολλαπλές διαδικασίες 
(Newton 1972: 83-87, Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1977) σε Φ΄js, Φ΄jz, 
αντίστοιχα. Η εξέλιξη αφορά το β΄ ενικό πρόσωπο ρημάτων π.χ. [pésis] > [pjéjs] 
‘πέσεις’, [fonázis] > [funájz] ‘φωνάζεις’ και την ονομαστική ενικού ονομάτων π.χ. [zísis] 
> [ʒíjs] ‘Ζήσης’, [karaɟózis] > [garaɟójz] ‘καραγκιόζης’. Αξίζει να σημειωθεί ότι για 
ορισμένους ρηματικούς τύπους η αντίθεση της ηχηρότητας στο τελικό συριστικό 
τριβόμενο αποτυπώνει και τη μορφολογική διάκριση συνοπτικού / μη συνοπτικού π.χ. 
[kurájs] ‘κουράσεις’ / [kurájz] ‘κουράζεις’, [lújs] ‘λούσεις’ / [lújz] ‘λούζεις’. 

Περιορισμένης εμβέλειας είναι κάποιες διαδικασίες, όπως: α) αφομοίωση, ανομοίωση 
ή ανομοιωτική αποβολή υγρών [l, r] π.χ. [vulγáriko] > [vurγárku] ‘βουλγαρικό’, [γríγora] 
> [aγʎíγura] ‘γρήγορα’, [pariγorʝá] > [paʎiγurʝá] ‘παρηγοριά’· β) υποκοριστική-
εκφραστική ουράνωση [t] > [ʧ] π.χ. [matúli] > [maʧúʎ] ‘ματάκι’, [komatúli] > [kumaʧúʎ] 
‘κομματάκι’, [γatómala] > [γaʧómala] ‘γατότριχες’, [kokotéli] > [kukuʧéʎ] ‘κοκοράκι’· 
γ) μετάθεση (Φάβης 1940) π.χ. [amíγðalo] > [mjíðγalu] ‘αμύγδαλο’, [máγulo] > [máluγu] 
‘μάγουλο’, [skorpó] > [skrupó] ‘σκορπίζω’. 

Από τις παραπάνω διαδικασίες προκύπτει συγχρονικά ένα σύστημα σαράντα 
συμφωνικών φωνημάτων (Πλαδή 1996: 58-65, Tzitzilis 1997-1998) (Πίνακας 2). Για τα 
/ts, dz, ʧ, ʤ/ προκρίνεται η μονοφωνηματική ερμηνεία και η ένταξή τους στη συστοιχία 
των κλειστών16 (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985: 35-38). Επίσης, ως μοναδικά φωνήματα 
αντιμετωπίζουμε τα ουρανικά και ουρανοφατνιακά (Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985: 38-39), 
καθώς και τα ουρανικοποιημένα (Martinet 1964: 101, Πλαδή 1996: 44-48). Ειδικότερα, 
τα ουρανικά, ουρανοφατνιακά και ουρανικοποιημένα αντιτίθενται φωνολογικά προς τα 
αντίστοιχα υπερωικά, φατνιακά, και μη ουρανικοποιημένα: α) πριν από πισινό φωνήεν 

                                                 
14 Απλοποίηση παρατηρείται και με όμοια σύμφωνα που προκύπτουν από διάφορες διαδικασίες 
αφομοίωσης π.χ. [mas zálise] > [mazáʎʧi] ‘μας ζάλισε’, [ti ðéfteri] > [djéftjirj] ‘τη δεύτερη’. 
15 Κατ’ ουσίαν, το ρινικό γίνεται σύνθετο τεμάχιο (complex segment) με ρινική και κλειστή άρθρωση. 
16 Λ.χ. όσον αφορά την αφομοίωση ηχηρότητας μετά από ρινικό στο πλαίσιο της φωνολογικής λέξης, τα 
[ts, ʧ] συμπεριφέρονται όπως τα άηχα κλειστά, ενώ διαφοροποιούνται από τα συμπλέγματα άηχου 
κλειστού με άηχο [ks, kʃ, ps, pʃ] (βλ. παραπάνω). 
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π.χ. /ɟumúʎ/ ‘μικρό γκιούμι’ ~ /gumúʎ/ ‘όγκος’, /ʧápj/ ‘ευέξαπτος’ ~ /tsápj/ ‘τσάπα’, 
/tjáfj/ ‘θειάφι’ ~ /táfj/ ‘τάφοι’, /kfjá/ ‘κουφή’ ~ /kfá/ ‘κουφά’· β) σε τελική θέση π.χ. /xóɲ/ 
‘χώνει’ ~ /xón/ ‘χώνουν’, /póʃ/ ‘πόσοι’ ~ /pós/ ‘πώς’, /kátj/ ‘κάτι’ ~ /kát/ ‘κάτω’, /kópj/ 
‘κόποι’ ~ /óp/ ‘όπου’· γ) πριν από σύμφωνο π.χ. /áʎma/ ‘άλειμμα’ ~ /álma/ ‘άλμα’, /ʃkóɲ/ 
‘σηκώνει’ ~ /skóɲ/ ‘σκόνη’, /pátjma/ ‘πάτημα’ ~ /ʧatmás/ ‘μεσότοιχος’17. Οι αντιθέσεις 
αυτές ουδετεροποιούνται πριν από μπροστινό φωνήεν /i, e/, όπου απαντούν μόνο 
ουρανικά και ουρανοφατνιακά π.χ. [ʎéra] (*[léra]) ‘λέρα’, [kaʧíc] (*[katsíc]) ‘κατσίκι’, 
ενώ παρατηρείται ελεύθερη εναλλαγή ουρανικοποιημένων και μη ουρανικοποιημένων 
π.χ. [tjiró], [tiró] ‘κοιτώ’, [pjéra], [péra] ‘πέρα’. Δεν έχουν φωνηματική αξία: α) όλα τα 
χειλικοποιημένα σύμφωνα, που συνιστούν ελεύθερη ποικιλία πριν από τονισμένο /ό/ π.χ. 
/kóta/ → [kóta], [kwóta] ‘κότα’, /póʎ/ → [póʎ], [pwóʎ] ‘πόλη’· β) το υπερωικοποιημένο 
[ɫ], που συνιστά ελεύθερη ποικιλία πριν από τονισμένο /á/ π.χ. /kalá/ → [kalá], [kaɫá] 
‘καλά’· γ) το υπερωικό [ŋ], που συνιστά αλλόφωνο του /n/ πριν από υπερωικό π.χ. 
/angόɲ/ → [aŋgόɲ] ‘εγγόνι’. 
 

Πίνακας 2: Ταξινόμηση των συμφωνικών φωνημάτων 
   Χειλικό Οδοντικό Φατνιακό Ουρανοφατνιακό Ουρανικό Υπερωικό 

Κλειστό 
Άηχο -Ουρανικοποιημένο p t ts ʧ c k +Ουρανικοποιημένο pj tj 

Ηχηρό -Ουρανικοποιημένο b d dz ʤ ɟ g +Ουρανικοποιημένο bj dj 

Τριβόμενο 
Άηχο -Ουρανικοποιημένο f θ s ʃ ç x +Ουρανικοποιημένο fj θj 

Ηχηρό -Ουρανικοποιημένο v ð z ʒ ʝ γ +Ουρανικοποιημένο vj ðj 

Ρινικό -Ουρανικοποιημένο m  n  ɲ  +Ουρανικοποιημένο mj 
Πλευρικό    l  ʎ  

Παλλόμενο -Ουρανικοποιημένο   r    
+Ουρανικοποιημένο   rj    

 
 
2.3 Τονισμός 
 
Τονικές μετακινήσεις σημειώνονται κατά την κλίση, την παραγωγή και τη σύνθεση. Ο 
τόνος κατεβαίνει: α) στον πληθυντικό των προπαροξύτονων αρσενικών (Παπαδόπουλος 
1926: 48, 58) π.χ. [pόʎimus] ‘πόλεμος’ / [puʎémj] ‘πόλεμοι’, [kórakas] ‘κόρακας’ / 
[kurác] ‘κόρακες’· β) στη γενική ενικού των προπαροξύτονων αρσενικών σε [-us] (< -ος) 
(Παπαδόπουλος 1926: 49) π.χ. [ánθrupus] ‘άνθρωπος’ / [anθrópj] ‘ανθρώπου’, [ðʝáulus] 
‘διάβολος’ / [ðʝaόʎ] ‘διαβόλου’· γ) στη γενική ενικού ορισμένων αρσενικών ονομάτων 
Αγίων, με χρονική σημασία (Μπουντώνας 1892: 38-39) π.χ. [tajʝurʝú] ‘του Αγίου 
Γεωργίου’, [tajɲikulá] ‘του Αγίου Νικολάου’. Τόνος στην προπαραλήγουσα 
παρατηρείται σε σύνθετα (Ράλλη 2005: 192-194) π.χ. [γɲéka] ‘γυναίκα’ / [paʎiʝíɲika] 
‘παλιογυναίκα’, [papára] ‘παπάρα’ / [traxanupápara] ‘τραχανοπαπάρα’ και σε ορισμένα 
μεγεθυντικά (Ράλλη 2005: 143-144) π.χ. [γumárj] ‘γομάρι’ / [γόmarus] ‘γόμαρος’, 
[mskárj] ‘μοσχάρι’ / [múskarus] ‘μόσχαρος’. 

                                                 
17 Στη θέση αυτή παρατηρείται έλλειψη ελάχιστων ζευγών για την αντίθεση /±ουρανικοποιημένο/. 
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Ορισμένοι ρηματικοί τύποι α΄ και β΄ πληθυντικού φαίνεται να παραβιάζουν τον 
περιορισμό της τρισυλλαβίας και να παρουσιάζουν τόνο στην τέταρτη από το τέλος 
συλλαβή. Σε αυτήν την περίπτωση, ωστόσο, αναπτύσσεται και ένας δεύτερος τόνος στην 
παραλήγουσα, με αποτέλεσμα να σχηματίζονται δύο τροχαϊκοί πόδες (Τσοπανάκης 
1983β, Μαλικούτη-Drachman & Drachman 1992) π.χ. [èrxumjéʃtji] ‘ερχόμαστε’, 
[èrçiʃéʃtji] ‘έρχεστε’, [skutòmástan] ‘σκοτωνόμασταν’, [skutònusástan] ‘σκοτωνόσα-
σταν’, [èxasámji] ‘χάσαμε’, [èxaʃétji] ‘χάσατε’. Ο δεύτερος τόνος της κατάληξης είναι 
συνήθως ισχυρότερος ή ισοδύναμος του τόνου του ρηματικού θέματος, ποτέ όμως 
ασθενέστερός του. Το ίδιο φαινόμενο παρατηρείται και στο πλαίσιο της φωνολογικής 
λέξης, κατά τη συμπλοκή ρηματικού τύπου με προκλιτικό π.χ. [tàmasámji] ‘τα 
μαζέψαμε’, [tùfjirjétji] ‘το φέρατε’. Κατά τη συμπλοκή ρηματικού τύπου με εγκλιτικό, 
παρατηρείται κάποτε παρουσία δύο διαδοχικών τονισμένων συλλαβών, ως αποτέλεσμα 
αποβολής ενδιάμεσου άτονου φωνήεντος (Newton 1972: 198-199) π.χ. [áficé me] > 
[áfcémji]18 ‘άφησέ με’. 
 
 
3. Επίλογος 
 
Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά του ιδιώματος των 
Βεντζίων Γρεβενών σε φωνολογικό επίπεδο. Συνοψίζοντας τα κυριότερα, όσον αφορά τα 
φωνήεντα, παρατηρείται αυστηρά βόρειος φωνηεντισμός, ποικίλη εξέλιξη των 
ακολουθιών ΣeΦ, ΣiΦ, ανάπτυξη ημιφώνου κυρίως πριν από [é], ανάπτυξη αρχικού 
(«προθετικού») [a], αποβολή αρχικών άτονων φωνηέντων. Στο πλαίσιο της φωνολογικής 
λέξης, παρατηρείται συγχώνευση [-u# #é-] > [-ó-] και διατήρηση του τελικού άτονου [i] 
των ονομάτων πριν από κλιτικό. Στο φωνηεντικό σύστημα συμπεριλαμβάνεται το 
ημίφωνο /j/, το οποίο διακρίνεται από το /i/ με το ΔΧ /-συλλαβικό/, ενώ απουσιάζει το 
κεντρικό φωνήεν /ǝ/, το οποίο απαντά σε άλλες νεοελληνικές διαλέκτους και μάλιστα σε 
ορισμένα ΒΙ. Στα σύμφωνα, σημειώνεται ουράνωση-ουρανικοποίηση, αφομοίωση 
ουρανικότητας, απουράνωση, ηχηροποίηση αρχικών άηχων κλειστών, αφομοίωση 
ηχηρότητας, ανομοίωση τρόπου άρθρωσης, διατήρηση ρινικών συμπλεγμάτων σε αρχική 
θέση, απλοποίηση τρισυμφωνικών συμπλεγμάτων και διπλών συμφώνων, ανάπτυξη 
χειλικού συνοδίτη φθόγγου, εξέλιξη Φ΄sis# > Φ΄js#, Φ΄zis# > Φ΄jz#. Αξίζει να 
επισημανθεί η παρουσία των ουρανικών, ουρανοφατνιακών και ουρανικοποιημένων 
συμφωνικών φωνημάτων, τα οποία αντιτίθενται φωνολογικά προς τα αντίστοιχα 
υπερωικά, φατνιακά, και μη ουρανικοποιημένα. Ως προς τον τονισμό, παρατηρούνται 
κάποιες τονικές μετακινήσεις (καταβιβασμός, αναβιβασμός) κατά την κλίση, την 
παραγωγή και τη σύνθεση, ενώ ορισμένοι ρηματικοί τύποι διατηρούν τον τόνο του 
ρηματικού θέματος στην τέταρτη από το τέλος συλλαβή και αναπτύσσουν δεύτερο τόνο 
στην προπαραλήγουσα. Εν κατακλείδι, πρόκειται για ένα τυπικό ΒΙ, με ορισμένες 
ιδιαιτερότητες, γνωστές και σε άλλα ΒΙ της Δυτικής Μακεδονίας19. 

                                                 
18 Αλλά και [áfcimji]. 
19 Για τα ΒΙ της ευρύτερης περιοχής πβ. Μπουντώνας (1892), Καλινδέρης (1982), Τσοπανάκης (1983β), 
Μαργαρίτη-Ρόγκα (1985), Ντίνας (2005), Βαδάση (2007). 
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Παράρτημα: Δείγμα απομαγνητοφωνημένου κειμένου 
 
Στη φωνητική καταγραφή το κενό διάστημα δηλώνει παύση στην ομιλία και τα 
αποσιωπητικά σκόπιμη παράλειψη τμήματός της. 
 
Γιαγιά, πόσες αδερφές ήσασταν; 
[pjéɲdjipjiðjím pjéɲdjaðjirfjéʃímastan ... kʃipóʎtj ɲiʃcí skalnúsamji θjérzamji...] 
‘Πέντε, παιδί μου, πέντε αδερφές ήμασταν ... ξυπόλυτοι, νηστικοί, σκαλίζαμε, θερίζαμε 
...’ 
 
Δε μαθαίνατε γράμματα; 
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[mpúxaʎadzvrúmjidzðaskáʎ ðjéɲérxundanðaskáʎtótji] 
‘Μα πού θα τους βρίσκαμε τους δασκάλους; Δεν έρχονταν δάσκαλοι τότε.’ 
[cíʃtjiraðjémaʃéʃtjilnancolan pçósxaʎaðʎévj pçósxaʎaskalnáj] 
‘Και ύστερα δε μας έστελναν κιόλας. Ποιος θα δούλευε; Ποιος θα σκάλιζε;’ 
 
Πού είναι η Γκρεμίνα; 
[a aptumblátanupán pjérapupaéŋkatapurnárʝakát] 
‘Να απ’ τον πλάτανο πάνω, πέρα όπου πηγαίνουν προς τα πουρνάρια κάτω.’ 
[cicíɲtstrátanambjirnázðʝófurjéʃtjiʎmjéra napaéntscinaʝirnás] 
‘Και εκείνη τη στράτα να την περνάς δυο φορές την ημέρα· να πας και να γυρνάς.’ 
 



Η ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗΣ ΑΙΤΙΟΤΗΤΑΣ  
ΜΕΣΩ ΤΩΝ ΠΡΟΘΕΣΕΩΝ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

Θεόδωρος Ξιoύφης 
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 

xi.theo@hotmail.com  
 
 
Abstract 
 
This paper examines the role of prepositions in the construction of the emotional 
causality in the Greek language. Adopting Driven’s (1995, 1997) and Radden’s 
(1998) approaches, we examine how spatial prepositions are used to express the cause 
of emotion and emotion as cause (or the effect of the emotion). The analysis 
highlights the semantic properties of each preposition whereby emotional causality is 
constructed. 
 
Λέξεις-κλειδιά: συναισθηματική αιτιότητα, προθέσεις, εγγύτητα-απόσταση 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα μελέτη1 εξετάζει τις προθέσεις της ελληνικής γλώσσας που 
χρησιμοποιούνται στην κωδικοποίηση της συναισθηματικής αιτιότητας. Τα δεδομένα 
αντλούνται από προτάσεις που περιλαμβάνουν τα δύο είδη αιτίας που συνοδεύουν 
ένα συναίσθημα (Dirven 1997): την ‘αιτία του συναισθήματος’ και το ‘αποτέλεσμα 
του συναισθήματος’– ‘συναίσθημα ως αιτία’. Τρία είναι τα ερωτήματα τα οποία θα 
επιχειρήσουμε να απαντήσουμε: 

1) Ποιες προθέσεις χρησιμοποιούνται για να δηλωθεί η συναισθηματική αιτιότητα 
στα ελληνικά; 

2) Υπάρχει ποικιλία στις προθέσεις που χρησιμοποιούνται και αν ναι, τι φανερώνει 
αυτή η ποικιλία όσον αφορά την κωδικοποίηση των δύο ειδών αιτιότητας; 

3) Για ποιον λόγο χρησιμοποιούνται αυτές οι προθέσεις και από πού προέρχεται η 
έννοια της αιτίας που εκφράζουν; 
 
 
2. Ανασκόπηση βιβλιογραφίας 
 
Η σχέση μεταξύ της αιτιότητας [causality] και συγκεκριμένα της συναισθηματικής 
αιτιότητας [emotional causality] και των προθέσεων είναι ένα ζήτημα που έχει 
απασχολήσει την αγγλόφωνη βιβλιογραφία. Ο Dirven (1993: 73) αναφέρει 
χαρακτηριστικά: «[…] οι προθέσεις κατασκευάζουν μια υποκειμενική όψη των 
σχέσεων στον κόσμο της εμπειρίας που είναι ίδιον της γλώσσας [language-specific] 
[…] η κατασκευή της εμπειρίας του φυσικού χώρου μέσω των προθέσεων καθορίζει 
σε μεγάλο βαθμό τις έννοιες που χτίζονται στον νοητικό χώρο και είναι ιδιαίτερες για 
κάθε γλώσσα». Και παρακάτω (ό.π., 96): «Το πιο εντυπωσιακό φαινόμενο είναι η 
σχέση μεταξύ του τρόπου με τον οποίο διαιρείται ο φυσικός χώρος στα αγγλικά και 

                                                            
1 Ο βασικός προβληματισμός που αναπτύσσεται σε αυτό το κείμενο αναπτύχθηκε στο πλαίσιο 
μεταπτυχιακής μου εργασίας σε μάθημα του Γ. Βελούδη. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τόσο αυτόν όσο 
και τη Μ. Θεοδωροπούλου για τις παρατηρήσεις τους. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1239-1249. Rhodes: University of the Aegean.
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του τρόπου με τον οποίο κατασκευάζεται ο νοητικός χώρος. Είναι ο πολύ ειδικός 
τρόπος με τον οποίο οι προθέσεις είναι προσανατολισμένες να δηλώνουν σχέσεις στο 
πεδίο της φυσικής εμπειρίας που οδηγεί την αγγλική γλώσσα να κάνει διακρίσεις στα 
πεδία της νοητικής εμπειρίας όπως η έκταση, ο τρόπος, η αιτία». Μία λοιπόν από τις 
έννοιες που κατασκευάζονται στον νοητικό χώρο είναι αυτή της αιτίας και οι 
προθέσεις που αφορούν τον χώρο παίζουν βασικό ρόλο (βλ. και Radden 1989: 552).  

Ο ίδιος σε ένα άλλο άρθρο του (1995) εξετάζει την κωδικοποίηση της αιτίας μέσω 
των προθέσεων της αγγλικής γλώσσας, ορίζοντας την αιτία ως εξής: «Ορίζουμε την 
αιτία με όρους μιας κατάστασης (Κ1) η οποία προκαλεί μια άλλη κατάσταση (Κ2), 
όπου ο όρος κατάσταση περιλαμβάνει καταστάσεις, συμβάντα, διαδικασίες και 
δραστηριότητες. […] η Κ2 είναι το αποτέλεσμα της Κ1» (ό.π., 95). Μελετώντας τις 
προθέσεις, διαπιστώνει ότι αυτές που χρησιμοποιούνται για να δηλωθεί η αιτία είναι 
κατά βάση προθέσεις που δηλώνουν τόπο/χώρο και ότι η αιτιακή σημασία προέρχεται 
από μεταφορική επέκταση της έννοιας του τόπου (ό.π., 98 και 1993: 93). Επιπλέον, 
αναλύει τις προθέσεις με βάση τα διαφορετικά χαρακτηριστικά της καθεμίας και 
καταλήγει στο ότι οι προθέσεις οδηγούν σε διαφορετικές, αλλά άμεσα σχετιζόμενες, 
αναπαραστάσεις της αιτίας. Τα διαφορετικά χαρακτηριστικά που φέρει κάθε πρόθεση 
από την χωρική της σημασία, καθιστούν δυνατή τη χρήση τους για διαφορετικού 
τύπου κατασκευές της αιτίας. Για παράδειγμα, η πρόθεση with έχει ως αρχική χωρική 
σημασία αυτή της συνοδείας [accompaniment], η οποία έχει επεκταθεί στις μη 
χωρικές σημασίες του οργάνου (π.χ. cut with a knife), του τρόπου (π.χ. speak with 
enthusiasm), και της αιτίας (π.χ. tremble with fear). Από την άλλη οι προθέσεις from, 
of(f) και out of συνιστούν τις προθέσεις πηγής [source prepositions] οι οποίες 
επεκτείνονται στην σημασία της αιτίας. Ενώ λοιπόν με την πρόθεση with 
εννοιοποιείται η αιτία ως εγγύτητα, με τις from, of(f) και out of έχουμε την αιτία ως 
προέλευση. 

Όσον αφορά πιο συγκεκριμένα τη συναισθηματική αιτιότητα, ο Radden (1998) 
αναφέρει ότι «το αίσθημα ενός συναισθήματος είναι μέρος μιας μεγαλύτερης 
αιτιακής αλυσίδας που περιλαμβάνει τρία συμβάντα: ένα συμβάν που προκαλεί το 
συναίσθημα, μία συναισθηματική κατάσταση, και μια φυσιολογική ή κάποιου άλλου 
είδους αντίδραση» (ό.π., 273), το οποίο μπορεί να αποδοθεί σχηματικά ως: 
 

συμβάν → συναίσθημα → αντίδραση2 
 

Ο Radden ερευνά τον τρόπο με τον οποίο αντανακλάται αυτή η αλυσίδα στην 
αγγλική γλώσσα μέσω των προθέσεων, σε προτάσεις όπως η Bill trembled with anger 
at Hillary’s remark, υποστηρίζοντας ότι «οι προθέσεις περιγράφουν διαφορετικές 
κοινές αντιλήψεις [folk understandings] του συναισθήματος και ότι η επιλογή τους 
δεν είναι τυχαία αλλά ωθείται/κινητοποιείται γνωσιακά από τις μεταφορικές 
προεκτάσεις των κύριων βασικών εννοιών του χώρου» (ό.π., 274). 

Στην ίδια αιτιακή αλυσίδα καταλήγει και ο Kövecses (2000). Συνδέει τις 
μεταφορές των συναισθημάτων με τη ‘μεταφορά της δομής γεγονότων’ [event 
structure metaphor] (Lakoff 1993) και ιδιαίτερα με το καταστασιακό μέρος της, 
προτείνοντας (ό.π., 58) ένα σενάριο-γνωσιακό μοντέλο (scenario-cognitive model) 
της μεταφοράς της δομής γεγονότων, όπως αυτή εφαρμόζεται στα συναισθήματα: 
 
Αιτία → Συναίσθημα → Έλεγχος → Απώλεια ελέγχου → Συμπεριφορική αντίδραση 

                                                            
2 Ο Heider (1991), ονομάζει αυτήν την αλυσίδα ‘σενάριο ροής του συναισθήματος’ [flow-of-emotion 
scenario], επισημαίνοντας ότι ορίζεται διαφορετικά σε κάθε πολιτισμό. 
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όπου το συναίσθημα θεωρείται ως η αλλαγή από μια μη συναισθηματική κατάσταση 
σε μια συναισθηματική. 

Με βάση το ότι στη μεταφορά της δομής γεγονότων η αιτία εννοιοποιείται ως 
δύναμη (Η ΑΙΤΙΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ) και το ότι το συναίσθημα οδηγεί σε –είναι η αιτία 
για– συγκεκριμένες συμπεριφορικές αντιδράσεις, καταλήγει στη μεταφορά ΤΟ 
ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΜΗ, την οποία γειώνει στο σχήμα της δύναμης [force 
schema] (Talmy 1988). Όσον αφορά τους ποικίλους τρόπους με τους οποίους αυτό το 
σχήμα εφαρμόζεται στα συναισθήματα (π.χ. ΤΟ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ ΕΙΝΑΙ ΦΥΣΙΚΗ 
ΔΥΝΑΜΗ/ ΦΩΤΙΑ), θεωρεί ότι αυτό σχετίζεται με τη διαφορετική εστίαση που δίνεται 
στα δύο μέρη «της δυτικής κοινής αντίληψης για το συναίσθημα» (2000: 64): ‘μία 
αιτία οδηγεί σε ένα συναίσθημα’ και ‘το συναίσθημα οδηγεί σε κάποια αντίδραση’, 
δηλαδή:  
 

αιτία → συναίσθημα-δύναμη → αντίδραση 
 

Ο Kövecses εντοπίζει αυτή τη δομή σε τέσσερις γλώσσες (αγγλικά, ουγγρικά, 
κινέζικα και ιαπωνικά) και τη συνδέει με την μεταφορά του περιέχοντος, την οποία 
θεωρεί βασική μεταφορά στα συναισθήματα. Ωστόσο, άλλοι ερευνητές γειώνουν 
αυτή τη δομή στο σχήμα «Ερέθισμα-Αντίδραση», δηλαδή στον προγλωσσικό χώρο 
της πρωτογενούς σήμανσης (Θεοδωροπούλου 2004: 219).  

Τέλος, ο Dirven (1997) διατυπώνει τη θέση ότι η κατανόηση των συναισθημάτων 
περνάει μέσα από τη διερεύνηση του τρόπου με τον οποίο μια γλωσσική κοινότητα 
εννοιοποιεί την συναισθηματική αιτιότητα: την ‘αιτία του συναισθήματος’ (the cause 
of emotion) και το ‘συναίσθημα ως αιτία’ (the emotion as cause) – το ‘αποτέλεσμα 
του συναισθήματος’ (the effect of emotion).3 Ο Dirven περιορίζει την έρευνά του 
στην έκφραση της συναισθηματικής αιτιότητας μέσα από τις προθετικές φράσεις της 
αγγλικής γλώσσας τις οποίες συνδέει με την εννοιακή μεταφορά (Lakoff 1993). Οι 
ποικίλες χωρικές σημασίες των βασικών προθέσεων της αγγλικής γλώσσας ξεκινάνε 
από το πεδίο-πηγή και αντιστοιχίζονται στο πεδίο-στόχο της αιτιότητας και από εκεί 
στην συναισθηματική αιτιότητα. Μέσα από αυτή την έρευνα προκύπτει ότι η αγγλική 
γλώσσα κωδικοποιεί με διαφορετικό τρόπο την αιτία του συναισθήματος και το 
συναίσθημα ως αιτία, καθώς χρησιμοποιούνται διαφορετικές προθέσεις αντίστοιχα. Η 
κωδικοποίηση του συναισθήματος ως αιτία επιτυγχάνεται μέσα από τις προθέσεις 
with, for, out of, from, in, through, by και η αιτία του συναισθήματος μέσα από τις at, 
about, over. Όλες οι προθέσεις παρουσιάζουν διαφορές μεταξύ τους, όπως ακριβώς 
παρουσιάζουν διαφορές κατά την χωρική τους σημασία. Ό,τι ισχύει για τον φυσικό 
χώρο μεταφέρεται στον νοητικό, καθώς «υπάρχει μια αναλογία μεταξύ του χωρικού 
τρισδιάστατου χαρακτήρα ενός δοχείου και του συναισθήματος ως αιτία από τη μια, 
και μεταξύ του μονοδιάστατου ή δυσδιάστατου χαρακτήρα του σημείου και της 
επιφάνειας και των αιτιών του συναισθήματος από την άλλη» (ό.π., 9). 

                                                            
3 Σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της προηγούμενης παραγράφου το ‘συμβάν’ είναι η ‘αιτία του 
συναισθήματος’ και η ‘αντίδραση’ είναι το ‘αποτέλεσμα’. 
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3. Μεθοδολογία 
 
Σκοπός της έρευνας είναι να μελετηθούν οι προτάσεις που περιλαμβάνουν τα τρία 
συμβάντα της αιτιακής αλυσίδας (Radden 1998), δηλαδή του τύπου Πέθανε από λύπη 
για το θάνατο του βασιλιά. Εξετάζονται τα συναισθήματα τα οποία χαρακτηρίζονται 
«βασικά» ή «πρωτογενή» (Ekman 1972, LeDoux 1998) και έχουν βιολογική –και 
κατά συνέπεια, καθολική– βάση: ο φόβος, ο θυμός, η αηδία, η ευτυχία/χαρά, η λύπη 
και η έκπληξη. Τα δεδομένα αντλήθηκαν από τις εξής πηγές: 
 
 Σώματα κειμένων (Σώμα Νέων Ελληνικών Κειμένων4, Το Σώμα Κειμένων 

(Corpus) του ΙΕΛ5, Σώμα Ελληνικών Κειμένων6) 
 Google (τα εκατό πρώτα αποτελέσματα) 
 Λεξικά και γραμματικές της κοινής νεοελληνικής γλώσσας (η Γραμματική της 

Ελληνικής γλώσσας των Horton, Mackridge & Φιλιππάκη-Warburton, η 
Νεοελληνική σύνταξις του Τζάρτζανου, η Νεοελληνική γραμματική του 
Τσοπανάκη, η Νεοελληνική γλώσσα του Mackridge, η Νεοελληνική γραμματική 
(της Δημοτικής) του Τριανταφυλλίδη και το Λεξικό της νέας Ελληνικής γλώσσας 
του Μπαμπινιώτη). 

 
 
4. Τα δεδομένα της έρευνας 
 
4.1 Το συναίσθημα ως αιτία7 
 

(1) Δεν επιθυμεί να μιλά γι' αυτά από φόβο μήπως φθείρει τη δημόσια εικόνα της 
(2) Έσκαγε από τον θυμό του 
(3) Έχετε κλάψει από ευτυχία;∙ Το έκανα από τη χαρά μου, αγόρι μου 

 
Για το συναίσθημα ως αιτία χρησιμοποιείται η πρόθεση από, κάτι που δεν 

συμβαίνει με την με η οποία δηλώνει τρόπο: 
 

(1β) ο Ολυμπιακός παίζει με φόβο 
(2β) χτυπούν με θυμό τις αρβύλες  
(3β) με ευτυχία πραγματοποιήθηκε η ημερίδα 

 
Επιπλέον, η με, η για και η σε δεν μπορούν να σταθούν στην θέση της από: 

 
(1΄) *έτρεμε με/για/σε (τον) φόβο (του) 
(2΄) *έσκαγε με/για/σε (τον) θυμό (του) 
(3΄) *λάμπει με/για/σε ευτυχία 

 
Τέλος, πιο περιορισμένα χρησιμοποιείται η για: 

 

                                                            
4 http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/corpora/index.html 
5 http://hnc.ilsp.gr/ 
6 http://sek.edu.gr/search.php 
7 Λόγω του περιορισμού στην έκταση του κειμένου, στην περίπτωση του συναισθήματος ως αιτίας 
αναφέρονται παραδείγματα μόνο για το φόβο, το θυμό και την ευτυχία/χαρά, κάτι που αποτελεί προϊόν 
τυχαίας επιλογής. 
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(1γ) όσοι αγαπούν το κρέας αλλά για τον φόβο των αγελάδων απέχουν από το 
φιλέτο· απομάκρυναν τους κατοίκους για το φόβο ατυχήματος· Γιατί, λοιπόν, να 
θλιβόμαστε για το φόβο του θανάτου; 

(2γ) υπάρχει φόβος για τον θυμό του θεραπευόμενου 
(3γ) φιλούσαν τα παιδιά τους για την ευτυχία τους· Ο Παντοδύναμος Θεός 

βροντοφωνάζει για την χαρά των παιδιών· χαμογελούσε και για τη χαρά, που την 
αισθανόταν να 'ρχεται ακριβώς πίσω του. 
 
 
4.2 Η αιτία του συναισθήματος 
 

(α) γεμάτος από θυμό για την απειθαρχία των ανθρώπων· αυτός που πριν δυο 
χρόνια δάκρυζε από χαρά για γκολ άλλης ομάδας∙ πέθανε από λύπη για το θάνατο του 
βασιλιά· έτρεμε από φόβο για την αντίδραση του απόντα συζύγου. 

(β) Ο σουλτάνος λύσσαξε από το θυμό του στη θέα της καταστροφής· πλημμύρισε 
από ευτυχία στην ιδέα ότι θα επιδείκνυε […]· οι μολοσσοί ούρλιαζαν από φόβο σε 
αυτή τη θέα. 
 

Αν δοκιμάσουμε να βάλουμε την από στην θέση της για και της σε θα δούμε ότι οι 
προτάσεις δεν είναι αποδεκτές: 
 

(α΄) *δάκρυζε από χαρά από γκολ άλλης ομάδας. 
(β΄) *οι μολοσσοί ούρλιαζαν από φόβο από αυτή τη θέα. 

 
Επίσης, αν βάλουμε την σε στις προτάσεις (α) και την για στις προτάσεις (β), τότε 

και πάλι θα έχουμε πρόβλημα: 
 

(α΄΄) *γεμάτος από θυμό στην απειθαρχία των ανθρώπων 
(β΄΄) *οι μολοσσοί ούρλιαζαν από φόβο για αυτή τη θέα 

 
Τέλος, αν βάλουμε την με στην θέση είτε της για είτε της σε, θα δούμε ότι μπορεί 

να σταθεί, εκφράζοντας και αυτή την αιτία του συναισθήματος: 
 

(α΄΄΄) γεμάτος από θυμό με την απειθαρχία των ανθρώπων 
(β΄΄΄) Πλημμύρισε από ευτυχία με την ιδέα ότι θα επιδείκνυε 

 
 
5. Η ανάλυση των δεδομένων 
 
Με βάση τα παραπάνω δεδομένα, στην ελληνική γλώσσα χρησιμοποιούνται οι 
προθέσεις από και για οι για να δηλωθεί το συναίσθημα ως αιτία, και οι προθέσεις για 
και σε (και δυνάμει η με) για να δηλωθεί η αιτία του συναισθήματος, αν και οι 
γραμματικές και τα λεξικά της νεοελληνικής γλώσσας8 αναφέρουν μόνο τη για ως 
κατεξοχήν πρόθεση της αιτίας. Οι άλλες τρεις (από, με, σε) έχουν ως αρχικές 
σημασίες αυτές του τόπου (από: προέλευση, σε: κατεύθυνση, περιοχή) και της 
συνοδείας (με).  

                                                            
8 Πρόκειται για τις ίδιες γραμματικές και λεξικά που χρησιμοποιήσαμε για να αντλήσουμε τα δεδομένα 
μας. 
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Επιπλέον, οι προθέσεις αυτές διαφοροποιούνται ως προς το είδος της αιτιότητας 
που κωδικοποιούν και δεν μπορούν να αντικαταστήσουν η μία την άλλη. Παρά την 
μικρή επικάλυψη που παρατηρείται με την για, οι προθέσεις αναλαμβάνουν να 
αποτυπώσουν τα δύο διαφορετικά είδη αιτίας. Αν θέλουμε να δώσουμε πιο 
παραστατικά την παραπάνω παρατήρηση, θα έχουμε το εξής: 
 

Αντίδραση     –πρόθεση1–     Συναίσθημα     –πρόθεση2–     Συμβάν  
 
όπου πρόθεση1 είναι η πρόθεση που χρησιμοποιείται για να εκφράσει το συναίσθημα 
ως αιτία (από, για) και πρόθεση2 η πρόθεση την αιτία του συναισθήματος (για, σε, 
με), χωρίς η μία να μπορεί να πάρει την θέση της άλλη. Ενδεικτικό του ότι οι δύο 
αυτές προθέσεις εκφράζουν διαφορετικά είδη αιτιότητας είναι το ότι στα δεδομένα 
από τα σώματα κειμένων δεν βρέθηκε κάποια πρόταση όπου να εμφανίζεται η ίδια 
πρόθεση και για τα δύο είδη αιτίας, ούτε καν η πρόθεση για, που την είδαμε να τα 
αποτυπώνει και τα δύο ξεχωριστά.9 

Τα δεδομένα αυτά φαίνεται να συμφωνούν με την άποψη του Dirven (1995) για τα 
αγγλικά, δηλαδή ότι οι διαφορετικές προθέσεις οδηγούν σε διαφορετικές 
αναπαραστάσεις της αιτίας, καθώς και στα δεδομένα από τα ελληνικά οι προθέσεις 
αποτυπώνουν σε ένα πρώτο και βασικό επίπεδο τη διαφορετική νοητική 
αναπαράσταση της αιτίας του συναισθήματος και του συναισθήματος ως αιτία. Με 
άλλα λόγια, το διαφορετικό –λόγω των προθέσεων– συντακτικό στάτους μέσα στην 
πρόταση δείχνει τη διαφορετική αναπαράσταση των δύο αιτιών. Σε ένα δεύτερο 
επίπεδο, παρατηρούμε τα διαφορετικά είδη αναπαράστασης στο κάθε είδος αιτίας 
ξεχωριστά, ανάλογα με την πρόθεση που χρησιμοποιούμε (από/για για την θέση της 
πρόθεσης1 και για/σε/με για τη θέση της πρόθεσης2), στο οποίο θα περάσουμε 
αμέσως τώρα.  

Η διερεύνηση της διαφορετικής χρήσης των προθέσεων για τα δύο είδη αιτίας, 
αλλά και η διαφορά στο ίδιο είδος αιτίας, δεν μπορεί παρά να συνεξετάσει το πώς οι 
προθέσεις που κατασκευάζουν την εμπειρία του φυσικού χώρου χρησιμοποιούνται 
για να εκφράσουν τις έννοιες του νοητικού χώρου, όπως είναι αυτή της αιτίας. 

Η πρόθεση από εκφράζει την τοπική σημασία της απομάκρυνσης, της προέλευσης, 
δηλαδή της ‘κίνησης από’. Το ερώτημα είναι γιατί η ‘κίνηση από (τόπο)’ επεκτείνεται  
μεταφορικά για να δηλώσει την αιτία. Μπορούμε να θεωρήσουμε ότι το κοινό 
ανάμεσα στο τοπικό και το αιτιολογικό από είναι η οριοθετημένη αφετηρία. Επίσης, 
ότι η σχέση αιτίου-αποτελέσματος είναι στην ουσία μια σχέση κίνησης, στον βαθμό 
που η αιτία επιδρά σε κάτι και επιφέρει μια αλλαγή (στην περίπτωση των 
παραδειγμάτων μας το συναίσθημα-αιτία επιφέρει αλλαγή στη συμπεριφορά ή στο 
σώμα). Θα μπορούσαμε, τέλος, να πούμε ότι, ενώ στο τοπικό από η κατάληξη δεν 
δηλώνεται ρητά –είναι στο παρασκήνιο–, στην περίπτωση της αιτίας είναι εντελώς 
ρητή: 
 

Τοπικό από: Ψ ← Χ (ήρθε από την Ρόδο) 
Αιτιολογικό από: Αντίδραση ← Αιτία (έσκαγε από τον θυμό του) 

 
Στο αιτιολογικό από υπάρχει η ίδια ιδέα της κίνησης: όπως κάτι ξεκινάει από ένα 

σημείο Χ (την αφετηρία) και κινείται προς σε ένα σημείο Ψ, έτσι και το συναίσθημα  
–η αιτία της αντίδρασης– είναι αυτό που εντοπίζεται με την πρόθεση από και 
κινείται/καταλήγει στην αντίδραση. Η αντίδραση δηλώνεται πάντα ρητά και είναι 

                                                            
9 Θα φανεί από την ανάλυση υπό ποιες συνθήκες εμφανίζεται η πρόθεση για στην θέση της πρόθεσης1. 
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ορατή και ακουστή (π.χ. έσκαγε), σε αντίθεση με το τοπικό από στο οποίο η κατάληξη 
μπορεί και να υπονοείται (κάποιος που ήρθε από την Ρόδο προφανώς δεν είναι στην 
Ρόδο, αλλά στο ‘εδώ’ του ομιλητή). Η Θεοδωροπούλου (2004), επίσης, σημειώνει 
κάποιες σημασιοσυντακτικές διακρίσεις που παρουσιάζουν τα αιτιολογικά 
συμπληρώματα από και με του ρήματος φοβάμαι. Υποστηρίζει ότι «[…] στην μία 
περίπτωση επιλέγεται η από (‘καταγωγή’, ‘προέλευση’) για να δηλωθεί το 
οριοθετημένο, εντοπισμένο γεγονός, στην άλλη επιλέγεται η με (‘μαζί’) για να 
δηλωθεί η διαρκής σχέση ανάμεσα στο υποκείμενο και την αιτιολογική εκφορά του» 
(ό.π., 271). Παρά το ότι η πρόθεση από στη συγκεκριμένη περίπτωση αφορά την 
αιτία του συναισθήματος, μπορούμε να βρούμε μια αναλογία με τα δικά μας 
δεδομένα. Αυτή αφορά το οριοθετημένο/ εντοπισμένο γεγονός που αποτυπώνεται 
μέσα από την πρόθεση από των δεδομένων μας. Αυτό το «γεγονός» στη δική μας 
περίπτωση είναι το οριοθετημένο και εντοπισμένο σώμα, στο οποίο εκτυλίσσεται το 
συναίσθημα. 

Η δεύτερη πρόθεση που χρησιμοποιείται για το συναίσθημα ως αιτία είναι η για, η 
οποία παρουσιάζει μια διαφορά σε σχέση με την από. Αν δούμε το παράδειγμα (2γ) 
και (3γ), το συναίσθημα που έχει προκαλέσει την αντίδραση (φιλούσαν, 
βροντοφωνάζει) δεν είναι του ίδιου του ατόμου που αντιδράει.10 Αντίθετα, αυτό που 
προκαλεί την αντίδραση είναι το συναίσθημα κάποιου άλλου. Ακριβώς επειδή το 
συναίσθημα δεν είναι του υποκειμένου του αντιδρά, δηλαδή δεν εδράζεται στο σώμα 
του, δεν ξεκινάει –δεν έχει την προέλευσή του– από αυτό, γι’ αυτόν τον λόγο και δεν 
χρησιμοποιούμε την πρόθεση της προέλευσης. Η διαφορετική αναπαράσταση της 
αιτίας, δηλαδή, αποτυπώνεται με τη χρήση των δύο διαφορετικών προθέσεων (από – 
για) ανάλογα με το αν το συναίσθημα είναι του υποκειμένου ή όχι. Με άλλα λόγια, 
μέσα από την επιλογή των διαφορετικών προθέσεων αποτυπώνεται η σχέση άμεσης-
έμμεσης συναισθηματικής εμπλοκής· αλλιώς: η σχέση εγγύτητας/αμεσότητας (από) ή  
απόστασης/εμμεσότητας (για). Στον λόγο για τον οποίο χρησιμοποιούμε την πρόθεση 
για θα επανέλθουμε παρακάτω. Τι γίνεται όμως με το (1γ), όπου το συναίσθημα που 
προκαλεί την αντίδραση είναι του ίδιου ατόμου που αντιδρά; Η διαφορά εδώ σε 
σχέση με την από είναι άλλου είδους: με τη χρήση της για υπάρχει μια απόσταση από 
το συναισθηματικό βίωμα, όχι επειδή το συναίσθημα είναι ενός άλλου ατόμου, αλλά 
επειδή είναι μεσολαβημένο από νοητικές διεργασίες. Αυτό γίνεται φανερό μέσα από 
την έννοια του ενδεχόμενου, που είναι εμφανής στα παραπάνω παραδείγματα (π.χ. 
δεν έχει γίνει όντως ατύχημα, αλλά το ενδεχόμενο να γίνει ατύχημα προκαλεί τον 
φόβο και την αντίδραση σε αυτόν, που είναι η απομάκρυνση των κατοίκων).  

Όσον αφορά την αιτία του συναισθήματος, αναφερθήκαμε παραπάνω στο ότι 
έχουμε τις προθέσεις για και σε, με την για να θεωρείται η κατεξοχήν πρόθεση που 
εκφράζει την αιτία (Μετάνιωσε για το φέρσιμό του. Τον ζηλεύω για την τύχη του). Το 
είδος της αιτίας που συναρτάται με αυτά τα συναισθήματα αφορά ένα εξωτερικό 
γεγονός/ συμβάν· αντλεί δηλαδή από κάτι που υπάρχει στην πραγματικότητα. Και 
αυτό είναι που τη διαφοροποιεί και από την από, όπως είδαμε στην περίπτωση όπου η 
για αποτυπώνει το συναίσθημα ως αιτία. Όπως εδώ, στην κατεξοχήν χρήση της, έτσι 
και εκεί, η πρόθεση για επιλέγεται για να εκφράσει το εξωτερικό αίτιο –το 
συναίσθημα ενός άλλου ατόμου– ή ένα εσωτερικό –το συναίσθημα του ατόμου που 
αντιδρά, το οποίο όμως είναι μεσολαβημένο από νοητικές διεργασίες – κάπως σαν να 
έχουμε πάρει από αυτό την απόσταση που θα είχε ένα εξωτερικό αίτιο. Αυτό που 
αποτυπώνεται στη χρήση της για –και συνακόλουθα ο διαφορετικός ρόλος που 
                                                            
10 Ακόμα και στο παράδειγμα χαμογελούσε και για τη χαρά, που την αισθανόταν να 'ρχεται ακριβώς 
πίσω του, το συναίσθημα της χαράς νοείται ως ξεχωριστή οντότητα και μη ταυτόχρονη βιωματικά. Με 
άλλα λόγια, η χαρά πλησίαζε, άρα το υποκείμενο δεν τη βίωνε ακόμη. 
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αναλαμβάνει σε σχέση με την από– είναι ακριβώς η διαφορετική εννοιοποίηση 
μεταξύ εξωτερικού και εσωτερικού αιτίου. Και σε αυτή την διαφορετική 
εννοιοποίηση, η για επιλέγεται προκειμένου να αποτυπωθεί το εξωτερικό αίτιο (ή το 
εσωτερικό αίτιο, με τις ιδιαιτερότητες που έχουν ήδη αναφερθεί), να δηλωθεί δηλαδή 
η απόσταση από ένα συμβάν (ή ένα συναίσθημα). 

Από πού προέρχεται όμως η έννοια της αιτίας της για, που την καθιστά την 
κατεξοχήν πρόθεση για να την εκφράσει; Όπως αναφέρει η Βασιλάκη (1992), 
ετυμολογικά η πρόθεση για προέρχεται από την α.ε. διά, μια πρόθεση-επίρρημα με 
ποικίλες σημασίες (χωρισμός, ανάμεσα, όργανο και αιτία). Σε σχέση με τη ν.ε. 
αναφέρει την αιτία στις κατευθυντικές λειτουργίες τής για – η άλλη είναι η 
αναφορική– για τις οποίες υποστηρίζει: «Στην κατευθυντική, υπάρχει απλώς σαν ένα 
στοιχείο, θα λέγαμε, με δυναμικό, όχι στατικό χαρακτήρα, δίνει δηλαδή έναν 
προσανατολισμό. Στην αναφορική, δεν έχει ποτέ αντωνυμικό ρόλο, εντοπίζει μόνο 
στοιχεία κάνοντας δυνατή τη σύνδεση/ταύτισή τους με άλλα. Η πρόθεση για έχει 
λοιπόν δεικτική (με την αφηρημένη, ενδογλωσσική (βλ. Χριστίδης 1985: 232) έννοια 
του όρου) αναφορική αξία» (ό.π., 193). Επίσης: «[…] ο κοινός παρανομαστής των 
δύο βασικών λειτουργιών της είναι η έννοια της δείξης» (ό.π., 192). Σε σχέση με την 
τελευταία αυτή άποψη της Βασιλάκη, θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι η για, όταν 
εκφράζει την αιτία, έχει δεικτική αναφορική λειτουργία-αξία. Κάνοντας αναφορά στο 
συμβάν, ο ομιλητής το δείχνει (διατηρώντας μεταφορικά την πρωταρχική 
κατευθυντική της έννοια) ως το συμβάν το οποίο αποτελεί αιτία για κάτι· στη δική 
μας περίπτωση, ένα συμβάν ή το συναίσθημα ενός άλλου ατόμου. Αυτό το συμβάν (ή 
το συναίσθημα του άλλου), όπως ειπώθηκε, είναι έξω από το εγώ που βιώνει το 
συναίσθημα και γι’ αυτό ακριβώς χρησιμοποιείται αυτή την πρόθεση: για να 
δείξουμε, μέσω της αναφοράς, κάτι που έχει μια απόσταση από το εγώ. Και είναι ο 
δεικτικός εντοπισμός του συμβάντος (ή του συναισθήματος του άλλου) μετά από την 
αναφορά του συναισθήματος (ή της αντίδρασης), αυτός που ταυτόχρονα το 
αιτιολογεί. 

Σε αντίθεση με την για και όσα είπαμε για το είδος της αιτίας που αποτυπώνει, η 
σε χρησιμοποιείται για να δηλωθεί η άμεση αιτία. Π.χ.: 
 

(β) Ο σουλτάνος λύσσαξε από το θυμό του στη θέα της καταστροφής· πλημμύρισε 
από ευτυχία στην ιδέα ότι θα επιδείκνυε […]· οι μολοσσοί ούρλιαζαν από φόβο σε 
αυτή τη θέα 
 
Αυτό που συμβαίνει στο παραπάνω εκφώνημα είναι ότι το συμβάν που προκαλεί 

το συναίσθημα είναι εκεί την στιγμή που το συναίσθημα προκαλείται. Υπάρχει η 
αποτύπωση ενός άμεσου ερεθίσματος, το οποίο μπορεί να είναι πραγματικό (η θέα) ή 
νοητικό (η ιδέα) – το οποίο, παρ’ όλα αυτά, λειτουργεί ως άμεσο ερέθισμα. Ο 
Τζάρτζανος (1996: 211) αναφέρει ότι η σε δηλώνει «την περιοχή (τόπο ή θέσι) εντός 
της οποίας βρίσκεται ή συμβαίνει κάτι» (π.χ. Τα πάντα ήταν ήσυχα μέσα στην σκηνή). 
Αυτή η έννοια του εντοπισμού στον τόπο είναι που μεταφέρεται αρχικά στο εννοιακό 
πεδίο του χρόνου, με την πρόθεση σε να δηλώνει ένα είδος εντοπισμού στον χρόνο 
(π.χ. σε δέκα λεπτά). Και είναι η ίδια έννοια του τοπικού και χρονικού εντοπισμού που 
πυροδοτεί την έννοια της αιτίας της πρόθεσης σε. Το εξωτερικό συμβάν/ερέθισμα 
(στο παράδειγμά μας η θέα) μέσω της πρόθεσης σε είναι τοπικά και χρονικά 
εντοπισμένο, σαν να είναι παρόν την στιγμή που προκαλείται το συναίσθημα. Αυτός 
ακριβώς ο ιδιαίτερος εντοπισμός μετά από ένα συναίσθημα είναι που ταυτόχρονα το 
αιτιολογεί, το δικαιολογεί. Υπάρχει δηλαδή μια χρονικοαιτιολογική σχέση μεταξύ 
του συναισθήματος και του συμβάντος που το προκαλεί. Στην περίπτωση της σε –
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αντίθετα με ό,τι συμβαίνει με την πρόθεση για– δίνεται έμφαση στην αμεσότητα. 
Καταγράφεται, λοιπόν, και στην περίπτωση της αιτίας του συναισθήματος μια 
συντακτικού τύπου αποτύπωση της διαφορετικής νοητικής αναπαράστασης για την 
αιτία ενός συναισθήματος με βάση το αν αυτή είναι άμεση ή έμμεση, αν υπάρχει μία 
απόσταση ή όχι του συμβάντος από το πρόσωπο στο οποίο προκαλείται το 
συναίσθημα. Σε αυτή τη διαφορετική αναπαράσταση, η πρόθεση για εκφράζει την 
απόσταση και η σε την εγγύτητα/αμεσότητα του συμβάντος, που αποτελεί την αιτία 
για την πρόκληση ενός συναισθήματος. 

Τέλος, σχετικά με την με, η οποία δεν εμφανίστηκε στα δεδομένα από τα σώματα 
κειμένων και τις γραμματικές. Ωστόσο δεδομένα από τον προφορικό λόγο δείχνουν 
ότι χρησιμοποιώντας τη με μπορούμε να κωδικοποιήσουμε την αιτία του 
συναισθήματος, αλλά όχι το συναίσθημα ως αιτία. Η πρόθεση με εκφράζει τοπικά την 
συνοδεία, κάτι που συμβαίνει και στη μεταφορική της χρήση, αφού η με αναλαμβάνει 
να δηλώσει το συμβάν που συνοδεύει ένα συναίσθημα. Όπως στις προηγούμενες 
περιπτώσεις, έτσι και εδώ, η αναφορά του συμβάντος ως συνοδείας μετά από ένα 
συναίσθημα, είναι αυτό που το αιτιολογεί. Ωστόσο, αν δούμε τα παραδείγματα μας 
πιο προσεκτικά, θα διαπιστώσουμε ότι η αντικατάσταση της πρόθεσης για από την με 
δεν είναι χωρίς σημασιολογικές συνέπειες: 
 

2) έτρεμε από φόβο για την αντίδραση του απόντα συζύγου 
2΄) έτρεμε από φόβο με την αντίδραση του απόντα συζύγου 

 
Όταν χρησιμοποιείται η πρόθεση με, το συμβάν που γίνεται η αιτία του 

συναισθήματος βιώνεται άμεσα, σε αντίθεση με τις περιπτώσεις όπου 
χρησιμοποιείται η πρόθεση για, όπου το άτομο που αντιδρά έχει μια απόσταση από το 
συμβάν: η σύζυγος, στο (2), έτρεμε από φόβο στην πιθανότητα, θα λέγαμε, να 
αντιδράσει με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο ο απών σύζυγος. Υπάρχει δηλαδή 
απόσταση μεταξύ του συμβάντος και του συναισθήματος. Αντίθετα, στο (2΄), η 
σύζυγος έτρεμε γιατί ακριβώς είχε ήδη αντιδράσει με κάποιον συγκεκριμένο τρόπο ο 
απών σύζυγος. Το συμβάν που προκάλεσε τον φόβο είναι εκεί. Συνοδεύει, με άλλα 
λόγια, το συναίσθημα. Οι παρατηρήσεις αυτές συμφωνούν με τη Θεοδωροπούλου 
(2004: 271) και τη διάκριση που σημειώνει μεταξύ των αιτιολογικών 
συμπληρωμάτων από και με, που συνοδεύουν συντακτικά το ρήμα φοβάμαι: «[…] 
στην άλλη επιλέγεται η με (‘μαζί’) για να δηλωθεί η διαρκής σχέση ανάμεσα στο 
υποκείμενο και την αιτιολογική εκφορά του». Σε σχέση με τις με-εκφορές (ό.π., 270-
271): «[…] είναι σαν το γεγονός ή το έμψυχο/πρόσωπο το οποίο προσδιορίζεται από 
το συμπλήρωμά τους να βρίσκεται σε μία διαρκή σχέση με το υποκείμενο […] δεν 
ισχύει σε αυτή την περίπτωση το «αυτό συμβαίνει – αυτό έγινε» που είναι το 
χαρακτηριστικό της από, αλλά «αυτό συμβαίνει – αυτό γίνεται», και γίνεται 
παράλληλα». Όπως στα συμπληρώματα του φοβάμαι, έτσι και εδώ η με δείχνει 
ακριβώς ότι το συμβάν, που γίνεται αιτία για το συναίσθημα, «συμβαίνει», «γίνεται 
παράλληλα» με το συναίσθημα. Υπάρχει μια άμεση, «διαρκής σχέση» με το 
συναίσθημα. 

 
Είπαμε, επίσης, ότι η πρόθεση με μπορεί να πάρει και την θέση της σε: 
4) ο σουλτάνος λύσσαξε από το θυμό του στη θέα της καταστροφής 
4΄) ο σουλτάνος λύσσαξε από το θυμό του με τη θέα της καταστροφής 

 
Παρότι και η πρόθεση σε αλλά και η με (σε σύγκριση με την για) δείχνουν και οι 

δύο την άμεση σχέση συμβάντος-συναισθήματος, όταν τεθούν σε σύγκριση μεταξύ 
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τους αναδεικνύεται μια λεπτή διαφορά. Η πρόθεση σε, ως χρονικοαιτιολογική, 
αποτυπώνει το συμβάν ακόμη πιο άμεσα σε σχέση με την πρόθεση με. Στο 
παράδειγμα (4) ο σουλτάνος λύσσαξε από το θυμό του, τη στιγμή που (ακριβώς 
μόλις) είδε την καταστροφή. Αντίθετα, στο (4΄), ο σουλτάνος λύσσαξε από το θυμό 
του, ερχόμενος για αρκετή ώρα σε οπτική επαφή με το συμβάν της καταστροφής. Με 
τη σε έχουμε μια εντελώς άμεση –στιγμιαία– αντίδραση σε ένα ερέθισμα. Με τη με, 
που συνοδεύει το συναίσθημα, έχουμε μια αντίδραση πιο παρατεταμένη, με την 
εστίαση να γίνεται στο όλον του συμβάντος και όχι στην στιγμή που αυτό 
εκδηλώθηκε. 
 
 
6. Συμπεράσματα 
 
Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν να ερευνήσει τις προθέσεις που χρησιμοποιούνται 
στην κωδικοποίηση της συναισθηματικής αιτιότητας, σε προτάσεις όπου 
αποτυπώνονται τα δύο είδη της, δηλαδή η αιτία του συναισθήματος και το 
συναίσθημα ως αιτία. Πιο συγκεκριμένα, στόχος ήταν να καταγράψει τις προθέσεις 
που χρησιμοποιούνται, να αναζητήσει τις διαφορές μεταξύ τους και να επιχειρήσει 
μια εξήγηση της ποικιλίας που εμφανίζουν, στο πνεύμα αντίστοιχων προσπαθειών 
που έχουν γίνει για την αγγλική γλώσσα (Dirven 1993, 1995, 1997) και Radden 
(1998). 

Όπως αναδείχθηκε από τα δεδομένα, οι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής γλώσσας 
χρησιμοποιούν τις προθέσεις από και για για να κωδικοποιήσουν το συναίσθημα ως 
αιτία και τις προθέσεις για, σε και με για την κωδικοποίηση της αιτίας του 
συναισθήματος. Η ανάλυση που προηγήθηκε έδειξε ότι αυτή η συντακτική ποικιλία 
αποτυπώνει διαφορετικές νοητικές αναπαραστάσεις των δύο ειδών αιτίας και ότι  
υπάρχει διαφοροποίηση στο κάθε είδος αιτίας που εκφράζεται μέσω των 
διαφορετικών προθέσεων που χρησιμοποιούνται. Στο συναίσθημα ως αιτία η 
διαφοροποίηση έχει να κάνει με το αν το συναίσθημα που γίνεται η αιτία της 
αντίδρασης αναφέρεται στο άτομο που αντιδρά (από) ή στο συναίσθημα κάποιου 
άλλου ατόμου ή ενός ατόμου που αντιδρά όντας όμως μεσολαβημένο από νοητικές 
διεργασίες (για). Με πιο γενικούς όρους, η διαφοροποίηση αυτή έχει να κάνει με την 
εγγύτητα ή απόσταση του συναισθήματος που αποτελεί την αιτία για την αντίδραση 
του προσώπου.  

Κάτι αντίστοιχο συμβαίνει και στην περίπτωση της αιτίας του συναισθήματος, 
όπου η διαφοροποίηση έχει να κάνει με το αν υπάρχει απόσταση από (για) ή 
εγγύτητα/αμεσότητα με (σε, με) το συμβάν που αποτελεί την αιτία για το συναίσθημα. 
Συνολικά βλέπουμε ότι επιβεβαιώνεται η παρατήρηση του Dirven (1997) ότι η 
χρησιμοποίηση διαφορετικών προθέσεων στην περίπτωση της συναισθηματικής 
αιτιότητας συναρτάται με διαφορετικές αναπαραστάσεις της αιτίας. Και είναι τα 
διαφορετικά χαρακτηριστικά που φέρει η κάθε πρόθεση από τη χωρική της σημασία 
που καθιστούν δυνατή τη χρήση τους για διαφορετικού τύπου κατασκευές της. 
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Abstract 
 
Our research aims at investigating the mechanisms of language errors production and 
the variables that define their frequency within teaching settings. Through a 
comparative analysis of C' and E' grade students’ texts in the framework of writing 
activities, we registered the most frequent categories of errors or variations and we 
also attempted, in cooperation with the teachers of the aforementioned grades, their 
interpretation based on teaching and ideological parameters.   
 
Λέξεις-κλειδιά: διδασκαλία της γλώσσας στο δημοτικό, γλωσσική ιδεολογία, 
μαθητικά γραπτά, γλωσσικό λάθος, κειμενικά χαρακτηριστικά  

 
 

1. Θεωρητικές επισημάνσεις   
 
Η εφαρμογή των αρχών της επικοινωνιακής κειμενοκεντρικής προσέγγισης και του 
κριτικού γραμματισμού (ΔΕΠΠΣ 2003 και ΠΣ 2011) συντέλεσε μεταξύ άλλων στον 
επαναπροσδιορισμό του τρόπου αντιμετώπισης του γλωσσικού λάθους στη σχολική 
τάξη. Η τυπική διόρθωση των λαθών που αποτελούσαν στο πλαίσιο της ρυθμιστικής  
διδασκαλίας δείγματα μιας "ελαττωματικής" γλωσσικής συμπεριφοράς έδωσε τη 
θέση της στην υιοθέτηση ενός ευρέος φάσματος πρακτικών που εστιάζουν στην 
ανάδειξη της κοινωνικής διάστασης του λόγου και στην ανάπτυξη ενός 
ουσιαστικότερου διαλόγου με τα κείμενα. Οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζονται 
κατά τη διδασκαλία παραγωγής λόγου δεν αποσκοπούν στη σύνταξη αποκομμένων 
από το επικοινωνιακό πλαίσιο τους κειμένων, αλλά στη δημιουργία αποτελεσματικών  
και κοινωνικά προσανατολισμένων προϊόντων. Μέσω της διάρθρωσης τριών 
διακριτών σταδίων, του προσυγγραφικού, του συγγραφικού και του μετασυγγραφικού 
(ΔΕΠΠΣ 2003: 42) επαναπροσδιορίζεται έτσι και η έννοια της αξιολόγησης των 
τελικών κειμένων που δεν αποτελεί αυτοσκοπό αλλά αποκτά διαμορφωτικό 
χαρακτήρα, εστιάζοντας στη νοηματοδότηση της ίδιας της διαδικασίας ως τρόπου 
καλλιέργειας γλωσσικών δεξιοτήτων και διαδικαστικών γνώσεων (ΠΣ 2011: 18). Οι 
όποιες αποκλίσεις, έτσι, καθώς νοούνται «ως φυσική συνέπεια μιας πορείας που 
οδηγεί σταδιακά και μεθοδικά στη δημιουργία του γλωσσικού κώδικα» των 
μαθητών/-τριων (Μήτσης 2004: 176), ως μια προσπάθεια συγκρότησης της δικής 
τους γραμματικής (Θεοφανοπούλου 2001: 56), μετατρέπονται μέσα από διαδικασίες 
συλλογικής επαναδιατύπωσης σε πραγματικό εργαλείο μάθησης.  

Σε επίπεδο σχολικής τάξης, ωστόσο, όπου η διόρθωση των γλωσσικών λαθών  
(Σετάτος 1991, Θεοδωροπούλου et al. 2001: 201) είναι αναγκαία, ο εντοπισμός τους 
εγείρει σειρά ζητημάτων που άπτονται των παραμέτρων βάσει των οποίων αυτά 

                                                            
1 Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε τους εκπαιδευτικούς του 14ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης της 
Ρόδου Γιάννη Καβουριού και Σεβαστή Σταματάκη για την πολύτιμη συνδρομή τους στην 
πραγματοποίηση της μελέτης.    

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1250-1262. Rhodes: University of the Aegean.
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ορίζονται με σχέση με την πρότυπη, άρα και "ορθή", γλωσσική μορφή (Νικηφορίδου 
2001). Στη περίπτωση μάλιστα κειμένων, όπου γίνεται λόγος για συμβάσεις και όχι 
για κανόνες (Γεωργακοπούλου et al. 1999: 22), η σαφής οριοθέτησή τους είναι ακόμη 
δυσκολότερη, καθώς οι αποκλίσεις ενδέχεται να σχετίζονται με αδυναμίες που 
αντιμετωπίζουν οι μαθητές/τριες σε άλλα επίπεδα γλωσσικής παραγωγής (Γούτσος 
2007: 88). Ο βαθμός αξιοποίησης του γλωσσικού "λάθους", από την άλλη, σε 
πραγματικές συνθήκες συνδέεται άρρηκτα και με συστημικές ή ιδεολογικές 
παραμέτρους, γιατί οι γλωσσικές στάσεις που η εκπαιδευτική κοινότητα έχει 
υιοθετήσει για τη γλώσσα εκδηλώνονται με τη διατύπωση αξιολογικών κρίσεων για 
την πορεία των γλωσσικών αλλαγών και επιδρούν καταλυτικά στην επιλογή των 
ενδεδειγμένων διδακτικών ενεργειών και της μεθόδου αξιολόγησης των μαθητικών 
κειμένων.    
 
 
2. Στόχοι και μεθοδολογία της έρευνας 
 
Βασικό σκοπό της μελέτης πεδίου αποτέλεσε η διερεύνηση, με τη βοήθεια 
αυθεντικών μαθητικών γραπτών, των μηχανισμών παραγωγής των γλωσσικών λαθών 
ή αποκλίσεων σε επίπεδο διδακτικής πρακτικής και η καταγραφή των μεταβλητών 
που καθορίζουν τη συχνότητα εμφάνισής τους. Ως βασική μέθοδος υιοθετήθηκε η 
μελέτη περίπτωσης, καθώς το σύνολο των ερευνητικών δεδομένων αντλήθηκε από 
δυο διαφορετικές σχολικές τάξεις και αποτέλεσε αντικείμενο τμηματικής 
επεξεργασίας σε συνεργασία με τους διδάσκοντες. Ειδικότερα, εξετάστηκαν με 
ποιοτικά κυρίως κριτήρια 51 μαθητικά γραπτά που συντάχθηκαν από μαθητές της Γ΄ 
και της Ε΄ τάξης του 14ου Δημοτικού Σχολείου της πόλης της Ρόδου τον Σεπτέμβριο 
και τον Οκτώβριο του 2012 στο πλαίσιο δυο διαφορετικών ανά τάξη  
δραστηριοτήτων παραγωγής λόγου οι οποίες είχαν αντληθεί στο σύνολό τους από τα 
αντίστοιχα σχολικά εγχειρίδια. Οι δραστηριότητες αποσκοπούσαν στην παραγωγή 
κειμένων αναφορικού λόγου (Φιλιππάκη et al. 2011: 23) και  προέβλεπαν για την μεν 
Γ΄ τάξη την περιγραφή ενός αγαπημένου για τους μαθητές παιχνιδιού και ζώου 
(ΤΕα΄, 2006: 30 και 38 αντίστοιχα), για τη δε Ε΄ την περιγραφή επίσης ενός 
αγαπημένου ζώου αλλά και μιας διαδρομής που πραγματοποιήθηκε με τουριστικό 
λεωφορείο (ΤΜα΄, 2006: 56 και ΤΕα΄, 2006: 25 αντίστοιχα).   

Παράλληλα, με τη μέθοδο του ερωτηματολογίου και της στοχευμένης ατομικής 
συνέντευξης επιχειρήθηκε η διερεύνηση επιμέρους διδακτικών παραμέτρων και η   
καταγραφή των γλωσσικών στάσεων των εκπαιδευτικών οι οποίοι κλήθηκαν να 
διατυπώσουν, με τη βοήθεια 19 ερωτήσεων ανοιχτού και κλειστού τύπου, τις απόψεις 
τους για την έννοια του γλωσσικού λάθους και να προσδιορίσουν εφαρμοζόμενες 
διδακτικές πρακτικές ή συστημικές, κατά την κρίση τους, ανεπάρκειες. Οι γενικές 
αυτές τοποθετήσεις λειτούργησαν στη συνέχεια ως σημείο αναφοράς για τη 
διενέργεια σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα δυο ατομικών συνεντεύξεων που 
αποσκοπούσαν στην αποσαφήνιση του πλαισίου διδασκαλίας των δεδομένων 
δραστηριοτήτων και στην από κοινού πραγματοποίηση του απαραίτητου κριτικού 
αναστοχασμού.  Στο πλαίσιο αυτής της συνεργασίας καταγράφηκαν και τα κοινωνικά 
χαρακτηριστικά του μαθητικού δείγματος (12 μαθητές στη Γ' και 14' στη Ε' τάξη) και 
υπογραμμίστηκε η παρουσία στη συγκεκριμένη σχολική μονάδα υψηλού ποσοστού 
αλλοδαπών μαθητών (6 και 2 μαθητές για την Γ΄ και την Ε' τάξη αντίστοιχα) και 
μαθητών με διαγνωσμένες μαθησιακές δυσκολίες (1 και 3 για τις δύο τάξεις 
αντίστοιχα).   
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3. Ερευνητικά δεδομένα  
 
3.1 Το προπαρασκευαστικό πλαίσιο: γλωσσική ιδεολογία και διδακτική μεθοδολογία  
 
 Τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου 
και την πραγματοποίηση της πρώτης ατομικής συνέντευξης έθεσαν, παρόλη την 
πολυπλοκότητα αποκωδικοποίησής τους, τις βάσεις για μια πιο εμπεριστατωμένη 
ερμηνεία του πλαισίου παραγωγής των μαθητικών κειμένων. Κατά την επεξεργασία 
τους διαπιστώθηκε εν γένει σύγκλιση στις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών, ηλικίας 
30-40 ετών και με διδακτική εμπειρία άνω των 10 χρόνων. Οι διαφοροποιήσεις που 
εντοπίστηκαν στις απαντήσεις τους ήταν περισσότερο ποσοτικής φύσης, με 
αποτέλεσμα οι διαφορετικές επιλογές στην κλίμακα Likert να μη μεταβάλλουν την 
ουσία των θέσεών τους. Έτσι και οι δυο θεωρούν πως η έννοια του γλωσσικού 
λάθους συνδέθηκε διαχρονικά με τη διδασκαλία της ορθογραφίας, ώστε να τεθεί 
τελικά στο περιθώριο η συστηματική προσέγγιση του προφορικού λόγου και η 
ανάδειξη στη σχολική τάξη της επικοινωνιακής διάστασης της γλώσσας. 
Αναγνώρισαν ωστόσο πως υιοθετείται πλέον ένα ερμηνευτικό πνεύμα απέναντι στα 
γλωσσικά λάθη των μαθητών/-τριών την ύπαρξη των οποίων αποδίδουν κυρίως στη 
δυσκολία της ελληνικής γλώσσας. Για τον λόγο αυτό, υπογραμμίστηκε από κοινού η 
αναγκαιότητα επιμόρφωσης των δασκάλων τόσο σε ζήτημα ιστορικής εξέλιξης της 
γλώσσας όσο και σε επιμέρους πτυχές της διδακτικής μεθοδολογίας.  

Οι εκπαιδευτικοί εμφανίστηκαν δεκτικοί απέναντι στη γλωσσική αλλαγή με 
εξαίρεση την περίπτωση του εξωτερικού δανεισμού, ενώ παράλληλα αποτίμησαν 
θετικά και τη συνεισφορά των γλωσσοεκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων (Καραντζόλα 
et al. 2004) στη βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου των μαθητών τους. Σε επίπεδο 
διδακτικής πρακτικής, παρόλο που δόθηκε έμφαση στην αποτελεσματικότητα των  
προτεινόμενων σε θεσμικό πλαίσιο (ΒΔΕ' 2006: 19) διαδικασιών αξιολόγησης, 
υπογραμμίστηκε η αδυναμία των κατευθύνσεων που δίνονται από τα σχολικά 
εγχειρίδια να καλύψουν τις απαιτήσεις σύνταξης αποτελεσματικών κειμένων. Η μη 
ορθή επιλογή συγχρόνως των κειμενικών ειδών, που ανταποκρίνονται, κατά την 
κρίση τους, σε μικρό βαθμό στην ηλικία και τα ενδιαφέροντα των μαθητών οδηγεί 
στην υιοθέτηση εναλλακτικών διδακτικών προσεγγίσεων που διαμορφώνονται επί της 
ουσίας με βάση την εμπειρική γνώση της σχολικής πραγματικότητας και τη διδακτική 
εμπειρία.  

Διαφορετική υπήρξε η στόχευση της πρώτης ατομικής συνέντευξης στην οποία 
επιδιώχθηκε η αποσαφήνιση των διδακτικών ενεργειών στις οποίες προχώρησαν οι 
εκπαιδευτικοί στο προσυγγραφικό στάδιο των επιλεγμένων δραστηριοτήτων. Έτσι, 
κατά την προετοιμασία της πρώτης δραστηριότητας της Γ' τάξης πραγματοποιήθηκε 
βιωματική περιγραφή κάποιων από τα αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών, μέσω της 
παρουσίασης στην τάξη ενός φορητού υπολογιστή και ενός επιτραπέζιου, και 
δόθηκαν παράλληλα διευκρινήσεις τόσο για τη δομή του κειμένου όσο και για 
γλωσσικά μέσα που συνήθως χρησιμοποιούνται σε αυτό με άξονα και τις οδηγίες που 
προσδιορίζονται στο ίδιο το εγχειρίδιο (ΤΕα', 2006: 30). Αντίστοιχα για την 
περιγραφή του αγαπημένου ζώου (ΤΕα', 2006: 38) οι μαθητές/τριες κλήθηκαν με τη 
βοήθεια της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου και ανάλογου εποπτικού υλικού να 
αποτυπώσουν βασικά χαρακτηριστικά εικονιζόμενων ζώων και να εκφράσουν 
ελεύθερα τα συναισθήματά τους για αυτά.    

Αντίθετα, οι διδακτικές ενέργειες που επιλέχθηκαν στη μεγαλύτερη τάξη δεν 
αποσκοπούσαν στην εξοικείωση με τα δομικά χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους 
ή με το θέμα της περιγραφής των ζώων (που αποτελεί άλλωστε τον θεματικό άξονα 
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όλης της 4ης ενότητας), καθώς τα ζητήματα αυτά είχαν ήδη αποτελέσει αντικείμενο 
επεξεργασίας (ΒΜα' 2006: 56). Ύστερα από την προβολή ενός video για τα 
δικαιώματα των ζώων, επιδιώχθηκε η βιωματική έκφραση εμπειριών για τα αδέσποτα 
της γειτονιάς, ενώ κρίθηκε σκόπιμη και η καταγραφή θεματικού λεξιλογίου. Στην 
περίπτωση της δεύτερης δραστηριότητας που αντλήθηκε από το Τ.Ε. δόθηκαν μέσω 
εποπτικού υλικού (διαφημιστικών φυλλαδίων) πληροφορίες για τη διαδρομή του 
διώροφου τουριστικού λεωφορείου και καταγράφηκαν στον πίνακα οι βασικοί 
σταθμοί-αξιοθέατα της πόλης.  
 
 
3.2 Η επεξεργασία των μαθητικών γραπτών  

 
3.2.1 Η εφαρμογή της διδακτικής μεθοδολογίας  
 
Η προσπάθεια προσδιορισμού του βαθμού αξιοποίησης των κατευθυντήριων οδηγιών 
του προσυγγραφικού σταδίου κατέδειξε πως η συντριπτική πλειοψηφία των κειμένων 
διαρθρώνονται γύρω από τα ερωτήματα ή τις αποφαντικές προτάσεις που 
διατυπώνονται στο ίδιο το σχολικό εγχειρίδιο. Ενδεικτική είναι η εικόνα που 
εμφανίζεται στην Γ΄ τάξη, όπου οι μαθητές αξιοποιούν συστηματικά το σύνολο των 
δεδομένων με μικρές ή μεγαλύτερες αποκλίσεις (Πίνακας 1). Δυσκολίες εντοπίζονται  
στην επεξεργασία ερωτημάτων που αφορούν πιο ειδικές πτυχές των θεμάτων, όπως, 
για παράδειγμα, τον προσδιορισμό των επιμέρους χαρακτηριστικών των παιχνιδιών ή 
του τρόπου παιξίματός τους (66,7% και 58,3% αντίστοιχα), αλλά και την κριτική 
προσέγγιση των ιδιαίτερων γνωρισμάτων των ζώων (75%). Ανάλογα συμπεράσματα 
προέκυψαν και για τη μεγαλύτερη τάξη όπου το σύνολο των μαθητών (100%) δεν 
αντιμετώπισε καμιά δυσκολία ούτε στον προσδιορισμό του ονόματος του 
αγαπημένου ζώου και της πόλης όπου πραγματοποιήθηκε η περιήγηση ούτε και στη 
γενική περιγραφή τους. Οι χαμηλότερες τιμές εντοπίστηκαν και στις δυο περιπτώσεις 
στις ενότητες που ενέπλεκαν την έκφραση συναισθημάτων (προκειμένου για την Ε1 
στο ερώτημα τι νιώθετε για αυτό; ανταποκρίθηκε το 78,6% των μαθητών) ή σκέψεων 
(στην Ε2 σκέψεις και συναισθήματα για κτήρια και αξιοθέατα της πόλης εξέφρασε  
μόνο το 57,1%).  
 

Πίνακας 1: Κριτήρια / Γ' Τάξη   
 

Περιγράφω το αγαπημένο μου παιχνίδι  
(ΤΕα΄, 2006:  30)  

Περιγράφω ένα ζώο που θαυμάζω (ΤΕα', 2006: 
38)  

Κριτήρια προσυγγραφικού 
σταδίου 

N %  Κριτήρια προσυγγραφικού σταδίου N %  

1.Τι διάλεξα να παρουσιάσω;   12  100  1. Ποιο είναι το ζώο που μου αρέσει ;  12  100  

2. Πώς το απέκτησα; 12  100  2. Πώς είναι η εμφάνισή του;  12  100  

3. Από ποια μέρη αποτελείται;   11  91,6 3. Ποιες είναι οι συνήθειές του;  12  100  

4. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά 
του κάθε μέρους; 

8  66,7 4. Ποια είναι η συμπεριφορά του;  10  83,3  
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5. Πώς παίζω το παιχνίδι μου; 7  58,3 5. Τι μου αρέσει πιο πολύ σε αυτό;  9  75  

6. Πώς νιώθω για το αγαπημένο 
μου παιχνίδι;  

10  83,3 -    

 
Όπως προκύπτει από το σύνολο των δεδομένων, οι κατευθύνσεις που δίνονται 

τόσο από τους εκπαιδευτικούς όσο και από το ίδιο το βιβλίο στο στάδιο του 
σχεδιασμού της παραγωγής λόγου καθορίζουν σε μεγάλο βαθμό τη διάρθρωση και τη 
θεματική των κειμένων. Σε αρκετές περιπτώσεις μάλιστα οι μαθητές/τριες  
προβαίνουν στην αρίθμηση ή τον διακριτό χωρισμό των μερών με ανάλογα σύμβολα,  
ώστε διασπάται τελικά η οργανική ενότητα του κειμένου και εντοπίζονται 
προβλήματα στη συνοχή και τη συνεκτικότητά του. Οι ιδιαιτερότητες αυτές στην 
παρουσίαση απαντούν κυρίως όταν οι άξονες δίνονται με τη μορφή ερωτημάτων, 
καθώς τότε τα κείμενα εμφανίζουν δομικά χαρακτηριστικά συνεντεύξεων, και δη 
προφορικών, και προσδίδεται σε αυτά διαφορετική από την προβλεπόμενη 
προθετικότητα.   
 
 
3.2.2 Κειμενικά χαρακτηριστικά ή αποκλίσεις 
 
 Η εξέταση της θεματικής οργάνωσης και ανάπτυξης των κειμένων έδωσε το έναυσμα 
για την ανάλυση πτυχών που σχετίζονται με την κειμενική ικανότητα (Γούτσος 2007: 
95) των μαθητών/-τριών, με την ικανότητά τους, δηλαδή, να κινητοποιούν γλωσσικές 
δεξιότητες με στόχο την παραγωγή αποτελεσματικών κειμένων. Έτσι, με σημείο 
αναφοράς την παραδοχή ότι κάθε κειμενικό είδος υπακούει σε συμβάσεις  
επιδιώχθηκε η καταγραφή κειμενικών αποκλίσεων ή χαρακτηριστικών που ενίοτε 
αντιμετωπίζονται από τους εκπαιδευτικούς στη σχολική τάξη ως κοινά λάθη. Η 
διερεύνηση επικεντρώθηκε, λόγω του όγκου των δεδομένων, στον προσδιορισμό και 
στη μελέτη του τρόπου κατανομής ανά τάξη των στοιχείων προφορικότητας (Στάμου 
et al. 2011: 473, Αρχάκης 2005: 164).   

Διαφάνηκε, αρχικά, πως η εμφάνιση στα μαθητικά γραπτά λεξιλογικών, 
συντακτικών, ή ακόμη και σημασιολογικών, επαναλήψεων, που σχετίζονται με τη 
διαδικασία επιβράδυνσης της ροής της πληροφορίας (Κακριδή-Φερράρι 1998: 38),  
καθορίζεται από την έκταση των τελικών κειμένων, τον βαθμό βιωματικής εμπλοκής 
και την ευρύτερη γνώση των μηχανισμών του συστήματος. Ειδικότερα, στην Ε΄ τάξη 
οι συχνές επαναλήψεις (1-3) αντανακλούν περισσότερο την προσπάθεια των παιδιών 
ν' αποτυπώσουν με πιστότητα και ενθουσιασμό, μέσω εκτενών αυτοσχέδιων 
κειμένων, βιώματα και εμπειρίες. Αντίθετα, στη μικρότερη τάξη οι επαναδιατυπώσεις 
συνδέονται εμφανώς με διακριτά στάδια της γλωσσικής κατάκτησης αλλά και με την   
αδυναμία σχεδιασμού εκ των προτέρων της μορφής των διατυπώσεων (4-7). Στο ίδιο 
πλαίσιο κινούνται και οι διαδοχικές επανεκκινήσεις (restarts) στις οποίες προχωρούν 
εδώ μόνο οι μικρότεροι μαθητές/τριες (8-9) με στόχο τη διασαφήνιση της σκέψης 
τους (Πολίτης 2001: 60).       

 
1. Μετά από αυτήν την λυπητερή για μένα περιπέτια φρόντιζα μόνο εγώ το 
σκυλάκι μου και στον αδελφό μου δεν είχα καμιά απολύτως εμπιστοσύνη για να 
του ξαναδώσω το σκυλάκι μου. (Ε1) 
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2. Πολύ ωραία διαδρομή θα ήθελα να ξανα κάνω αυτή τη διαδρομή, ελπίζω και 
εσείς να πάτε αυτή τη διαδρομή και ν' ανακαλύψετε τα πανέμορφα μέρη της πόλης 
της Ρόδου. (Ε2) 
3. Και η μαμά μου είπε όχι να πάμε στο Μαντράκι για καφέ η γιαγιά και ο 
παππούς συμφόνησαν με την μαμά αλλά εγώ, ο μπαμπάς και η αδελφή μου 
συμφονήσαμε να πάνε βόλτα και μετά για καφέ και έτσι συμφονήσαμε όλοι. (Ε2)   
4. Το αγαπημένο μου παιχνίδι είναι η πανοπλία μου. Είναι χρυσό, είναι πλαστικό, 
είναι μεγάλο. (Γ1) 
5. Του αρέσει να πηγαίνει βόλτα στο πάρκο. Του αρέσει η σκυλοτροφή με 
κοτόπουλο. Του αρέσει να παίζει με ένα μικρό μπαλάκι. (Γ2)     
6. (Το λαπ τοπ) είναι μαύρο και είναι πολύ σκούρο. (Γ1)  
7. Εγώ παίζω με το παιχνίδι χαρούμενος. Νιώθω πολύ χαρούμενος. (Γ1)  
8. Ο σκύλος η εξωτερική του εμφάνιση είναι καφέ με άσπρες βούλες. (Γ2) 
9. Το αγαπημένο μου ζώο είναι το σκυλάκι. Η εμφάνιση του το χρώμα του είναι 
άσπρο, τα μάτια του είναι γαλανά. (Γ2) 

 
Παράλληλα, ενώ παρατηρείται περιορισμένη χρήση γενικευτικών όρων (10-11) 

χωρίς εξειδικευμένη σημασία (Brown et al. 1983: 17), αξιοποιούνται τακτικά 
εμφατικές εκφράσεις συνομιλιακής εμπλοκής (12-14) που αποσκοπούν στην ανάδειξη 
της διεπίδρασης πομπού-δέκτη. Πρόκειται για συμβατοποιημένες συνήθως εκφράσεις 
που διαθέτουν συναισθηματικό βάρος (Chafe 1982: 47) και παραπέμπουν σε 
ανεπίσημες συνομιλιακές περιστάσεις (Αρχάκης 2005: 179) με απώτερο στόχο την 
καλλιέργεια κλίματος οικειότητας και βαθύτερης κατανόησης.  

 
10. Μπήκαμε μέσα είχε πολλές πόρτες και πολλά γραφεία δικηγόρων επίσης είχαν 
πολλά πράγματα. (Ε2) 
11. Το σκυλάκι μου το αγαπώ. Κάνουμε πολλά πράγματα μαζί. (Γ2)  
12. Εκεί βλέπουμε τα ελαφάκια... όχι τα αλιθηνά … τα ψεφτηκα μη νομίζεται. Αν 
ήταν αλιθηνά δεν θα έμεναν εκεί πέρα για πάντα!! (Ε2) 
13. Εγω καθαριζα το δωματιο μου και καποια στιγμη άκουσα ένα ..."μίοου, 
Μίαου" και κοιτάω απ‘ το μπαλκονι μου και τι να δω; (Ε1) 
14. [...] τώρα τι να κάναμε; τώρα έπρεπε να κάνουμε δεύτερα βαφτίσια και έτσι την 
ονομάσαμε Νίνα.   

 
Η μελέτη των σχέσεων αναφοράς και σύνδεσης παρέχει σημαντικές πληροφορίες 

για τις διαδικασίες αφομοίωσης των μηχανισμών συνοχής που εξασφαλίζουν την 
ενότητα του κειμένου (Halliday et al. 1985: 89). Η αυθόρμητη εκφορά του λόγου, η 
βραχεία μνήμη και άλλες γνωστικές παράμετροι συντελούν στη μη ακριβή σύνδεση 
του σημείου αναφοράς με το αναφερόμενο στοιχείο (15-17) ή στην απουσία 
σύνδεσης ευρύτερων μονάδων λόγου μεταξύ τους. Εμφανίζονται έτσι αποκλίσεις στη 
χρήση των προσωπικών αντωνυμιών και των κειμενικών δεικτών (19-21) (Φιλιππάκη 
et al. 2011), ενώ ενίοτε προκύπτουν και αμφισημίες ή ασάφειες (22-23) (Halliday et 
al. 1985: 89). Συγχρόνως, η πολύ περιορισμένη χρήση της υποτακτικής σύνδεσης, σε 
συνδυασμό με την απουσία της στίξης, οδηγεί στη βιωματική συσσώρευση 
ασύνδετων πληροφοριών (18) στην ίδια περίοδο λόγου (Γούτσος 2007: 90). Εύλογα 
τέτοιες εκφορές εντοπίζονται μόνο στη μεγαλύτερη τάξη, γιατί οι μικρότεροι 
μαθητές/τριες προβαίνουν σπανία σε διεργασίες συσχετισμού των μερών, 
προτιμώντας γενικά πιο απλά δομικά σχήματα.  
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15. Δεν είναι ωραίο να τον βλέπουμε σαν να είνε ένα παιχνίδι αλλά να 
μοιραζόμαστε καλές στιγμές μαζί τους. (Ε1)  
16. Είναι ένα υπέροχο νανάκι κουνελάκι με μακριά κατεβασμένα αυτιά και με 
σκούρα γουρλοτά ματάκια, είναι καφέ το τρύχομά της και πολύ απαλό. (Ε1) 
17. Όταν το είδα χάρηκα πάρα πολύ γιατί εχει ωραίο χρώμα μαύρο και καφέ. Έχει 
μακριά πόδια και είναι πολύ ψηλή. (Ε1) 
18. [..] Ξέκινησα από το Μαντράκι τα ωραία λιμάνια το άγαλμα με το ελάφει 
κτίρια από δίπλα ένα δικαστήριο ταχυδρομείο οι ωραία και πανέμορφη παραλία 
της Έλλη οι μύλοι πανέμορφα ξενοδοχεία μετά έφτασα στα "κρητικά». (Ε2) 
19. Μια μέρα τον είχα πάρει βόλτα και τον δάγκωσε ένα σκυλάκι αλλά ένιωσα 
πολύ απογοητευμένος. (Ε1) 
20. Μου αρέσει να το (γάτα) χαϊδεύω και να την παίρνω αγκαλιά αλλά και όμως 
μου αρέσει πάνο του το χρώμα του. (Ε1) 
21. Είδα μύλους στο λιμάνι αλλά και για ομορφιά. (Ε2) 
22. Από κάτω βλέπουμε τον κόλπο της Ιαλυσού λίγο μετά την Ακρόπολη βλέπουμε 
το αρχαίο στάδιο και το αρχαίο Θέατρο. (Ε2) 
23. Είναι μια φανταστική καφετέρεια που μέσα έχει 4 ενυδρεία ήταν τέλεια. (Ε2)  

 
Η συνειρμική ανάκληση εμπειριών που ενεργοποιείται με την επιλογή μιας 

δεδομένης διατύπωσης ή λέξης επιφέρει την ξαφνική αλλαγή του θεματικού 
προσανατολισμού (Αρχάκης 2005: 178) με αποτέλεσμα τα κείμενα να μοιάζουν λόγω 
του αυτοσχέδιου χαρακτήρα τους με ακριβείς αναπαραστάσεις του προφορικού λόγου 
(24-25). Το βιωματικό στοιχείο είναι μάλιστα εντονότερο στα αφηγηματικά τμήματα 
όπου επιδιώκεται από τους μαθητές κυρίως της Ε' τάξης η πιστή καταγραφή των 
γεγονότων μέσω της συνεχούς μετατόπισης του χρονικού άξονα της αφήγησης από το 
παρελθόν στο παρόν (26-27).    

 
24. Για να συνεχίσουμε μετά πήραμε το δρόμο από τις κάτω πέτρες από ένα δρόμο 
με πολλές στροφές και από κάτω ένας επικίνδινος γκρεμός. Φοβήθηκα πολύ και 
ξάπλωσα στα πόδια της μητέρας μου. Ζαλίστηκα και δεν ήθελα να κοιτάω εξω. 
Αυτός ο γκρεμός έχει πολλά βράχια και με τρομάζει κάθε φορά. (Ε2)  
25. Όταν σηκώθηκα και πιγα να πιω λίγο νερό έτρεξε πάνω μου και δεν εφευγε 
απο πανω μου με τίποτα ήθελα να μου κάνει παρέα, γιατί δεν έχω αδερφή. (Ε1) 
26. Καθώς ξεκινάει η εκδρομή στην μεγάλη και ωραία πόλυ μας, τη Ρόδο, είχα 
εντυπωσιαστεί.  
27. Μετά από λίγη ώρα ξεκινήσαμε και είδαμε τα πανέμορφα ελαφάκια. Ο 
μπαμπάς μου μου είπε πως σε λίγο θα δούμε τους ωραίους ανεμόμυλους με τις 
φτερωτές τους. Υστερα από τους ανεμόμυλους θα πάμε να δούμε την παραλία με 
τα γαλάζια νερά [...]. 

 
Βασικό χαρακτηριστικό των κειμένων είναι, τέλος, και η έντονη ελλειπτικότητα, η 

ύπαρξη πληροφοριακών κενών που σχετίζονται με τα συμφραζόμενα της 
επικοινωνιακής περίστασης (Brown et al. 1983: 17) και που προϋποθέτουν κοινή για 
τον πομπό και τον δέκτη γνώση πληροφοριών υποδομής ή εμπειριών. Οι 
μαθητές/τριες της Ε΄ τάξης τοποθετούν έτσι βιωματικά τα κείμενά τους σε δεδομένα 
κοινωνικοπολιτισμικά πλαίσια στα οποία προκαταλαμβάνουν πως κινείται αυτομάτως 
και ο αποδέκτης του μηνύματος (28-30). Αντίθετα, στη Γ΄ τάξη παρατηρείται έλλειψη 
βασικών συντακτικών όρων που καθιστά δύσκολη (31-32) ή ακόμη και αδύνατη την 
κατανόηση ορισμένων προτάσεων ή τμημάτων (33).      
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28. Τον σκύλο μου τον λενε ρεξ τον απέχτησα επειδή μου τον είδαν δώσει 
[απουσία υποκειμένου]. (Ε1) 
29. Το σκύλο των λένε Μαξ. Το βρήκαμε πρόπερσι όταν καθαρίζαμε το σπίτι μας 
από τη φωτιά. (Ε1) 
30. Το Σάββατο είχα πάει στο διόροφο λεωφορείο. Ξεκίνησα από το Μαντράκι και 
είδα τα ελαφάκια. (Ε2) 
31. Μου αρέσει να παίζω με τη μπάλα (μαζί του). (Γ1)  
32.(Αποτελείται) Από καλόδια, τιλεκοντρόλ, οδηγήες, παιχνίδια. (Γ2)  
33. Τα δόντια του και η γλόσα του και το στόμα. (Γ1) 
 
 

3.2.3 Λάθη γλωσσικής ικανότητας  
 
Η προσπάθεια επεξεργασίας των λαθών γλωσσικής ικανότητας ξεκίνησε από την 
καταγραφή των συντακτικών λαθών τα οποία εντοπίστηκαν κυρίως σε επιρρηματικές 
και λιγότερο σε ρηματικές ή ονοματικές δομές (34-37). Ο μικρός αριθμός των 
δεδομένων κατέδειξε πως οι μαθητές και των δυο τάξεων είχαν εν γένει κατανοήσει 
βασικές συντακτικές λειτουργίες, οπότε επιχειρήθηκε η υποκατηγοριοποίηση των 
ορθογραφικών και μορφολογικών λαθών με άξονα τη διάκριση (ενδεικτικά: Πίνακας 
2) σε λεξικά μορφήματα και παραγωγικά/κλιτικά επιθήματα (Κουτσογιάννης et al 
2008) και η παρουσίαση της συγκεντρωτικής κατανομής τους ανά τάξη και ανά 
δραστηριότητα παραγωγής λόγου (34 και 31 γλωσσικοί τύποι για τη Γ1 και τη Γ2 και 
42 και 75 για την Ε1 και Ε2 αντίστοιχα).  

 
34.  Με πείρε ο ύπνος όπου όσπου ξύπνησα είχαμε φτάσει. (Ε2) 
35. Παιράσαμε και από την πειθανότερη μεγαλύτερη με πληθυσμό θάλασσα της 
Ρόδου την "Ελλη" ήταν πανέμορφη. (Ε2) 
36. (Αποτελείται) από την σέλα, τα πετάλια, οι ρόδες, το τιμόνη, ο σκελετός. (Γ2) 
37. Μας αρέσει να παίζουμε κινηγιτό μια να της κυνηγάω μία να με κινιγάει. (Γ1) 
 

Πίνακας 2  
Γραμματικές κατηγορίες  Λεξικά μορφήματα Παραγωγικά και κλιτικά επιθήματα  
Ρηματικοί τύποι  τρόει (Γ1) 

αγώρασα (Γ2) 
κινιγάει (Ε1) 
συμφονήσαμε (Ε2) 

αρέση (Γ1) 
σπάο (Γ2) 
άρχησε (Ε1) 
ξάπλοσα (Ε2) 
 

Ουσιαστικά  σόμα (Γ1) 
χέργια (Γ2)  
αντίρησση (Ε1) 
πλυθησμός (Ε2) 
 

κόκαλω (Γ1) 
κεφάλη (Γ2)  
γειτόνησσα (Ε1) 
καφετέρεια (Ε2) 

Επίθετα  έξιπνο (Γ1) 
ευτηχισμένη (Γ2)  
θιλυκό (Ε1) 
πανήψηλες (Ε2)  
 

όλως (Γ1) 
μόνι (Γ2)  
γουρλοτό (Ε1) 
χαλαρί (Ε2) 

 
Το μεγαλύτερο ποσοστό στο σύνολο των λαθών που καταγράφηκαν 

παρουσιάζεται σε ρηματικούς τύπους (40,8%)   ̶με εξαίρεση την παραγωγή λόγου Γ2 
που αφορούσε την περιγραφή του παιχνιδιού (32,3%), ακολουθούν τα ονόματα 
(33,4%), τα επίθετα (17.8%) και οι λοιπές κατηγορίες με σαφώς μικρότερη 
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εκπροσώπηση (επιρρήματα: 6,3% και σύνδεσμοι: 1,7%). Μεγαλύτερο ποσοστό 
λανθασμένων ρηματικών τύπων εμφανίζεται στην περιγραφή του αγαπημένου ζώου 
τόσο στην Ε΄ (54%) όσο και στη Γ΄ τάξη (41,3%), ενώ οι ανάλογες τιμές για τα 
ουσιαστικά φτάνουν το 41,9% και το 30,7% στην Γ΄ και τη Ε΄ τάξη για την 
περιγραφή του αγαπημένου παιχνιδιού και της τουριστικής διαδρομής αντίστοιχα. Οι 
δυο αυτές δραστηριότητες συγκεντρώνουν τα υψηλότερα ποσοστά και στην 
περίπτωση των επιθέτων (19,4% και 25,3% στη Γ' και την Ε' τάξη αντίστοιχα), ενώ 
λάθη στα επιρρήματα απαντούν κυρίως στη μικρότερη τάξη (60,3% έναντι 39,7% της 
Ε΄ τάξης).  

Η συγκριτική μελέτη στις βασικές κατηγορίες (Γράφημα 1) κατέδειξε πως 
μεγαλύτερο ποσοστό λαθών σε λεξικά ρηματικά μορφήματα εντοπίζεται στην 
περιγραφή του ζώου και στις δυο τάξεις (28,6% και 39,2% για τη Γ΄  και Ε΄ τάξη 
αντίστοιχα), ενώ σε παραγωγικά και κλιτικά ρηματικά επιθήματα στην περιγραφή του 
παιχνιδιού και της διαδρομής του λεωφορείου (25% και 11,5% αντίστοιχα). Ωστόσο, 
είναι ενδεικτικό πως τα λάθη σε παραγωγικά και κλιτικά επιθήματα ρηματικών τύπων 
είναι σαφώς λιγότερα στη μεγαλύτερη τάξη (11,5% και 10,8%), καθώς οι 
μαθητές/τριες φαίνεται πως έχουν αφομοιώσει πλέον βασικά στοιχεία της 
μορφολογίας του ρηματικού συστήματος. Στην περίπτωση των ουσιαστικών, η 
μικρότερη τάξη εμφανίζει υψηλότερα ποσοστά σε λανθασμένα λεξικά μορφήματα και 
στις δυο δραστηριότητες (40,9% και 37,5% αντίστοιχα), ενώ η μεγαλύτερη σε 
παραγωγικά και κλιτικά επιθήματα (37% και 25%). Η υψηλότερη τιμή σε αυτήν την 
κατηγορία καταγράφεται στην περιγραφή της διαδρομής (Ε2) όπου διαπιστώθηκαν 
σημαντικές δυσκολίες στη χρήση παραγωγικών επιθημάτων που δηλώνουν κυρίως 
εντοπισμό.  

Τα στοιχεία αυτά, παρότι δεν αναδεικνύουν παρά ορισμένες τάσεις, συνάδουν με 
τη διαφορετική εικόνα που παρουσιάζουν τα μαθητικά γραπτά στο σύνολό τους:  τα 
κείμενα της Ε΄ τάξης είναι σαφώς πιο εκτενή και διακρίνονται για το βιωματικό τους 
χαρακτήρα σε αντίθεση με αυτά της Γ΄ όπου προκρίνονται και συνήθως 
επαναλαμβάνονται βασικές συντακτικές ή λεξιλογικές δομές.  

  
Γράφημα 1: Συγκεντρωτική κατανομή  
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5. Κριτικός αναστοχασμός-συμπεράσματα  
 

Το τελευταίο τμήμα της σπονδυλωτής έρευνας περιελάμβανε τη διενέργεια της 
δεύτερης ατομικής συνέντευξης που έθετε ως στόχο τον προσδιορισμό των 
διδακτικών ενεργειών που πραγματοποιήθηκαν στο μετασυγγραφικό στάδιο και τη 
διατύπωση μέσω κριτικού αναστοχασμού ερευνητικών συμπερασμάτων για το 
σύνολο των δεδομένων. Προέκυψε έτσι, αρχικά, πως η μεθοδολογία της 
καθοδηγούμενης αυτοαξιολόγησης (ΒΔΕ' 2006: 19) υιοθετήθηκε σε τρεις από τις 
τέσσερις δραστηριότητες με βάση τα κριτήρια που είχαν τεθεί στο στάδιο της 
προετοιμασίας. Εξαίρεση αποτέλεσε η περίπτωση της περιγραφής της διαδρομής με 
το τουριστικό λεωφορείο, γιατί εκεί  ακολουθήθηκαν διαδικασίες ετεροαξιολόγησης 
που αποσκοπούσαν στη βιωματική ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών και στην 
κριτική επεξεργασία πληροφοριών για ιστορικά κτήρια και μνημεία που οι μαθητές/-
τριες φάνηκαν ν' αγνοούν. Η έλλειψη χρόνου, ωστόσο, δεν επέτρεψε την ανάληψη 
περαιτέρω πρωτοβουλιών ή τον σχεδιασμό καινοτόμων δράσεων με αποτέλεσμα να 
μην πραγματοποιηθεί σύνταξη εκ νέου των κειμένων.  

Σε ένα γενικότερο πλαίσιο η μελέτη κατέδειξε τη βαρύτητα του πλαισίου 
διδακτικών αρχών που προσδιορίζεται στα εγχειρίδια, καθώς τα μαθητικά γραπτά στο 
σύνολό τους συμπεριλαμβάνουν τους περιγραφόμενους δομικούς και θεματικούς 
άξονες σε αυστηρή κατά κανόνα ιεράρχηση. Σε αρκετές περιπτώσεις οι μαθητές/τριες 
μάλιστα προβαίνουν στην αρίθμηση ή το διακριτό διαχωρισμό των μερών με 
αποτέλεσμα να διασπάται η οργανική ενότητα του κειμένου και να μην καθίσταται 
εμφανής η προθετικότητά του. Ο βαθμός εξοικείωσής τους συγχρόνως με τις 
συμβάσεις του γραπτού λόγου καθορίζει τη συχνότητα εμφάνισης πρωτοτυπικών 
χαρακτηριστικών του προφορικού λόγου που παραπέμπουν σε αυθόρμητη 
καθημερινή συνομιλία. Ρυθμιστικοί παράγοντες αποδείχθηκε πως είναι η επιλογή του 
κειμενικού είδους, η ηλικία και τα ενδιαφέροντα των παιδιών αλλά και αμιγώς 
διδακτικές παράμετροι. Η αφομοίωση έτσι των δομικών και γλωσσικών 
χαρακτηριστικών των περιγραφικών κειμένων, σε συνδυασμό με τη δυνατότητα 
ενεργοποίησης ανάλογων εμπειριών, οδήγησε στην πιο αποτελεσματική ανάδειξη της 
σχέσης των μαθητών/τριων με αγαπημένα τους ζώα και, στην περίπτωση της Γ΄ 
τάξης, με τα παιχνίδια της επιλογής τους.  

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν στην επεξεργασία των αφηγηματικών μερών 
και των τμημάτων που απαιτούσαν την καταγραφή εξειδικευτικών πληροφοριών ή 
την έκφραση συναισθημάτων για επιμέρους ζητήματα  σχετίζονται με το γεγονός ότι 
τα παιδιά λειτουργούν βιωματικά και είναι "περισσότερο επαρκή στο πιο 
συνηθισμένο στην καθημερινή ζωή κειμενικό είδος, την προφορική συνομιλία για το 
εδώ και το τώρα» (Κατή 2001: 29). Η εξοικείωση, ωστόσο, με το θέμα μέσω και της 
τριβής με ποικίλα κειμενικά είδη και η σφαιρική προσέγγισή του κατά τον σχεδιασμό 
της παραγωγής λόγου φαίνεται πως λειτουργεί ευεργετικά ειδικά στις μικρότερες 
τάξεις. Μια πιθανή εξήγηση έτσι της αυξημένης συχνότητας των γλωσσικών λαθών ή 
αποκλίσεων που παρουσιάστηκαν σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης κατά την περιγραφή 
της διαδρομής του λεωφορείου είναι η πιο συνοπτική παρουσίαση των δεδομένων της 
δραστηριότητας που είχε αντληθεί συμπληρωματικά από Τ.Ε. και η αδυναμία των 
μαθητών να επεξεργαστούν κριτικά τις πληροφορίες για τους διαφορετικούς 
σταθμούς-αξιοθέατα της πόλης που δόθηκαν από τον εκπαιδευτικό στο στάδιο της 
προετοιμασίας.   

Η ανάλυση των λαθών της γλωσσικής ικανότητας συνέβαλε, αρχικά, στην 
ανάδειξη σημαντικών διαφοροποιήσεων ως προς τον βαθμό κατάκτησης βασικών 
στοιχείων του γλωσσικού συστήματος. Όπως αποδείχθηκε από τη διαφορετική 
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κατανομή τους στις δυο τάξεις, οι μεγαλύτεροι μαθητές/τριες φαίνεται πως έχουν 
κατανοήσει σε μεγαλύτερο βάθος τα μορφολογικά χαρακτηριστικά των ρημάτων και 
άλλων κατηγοριών, παρόλο αντιμετωπίζουν και αυτοί εύλογα δυσκολίες στην 
αφομοίωση των λεξικών μορφημάτων. Ωστόσο, η επιλογή των εκπαιδευτικών να 
επεξεργαστούν σε συγκεντρωτικούς πίνακες στοχευμένο θεματικό λεξιλόγιο 
συντέλεσε στη μείωση του ποσοστού των ορθογραφικών λαθών σε λέξεις που 
εντάσσονται στα ανάλογα σημασιολογικά πεδία. Έτσι, δεν παρατηρήθηκαν λάθη σε 
τοπωνύμια στην περίπτωση της περιγραφής της διαδρομής, επειδή αυτά είχαν 
αποτελέσει αντικείμενο επεξεργασίας στο προσυγγραφικό στάδιο, ενώ λιγοστά λάθη 
στο σύνολο αφορούσαν τα εξωτερικά και όχι μόνο χαρακτηριστικά των 
περιγραφόμενων ζώων.    

Μέσω του ερωτηματολόγιου και των συνεντεύξεων διαφάνηκε, τέλος, πως η 
γλωσσική ιδεολογία των εκπαιδευτικών και διαφορετικές συνιστώσες της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας καθορίζουν την αντιμετώπιση σε ρεαλιστικές 
συνθήκες των γλωσσικών λαθών ή αποκλίσεων. Η θετική αποτίμηση των 
γλωσσοεκπαιδευτικών μεταρρυθμίσεων και των γλωσσικών αλλαγών ως απόρροιας 
του δυναμικού χαρακτήρα της γλώσσας (Νικηφορίδου 2001) ευνοεί την υιοθέτηση 
ενός ερμηνευτικού πνεύματος, ενισχύει την ανταλλαγή απόψεων σε δημοκρατικό 
κλίμα και συντελεί στη χάραξη διδακτικών ενεργειών που αποσκοπούν στην 
καλλιέργεια πρακτικών αυτοδιόρθωσης και συλλογικής δράσης. Ωστόσο, η έλλειψη 
χρόνου, οι ιδιαιτερότητες του μαθησιακού πληθυσμού και η απουσία επιμόρφωσης 
δυσκολεύουν τις προσπάθειες ανάληψης πρωτοβουλιών που θα μπορούσαν να 
οδηγήσουν στην εφαρμογή εναλλακτικών και πρωτότυπων προσεγγίσεων με στόχο 
τη δημιουργική αξιοποίηση του γλωσσικού λάθους.  
 
 
6. Επίλογος 
 
Η παρούσα ποιοτική έρευνα, επιχειρώντας να συνυπολογίσει διαφορετικές 
ερευνητικές συνισταμένες και ν' αποτυπώσει στο μέτρο του εφικτού πτυχές της 
σχολικής πραγματικότητας,  κατέδειξε ορισμένες μόνο γενικές τάσεις αναφορικά με 
την αντιμετώπιση του γλωσσικού "λάθους" σε ρεαλιστικές συνθήκες. Η κριτική 
προσέγγιση του θέματος, ωστόσο, συνδέεται με την αξιολόγηση κοινωνικών, 
πολιτισμικών, ψυχολογικών και άλλων παραμέτρων και προϋποθέτει τον σχεδιασμό 
πολυεπίπεδων δράσεων μακράς πνοής στο πλαίσιο μιας ευρύτερης συνεργασίας όλων 
των εκπαιδευτικών φορέων με στόχο την ουσιαστικότερη κατανόηση των 
μηχανισμών παραγωγής των λαθών ή αποκλίσεων, αλλά και των δυσχερειών που 
ανακύπτουν κατά τη δημιουργική αξιοποίησή τους στη διδακτική πράξη.     
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Abstract 
 
The purpose of this paper is to present how lexico-grammatical features of 
argumentative students’ writings influence the objective presentation of arguments, 
position text recipients to specific ways of understanding and indicate how 
consciously writers form the argumentative perspective of their texts. Modality and 
Engagement are used as criteria for the evaluation of negative argumentation in 3rd 
Class Lyceum students’ Argumentation essays. 
 
Λέξεις-κλειδιά: αρνητική επιχειρηματολογία, μαθητικά γραπτά, Λύκειο, 
τροπικότητα, εμπλοκή 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Ο γραπτός λόγος, ως σύστημα γλωσσικής οργάνωσης και τρόπος νοηματοδότησης 
της εμπειρίας (Halliday & Matthiesen 1999: 536), συνιστά την πιο πρόσφορη πηγή 
για τη μελέτη της γλώσσας ως αντικειμένου (Baynham 2002: 161), εξαιτίας της 
σκοπιμότητας, της συνειδητότητας (Halliday 1978: 25) και του εκούσιου 
προσχεδιασμού (Halliday 2002) που προϋποθέτει, καθώς και της ρητής ενσωμάτωσης 
στοιχείων της άμεσης γλωσσικής ανταλλαγής (Halliday 1978: 25) των εκάστοτε 
επικοινωνιακών αναγκών τις οποίες υπηρετεί, στις κειμενικές επιλογές μέσω των 
οποίων πραγματώνεται (Brown & Yule 1985, Cloran 1994, Goody 1987, Hasan 
1979).  

Η ικανοποίηση των ως άνω αναφερθέντων συνθηκών και στην περίπτωση του 
γραπτού επιχειρηματολογικού λόγου μπορεί επιπρόσθετα να θεωρηθεί ένδειξη 
«επιχειρηματολογικότητας» ενός γραπτού κειμένου υπό την έννοια του ότι οι 
γλωσσικοί χρήστες, επιδιώκοντας να πείσουν τους αποδέκτες των κειμένων τους για 
την εγκυρότητα των ερμηνειών ή την ορθότητα των θέσεων που προκρίνουν, 
προβαίνουν –πέρα από τη δομική οργάνωση των συστατικών μερών των κειμένων 
τους και την ενίσχυσή τους μέσω ποικίλων συνεκτικών δεσμών- στον 
«προσανατολισμό» των αναγνωστών σε συγκεκριμένο τρόπο ανάγνωσης και όχι 
εναλλακτικών (Knapp & Watkins 2005: 196). Μεταξύ των γραμματικών 
χαρακτηριστικών που συμβάλλουν προς αυτή την κατεύθυνση και επηρεάζουν την 
αντικειμενική παρουσίαση των επιχειρημάτων είναι η Τροπικότητα και η Εμπλοκή. 
Με άλλα λόγια, η μελέτη ορισμένων γραμματικών χαρακτηριστικών των γραπτών 
επιχειρηματολογικών κειμένων επιτρέπει την εξαγωγή συμπερασμάτων για το πόσο 
συνειδητά επιχειρηματολογούν οι γλωσσικοί χρήστες σε αυτά. Η εξέταση της 
επιχειρηματολογίας μέσα από το πρίσμα της Τροπικότητας συνιστά καινούριο πεδίο 
ενδιαφέροντος, ειδικά στον χώρο της εκπαίδευσης, πολύ περισσότερο σε ό,τι αφορά 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1263-1274. Rhodes: University of the Aegean.
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την αντεπιχειρηματολογία, η οποία συστηματικά έχει παραμεληθεί προς όφελος της 
μελέτης της εκφοράς των (θετικών) επιχειρημάτων και των συλλογισμών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι μέσα από τη διερεύνηση των γραμματικών 
χαρακτηριστικών που συμβάλλουν στον «προσανατολισμό» των αναγνωστών 
(Τροπικότητα και Εμπλοκή) να παρουσιάσουμε το πόσο συνειδητά (ή μη) 
επιχειρηματολογούν οι μαθητές/τριες που ολοκληρώνουν την Β΄/βάθμια εκπαίδευση 
και συγκεκριμένα πόσο συνειδητές είναι οι επιλογές τους ως προς την κειμενική 
πραγμάτωση της αρνητικής επιχειρηματολογίας. Για την εξυπηρέτηση αυτού του 
σκοπού, μετά από μία σύντομη αναφορά στις έννοιες της επιχειρηματολογίας και της 
αρνητικής επιχειρηματολογίας, ακολουθεί η παρουσίαση της Τροπικότητας και της 
Εμπλοκής, ως κριτηρίων/δεικτών ενσυνείδητων επιχειρηματολογικών κειμενικών 
επιλογών. 
 
 
2. Επιχειρηματολογία και αρνητική επιχειρηματολογία  
 
Μία αδρομερής ερμηνεία της επιχειρηματολογίας, βασισμένη στους κανόνες της 
καθημερινής εμπειρίας, θα ήταν πως πρόκειται για μία διαδικασία που αφορά στην 
προσπάθεια μιας πλευράς να πείσει κάποιον/κάποιους μέσω επιχειρημάτων σχετικά 
με την ορθότητα μιας άποψης, επιλογής ή επιδιωκόμενης ενέργειας και αποσκοπεί 
στην υιοθέτηση αντίστοιχης συμπεριφοράς.  

Σύμφωνα με αυτόν τον ορισμό, σε κάθε επιχειρηματολογική διαδικασία 
προβλέπεται: α) διάδραση υποκειμένων και ανάληψη από μέρους τους ορισμένων 
ρόλων (πομπός-επιχειρηματολογών, δέκτης-επιχειρηματολογών), β) ύπαρξη κοινού 
καναλιού επικοινωνίας (λόγος, προφορικός ή γραπτός, οπτικό μήνυμα), γ) άποψη, 
επιλογή ή ενέργεια που προκρίνεται από κάθε πλευρά μεταξύ άλλων αντίθετων ή 
εναλλακτικών, δ) αξιοποίηση επιχειρημάτων, δηλαδή λεκτικών (ή οπτικών ή 
συνδυασμό) μέσων που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την προβαλλόμενη θέση και 
ισχυροποιούν την αλήθειά της στη συνείδηση των αποδεκτών επηρεάζοντας τη 
λογική ή το συναίσθημά τους, ε) εκπλήρωση του επιδιωκόμενου στόχου με αλλαγή 
αντίληψης, υιοθέτηση στάσης, ανάληψη δράσης ή αποτυχία στην εκπλήρωσή του.  

Εξετάζοντας, λοιπόν, την επιχειρηματολογική διαδικασία σφαιρικά ως σύνολο, 
γίνεται συνειδητό πως τα επιχειρήματα που αναπτύσσει η κάθε πλευρά είναι αντί-
κείμενα (anti-oriented) μεταξύ τους (Apotheloz, Brandt & Quiroz 1993) και 
υπηρετούν ταυτόχρονα έναν διπλό ρόλο: αφενός υποστηρίζουν τη θέση για χάρη της 
οποίας αναπτύσσονται αφετέρου επιδιώκουν να αμφισβητήσουν, να ανασκευάσουν ή 
να ανατρέψουν την αντίπαλη θέση. Συνεπώς, αυτό που θα χαρακτηριζόταν θετική 
(υπό την έννοια της τεκμηρίωσης της θέσεως) επιχειρηματολογία για την μία πλευρά, 
εκλαμβάνεται ως αρνητική επιχειρηματολογία από την «αντίπαλη» πλευρά. Το 
επιχείρημα, ο ρόλος του οποίου είναι η ανατροπή των θετικών επιχειρημάτων και το 
οποίο αναπτύσσεται αποσκοπώντας στην άρνηση του συμπεράσματος του 
αμφιλεγόμενου θέματος, ονομάζεται αντεπιχείρημα (Apotheloz et al. 1993). Η 
αξιοποίηση αντεπιχειρημάτων στον γραπτό λόγο διαμορφώνει την Τεκμηρίωση με 
άρνηση (justification by negation) (Brandt 1989), κατά την οποία ο επιχειρηματο-
λογών παρόλο που στηρίζει τη θέση του με επιχειρήματα που αποδέχεται, ενδέχεται 
να αναφερθεί σε επιχειρήματα με τα οποία δεν συμφωνεί, προκειμένου να τα 
ανατρέψει, ενδυναμώνοντας έτσι την τοποθέτησή του και προλαμβάνοντας 
ενδεχόμενες ενστάσεις.  

Αυτός ο διττός ρόλος των επιχειρημάτων είναι οπωσδήποτε περισσότερο εμφανής 
στο επικοινωνιακό πλαίσιο του διαλόγου, ενώ στην περίπτωση των μονολογικών 
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επιχειρηματολογικών κειμένων απλώς υπονοείται, εφόσον η προσπάθεια για 
απόδειξη της ορθότητας μίας θέσης προϋποθέτει μία λανθάνουσα ή δυνάμει ένσταση 
από μία τουλάχιστον αντικείμενη θέση, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
εναλλακτική επιλογή. Η παρουσία αρνητικής επιχειρηματολογίας -ως αντικείμενης 
προς τις θέσεις του γράφοντος φωνής- σε μονολογικό πλαίσιο συνιστά επιχειρηματο-
λογική πρακτική που υπηρετεί συγκεκριμένες στρατηγικές πειθούς σε κειμενικό και 
σημασιολογικό επίπεδο. Ειδικότερα, η επίδραση της επιχειρηματολογίας στον 
αποδέκτη δεν λειτουργεί μόνο σε επίπεδο λογικής, αλλά και σε επίπεδο ψυχολογίας, 
καθώς ο επιχειρηματολογών αποδεικνύει ότι κατέληξε στη θέση που υποστηρίζει 
έχοντας γνώση των εναλλακτικών επιλογών και έχοντας απορρίψει την ισχύ των 
αντίπαλων επιχειρημάτων σε τέτοιο βαθμό που δεν διστάζει να τα παρουσιάζει, 
αξιοποιώντας τα προς απόδειξη και ισχυροποίηση των δικών του θέσεων. Σε 
κειμενικό επίπεδο μία τέτοια πρακτική δηλώνεται μέσω απόδοσης των αντίπαλων 
επιχειρημάτων σε άλλα πρόσωπα ή σε προγενέστερες λανθασμένες προσωπικές 
εκτιμήσεις, ενώ ως προς το περιεχόμενο τους είναι πιθανό να αμφισβητηθεί η 
αλήθεια, η πληρότητα, η συνάφεια ή η προέλευση του αιτίου (Apotheloz et al. 1993) 
και να εκφραστεί μέσω συγκεκριμένων λεξικογραμματικών επιλογών. Συγκεκριμένα, 
τα γραμματικά χαρακτηριστικά και οι τρόποι με τους οποίους πραγματώνεται 
κειμενικά η αρνητική επιχειρηματολογία παρουσιάζονται στην ενότητα 3.          
 
 
3. Η αντεπιχειρηματολογία στην επιχειρηματολογία 

 
Όπως αναφέρθηκε στην προηγούμενη ενότητα, η ύπαρξη αντεπιχειρημάτων συνιστά 
χαρακτηριστικό του επιχειρηματολογικού λόγου και ιδιαίτερο γνώρισμά του. Η 
αποδοχή της συγκεκριμένης επιχειρηματολογικής πτυχής συνιστά παράλληλα 
αναγνώριση πολυφωνίας, ετερογλωσσίας και διαλογικότητας κατά Bakhtin (1984, 
1981), εφόσον η τακτική των επιχειρηματολογούντων να ενσωματώνουν στον 
μονολογικό επιχειρηματολογικό λόγο τους -μέσω απλής αναφοράς, μερικής 
αναγνώρισης, αμφισβήτησης ή πλήρους απόρριψης- εναλλακτικές απόψεις εκφράζει 
τη διαλογική φύση της επιχειρηματολογίας ως συνέχεια και απάντηση των όσων 
έχουν ήδη ειπωθεί ή μπορούν να ειπωθούν από δυνητικούς αποδέκτες. Στην ουσία το 
ετερογλωσσικό υπόβαθρο των επιχειρηματολογικών κειμένων διαμορφώνεται από 
εκφράσεις που υποδηλώνουν κάθε είδους διαφορετικές απόψεις ή προσδοκώμενες 
απαντήσεις και ενστάσεις.   

Η αντεπιχειρηματολογία, υπό την έννοια της απάντησης σε υπαρκτές ή δυνητικές 
αντικείμενες απόψεις, αποτελεί σημείο εστίασης και στόχο της επιχειρηματολογίας 
από τα πρώτα στάδια εμφάνισης και διαμόρφωσής της, αλλά και στο πλαίσιο των 
σύγχρονων θεωρητικών προσεγγίσεών της. Ειδικότερα, με την αρνητική 
επιχειρηματολογία συνδέονται οι πρακτικές της αρχαίας ελληνικής ρητορικής 
διδασκαλίας και συγκεκριμένα της Σοφιστικής, στόχος της οποίας ήταν η ανάπτυξη 
από τους μαθητές εξίσου πειστικών επιχειρημάτων και για τις δύο πλευρές ενός 
θέματος (δισσοί λόγοι) (Guthrie 1998), ενώ και ο ορισμός της Διαλεκτικής από τον 
Αριστοτέλη στα Τοπικά (Α. 100α, 25-29) ως τέχνης της αιτιολόγησης υπέρ και κατά, 
υποδεικνύει την έμφαση στην ικανότητα των ομιλητών να αναπτύσσουν τις θέσεις 
τους έτσι ώστε να αντιμετωπίζεται κάθε ενδεχόμενη απάντηση.  

Στο πλαίσιο μεταγενέστερων επιχειρηματολογικών θεωρητικών προσεγγίσεων, η 
αρνητική επιχειρηματολογία κατέχει κεντρικό ρόλο. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη 
Νέα Ρητορική η επιχειρηματολογία πρέπει να αντιμετωπίζεται σαν διάλογος, να 
αναμένονται αντεπιχειρήματα και να απατώνται υποθετικές ενστάσεις (Perelman & 
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Olbrechts-Tyteca 1969). Ο Toulmin στο επιχειρηματολογικό μοντέλο που ανέπτυξε, 
εντάσσει και την ανασκευή (rebuttal) και τις συνθήκες εξαίρεσης (exception), καθώς 
θεωρεί ότι η αιτιολόγηση και το επιχείρημα συμπεριλαμβάνουν όχι μόνο δηλώσεις 
στήριξης των θέσεων, αλλά και επιθέσεις εναντίον τους (Toulmin 2003). Στην Άτυπη 
Λογική γίνεται λόγος για κριτική σκέψη ασθενούς έννοιας, η οποία αναφέρεται στην 
ικανότητα κριτικής επιχειρημάτων με στόχο την επίθεση θέσεων του αντιπάλου στην 
προσπάθεια υπεράσπισης προσωπικών θέσεων (Paul 1989). Η Πραγματο-Διαλεκτική 
θεωρεί στόχο της όχι μόνο την στήριξη αλλά και την ανατροπή μιας διαφιλονικού-
μενης θέσης εντάσσοντας σταθερά την επιχειρηματολογία στο πλαίσιο μιας 
διαλεκτικής διαδικασίας. Έτσι, προϋποτίθεται η υπερκέραση των πιθανών ενστάσεων 
ενός συνομιλητή μέσω πρόβλεψης και ενσωμάτωσης στον λόγο των «απαιτήσεων» 
των αποδεκτών (Van Eemeren et al. 1996).   

Σε ό,τι αφορά τις κειμενογλωσσολογικές προσεγγίσεις, η ανάπτυξη από τους 
συγγραφείς αντεπιχειρημάτων προβλέπεται και για τα δύο κατεξοχήν επιχειρηματο-
λογικά κειμενικά είδη. Κατά το δομικό σχήμα του κειμενικού είδους της συζήτησης 
αναπτύσσονται εξίσου επιχειρήματα υπέρ και κατά του διαφιλονικούμενου 
ζητήματος, ενώ στο κειμενικό είδος της έκθεσης η παρουσία αντεπιχειρημάτων ως 
ρητορικών μέσων κατεύθυνσης του αναγνώστη στο στάδιο των επιχειρημάτων 
θεωρείται διακριτικό γνώρισμα της ώριμης γραφής (Knapp & Watkins 2005: 192).   
 
 
4. Τροπικότητα: η «γραμματική» του «προσανατολισμού» των αναγνωστών 
 
Η Τροπικότητα (Modality) συνιστά τρόπο παρέμβασης των γλωσσικών χρηστών στα 
γλωσσικά μηνύματά τους και μέσο έκφρασης των στάσεων και των αξιών τους 
(Eggins 1994: 172), καθώς επιτρέπει την διαβάθμιση του λόγου τους σχετικά με την 
εκφορά του ρηματικού στοιχείου κατά την ανταλλαγή πληροφοριών και την παροχή 
αγαθών/υπηρεσιών. Η Τροπικότητα, σχετιζόμενη με την Πολικότητα (Polarity), 
εκφράζει όλες τις δυνατές εκδοχές στην εκφορά του Ρηματικού στοιχείου (Finite) 
μεταξύ των δύο πόλων της καταφατικής και αποφατικής διατύπωσής του (Halliday, 
2004: 88, Halliday & Matthiessen 2004: 143), παρέχοντας τη δυνατότητα στους 
γλωσσικούς χρήστες να μην περιορίζονται απλά στην επιβεβαίωση ή διάψευσή των 
πληροφοριών [κάτι ισχύει ή δεν ισχύει, πρέπει/μπορεί ή δεν πρέπει/δεν μπορεί να 
γίνει], αλλά να αποκτούν πρόσβαση σε κάθε πιθανή ενδιάμεση εκδοχή.  

Η Τροπικότητα προσδιορίζεται βάσει τριών παραμέτρων: του Τύπου (Type), της 
Αξίας (Value) και της Προέλευσης (Orientation) (Halliday 2004: 360). Ως προς τον 
Τύπο διακρίνεται σε Τροποποίηση (Modalization), σύμφωνα με την οποία εκφράζεται 
η πιθανότητα και η συχνότητα κατά την ανταλλαγή πληροφοριών σε προτάσεις 
κρίσεως και ερωτηματικές, και σε Διαμόρφωση (Modulation), που αφορά σε 
προτάσεις με τις οποίες γίνεται ανταλλαγή αγαθών και υπηρεσιών, δηλαδή στις 
διαταγές και προσφορές (proposals) και εκφράζει την υποχρέωση (obligation) και την 
τάση (inclination) (Halliday & Matthiessen 2004: 147). 

Η Αξία έχει να κάνει με τη δήλωση της απόστασης των λεγομένων/γραφομένων 
από την επιβεβαίωση ή τη διάψευσή τους, εκφράζει δηλαδή σε τι βαθμό, χαμηλό – 
μεσαίο – υψηλό, κάτι είναι πιθανό, σύνηθες ή υποχρεωτικό. Τέλος, η Προέλευση 
χαρακτηρίζει τον τρόπο προβολής των προσωπικών στάσεων και κρίσεων των 
ομιλητών και μπορεί να πάρει υποκειμενική ή αντικειμενική και φανερή ή 
λανθάνουσα μορφή (Eggins 1994: 176).   

Σε επίπεδο Σημασιολογίας η ερμηνεία του συστήματος της Τροπικότητας ως 
κλιμακωτά διαβαθμισμένου επιτρέπει την προσέγγιση του νοήματος κατά 
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‘νοηματικές περιοχές’. Η διαδοχικότητα των νοημάτων αυτών των νοηματικών 
περιοχών μπορούν να αποδίδονται κατά μήκος ενός συνεχούς, μιας κλίμακας που 
εκτείνεται από ‘χαμηλά’ έως ‘υψηλά’, οι ενδιάμεσες βαθμίδες της οποίας αποδίδουν 
την Αξία (value) των διαπραγματευόμενων εννοιών από άποψη έντασης (Martin & 
White 2005:16) και συνακόλουθα δέσμευσης και εμπλοκής των γλωσσικών χρηστών 
με αυτές. Εξαιρετικό όφελος της υιοθέτησης της συγκεκριμένης οπτικής είναι η 
δυνατότητα προσέγγισης των γλωσσικών συστατικών μιας ορισμένης γραμματικής 
κατηγορίας (π.χ. επιθέτων, ουσιαστικών, επιρρημάτων) βάσει της σημασίας τους ως 
ακολουθίας που αναπαριστά μία νοηματική κλιμάκωση από την 
ασθενέστερη/χαμηλότερη προς την ισχυρότερη/υψηλότερη αξία (π.χ. άχρηστος 
βλαβερός ολέθριος, υπερβολή  ψέμα  τερατολογία, αρχικά  στην πορεία  
τελικά).  

Γίνεται, λοιπόν, κατανοητό ότι η Τροπικότητα μπορεί να εκφράζεται και καθαρά 
λεξιλογικά, εφόσον κάθε επιλογή των γλωσσικών χρηστών αντιδιαστέλλεται με άλλες 
πιθανές εκδοχές της ίδιας ακολουθίας, διαφορετικές από άποψη νοηματικής-
σημασιολογικής έντασης (Martin & White 2005: 143) και συνεκδοχικά αξίας, 
γεγονός που εκφράζει παράλληλα τη στάση που υιοθετούν οι γλωσσικοί χρήστες 
απέναντι στο υλικό που παρουσιάζουν. Υπ’ αυτή την έννοια κάθε λέξη που 
χρησιμοποιείται είναι αξιολογητική λέξη (‘evaluative’ lexis), γιατί εκφράζει την 
«αξία» της λέξης σε ένα δυνητικό νοηματικό συνεχές συγκρίσιμων και 
διαβαθμισμένων νοημάτων και ταυτόχρονα τη διαβάθμιση (grading) των απόψεων 
των ομιλητών/γραφόντων για το υλικό τους, δηλαδή το βαθμό αποδοχής, δέσμευσης 
και εμπλοκής τους με αυτό, καθορίζοντας σε τελική ανάλυση την αξιολόγησή του 
(Martin & White 2005: 35-68), όπως θα δούμε και στην επόμενη ενότητα.   
 
 
5. Εμπλοκή: η έκφραση της στάσης των γλωσσικών χρηστών 
 
Η Εμπλοκή επιτρέπει την τοποθέτηση των γλωσσικών χρηστών αναφορικά με το 
καθολικά αποδεκτό σύστημα αξιών και στάσεων με το οποίο σχετίζονται οι θέσεις 
που διαχειρίζονται στα κείμενά τους, μέσω της παρουσίασης του εαυτού τους ως 
περισσότερο ή λιγότερο ευθυγραμμισμένου με τις αξιολογικές στάσεις που 
συμπεριλαμβάνουν στον λόγο τους (Martin & White 2005: 36). Η Εμπλοκή σε 
συνδυασμό με την Τροπικότητα διαμορφώνουν μία κλίμακα ενστερνισμού των 
πληροφοριών ενός επιχειρηματολογικού κειμένου από την απόλυτη παραδοχή έως 
την απόλυτη άρνηση. Με άλλα λόγια, ο τρόπος γλωσσικής πραγμάτωσης των 
επιχειρημάτων και των πληροφοριών αποτελεί ουσιαστικά δήλωση απόρριψης ή 
αποδοχής τους. Η έκφραση της Εμπλοκής σε συνδυασμό με την Τροπικότητα 
παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί.   
 

Πίνακας 1: Κλίμακα βαθμού εμπλοκής γλωσσικών χρηστών και κατευθυντικότητας κειμένων 

 

Μονογλωσσική/ 
ετερογλωσσική 
διατύπωση 

 Τροπικότητα Παραδείγματα  
γλωσσικής διατύπωσης 

Υψ
ηλ
ός

 β
αθ
μό
ς 

εμ
πλ
οκ
ής

 

 
 
 
Δήλωση 

 
 
 
  εμφανής 
παρέμβαση   
γράφοντος 
(περισσότερο 
υποκειμενική 

Υψηλή πρέπει να 
συμφωνήσουμε/συμπεράνουμε, (όπως) 
όλοι γνωρίζουμε, το μόνο συμπέρασμα 
που προκύπτει, (όπως) γίνεται 
κατανοητό/ αντιληπτό, το Χ κρίνεται 
λανθασμένο, απαιτώ…,  

Μεσαία θα/μπορούμε να συμφωνήσουμε, ας μην 
ξεχνάμε, ας προσπαθήσουμε, 
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διατύπωση) συμπέρασμα αυτών είναι, ζητώ…,  
Χαμηλή θα μπορούσαμε να συμπεράνουμε, 

κάπως, ελπίζω/ευελπιστώ, 
περιμένω/θέλω/θα ήθελα  

 
 
 
Παραδοχή 

 
 
 
 παρουσία
ση απόψεων 
ως υψηλά 
εγγυημένων 
(περισσότερο 
αντικειμενική 
διατύπωση)  
 

Υψηλή σίγουρα, βέβαια, ασφαλώς, αναμφίβολα, 
είναι αλήθεια / γεγονός / δεδομένο/ 
αδιαμφισβήτητο/ ευρέως γνωστό/ 
φυσικό, δεν νοείται, στην 
πραγματικότητα, ρητορικές ερωτήσεις  

Μεσαία είναι γνωστό/ κοινά αποδεκτό, 
προφανώς  

Χαμηλή κάπως, λίγο   

 
 
Έγκριση 

 προτάσεις 
που 
αποδίδονται 
σε εξωτερικές 
πηγές 
παρουσιάζοντ
αι ως σωστές 
ή έγκυρες 

Υψηλή αποδεικνύεται, επιβεβαιώνεται, είναι 
εδραιωμένη η αντίληψη στους 
περισσότερους   

Μεσαία είναι εμφανές/ φανερό ότι, παρατηρείται 
Χαμηλή το Χ δείχνει ότι, αναφέρεται, είναι 

γνωστό  

Μ
εσ
αί
ος

 β
αθ
μό
ς 
εμ
πλ
οκ
ής

 

 
 
 
Διασκέδαση 

 
 
  άποψη 
γράφοντος ως 
μία μεταξύ 
άλλων 
πιθανών 

Υψηλή πιστεύω ακράδαντα, πιστεύω, 
προσωπικά υποστηρίζω (όπως και η 
πλειοψηφία) 

Μεσαία νομίζω, κατά τη γνώμη μου, θεωρώ, 
κατανοώ, είναι σχεδόν βέβαιο, μπορεί να 

Χαμηλή υποθέτω, ακούγεται, φαίνεται, φαντάζει, 
ίσως, πιθανόν 

Απόδοση  η άποψη 
αποδίδεται σε 
εξωτερική 
φωνή, μία 
μεταξύ 
πιθανών  

Υψηλή ο Χ πιστεύει/ υποστηρίζει,  πεποίθηση 
του Χ 

Μεσαία ο Χ νομίζει, άποψη του Χ, σύμφωνα με 
τον Χ 

Χαμηλή  ο Χ ισχυρίζεται, γνώμη του Χ, 
φημολογείται, πλάγιος λόγος    

Χα
μη
λό
ς 
βα
θμ
ός

 εμ
πλ
οκ
ής

 

 
 
Εναντίωση 

 αυτό που 
δηλώνεται 
έρχεται σε 
αντίθεση με 
το κανονικά 
αναμενόμενο 
και 
φυσιολογικό 

Υψηλή Αν και όλοι πίστευαν … 
Μεσαία Αν και (όλοι/ αρκετοί) νόμιζαν / 

περίμεναν  
Χαμηλή Αν και υπέθεταν/φαντάστηκαν.. 

 
 
Άρνηση  

 αναγνώρι
ση 
εναλλακτικών 
απόψεων με 
σκοπό την 
απόρριψή 
τους 

Χαμηλή πιθανόν, ίσως, ενδεχομένως, λίγο, 
κάπως, τάχα, υποτίθεται, μοιάζει, 
φαίνεται 

Μεσαία προφανώς, αρκετά, σε μεγάλο/ 
ικανοποιητικό βαθμό 

Υψηλή σίγουρα, βέβαια, οπωσδήποτε, 
αναμφίβολα 

 
Όπως γίνεται αντιληπτό και από τον πίνακα που προηγήθηκε, σε ένα 

επιχειρηματολικό κείμενο όσο υψηλότερος είναι ο βαθμός Εμπλοκής και 
Τροπικότητας τόσο μεγαλύτερος είναι ο βαθμός αποδοχής των πληροφοριών που 
παρουσιάζονται από τον γράφοντα αποκαλύπτοντας τη δέσμευση και τη συμφωνία 
του με τα γραφόμενα. Παράλληλα, το ίδιο το κείμενο γίνεται περισσότερο 
κατευθυντικό (directive) αναφορικά με τον «προσανατολισμό» των αναγνωστών για 



[  1269  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

την υιοθέτηση στάσης αντίστοιχης με αυτής του γράφοντος, φυσικοποιώντας και την 
αναγνωστική θέση (reading position) του (Martin & White 2005: 63). Αντίθετα, όσο 
κινούμαστε προς χαμηλότερες βαθμίδες Εμπλοκής τόσο αυξάνει η αποστασιοποίηση 
του γράφοντος από την/τις παρουσιαζόμενη/ες άποψη/εις. Ειδικά με την άρνηση και 
την εναντίωση, οι θέσεις που παρουσιάζονται απορρίπτονται άμεσα, δίνοντας την 
εντύπωση της απάντησης σε αντίθετους ισχυρισμούς, ενώ ο μοναδικός σκοπός της 
αναφοράς τους είναι η απόδειξη του ότι αυτό που δηλώνεται αντιτίθεται στο υπό 
κανονικές συνθήκες φυσιολογικό και αναμενόμενο και έτσι αποδεικνύεται το ότι δεν 
μπορεί να ισχύει (Martin & White 2005: 97-134). Ωστόσο, η εισαγωγή εξωτερικών 
φωνών είναι απλά τυπική και πραγματοποιείται μόνο προς στήριξη των 
επιχειρημάτων των ομιλητών/γραφόντων. Έτσι, η απόδοση άλλων απόψεων 
υποσκελίζεται από τη μονογλωσσική παρουσίαση των εκδοχών των γραφόντων 
(Martin & White 2005: 115-117), δηλαδή με εκφράσεις υψηλού βαθμού 
Τροπικότητας.    

Σε αυτό το σημείο, πρέπει να σημειώσουμε πως η συγκεκριμένη παρατήρηση 
ισχύει αντίστροφα για την περίπτωση της άρνησης, της αναγνώρισης δηλαδή από τον 
ομιλητή/γράφοντα των εναλλακτικών απόψεων, ουσιαστικά της διατύπωσης 
αντεπιχειρημάτων. Η διατύπωση των εναλλακτικών/αντίθετων απόψεων από τον 
επιχειρηματολογούντα με εκφράσεις χαμηλότερου βαθμού Τροπικότητας εξυπηρετεί 
την αποδειξιμότητα των δικών του θέσεων. Πιο απλά, όσο περισσότερο «μειώνει» τις 
αντίπαλες θέσεις με τη χαμηλή –από άποψη Τροπικότητας και Εμπλοκής- παραδοχή 
τους, τόσο περισσότερο αποδεικνύει την υψηλή –από άποψη Τροπικότητας και 
Εμπλοκής- ισχύ των δικών του θέσεων. Έτσι, με την αποστασιοποίηση μέσω της 
χρήσης τροπικών η επιχειρηματολογία καθίσταται περισσότερο επιτυχής (Knapp & 
Watkins 2005: 197). 

 
 

6. Έρευνα - ανάπτυξη αντεπιχειρηματολογίας σε μαθητικά γραπτά 
 

Στο πλαίσιο ευρύτερης δοκιμασίας διερεύνησης και αξιολόγησης δεξιοτήτων 
επιχειρηματολογίας στην οποία συμμετείχαν μαθητές Γ΄ τάξης όλων των Ενιαίων 
Λυκείων της πόλης του Βόλου, ζητήθηκε μεταξύ άλλων από τους/τις 
μαθητές/μαθήτριες να παραγάγουν δύο κείμενα, ένα που σχετιζόταν με την 
καθημερινή διαβίωση στην πόλη και ένα που αφορούσε στη σχολική ζωή, βάσει τη 
λογικής του ότι ζητήματα που αποτελούν αντικείμενο άμεσου ενδιαφέροντος ή 
στοιχείο της βιούμενης καθημερινότητας κινητοποιούν ισχυρότερα τα άτομα, ώστε 
να πάρουν θέση σχετικά με αυτά (Van Eemeren et al. 1996), οδηγώντας στην 
παραγωγή καλύτερων επιχειρηματολογικών κειμένων (Golder 1993) με σύνθετα 
επιχειρήματα, στα οποία συμπεριλαμβάνονται και αντεπιχειρήματα (Golder & 
Coirier 1994). 

Για το πρώτο κείμενο αφορμή αποτέλεσε η τοποθέτηση από τη δημοτική αρχή 
κορυνών σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πόλης του Βόλου και ο χωρισμός 
τους σε δύο λωρίδες κυκλοφορίας. Ζητήθηκε, λοιπόν, από τους μαθητές να γράψουν 
ένα σύντομο κείμενο (200 περίπου λέξεων) για τη στήλη «Το βήμα του πολίτη» της 
τοπικής εφημερίδας «Θεσσαλία», η οποία είναι ανοιχτή για όλα τα θέματα που 
αφορούν στην τοπική κοινωνία. Αντικείμενο διαπραγμάτευσης του δεύτερου 
κειμένου αποτέλεσαν οι πενθήμερες εκδρομές που πραγματοποιούνται στην Γ΄ τάξη 
Λυκείου, για το οποίο οι μαθητές κλήθηκαν, υποδυόμενοι τον ρόλο του γονέα, να 
συντάξουν μια επιστολή (250 περίπου λέξεων) και να υποστηρίξουν θέση αντίθετη με 
αυτή που κανονικά θα επέλεγαν (κατάργηση πενθήμερων εκδρομών). Η στήριξη 
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θέσης αντίθετης με τις επιθυμίες τους αποτελεί συνήθη πρακτική διερεύνησης της 
αποτελεσματικότητας της επιχειρηματολογίας, καθώς θεωρείται πιο απαιτητικό να 
υποστηρίζει κανείς έναν ισχυρισμό που κανονικά θα προσπαθούσε να καταρρίψει 
(Van Eemeren et al. 1996: 3). Επιπλέον, και τα δύο θέματα που ορίστηκαν για 
παραγωγή λόγου δεν απαιτούσαν ειδικές γνώσεις, εφόσον στόχος μας ήταν η 
διευκόλυνση των μαθητών στην ανάπτυξη επιχειρημάτων και αντεπιχειρημάτων, 
δεδομένου του ότι οι   περιορισμένες γνώσεις μπορούν να οδηγήσουν τους μαθητές 
σε ελλιπή αντεπιχειρηματολογία (McNeil & Krajcik 2009).  

Στα 228 μαθητικά γραπτά που συγκεντρώθηκαν αναπτύσσονται αντεπιχειρήματα 
σε ποσοστό 43,24%, όπως φαίνεται και στον πίνακα που ακολουθεί. Η παρουσία 
αντεπιχειρημάτων ήταν αισθητά χαμηλότερη στα γραπτά για την κατάργηση των 
Πενθήμερων εκδρομών, εύρημα που μπορεί να συνδεθεί με το γεγονός του ότι στην 
πραγματικότητα οι μαθητές είναι υπέρ των πενθήμερων εκδρομών.    

 
Πίνακας 2: Ποσοστά επιχειρηματολογικών μαθητικών γραπτών με αντεπιχειρήματα 

 Σύνολο 
γραπτών 

Γραπτά με 
αντεπιχειρήματα 

% γραπτών με 
αντεπιχειρήματα 

Κορύνες 124 68 54,84 
Πενθήμερη 104 28 26,92 
Σύνολο 228 96 43,24 

 
Ωστόσο, η εκφορά των αντεπιχειρημάτων με χαμηλό βαθμό Τροπικότητας και 

Εμπλοκής αγγίζει μόλις το 13%, ενώ με μεσαίο και υψηλό βαθμό εκφέρεται το 87% 
των αντεπιχειρημάτων. Έτσι, παρά την σε ικανοποιητικό βαθμό ανάπτυξη 
αντεπιχειρηματολογίας στο σύνολο των γραπτών -δεδομένου του ότι οι μαθητές δεν 
διδάσκονται συστηματικά στο σχολείο αντίστοιχες δεξιότητες- η εκφορά των 
αντεπιχειρημάτων με υψηλό βαθμό Τροπικότητας και Εμπλοκής τα καθιστά δύσκολα 
ανατρέψιμα και σε μεγάλο βαθμό μη αμφισβητήσιμα, υποδεικνύοντας ότι οι 
μαθητές/τριες δεν προβαίνουν σε συνειδητές γλωσσικές επιλογές ως προς την 
έκφραση της αντεπιχειρηματολογίας. Στη συνέχεια παρατίθενται συγκεκριμένα 
παραδείγματα αντεπιχειρημάτων των μαθητικών γραπτών και από τους τρεις βαθμούς 
Τροπικότητας και Εμπλοκής. 

Χαμηλός βαθμός Τροπικότητας και Εμπλοκής:   
Α. 3.Γ2/151 Η αλήθεια είναι πως η πόλη ίσως μοιάζει κάπως ποιο οργανωμένη, 
φαίνεται δηλαδή πως οι κορύνες έχουν κάνει πιο ελεγχόμενο το κυκλοφοριακό 
σύστημα. Κατά τη γνώμη μου όμως …  
Α. 5.Γ1/1 Οι κορύνες υποτίθεται ότι θα εμπόδιζαν έμμεσα τη στάθμευση αυτοκινήτων 
στις δύο πλευρές του δρόμου. Αυτό όμως δεν …    
Β. 1.Γ3/2 Οι περισσότεροι μαθητές περιμένουν τις εκδρομές αυτές με τη δικαιολογία 
να ξεφύγουν από το φόρτο του προγράμματος των μαθημάτων …  
Β. 5.Γ1/8 Τα περισσότερα σχολεία οργανώνουν πενθήμερες εκδρομές προφασιζόμενα 
πως είναι η τελευταία εκδρομή με το σχολείο τους, με τους φίλους τους. Όμως … 

Όπως, γίνεται εμφανές από τα παραπάνω αποσπάσματα, τα οποία συνιστούν 
σωστές εκδοχές ως προς την από γραμματικής και λεξιλογικής άποψης εκφορά της 

                                                            
1 Τα μαθητικά γραπτά είναι καταχωρημένα βάσει αλφαριθμητικού προτύπου (π.χ. Α 1. Γ1/ 4), από 

το οποίο το Α αντιστοιχεί στην πρώτη γραπτή δοκιμασία (ενώ το Β στη δεύτερη), ο πρώτος αριθμός 
αντιστοιχεί στο Λύκειο, το Γχ στο τμήμα του Λυκείου και ο αριθμός μετά την κάθετο στον αριθμό του 
μαθητή – μαθήτριας υποκειμένου. Σημειώνεται πως ακολουθείται η ορθογραφία και η στίξη των 
μαθητών/τριών.   
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αρνητικής επιχειρηματολογίας, οι γράφοντες μειώνουν την ισχύ των αντίπαλων 
επιχειρημάτων μέσω της χρήσης επιρρημάτων, όπως το «ίσως» στο 3.Γ2/15, μέσω 
της τροποποίησης του ρηματικού στοιχείου, ώστε να δηλώνει χαμηλότερο βαθμό 
πιθανότητας, «θα εμπόδιζαν» στο 5.Γ1/1, αλλά και μέσω της αμφισβήτησης της 
αλήθειας των ισχυρισμών των αντεπιχειρηματολογούντων, όπως συμβαίνει στα Β. 
1.3/2 και Β. 5.Γ1/8 μέσω των φράσεων «με τη δικαιολογία» και «προφασιζόμενα 
πως». Παράλληλα, από καθαρά λεξιλογικής άποψης, η χρήση λέξεων όπως το 
«υποτίθεται» ή το «προφασιζόμενα» αντιδιαστέλλονται νοηματικά με αυτό που στην 
πραγματικότητα ισχύει και επιτυγχάνουν περαιτέρω υποβιβασμό της ισχύος των 
αντίπαλων θέσεων.  
 Η εκφορά της αρνητικής επιχειρηματολογίας με μεσαίο βαθμό Τροπικότητας και 
Εμπλοκής ανέρχεται στο 24%. Σε αυτή την περίπτωση οι μαθητές/μαθήτριες 
αποδίδουν τις αντίθετες θέσεις σε συγκεκριμένη πηγή (π.χ. Α 3.Γ3/13 Σύμφωνα με το 
Δήμο Βόλου η τοποθέτηση κορυνών ήταν για την ευκολότερη μετακίνηση των 
οχημάτων στους κεντρικούς δρόμους της πόλης.), αναγνωρίζουν υψηλότερη 
συχνότητα επανάληψης (π.χ.  Β 7. Γ3/11 Είναι συνήθως μία ευκαιρία για τους 
μαθητές να ξεφύγουν λίγο από το άγχος της προετοιμασίας για τις πανελλήνιες και να 
περάσουν δημιουργική, χαλαρωτική και καμιά φορά και εκπαιδευτική ώρα με τους 
φίλους τους.), μεγαλύτερη αποδοχή βάσει ποσοτικών κριτηρίων (π.χ.  Α 6.Γ2/6 Αν 
και στην αρχή αυτή η κίνηση θεωρούνταν αρκετά αποτελεσματική πλέον κρίνεται 
απορριπταία.) ή μεγαλύτερο αριθμό υποστηρικτών (π.χ. Α 2.Γ1/5 Αρκετοί είναι 
εκείνοι που επιδοκιμάζουν την εγκατάσταση κορυνών στους δρόμους. Όμως 
παραλείπουν το γεγονός ότι …), υποδηλώνοντας με αυτόν τον τρόπο πως και οι 
ίδιοι/ιες αποδέχονται ως ένα ικανοποιητικό βαθμό την αλήθεια αυτών των θέσεων. 
Ωστόσο, η δυνατότητα περαιτέρω αποποίησης των αρνητικών επιχειρημάτων από τον 
επιχειρηματολογούντα είναι δυνατή, όπως στο Α. 5.Γ1/8 […] «έχουν τοποθετηθεί 
κορύνες για την καλύτερη ίσως κυκλοφορία […]. Η ιδέα αυτή εφαρμόστηκε διότι 
κάποιοι πίστευαν πως θα λυθεί το κυκλοφοριακό πρόβλημα … Όμως …» με τον εξής 
μετασχηματισμό: «Η ιδέα αυτή εφαρμόστηκε διότι κάποιοι φαντάστηκαν πως θα 
λυνόταν το κυκλοφοριακό πρόβλημα», όπου το φαντάστηκαν εντάσσεται στη 
νοηματική ακολουθία: φαντάζομαι  υποθέτω  νομίζω  πιστεύω, ενώ το «θα 
λυνόταν» δηλώνει μικρότερη πιθανότητα από το «θα λυθεί» και μάλιστα η χρήση του 
«θα» με Παρατατικό εκφράζει το απραγματοποίητο. 
 Το ποσοστό των αντεπιχειρημάτων που εκφέρονται με υψηλό βαθμό 
Τροπικότητας και Εμπλοκής, δηλαδή με την ίδια ακριβώς έκφραση βεβαιότητας και 
αποδοχής των θέσεων που κανονικά είναι αναμενόμενη για τη θετική 
επιχειρηματολογία, ανέρχεται στο 63%. Η τακτική που ακολουθείται στην 
προκειμένη περίπτωση είναι η απόλυτη παραδοχή από τους γράφοντες μιας πτυχής 
της αντίπαλης θέσης μέσω χρήσης της Οριστικής των χρόνων χωρίς τροπικούς 
επιρρηματικούς χειριστές και μέσω παθητικών ρηματικών τύπων (π.χ. Α 1.Γ3/1 Οι 
κορύνες τοποθετήθηκαν για να αποφεύγεται η στάθμευση των αυτοκινήτων στους 
δρόμους.), μέσω επιρρημάτων που επιτείνουν τη σημασία των επιθέτων ή εκφράζουν 
υψηλή συχνότητα (π.χ. Α 3.Γ1/2 Από τη μία πλευρά είναι πολύ αποτελεσματικά σε 
σχέση με την ασφάλεια όλων μας, αφού η ταχύτητα των αυτοκινήτων μειώνεται 
συνεχώς και δεν υπάρχουν πολλές πιθανότητες ατυχημάτων, Β 3.Γ2/3 Οι εκδρομές 
σίγουρα είναι χρήσιμες διότι ανανεώνουν τον κάθε μαθητή και του προσφέρουν ένα 
καλό διάλειμα. Βέβαια …, Β 3.Γ3/1 Αναμφίβολα, οι πενθήμερες εκδρομές αποτελούν 
για τους μαθητές μία ανεπανάληπτη εμπειρία ζωής,…), καθώς και μέσω 
ονοματοποιήσεων. Ιδιαίτερα ενδεικτικές λανθασμένης κειμενικής πραγμάτωσης από 
άποψη επιχειρηματολογικής στρατηγικής είναι οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο/η 
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γράφων εντάσσει τον εαυτό του/της στη μερίδα των ανθρώπων που αποδέχονται 
πλήρως την ισχύ των αρνητικών επιχειρημάτων, σαν να αποτελούσε δική τους 
επιχειρηματολογία, όπως για παράδειγμα συμβαίνει στην περίπτωση του γραπτού Α 
3.Γ1/2 («ασφάλεια όλων μας»).   

Ένα πρόσθετο γνώρισμα στην λεξικογραμματική εκφορά της αντεπιχειρημα-
τολογίας είναι η μείξη στοιχείων διαφορετικών επιπέδων Τροπικότητας/Εμπλοκής, 
ενδεικτικό της αδυναμίας των μαθητών για τήρηση μίας συνεπούς στάσης απέναντι 
στο υλικό που αξιοποιείται στο λόγο τους. Έτσι, ενώ μπορεί να παρουσιάζεται κάτι 
ως αληθινό και αδιαμφισβήτητο, στη συνέχεια μπορεί να αποδίδεται σε ισχυρισμούς 
ευρείας ομάδας υποστηρικτών (π.χ. 5.Γ1/15 «Είναι γεγονός πως πολλοί ισχυρίζονται 
πως οι κορύνες έχουν βελτιώσει το πρόβλημα της κίνησης, μείωσαν την πιθανότητα 
ατυχημάτων και βοηθούν τους πεζούς, αλλά…») προκαλώντας σχετική σύγχυση 
στους αποδέκτες των κειμένων τους για το αν αποδέχονται το γεγονός του ότι μία 
ομάδα ανθρώπων πρεσβεύει μία συγκεκριμένη άποψη ή για το αν αποδέχονται την 
αλήθεια των ισχυρισμών αυτών των ανθρώπων. Ανάλογη μείξη ισχύει και στην 
περίπτωση του αποσπάσματος Α 5.Γ1/8 που παρατέθηκε νωρίτερα, όπου υπάρχει 
συνδυασμός υψηλού («πίστευαν») και μεσαίου βαθμού («κάποιοι», «θα λυθεί») 
Τροπικότητας και Εμπλοκής.  
 Συνοπτικά, τα λεξικογραμματικά χαρακτηριστικά των αντεπιχειρημάτων που 
εντοπίστηκαν στα μαθητικά γραπτά της έρευνας ταξινομημένα ανά βαθμό 
Τροπικότητας παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί:  
 

Πίνακας 3. Λεξικογραμματικά χαρακτηριστικά αντεπιχειρημάτων, ταξινομημένα ανά βαθμό 
Τροπικότητας 

Υψηλός Στόχος είναι/ με στόχο, σκοπό/ έχουν σαν στόχο 
Παθητικοί τύποι /  σύνταξη 
Οριστική χρόνων 
Ουσιαστικά  - ονοματοποιήσεις 

Μεσαίος Σκοπός/ στόχος ήταν  (αποπειρατικός) Παρατατικός  
Στόχευε +  ουσιαστικό  
Με την προοπτική να …  
Μπορεί να + Παρατατικός [μην]  
Θεωρούνταν … 
[Επιρρήματα /  επίθετα: αρχικά, στην αρχή, αρχικός] 

Χαμηλός ίσως / τάχα +  Οριστική 
 ίσως + ουσιαστικό  
θα + Παρατατικός  απραγματοποίητο  
με την αιτιολογία ότι θα + Οριστική  
με το πρόσχημα + ουσιαστικό) 
προφασιζόμενα πως + Οριστική  
Ρήματα που μειώνουν ισχύ γραφομένων:  μοιάζει, φαίνεται, υποτίθεται 

  
    
7. Συμπεράσματα - συζήτηση 
 
Στόχος των μαθητών/τριών, σύμφωνα και με απαιτήσεις των θεμάτων στα οποία 
καλούνταν να ανταποκριθούν, ήταν η σύνταξη δύο σύντομων κειμένων με σκοπό την 
πειθώ. Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας τα γραπτά αξιολογήθηκαν βάσει της 
Τροπικότητας και της Εμπλοκής ως κριτηρίων ενσυνείδητων κειμενικών επιλογών 
αναφορικά με την εκφορά της αρνητικής επιχειρηματολογίας.   

Η ανάπτυξη αρνητικής επιχειρηματολογίας στα μαθητικά γραπτά, πέρα από το 
γεγονός του ότι συνδέεται με την αντιστοιχία της σχολικής έκθεσης ως λυκειακής 
άσκησης με τα επιχειρηματολογικά κειμενικά είδη (πρβ. Παγκουρέλια & Παπαδο-
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πούλου 2012) εκφράζει την αναγνώριση από μέρους των μαθητών του διαλογικού 
χαρακτήρα των επιχειρηματολογικών διαδικασιών ακόμη και σε μονολογικό πλαίσιο. 
Η παρουσία αντεπιχειρημάτων σε ποσοστό περίπου 44% του συνόλου των γραπτών -
ποσοστό αρκετά ικανοποιητικό δεδομένου του ότι οι μαθητές στο πλαίσιο των βάσει 
εγχειριδίου σχολικών δραστηριοτήτων δεν ασκούνται σε γραπτές εργασίες με 
ανάλογες πρακτικές- μπορεί να θεωρηθεί σε πρώτο επίπεδο θετικό εύρημα.  

Ωστόσο, ο τρόπος κειμενικής πραγμάτωσης της τεκμηρίωσης με άρνηση 
υποδηλώνει πως οι μαθητές/τριες που ολοκληρώνουν την ελληνική δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση δεν αντιλαμβάνονται και δεν κατέχουν τους τρόπους με τους οποίους 
μπορούν να «μειώσουν» αντίπαλες θέσεις και επιχειρήματα ενισχύοντας παράλληλα 
τη δική τους επιχειρηματολογία. Συγκεκριμένα, η εκφορά των αντίπαλων 
επιχειρημάτων με υψηλό βαθμό Τροπικότητας και Εμπλοκής, δηλαδή μέσω της 
δήλωσης αποδοχής των αρνητικών επιχειρημάτων από τους κειμενικούς 
δημιουργούς, επηρεάζει την αναγνωστική θέση των επιχειρηματολογικών κειμένων 
τους και συνεκδοχικά τον προσανατολισμό των αποδεκτών. Οι μαθητές/τριες 
παρουσιάζοντας τα αντεπιχειρήματά τους με τον ίδιο βαθμό βεβαιότητας και 
αποδοχής με τον οποίο παρουσιάζουν τη θετική επιχειρηματολογία τους μεταδίδουν 
διφορούμενα μηνύματα για τη στάση που υιοθετούν στο υπό διαπραγμάτευση θέμα 
προκαλώντας σύγχυση στους αναγνώστες για τη στάση που καλούνται να 
διαμορφώσουν και αυτοί με τη σειρά τους. Αυτό το γεγονός οφείλεται στη διατήρηση 
του ίδιου συγγραφικού μοτίβου τόσο για τη θετική όσο και για την αρνητική 
επιχειρηματολογία τους και στην αδυναμία διαφοροποίησης των λεξικογραμματικών 
επιλογών τους. Έτσι, η ασυνέπεια στη δήλωση της στάσης τους ως κειμενικών 
δημιουργών υποδηλώνει πως οι μαθητές/τριες δεν αντιλαμβάνονται το ρόλο που 
μπορούν να διαδραματίσουν τα αντεπιχειρήματα στην επιχειρηματολογική 
αποτελεσματικότητα των γραπτών τους, ενώ η ανάπτυξη ενός και μόνου τρόπου -από 
άποψη Τροπικότητα και Εμπλοκής- γραφής υποδεικνύει ότι δεν επιχειρηματολογούν 
συνειδητά, εφόσον αδυνατούν να διαχωρίσουν τον κειμενικό ρόλο των θετικών και 
αρνητικών επιχειρημάτων μέσω της λεξικογραμματικής πραγμάτωσής τους.              

Τα παραπάνω ευρήματα έρχονται να καλύψουν ένα μεγάλο κενό που υπάρχει στη 
διεθνή βιβλιογραφία αναφορικά με τη διερεύνηση των αντεπιχειρημάτων και του 
ρόλου που αυτά διαδραματίζουν σε επιχειρηματολογικά κείμενα. Η ενασχόληση των 
ερευνητών κυρίως με τους τρόπους εκφοράς των επιχειρημάτων έχει οδηγήσει στη 
συστηματική παραμέληση της συγκεκριμένης πτυχής του επιχειρηματολογικού 
λόγου. Η εξέταση των αντεπιχειρημάτων βάσει κριτηρίων Τροπικότητας και 
Εμπλοκής ανοίγει νέες προοπτικές σε αυτόν τον τομέα εξασφαλίζοντας παράλληλα 
μια περισσότερο σφαιρική προσέγγιση στη μελέτη της επιχειρηματολογίας ως 
διαλογικής διαδικασίας ακόμη και στο πλαίσιο της μονολογικής κειμενικής 
πραγμάτωσης.     
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Abstract 
 
In this paper, abstraction and technicality construed in textbooks of History and Biology 
have been examined according to the relevant research advanced by Systemic Functional 
Linguistics. Discourses of disciplines are recontextualised in written texts by means of 
characteristics such as lexical density, nominalization, logical conjunction, which co-
occurrence enables written lexicogrammar to “pack” scientific knowledge in abstract 
ways and to recontextualise them in pedagogical discourse. Moreover, to account for 
Greek secondary school textbooks of History and Biology examined in this paper, our 
effort consisted in analyse our data according to various school genres. Our results clearly 
illustrate the characteristics of the transition of educational discourse with respect to the 
presupposed school age towards the abstraction in both disciplines. 
 
Keywords: abstraction, biology, conjunction, history, school genres, secondary education, 
Systemic Functional Linguistics 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Αν θεωρήσουμε την εκπαίδευση ως διαλεκτική σχέση ανάμεσα σε γραπτό και προφορικό 
λόγο –χωρίς να παραγνωρίζουμε και άλλα σημειωτικά συστήματα– για τη συνεχή 
μετάβαση των εκπαιδευόμενων από την καθημερινή προς την εκπαιδευτική γνώση, τότε 
ασφαλώς τα σχολικά εγχειρίδια συνιστούν μία από τις ουσιαστικές πτυχές της 
εκπαίδευσης. Ωστόσο, η σταδιακή μετάβαση στην εκπαιδευτική γνώση σημαίνει την 
κατάκτηση διαφορετικών λειτουργικών ποικιλιών (registers), ιδίως του γραπτού λόγου, 
ανάλογα με τους διαφορετικούς λόγους (discourses), δηλαδή ανάλογα με τις ιδιαίτερες 
συστηματοποιήσεις των επιστημονικών κλάδων.  
 Οι παραπάνω παραδοχές αποτελούν αφετηρία για τις μελέτες της συστημικής 
λειτουργικής γλωσσολογίας (ΣΛΓ) αναφορικά με τη μελέτη του γραπτού λόγου των 
εκπαιδευτικών κειμένων. Οι διαφορετικοί (επιστημονικοί) λόγοι θεωρούνται σημειωτικά 
εργαλεία δόμησης των λίγο πολύ διαφορετικών συστημάτων νοήματος, τα οποία 
αναμορφώνουν την υπάρχουσα αντίληψη της εμπειρίας των εκπαιδευόμενων για τον 
κόσμο και τις κοινωνικές σχέσεις (Halliday 1998, 1999, Halliday & Matthiessen 1999). 
Υπό αυτό το πρίσμα, η διδακτική αναπλαισίωση της επιστημονικής σε σχολική γνώση 
ακολουθεί σταδιακά μοτίβα, που είναι ενδεικτικά των εκφάνσεων του γραμματισμού σε 
διαφορετικά σχολικά αντικείμενα και σε διαφορετικές σχολικές βαθμίδες. Με λίγα λόγια, 
αποκαλύπτουν τους τρόπους σύμφωνα με τους οποίους οι διαφορές στη λεξικογραμ-
ματική -συνεπώς και τη σημασιολογία- αποτυπώνουν τη σταδιακή τάση προς την 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1275-1288. Rhodes: University of the Aegean.
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αφαίρεση και την τεχνικότητα, ως χαρακτηριστικά που συνάδουν με τη σταδιακή 
μετάβαση από την καθημερινή στη σχολική/επιστημονική γνώση (Halliday 1998, 
Halliday & Martin 2004).  
 Σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο έχει εξεταστεί ο γραπτός λόγος των κοινωνικών και 
των ανθρωπιστικών επιστημών -ιδίως της Ιστορίας-, της Γεωγραφίας, των φυσικών 
επιστημών όπως αναπλαισιώνονται στα σχολικά εγχειρίδια της Β΄θμιας εκπαίδευσης 
(Halliday & Martin 2004, Martin 2013, Veel & Coffin 1996, Wignell 1998), και έχει 
δειχτεί πώς οι διαφορές τους δομούν το είδος του εκάστοτε κλάδου. Αυτές οι διαφορές 
στη λεξικογραμματική και τη συνδετικότητα ιχνογραφούν την πορεία προς την αφαίρεση, 
διεργασία που χαρακτηρίζει τη μετάβαση προς την επιστημονική γνώση, καθώς επιτρέπει 
την απόσταση από το εξωγλωσσικό πλαίσιο.  
 Η σημαντικότερη διαφοροποίηση ανάμεσα στα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα 
εγγράφεται στο ότι, παριστώντας διαφορετικές πτυχές του κόσμου και αξιοποιώντας 
διαφορετικούς λεξικογραμματικούς πόρους για την οργάνωση των κειμενικών ειδών τους, 
διαφοροποιούν και την νοηματοδότηση της εμπειρίας: η γλώσσα των φυσικών 
επιστημών κατασκευάζει την εμπειρία του φυσικού κόσμου («πώς είναι»), ενώ η γλώσσα 
της Ιστορίας κατασκευάζει ερμηνείες του κοινωνικού κόσμου («τι και γιατί συνέβη»). 
Στην περίπτωση των φυσικών επιστημών, η αφαίρεση καθιστά δυνατή την κατηγοριοποί-
ηση και ταξινόμηση των υπό διαπραγμάτευση οντοτήτων, χαρακτηριστικό που 
αποκαλείται τεχνικότητα (ενδεικτικά, Halliday & Martin 2004, Wignell 1998). 
 Aνάλογες έρευνες σε ελληνικά σχολικά εγχειρίδια του δημοτικού σχολείου (Κονδύλη 
& Μανιού 2007, Μανιού & Κονδύλη 2011), έχουν δείξει ότι τα μοτίβα της αφαίρεσης 
και της τεχνικότητας συνοδεύουν την παιδαγωγική αναπλαισίωση της σχολικής γνώσης 
από τις μικρές σχολικές βαθμίδες, με  τη συνδρομή της υψηλής λεξικής πυκνότητας και 
της ονοματοποίησης. 
 Στην παρούσα εργασία, αξιοποιώντας εργαλεία της ΣΛΓ (τρόπος παράστασης της 
εμπειρίας, λεξική πυκνότητα, γραμματική μεταφορά, συνδετικότητα) επιχειρούμε να 
αναλύσουμε τα χαρακτηριστικά σχολικών εγχειριδίων της Ιστορίας και της Βιολογίας 
του ελληνικού γυμνασίου. Επιπλέον, η ανάλυσή τους γίνεται υπό το πρίσμα των 
σχολικών κειμενικών ειδών που εμφανίζονται στο υλικό μας. Σκοπός μας είναι να 
αναδείξουμε τη συνέχεια της μετάβασης στην αφαίρεση που συντελείται στα σχολικά 
εγχειρίδια και, παράλληλα, να εμπλουτίσουμε την εφαρμοσμένη έρευνα της ΣΛΓ και σε 
ελληνικά δεδομένα.  
 
 
2. Mεθοδολογικά εργαλεία ανάλυσης 
 
Η γλώσσα στην κοινωνιοσημειωτική προσέγγιση λειτουργεί ως πόρος νοήματος και τα 
νοήματα πραγματώνονται μέσω της λεξικογραμματικής. Η ανάλυση των κειμένων από 
τα σχολικά εγχειρίδια στο επίπεδο της λεξικογραμματικής εστιάστηκε στο σύστημα 
μεταβιβαστικότητας, στη μέτρηση της λεξικής πυκνότητας και στο φαινόμενο της 
γραμματικής μεταφοράς, ειδικότερα στις ονοματοποιήσεις. Στo επίπεδο πέραν της 
πρότασης αναλύθηκε η συνδετικότητα και οι λογικές σχέσεις που εξασφαλίζουν τη 
συνοχή του κειμένου. Κατά τη γλωσσική ανάλυση επιχειρήθηκε ο εντοπισμός των 
συνδρόμων των χαρακτηριστικών στα διάφορα κειμενικά είδη.  
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2.1 Σύστημα μεταβιβαστικότητα (τρόπος παράστασης της εμπειρίας) 
 
Η (ανα)παραστατική μεταλειτουργία της γλώσσας πραγματώνεται στο σύστημα της 
μεταβιβαστικότητας (βλ. Eggins 2004, Halliday & Matthiessen 2004, Martin et al. 1997). 
Στο σύστημα αυτό ερμηνεύεται και αναλύεται ο κόσμος της εμπειρίας σε τύπους 
διαδικασιών. Με άλλα λόγια, διακρίνονται οι λεξικογραμματικές επιλογές που, βάσει του 
νοήματος, αποδίδουμε στις ενέργειες και τις οντότητες του εξωτερικού και εσωτερικού 
κόσμου. Συνίσταται από τις διαδικασίες, τους εμπλεκόμενους μετέχοντες/οντότητες 
καθώς και τις περιστάσεις (βλ. Halliday & Matthiessen 2004: 170-175). Οι διαδικασίες 
πραγματώνονται με ρηματικά σύνολα και αποτελούν τον πυρήνα του συστήματος 
μεταβιβαστικότητας. Στην ανάλυσή μας επικεντρωνόμαστε στις διαδικασίες (προτάσεις) 
και στο είδος των εμπλεκόμενων μετεχόντων/οντοτήτων.  
 Οι κύριοι τύποι διαδικασιών, στους οποίους και εστιάζουμε, είναι οι υλικές, οι 
νοητικές και οι συσχετιστικές. Οι τελευταίες διακρίνονται σε απόδοσης χαρακτηριστικών 
και ταυτοποιητικές. Εκτός από τους κύριους είδη διαδικασιών υπάρχουν και οι λεκτικές, 
οι οποίες τοποθετούνται ανάμεσα στις νοητικές και στις συσχετιστικές, οι συμπεριφο-
ρικές, οι οποίες τοποθετούνται ανάμεσα στις υλικές και στις νοητικές και, τέλος, οι 
υπαρκτικές, οι οποίες τοποθετούνται ανάμεσα στις συσχετιστικές και στις υλικές. 
 
 
2.2 Λεξική πυκνότητα  
 
Η λεξική πυκνότητα συνιστά δείκτη της «προφορικότητας» ή της «γραπτότητας» ενός 
κειμένου. Όπως αναφέρει χαρακτηριστικά ο Halliday (1987/2002: 328-329) ένα 
προφορικό κείμενο διαφέρει από ένα γραπτό με το ίδιο περιεχόμενο, όπως διαφέρουν τα 
υφάσματα ως προς την ύφανση: άλλα έχουν πιο πυκνή υφή και άλλα πιο αραιή. Ο 
δείκτης λεξικής πυκνότητας προκύπτει από τον υπολογισμό των λέξεων περιεχομένου 
προς τον αριθμό των προτάσεων του κειμένου. 
 
 
2.3 Ονοματοποιήσεις (συμπύκνωση/«πακετάρισμα») 
  
Η ονοματοποίηση, ο κυριότερος μηχανισμός της γραμματικής μεταφοράς, είναι ένα πολύ 
κοινό φαινόμενο, ιδιαίτερα στον επιστημονικό και τεχνικό γραπτό λόγο, όπου έχει 
αναπτυχθεί ένας περισσότερο μεταφορικός τρόπος κωδικοποίησης της πραγματικότητας 
«πακεταρισμένης» ως πράγματα (things) μάλλον παρά εκτυλισσόμενης ως συμβάντων 
κατανεμημένων σε ένα πλήθος προτάσεων (Halliday & Martin 2004, Halliday & 
Matthiessen 2004). Οι διαδικασίες αναδιατυπώνονται μεταφορικά ως ονόματα, οπότε τα 
ρηματικά σύνολα αντί να λειτουργούν στην πρόταση ως διαδικασίες, λειτουργούν ως 
πράγματα στο ονοματικό σύνολο. Για παράδειγμα, η πρόταση: «Αποκαταστάθηκε η τάξη 
και οργανώθηκε το κράτος δημιουργώντας τις προϋποθέσεις για να ανακάμψει η 
οικονομία» με τη μετατροπή των ρημάτων (διαδικασιών) σε ονόματα (πράγματα) γίνεται: 
«Η αποκατάσταση της τάξης και η οργάνωση του κράτους δημιούργησαν τις προϋποθέσεις 
για οικονομική ανάκαμψη», με τα ονόματα αποκατάσταση και οργάνωση αφενός και 
ανάκαμψη αφετέρου να λειτουργούν ως αίτιο και αιτιατό. 
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2.4 Συνδετικότητα 
 
Η συνδετικότητα (conjunction) αποτελεί έναν επιπλέον πόρο για την ερμηνεία των 
κειμένων. Η συνδετικότητα ως παράμετρος της συνοχής ενός κειμένου, σύμφωνα με τους 
Halliday & Hasan (1976), αφορά τους τρόπους σύνδεσης των προτάσεων μέσα από τις 
λεξικογραμματικές επιλογές και εντοπίζεται κυρίως στην κειμενική μεταλειτουργία της 
γλώσσας. Σύμφωνα με περαιτέρω επεξεργασία της έννοιας από τον Martin (1992), η 
συνδετικότητα αφορά τους πόρους σύνδεσης των μηνυμάτων μέσω της πρόσθεσης, της 
σύγκρισης, της χρονικής ακολουθίας και της συνέπειας/επακόλουθου (βλ. Martin, 2002, 
Martin & Rose 2003: 119, Martin 2004: 311-316, Unsworth 1998, 2001b). 
 Μία σημαντική διάκριση που γίνεται τόσο από τους Halliday & Hasan (1976) όσο και 
από τους Martin & Rose (2003) για τη συνδετικότητα είναι η εξής: 

• Εσωτερική: αφορά κυρίως την οργάνωση του κειμένου· το ίδιο το κείμενο 
ανακατασκευάζει την επιστημονική γνώση. 

• Εξωτερική: εντοπίζεται εξωκειμενικά· η ανάλυση της γνώσης γίνεται σαν να 
ακολουθεί μια «φυσική» αλληλουχία. 

 Επιπλέον, η συνδετικότα δεν είναι πάντοτε σαφής και ρητή, αλλά σε πολλές 
περιπτώσεις υπονοείται. Ενώ οι σαφείς συνδετικές σχέσεις πραγματώνονται με 
συνδετικά στοιχεία εντός ή και μεταξύ των προτάσεων, οι υπόρρητες μπορούν να 
ανιχνευτούν ανάμεσα σε προτάσεις, χωρίς εμφανείς δείκτες.  
 
 
2.5 Κειμενικά είδη 
 
Σύμφωνα με τον Martin (1992: 505) το κειμενικό είδος (genre) είναι «μία σταδιακή, 
στοχοθετημένη κοινωνική διαδικασία». Η διαδικασία του κειμενικού είδους είναι 
σταδιακή, γιατί απαιτούνται συνήθως περισσότερες από μία φάσεις νοήματος κατά την 
πραγμάτευση ενός κειμενικού είδους: τα κειμενικά είδη αποτελούνται από διακριτά μέρη 
που συνεργάζονται για να δομήσουν το νόημα ενός κειμένου. Είναι επίσης 
στοχοθετημένη, γιατί οι φάσεις αυτές έχουν στόχο να ολοκληρώσουν κάτι που 
αναμένουμε την ολοκλήρωσή του, και κοινωνική, γιατί τα κειμενικά είδη λειτουργούν 
αλληλεπιδραστικά: οι συγγραφείς τους τα διαμορφώνουν για αναγνώστες διαφόρων 
ειδών (βλ. Christie & Martin 1997, Macken-Horarik 2002, Martin & Rose 2008). 
 Βασισμένος σε έρευνες που διεξήγαγε στον σχολικό λόγο της δευτεροβάθμιας 
εκπαίδευσης της Αυστραλίας ο Martin (2004β: 295) υποστηρίζει ότι για τις 
ανθρωπιστικές επιστήμες οι βασικοί τύποι κειμένων είναι η αναφορά και η έκθεση, ενώ 
για τις θετικές η αναφορά και η εξήγηση. 1  Άλλα κειμενικά είδη που εντοπίζονται, 
σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία (Coffin 2006, Macken-Horarik 2002, Schleppegrell 
2004, Veel 1997), είναι η αυτοβιογραφική και η βιογραφική διήγηση, η ιστορική 
αναφορά, η εξήγηση και η συζήτηση για τις ανθρωπιστικές επιστήμες και η διαδικασία 
και η έκθεση για τις τις θετικές επιστήμες. Στα διάφορα αυτά κειμενικά είδη 

                                                 
1 Για τα κειμενικά είδη που εντοπίζονται στον σχολικό λόγο υπάρχουν πολλές συναφείς εργασίες με μικρές 
διαφοροποιήσεις ως προς την ονομασία των ειδών και ως προς τη σχηματική δομή (βλ. Macken-Horarik 
2002: 20 κ.ε., Martin & Rose 2008, Shleppergrel 2004: 77 κ.ε., Veel 1997: 170, Wignell 1994 κ.ε.). 
Ειδικότερα, για την Ιστορία πολύ σημαντική είναι η συστηματική και αναλυτική περιγραφή της Coffin 
(2006: 44 κ.ε.), η οποία επεκτείνει τις αναλύσεις των Veel & Coffin (1996) και Coffin (1997). 
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διαφοροποιείται η σχηματική δομή, ο κοινωνικός στόχος και τα γλωσσικά 
χαρακτηριστικά στο επίπεδο της λειτουργικής διατυπικής ποικιλίας. Η έννοια της 
σχηματικής δομής που εισήγαγε ο Martin εκφράζει την αναμενόμενη ακολουθία των 
σταδίων ενός κειμένου ανάλογα με το είδος του.  
 Η σχηματική δομή και ο κοινωνικός στόχος των κειμενικών ειδών που εντοπίστηκαν 
στο υλικό μας2 παρουσιάζονται, κατόπιν επεξεργασίας της σχετικής βιβλιογραφίας, στον 
πίνακα που ακολουθεί.  
 
Πίνακας 1: Σχολικά κειμενικά είδη ανά επιστημονικό αντικείμενο  

 Κειμενικό είδος   
Σχηματική δομή 

Στόχος 

Ισ
το

ρί
α 

ιστορική αναφορά (historical account)  
υπόβαθρο^ καταγραφή γεγονότων^(συμπέρασμα) 

να αφηγηθεί την ακολουθία των γεγονότων 
(γιατί συνέβησαν με τη συγκεκριμένη 
ακολουθία) 

εξήγηση - παράγοντες (factorial explanation)  
προσδιορισμός φαινομένου^ακολουθία εξήγησης / 
αποτέλεσμα^παράγοντες 

να εξηγήσει τους παράγοντες που 
οδήγησαν στην εκδήλωση ενός φαινομένου 

εξήγηση - συνέπειες (sequential explanation) 
προσδιορισμός φαινομένου^ακολουθία εξήγησης / 
εισαγωγή^συνέπειες 

να εξηγήσει τα αποτελέσματα/ επιπτώσεις 
ενός φαινομένου 

Β
ιο

λο
γί

α 

ταξινομική αναφορά (taxonomic report)  
γενική διατύπωση^περιγραφή 

να περιγράψει τον τρόπο που ταξινομείται 
μία έννοια, φαινόμενο κτλ. 

περιγραφική αναφορά (descriptive report)  
γενική διατύπωση^περιγραφή 

να οργανώσει τις πληροφορίες για ένα 
φαινόμενο μέσω της περιγραφής ή της 
απαρίθμησης των ιδιοτήτων του 

εξήγηση(explanation)   
προσδιορισμός φαινομένου^ακολουθία εξήγησης 

να εξηγήσει και να ερμηνεύσει ένα 
φαινόμενο 

έκθεση(exposition) 
θέση^επιχειρήματα^ενίσχυση θέσης 

να εκθέσει απόψεις και επιχειρήματα για 
ένα ζήτημα, να υποστηρίξει μία θέση 

 
 
2.6 Σύνδρομα χαρακτηριστικών 
 
Σύμφωνα με τον Halliday (2004: 146) στη γλώσσα της επιστήμης παρατηρούνται 
συμπλέγματα αλληλοσχετιζόμενων και συνεμφανιζόμενων χαρακτηριστικών που 
σχηματίζουν ένα είδος συνδρόμου στη λειτουργική διατυπική ποικιλία. Η έννοια του 
συνδρόμου επεκτείνεται από τον Veel (1997: 188) στον τρόπο που αυτά τα σύνδρομα 
χαρακτηριστικών μεταβάλλονται με σκοπό να δημιουργήσουν νέα είδη νοημάτων. Στον 
σχολικό λόγο η αλλαγή στη διαμόρφωση των γραμματικών χαρακτηριστικών οδηγεί τους 
μαθητές και τις μαθήτριες από το συνδεδεμένο με το εδώ-και-τώρα νόημα προς 

                                                 
2 Στην εργασία μας, κειμενικά είδη όπως η αυτοβιογραφική και η βιογραφική διήγηση, που εντοπίστηκαν 
μόνο στις πηγές της Ιστορίας, ή οι διαδικασίες που εντοπίστηκαν στα πειράματα του Τετραδίου εργασιών 
της Βιολογίας, δεν αναλύθηκαν.  
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αφαιρετικά και τεχνικά είδη νοήματος που χαρακτηρίζουν τον λόγο των επιστημονικών 
αντικειμένων. 
 
 
3. Υλικό και αποτελέσματα 
 
Για τους σκοπούς της έρευνας επιλέχθηκαν είκοσι τέσσερα (24) κείμενα από τα σχολικά 
εγχειρίδια Ιστορίας και Βιολογίας του γυμνασίου (Αρχαία Ιστορία Α’ Γυμνασίου, 
Μεσαιωνική και Νεότερη Ιστορία Β’ Γυμνασίου, Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία Γ’ 
Γυμνασίου, Βιολογία Α’ Γυμνασίου και Βιολογία Γ’ Γυμνασίου) με κριτήριο την 
αντιπροσώπευση των κυριότερων κειμενικών ειδών που εντοπίζονται σε αυτά. Τα 24 
κείμενα από τα σχολικά εγχειρίδια (4 κείμενα από κάθε βιβλίο Ιστορίας και 6 από κάθε 
βιβλίο Βιολογίας) είχαν μέσο όρο περίπου τριακόσιες (300) λέξεις έκαστο. Στην εργασία 
μας δεν έχουν αναλυθεί κείμενα από τα παραθέματα (πρωτογενείς και δευτερογενείς 
ιστορικές πηγές στην Ιστορία και παραθέματα που συνδέουν τη Βιολογία με άλλες 
επιστήμες ή με την καθημερινή ζωή). 
 Τα κείμενα κατατάχθηκαν σε κειμενικά είδη με βάση τη σχηματική δομή, τον 
κοινωνικό στόχο και τα γλωσσικά χαρακτηριστικά τους. Συγκεκριμένα, από τα 12 
κείμενα της Ιστορίας τα 8 ήταν αναφορές και τα 4 εξηγήσεις (2 με συνέπειες και 2 με 
παράγοντες). Αντίστοιχα, στα 12 κείμενα της Βιολογίας εντοπίστηκαν 7 αναφορές (2 
ταξινομητικές και 2 περιγραφικές), 4 εξηγήσεις και 1 έκθεση.  
 Οι μετρήσεις και οι δείκτες των διαφόρων γλωσσικών χαρακτηριστικών έγιναν σε 
επίπεδο πρότασης. Συνολικά αναλύθηκαν 752 προτάσεις (356 στα κείμενα της Ιστορίας 
και 396 στα κείμενα της Βιολογίας. 
 Η ανάλυση ακολούθησε τη διαδρομή από κάτω προς τα άνω (bottom-up) -από τη 
λεξικογραμματική στο σημασιολογικό επίπεδο- και επεκτάθηκε τόσο στο πλαίσιο της 
περίστασης όσο και στο πολιτισμικό πλαίσιο των κειμένων με σκοπό να διαφωτίσει 
ζητήματα σχετικά με την ανασυγκρότηση της σχολικής γνώσης τόσο στις ανθρωπιστικές 
επιστήμες όσο και στις φυσικές επιστήμες. Αρχικά παρουσιάζεται ένα παράδειγμα 
ανάλυσης από την Ιστορία και ακολούθως τα συνολικά αποτελέσματα της ανάλυσης ανά 
σύστημα και δείκτη, καθώς και τα σύνδρομα των χαρακτηριστικών αυτών ανά 
αντικείμενο και κειμενικό είδος.3  
 
Κείμενο 1: ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ Γυμνασίου «εξηγώ» (εξήγηση: παράγοντες) 
[1] Η έκρηξη του Α' Παγκόσμιου πολέμου ήταν αποτέλεσμα της ταυτόχρονης δράσης τριών κυρίως 
παραγόντων: του ιμπεριαλισμού, του εθνικισμού και του μιλιταρισμού. 
[2] Ο ιμπεριαλισμός (η πολιτική επέκτασης των βιομηχανικά αναπτυγμένων κρατών σε βάρος άλλων κρατών) 
υπήρξε η κυριότερη αιτία του πολέμου. [3] Καταλυτικός παράγοντας στάθηκε η επιθετική προσπάθεια της 
ταχύτατα αναπτυσσόμενης Γερμανίας [4] να καλύψει τις ανάγκες της σε πρώτες ύλες καύσιμα και αγορές 
μέσω της αναδιανομής του παγκόσμιου πλούτου και των αποικιών. [5] Η πολιτική αυτή την έφερε γρήγορα 
αντιμέτωπη με τη Βρετανία και τη Γαλλία, [6] τις χώρες που έλεγχαν τότε τις περισσότερες και πλουσιότερες 
αποικίες. 
[7] Ο εθνικισμός έπαιξε ουσιαστικό ρόλο στην ωρίμανση των συνθηκών [8] που οδήγησαν στον πόλεμο. [9] 
Σε μια Ευρώπη όπου οι πολιτικές αποφάσεις είχαν πάψει πλέον [10] να αφορούν μόνο τους ηγέτες, [11] οι 
συμπεριφορές των λαών είχαν βαρύτητα. [12] Βεβαίως, εκτός από κάποιους φανατικούς οι λαοί της 
Ευρώπης δεν επιθυμούσαν τον πόλεμο. [13] Δεν ήταν, ωστόσο, και διατεθειμένοι να καταπνίξουν τα εθνικά 

                                                 
3 Στο παράδειγμα οι αριθμοί εντός των αγκυλών δηλώνουν τον αριθμό της πρότασης που αρχίζει από 
εκείνο το σημείο, ενώ το σύμβολο  ^  δηλώνει την ακολουθία στη σχηματική δομή του κειμενικού είδους. 
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τους αισθήματα [14] για να διατηρηθεί η ειρήνη.  
[15] Ο μιλιταρισμός (ο υπερτονισμός των στρατιωτικών αξιών) ενισχυόταν διαρκώς, επιταχύνοντας την 
πορεία προς τον πόλεμο. [16] Η ανάπτυξη της γερμανικής πολεμικής βιομηχανίας και η στρατιωτική 
ενίσχυση της Γερμανίας ώθησαν και τις άλλες ευρωπαϊκές Δυνάμεις στην κλιμάκωση των στρατιωτικών 
εξοπλισμών. [17] Παράλληλα, όλο και πιο πολλές φωνές τόνιζαν τη σημασία και την αξία του πολέμου ως 
μέσου επίλυσης των διεθνών διαφορών. 
 
 Το κείμενο 1 ακολουθεί τη σχηματική δομή προσδιορισμός φαινομένου^ακολουθία 
εξήγησης ή σύμφωνα με την Coffin (2006: 75) τη δομή αποτέλεσμα^παράγοντες, εφόσον  
στόχος του είναι να ερμηνεύσει και να εξηγήσει τα αίτια και τους παράγοντες που 
οδήγησαν στον Α’ Παγκόσμιο πόλεμο.  
 Κυριαρχούν οι υλικές προτάσεις (4,5,6,8,9,15,16) και οι συσχετιστικές προτάσεις (1,2, 
3,7,10,11). Συναντάμε επίσης και δύο νοητικές προτάσεις (12, 13) καθώς και μία λεκτική 
(17). Οι μετέχοντες είναι κυρίως αφηρημένες και θεσμικές οντότητες (ιμπεριαλισμός [2], 
εθνικισμός [7] κτλ. Η υψηλή λεξική πυκνότητα (6,47), οι ονοματοποιήσεις 4  και οι 
διάφοροι –ισμοί (ιμπεριαλισμός, εθνικισμός κτλ.), οι οποίοι αποτελούν «τεχνικούς 
όρους» του ιστορικού λόγου (βλ. Martin et al. 2010), συνιστούν τους βασικούς δείκτες 
της σημασιολογικής συμπύκνωσης και αφαίρεσης.  
 Η συνδετικότητα είναι κυρίως εξωτερική, υπάρχουν όμως και εσωτερικές συνδέσεις 
όπως η ρητή χρονική που δηλώνει το ταυτόχρονο (Παράλληλα) μεταξύ των δύο 
τελευταίων προτάσεων αλλά και η υπόρρητη αντιθετική μεταξύ των προτάσεων 8 και 12 
(βλ. Πίνακα 2). Στο κείμενο συναντάμε δείκτες χρονικότητας (γρήγορα, είχαν πάψει, 
διαρκώς, παράλληλα). Η αρκετά υψηλή αιτιότητα πραγματώνεται με ουσιαστικά 
(αποτέλεσμα, αιτία, παράγοντας (1, 2, 3), το μέσω (4) και τα ρήματα έπαιξε ουσιαστικό 
ρόλο (7), οδήγησαν (8), ώθησαν (16). 
 
Πίνακας 2: Συνδετικές σχέσεις κειμένου 1 (Ιστορία) 

Εσωτερικές   Εξωτερικές Πραγμάτωση 
  1.    
  2.  ρητές/αιτία Αιτία 
  3.    
  4.    
  5.  ρητές/ακολουθία Γρήγορα 
  6.    
  7.    
  8.  υπόρρητες/αιτία  
  9.    
  10.    
  11.    
υπόρρητες/αντίθεση  12.    
  13.    
  14.  ρητές/σκοπός για να 
  15.  υπόρρητες/αποτέλεσμα  
  16.  υπόρρητες/αποτέλεσμα  
ρητές/ταυτόχρονο  17.   Παράλληλα 
 

                                                 
4 Επειδή μία από τις δυνατότητες της ονοματοποίησης είναι ότι επιτρέπει ταξινομητές, εντοπίζονται και 
αρκετά ονοματικά σύνολα με ταξινομητές, όπως π.χ. ταυτόχρονη δράση, επιθετική προσπάθεια, γερμανικής 
πολεμικής βιομηχανίας, στρατιωτική ενίσχυση κτλ. 
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Ας δούμε όμως συνολικά τα αποτελέσματα από την ανάλυση των δεδομένων, τα οποία 
παρουσιάζονται στη συνέχεια ανά σχολική τάξη και αντικείμενο.  
 
Γράφημα 1: Διαδικασίες ανά τάξη και αντικείμενο  

 
 
Οι συσχετιστικές προτάσεις στη Βιολογία είναι κυρίως ταυτοποιητικές και 
χρησιμοποιούνται κυρίως για να ορίσουν τους τεχνικούς όρους, ενώ στην Ιστορία, ως επί 
το πλείστον, αποδίδουν χαρακτηριστικά στους μετέχοντες.   

 

Οι σοφιστές ήταν μορφωμένοι άνθρωποι. 
Φορέας  Δ: συσχετιστική απόδ. χαρακτηρ. (εντασιακή) Xαρακτηριστικό 

 
 Οι υλικές προτάσεις και στα δύο επιστημονικά αντικείμενα χρησιμοποιούνται κυρίως 
για να περιγράψουν ή να δείξουν τη χρονική ακολουθία. 
 

Τα νευρικά κύτταρα μεταφέρουν μηνύματα. 
Δράστης Δ: υλική Στόχος 

 
Οι ανοργάνωτες λαϊκές μάζες προηγήθηκαν. 
Δράστης Δ: υλική 

 
Γράφημα 2: Λεξική πυκνότητα ανά τάξη και αντικείμενο  

 

Η καρδιά αποτελείται από μυϊκό και νευρικό ιστό. 
Δείγμα Δ: συσχετιστική ταυτοποιητική (κτητική) Aξία 
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 Η λεξική πυκνότητα στα κείμενα της Ιστορίας, όπως φαίνεται, είναι υψηλότερη από 
τα κείμενα της Βιολογίας και αυξάνεται και στα δύο μαθήματα από τη μία τάξη στην 
άλλη.  
 
Γράφημα 3: Ονοματοποίηση ανά τάξη και αντικείμενο  

 
 
 Η αφαίρεση στον λόγο της Ιστορίας επιτυγχάνεται μέσω των ονοματοποιήσεων, οι 
οποίες προέρχονται κυρίως από καθημερινά ρήματα (π.χ., πορεία, ενίσχυση, ανάλυση, 
διαφορά, πόλεμος, παραγωγή, έλεγχος, απόφαση, εκλογή κτλ.) χωρίς όμως να λείπουν 
και πιο λόγια (π.χ. επιγαμία, υπερτονισμός, μεταρρύθμιση, συμπαράταξη, έκφανση κτλ.). 
Οι ονοματοποιήσεις στη Βιολογία έχουν να κάνουν περισσότερο με ορισμούς, 
ταξινομήσεις και τεχνικούς όρους (συστολή, διαστολή, διάχυση, αναπαραγωγή, κύηση, 
ούρηση κτλ.) Να σημειωθεί ότι οι ονοματοποιήσεις υπολογίστηκαν σε σχέση με τις 
προτάσεις ενός κειμένου και σε περίπτωση που  επαναλαμβάνονται στο ίδιο κείμενο 
έχουν μετρηθεί μόνο μία φορά. 
 
Γράφημα 4: Χρονικότητα - Αιτιότητα ανά τάξη και αντικείμενο  

 
 
 Οι δείκτες της χρονικότητας είναι περισσότεροι από αυτούς της αιτιότητας στην 
Ιστορία, όπως ήταν αναμενόμενο, και η μέση εμφάνιση των αιτιακών και χρονικών 
σχέσεων (γράφημα 4) φαίνεται να είναι υψηλότερη στην Ιστορία παρά στη Βιολογία, 
όπου η χρονικότητα είναι σχεδόν ανύπαρκτη. 
 Η χρονικότητα πραγματώνεται με χρονικές περιστάσεις (π.χ., την ημέρα των 
Χριστουγέννων του έτους 800), με ρηματικές διαδικασίες (π.χ. είχαν πάψει), με χρονικούς 
συνδέσμους, με προθέσεις και με χρονικά επιρρήματα, ενώ η αιτιότητα, αντίστοιχα, 
πραγματώνεται με αιτιολογικούς συνδέσμους (π.χ., γιατί, για να), με προθέσεις ή 



[  1284  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

προθετικές φράσεις (μέσω, με αυτόν τον τρόπο κτλ.), με επιρρήματα (συνεπώς, έτσι κτλ.), 
με ρήματα (π.χ., κατόρθωσε, ώθησε) και με ουσιαστικά (στόχος, αιτία, αποτέλεσμα κτλ.). 
 
Πίνακας 3: Σύνδρομα χαρακτηριστικών του λόγου της Ιστορίας  

  
Κειμενικά είδη Ιστορίας 

Αναφορά Εξήγηση (παράγοντες) Εξήγηση (συνέπειες) 
Μεταβιβαστικότητα     
       Διαδικασίες 
 
 
       Μετέχοντες 

Υλικές 62,61%
Συσχετιστικές   29,36% 
 
ανθρώπινοι, θεσμικοί 

Υλικές 50,61%
Συσχετιστικές     32,23% 
 
ανθρώπινοι, θεσμικοί 

Υλικές 66,67%
Συσχετιστικές      28,57% 
 
ανθρώπινοι, θεσμικοί 

  Λεξική πυκνότητα 4,71 5,46 5,11 

  Ονοματοποίηση 0,39 
 

0,59 0,42 

  Χρονικότητα 0,26 
 

0,29 
 

0,20 

  Αιτιότητα 
 

0,15 
 

0,32 
 

0,27 
Συνδετικότητα  
      Εσωτερική 
      Εξωτερική 

 
0,09 
0,36 

 
0,17 
0,39 

 
0,11 
0,42 

 

Πίνακας 4: Σύνδρομα χαρακτηριστικών του λόγου της Βιολογίας 

  

Κειμενικά είδη Βιολογίας 
Αναφορά 

(ταξινόμηση) 
Αναφορά 

(περιγραφή) Εξήγηση Έκθεση 

Μεταβιβαστικότητα 
       Διαδικασίες 
 
 
 
      Μετέχοντες 
 
 
 

 
Υλικές 42,50% 
Συσχ.   53,30% 
 
 
ανθρώπινοι 
(υπονοούμενοι), 
φυσικοί, ζωικοί 

 
Υλικές 51,57% 
Συσχ.   35,39% 
 
 
ανθρώπινοι, 
θεσμικοί 

 
Υλικές 77,57% 
Συσχ. 9,07% 
 
 
ανθρώπινοι 
(υπονοούμενοι), 
ανατομικά 
όργανα 

 
Υλικές     54,29% 
Συσχ.       34,29% 
Νοητικές 11,43% 
 
ανθρώπινοι 
(υπονοούμενοι), 
ανατομικά όργανα 

Λεξική πυκνότητα 3,99 4,24 3,96 4,51 
Ονοματοποίηση 0,13 0,34 0,31 0,31 
Χρονικότητα 0,03 0,20 0,14 0,14 
Αιτιότητα 0,12 0,31 0,22 0,29 
Συνδετικότητα 
      Εσωτερική 
      Εξωτερική 

0,12 
0,22 

0,14 
0,18 

0,13 
0,42 

0,26 
0,11 

 
 Στους δύο προηγούμενους πίνακες προσπαθήσαμε να παρουσιάσουμε όλα τα 
γλωσσικά χαρακτηριστικά ανά αντικείμενο, δείχνοντας έτσι τους τρόπους με τους 
οποίους συνεργάζονται αυτά τα χαρακτηριστικά στα διάφορα κειμενικά είδη. Από τη μια, 
στην Ιστορία το κειμενικό είδος της παραγοντικής εξήγησης φαίνεται ότι συγκεντρώνει 
περισσότερα χαρακτηριστικά από τα υπόλοιπα, γιατί απαιτούνται περισσότεροι 
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λεξικογραμματικοί πόροι (όπως για παράδειγμα οι ονοματοποιήσεις και οι δείκτες 
χρονικότητας και αιτιότητας) για να ερμηνευθούν και να εξηγηθούν οι αιτίες και οι 
παράγοντες που καθορίζουν ένα ιστορικό γεγονός. 
 Στη Βιολογία, από την άλλη, οι υψηλότερες μέσες τιμές εντοπίζονται στο είδος της 
έκθεσης, το οποίο δεν είναι τόσο συνηθισμένο στις φυσικές και στις θετικές επιστήμες. Η 
γλώσσα της Βιολογίας και γενικότερα των φυσικών επιστημών για πάρα πολλά χρόνια 
χαρακτηριζόταν από μία παραδοσιακή επιστημονική γλώσσα με αυστηρές ταξινομίες και 
χρήση μεσοπαθητικής φωνής  -μέσω της οποίας τα γεγονότα παρουσιάζονταν σαν να 
συμβαίνουν απλώς, σαν να ήταν το φυσικό περιβάλλον ανεξάρτητο από την ανθρώπινη 
ύπαρξη. Όμως,  εδώ και αρκετά χρόνια, όπως υποστηρίζει ο Veel (1998), η γλώσσα των 
φυσικών επιστημών κινείται προς τον «περιβαλλοντισμό», όπου ο άνθρωπος και η 
ανθρώπινη δραστηριότητα φαίνεται να αποτελεί μέρος του φυσικού περιβάλλοντος και 
να το επηρεάζει.  
 Μία σημαντική, τέλος, ένδειξη της διαφοροποίησης των σχολικών κειμενικών ειδών 
είναι ότι, ενώ στα περισσότερα παρατηρείται εξωτερική συνδετικότητα, στα κειμενικά 
είδη της εξήγησης και, πολύ περισσότερο στις εκθέσεις, οι εσωτερικές συνδετικές 
σχέσεις αυξάνονται, επιβεβαιώνοντας τον καθοριστικό ρόλο της ρητορικής του κειμένου 
στην ανασυγκρότηση της εμπειρίας, κάτι το οποίο εξηγείται αναλυτικότερα στην ενότητα 
με τα συμπεράσματα της εργασίας. 
 
 
4. Συμπεράσματα – συζήτηση 
 
Η ανάλυση του κειμένου μέσω της πρότασης λειτούργησε ως ένα είδος 
«αποκρυπτογράφησης» της γλώσσας της επιστήμης όπως χρησιμοποιείται στα σχολικά 
εγχειρίδια της Ιστορίας και της Βιολογίας στο γυμνάσιο.  
 Σε γενικές γραμμές διαπιστώθηκε ότι τα παιδιά στο γυμνάσιο, κατά τη μετάβασή τους 
τη μια τάξη στην άλλη, έρχονται αντιμέτωπα με πιο σύνθετα και αφηρημένα κείμενα, 
όπως γίνεται εμφανές από την αύξηση της λεξικής πυκνότητας και των ονοματοποιήσεων. 
Με άλλα λόγια, τα κείμενα γίνονται περισσότερο «γραπτά».  
 Επίσης, σε συμφωνία με τις αντίστοιχες ξενόγλωσσες και ελληνικές έρευνες, 
επιβεβαιώθηκε ότι η αφαίρεση πραγματώνεται με διαφορετικό τρόπο στα κείμενα της 
Ιστορίας και της Βιολογίας. Η ονοματοποίηση, και γενικότερα το φαινόμενο της 
γραμματικής μεταφοράς, είναι ο γλωσσικός πόρος από τον οποίο εξαρτώνται η αφαίρεση 
στην Ιστορία και η τεχνικότητα στη Βιολογία. Όπως είδαμε, στη Βιολογία η 
ονοματοποίηση διευκολύνει τις ταξινομήσεις και τους ορισμούς: κυριαρχεί η 
τεχνικότητα (π.χ. συστολή, διαστολή, διάχυση κτλ.). Στην Ιστορία παρατηρήθηκαν 
ονοματοποιήσεις της ακολουθίας των γεγονότων (π.χ. έναρξη, εκλογή, διαδοχή κτλ.) που 
συγκροτούν μια περισσότερο αφηρημένη εκδοχή τους.  
 Ανάλογες διαφοροποιήσεις στην εμφάνιση και τη λειτουργία των ονοματοποιήσεων  
από τάξη σε τάξη, και ανά γνωστικό αντικείμενο, ενδεικτικές ως προς την εξέλιξη της 
γραπτής γλώσσας των σχολικών εγχειριδίων, αλλά και της διαμόρφωσης διαφορετικών 
λεξικογραμματικών συνδρόμων ανάμεσα στα γνωστικά αντικείμενα έχουν εντοπιστεί και 
σε προηγούμενες έρευνες για τη γλώσσα των εγχειριδίων της Μελέτης Περιβάλλοντος, 
της Φυσικής και της Ιστορίας του Δημοτικού (π.χ., Μανιού & Κονδύλη 2011). 
 Κατά τη μελέτη των χρονικών και αιτιακών σχέσεων και του τρόπου που 
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συγκροτούνται, διαπιστώθηκε ότι πολλές φορές πραγματώνονται με υπόρρητο τρόπο, 
κατά κάποιο τρόπο «θάβονται» μέσα στην πρόταση, όπως διαπιστώνει και ο Martin 
(2004: 362), και πρέπει να ανακαλυφθούν από τους μαθητές, δημιουργώντας τους 
μάλλον αρκετές δυσκολίες στην κατανόηση των κειμένων. Για παράδειγμα, στην 
πρόταση από ένα κείμενο της Ιστορίας Γ’ Γυμνασίου για την εθνική αντίσταση: 
«Τμήματα του ΕΛΑΣ και του ΕΔΕΣ μαζί με Βρετανούς καταδρομείς ανατίναξαν, το 
Νοέμβριο του 1942, τη γέφυρα του Γοργοπόταμου (νότια της Λαμίας), διακόπτοντας τον 
εφοδιασμό του γερμανικού στρατού της Αφρικής μέσω Ελλάδας», οι μαθητές/τριες πρέπει 
να καταλάβουν ότι η εγκιβωτισμένη φράση που αρχίζει με τη μετοχή διακόπτοντας 
δείχνει το αποτέλεσμα της υλικής διαδικασίας ανατίναξαν που ήταν καθοριστικό για την 
έκβαση του πολέμου.  
 Η αναμενόμενη κυριαρχία των υλικών και των συσχετιστικών προτάσεων οφείλεται 
αφενός στη δυνατότητα των υλικών διαδικασιών να περιγράφουν τόσο τα ιστορικά 
γεγονότα όσο και τα φυσικά φαινόμενα και αντιδράσεις και αφετέρου στη δυνατότητα 
των συσχετιστικών διαδικασιών να ορίζουν και να νοηματοδοτούν σχέσεις όλου-μέρους. 
Οι μετέχοντες στην Ιστορία είναι κυρίως ανθρώπινες οντότητες (συγκεκριμένες και 
αφηρημένες). Οι μαθητές/τριες συναντούν πολλά ονόματα στα εγχειρίδια της Ιστορίας τα 
οποία συνήθως συσχετίζονται με χαρακτηριστικά ή είναι δράστες διαφόρων υλικών 
διαδικασιών. 
 Από την οπτική γωνία του κειμενικού είδους, η Ιστορία στο γυμνάσιο έχει κυρίως 
αναφορές και εξηγήσεις, ενώ η Βιολογία περιλαμβάνει εξηγήσεις, διαδικασίες 
(πειράματα) και αναφορές, ταξινομικές και περιγραφικές. Στην Ιστορία τα παιδιά 
μαθαίνουν κυρίως τι (και πολλές φορές γιατί) συνέβη, ενώ στη Βιολογία πώς είναι ο 
κόσμος.  
 Όσον αφορά τη συνδετικότητα, παρατηρήθηκε μία σχετικά αυξανόμενη χρήση της 
εσωτερικής συνδετικότητας από τη μία τάξη στην άλλη, κυρίως στα κειμενικά είδη που 
εξηγούν και ερμηνεύουν, η οποία δηλώνει ότι το ίδιο το κείμενο ανακατασκευάζει με πιο 
φανερό τρόπο την επιστημονική γνώση, μέσα από το ξεδίπλωμα της ρητορικής του 
κειμένου, δηλαδή τον τρόπο λογικής οργάνωσης και σύνδεσης των επιχειρημάτων στο 
συγκεκριμένο κειμενικό είδος. Η εσωτερική συνδετικότητα φέρνει μάλλον στο 
προσκήνιο τον καθοριστικό ρόλο του κειμένου στη διαμόρφωση της γνώσης,  παρά την 
ανάλυση της γνώσης ως «φυσικής» ακολουθίας συμβάντων, όπως τείνει να συμβαίνει 
στα κείμενα που έχουν κυρίως εξωτερική συνδετικότητα. Οι μαθητές/τριες του 
γυμνασίου αρχίζουν να έρχονται σε επαφή με γλωσσικά χαρακτηριστικά που οδηγούν τη 
σκέψη τους σε ένα είδος γνώσης όλο και πιο απόμακρο από το εδώ-και-τώρα της 
καθημερινής ζωής. Αυτό σύμφωνα με τον Veel (1997: 187-188) αντανακλά τα ευρήματα 
της μελέτης της Painter για τη γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών, σύμφωνα με τα οποία η 
«προσανατολισμένη στο πεδίο» εξωτερική συνδετικότητα εμφανίστηκε πριν από «την 
προσανατολισμένη στον τρόπο» εσωτερική συνδετικότητα.  
 Όπως υποστηρίζει και ο Unsworth (2001a: 11), η κατανόηση των γραμματικών 
μορφών της γραπτής γλώσσας και του τρόπου που αναπτύσσονται στα κειμενικά είδη σε 
όλα τα μαθήματα του σχολείου συνιστά ιδιαίτερα σημαντική πηγή ενδυνάμωσης των 
μαθητών στη κατανόηση και τη σύνθεση των διακριτών μορφών λόγου των διαφόρων 
επιστημονικών αντικειμένων.  
 H ανάλυση των εγχειριδίων, που αποκαλύπτει πολλά κρυμμένα γλωσσικά γνωρίσματα 
των κειμένων,καθιστά ακόμα πιο καίριο τον ρόλο της προφορικής διδασκαλίας, κατά την 
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οποία οι εκπαιδευτικοί μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές και τις μαθήτριες να 
κατανοήσουν τη γραπτή γλώσσα της επιστήμης μέσα από το «ξεπακετάρισμα» της 
γραπτά «πακεταρισμένης» τεχνικότητας και της αφαίρεσης του λόγου των 
επιστημονικών αντικειμένων (πρβλ. Martin 2013: 34). Η διαλεκτική αυτή σχέση 
ανάμεσα σε γραπτό και προφορικό, σε συμπυκνωμένη και αποσυμπυκνωμένη γλώσσα, 
σε φανερές και κρυφές όψεις των επιστημονικών λόγων συνιστά την ουσία της 
διδακτικής αναπλαισίωσης. Ένα ζητούμενο, όσον τουλάχιστον αφορά τη διδασκαλία της 
Ιστορίας στο ελληνικό σχολείο, είναι κατά πόσο γίνεται εφικτή η διδακτική 
«αποσυμπύκνωσή» της. Αυτό, όμως το ζητούμενο είναι ένα μόνο από τα πολλά που 
απαιτούν περαιτέρω διερεύνηση με εργαλεία που παρέχει η ΣΛΓ.  
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Abstract 
 
The increasing use of Greek-Cypriot dialect (GC) within a context that is not 
necessarily connected to the local tradition is a relatively recent phenomenon. Based 
on this framework, the following study examines the subtitling in GC of specific mass 
culture texts, such as local comedy series or international animation series, uploaded 
on You Tube. Although subtitling is part of the written code, cases presented in this 
study are subtitled in a dialectic system for which no official or commonly agreed 
orthography exists. The scope of this research is to examine the reasons for subtitling 
in GC as well as the typographic characteristics found in the written representation of 
GC. 
 
Keywords: γλωσσική ιδεολογία, κυπριακή διάλεκτος, μη επαγγελματικός υπο-
τιτλισμός, κείμενα μαζικής κουλτούρας, τυπογραφία  

 
 

1. Εισαγωγή 
 
Στις αρχές του νέου αιώνα, η Καρυολαίμου (2001: 180) είχε επισημάνει ότι η 
Κυπριακή Διάλεκτος (ΚΔ) χρησιμοποιούνταν κυρίως στον προφορικό λόγο και σε 
είδη γραπτού λόγου που κινούνταν εκτός ή στο περιθώριο των γλωσσικών 
συμβάσεων - ποιητικός ή ελάσσων λογοτεχνικός λόγος, π.χ. εγχώρια θεατρική 
παραγωγή. Τα τελευταία χρόνια, όμως, η Κυπριακή Διάλεκτος χρησιμοποιείται όλο 
και περισσότερο, όπως και άλλες διαλεκτικές ποικιλίες της Ελληνικής στον Ελλαδικό 
χώρο (Κουρδής 2013), κυρίως, σε πρωτογενή κείμενα μαζικής κουλτούρας όπως 
είναι το διαδίκτυο (Στάμου 2012: 21). Η Κυπριακή Διάλεκτος που μέχρι πρότινος 
εμφανίζονταν σε συγκεκριμένα επικοινωνιακά περιβάλλοντα, όπως τηλεοπτικά και 
ραδιοφωνικά σκετς, και σε διαφημίσεις που απευθύνονταν σε περισσότερο 
παραδοσιακούς Κυπρίους (Pavlou 2003: 176), σήμερα εμφανίζεται σε περιβάλλοντα 
που δεν συνδέονται απαραίτητα με την παράδοση και τον τοπικό πολιτισμό της 
Κύπρου.  

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η παρούσα μελέτη που μελετά περιπτώσεις 
υποτιτλισμού κειμένων μαζικής κουλτούρας που αναρτώνται στο διαδίκτυο σε 
Κυπριακή Διάλεκτο. Είναι αξιοσημείωτο ότι αν και οι υπότιτλοι ανήκουν στο γραπτό 
κώδικα, στις περιπτώσεις που μελετώνται οι υπότιτλοι δίνονται σε ένα διαλεκτικό 
σύστημα για το οποίο δεν υπάρχει καθιερωμένη και κοινά αποδεκτή ορθογραφία στη 
γραπτή μορφή του. Πιο συγκριμένα, εξετάζεται ο υποτιτλισμός σε κυπριακή διάλεκτο 
τηλεοπτικών σατιρικών εκπομπών όπως οι «Πατάτες αντιναχτές» (ΡΙΚ 1), η «Αίγια 
Fuxia» (ΑΝΤ1), ο σατιρικός υποτιτλισμός στο διαδίκτυο (YouTube) κινουμένων 
σχεδίων όπως το «Shonen Gangan», ακόμη και ξένων ταινιών όπως «Οι Πειρατές της 
Καραϊβικής». 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1289-1300. Rhodes: University of the Aegean.
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Σκοπός της μελέτης είναι να ερευνήσει τους λόγους για τους οποίους τόσο τα 
κρατικά και ιδιωτικά τηλεοπτικά κανάλια της Κύπρου, όσο και μεμονωμένα άτομα 
επιλέγουν να υποτιτλίσουν αυτές τις εκπομπές, η παρουσία των οποίων είναι 
ιδιαίτερα έντονη στο διαδίκτυο. Παράλληλα, θα μελετηθούν τα χαρακτηριστικά της 
γραπτής απεικόνισης της διαλέκτου σε επίπεδο ορθογραφικών επιλογών και 
τυπογραφικού σχεδιασμού (Papadima et al. 2011b) για μια διάλεκτο που έχει κυρίως 
προφορική παράδοση και που αποτελεί τη μητρική/κοινή γλωσσική ποικιλία των 
Ελληνοκυπρίων. 
  
 
2. Η κοινωνιογλωσσική κατάσταση στην Κύπρο σήμερα  
 
Στην Κύπρο κυριαρχούν δύο συγγενείς γλωσσικές ποικιλίες, η Κοινή Νεοελληνική 
(ΚΝΕ), η οποία αποτελεί επίσημη γλώσσα του κράτους και η Κυπριακή Διάλεκτος 
(ΚΔ), η οποία είναι η μητρική γλώσσα των Κυπρίων. Οι δύο αυτές ποικιλίες 
συνυπάρχουν και χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα, παρ’ όλα αυτά έχουν διαφορετική 
λειτουργία και επιδεικνύουν διαφορετικό κύρος. Η ΚΝΕ, η οποία διδάσκεται σε όλες 
τις βαθμίδες της εκπαίδευσης ως κύρια γλώσσα, χρησιμοποιείται σε επίσημες 
περιστάσεις επικοινωνίας, στο γραπτό λόγο και στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης. Η 
ΚΔ χρησιμοποιείται κυρίως στον προφορικό λόγο, σε ανεπίσημες συνομιλίες μεταξύ 
οικογένειας, φίλων και γενικότερα στην καθημερινή προφορική επικοινωνία μεταξύ 
των Κυπρίων. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Μοσχονά (1996: 122-123) να κάνει λόγο 
για κατάσταση κοινωνικής διγλωσσίας (diglossia) στην Κύπρο, αν και άλλοι 
ερευνητές, όπως ο Πετρούνιας ([1984] 1993: 184), θεωρούν ότι «[…] δεν είναι σωστό 
να μιλάμε για διγλωσσική κατάσταση στην περίπτωση π.χ. Κρητικών ή Κυπρίων, που 
τουλάχιστον όταν βρίσκονται στο νησί τους δεν νοιώθουν μειωμένοι να 
χρησιμοποιούν την τοπική διάλεχτο, παρόλο που χρησιμοποιούν την Κοινή με 
επισκέπτες από την άλλη Ελλάδα».      

Το γεγονός ότι δεν υπάρχει θεσμοθετημένο και κοινά αποδεκτό ορθογραφικό 
σύστημα για την απόδοση των διακριτών της ήχων σε συνδυασμό με το ότι το κύρος 
της θεωρείται χαμηλότερο από αυτό της ΚΝΕ, αποτρέπει την ευρεία χρήση της στο 
γραπτό λόγο. Παρ’ όλα αυτά, τη συναντάμε ήδη σε γραπτή μορφή από το 14ο αιώνα 
σε νομικά κείμενα της εποχής (Ασσίζες) και αργότερα σε λογοτεχνικά και ποιητικά 
κείμενα Κυπρίων δημιουργών, ενώ η γραπτή της αναπαράσταση βασίζεται, κατά 
κύριο λόγο, στην ορθογραφία της ΚΝΕ.  

Τα τελευταία χρόνια, η ΚΔ εμφανίζεται όλο και πιο συχνά σε γραπτή μορφή στα 
σύγχρονα μέσα επικοινωνίας όπως το διαδίκτυο και οι πλατφόρμες κοινωνικής 
δικτύωσης. Η χρήση της ΚΔ στη γραπτή επικοινωνία από τους νέους ανθρώπους, 
μέσω κινητών τηλεφώνων και ηλεκτρονικών υπολογιστών, παρουσιάζει ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον από τυπογραφική άποψη, καθώς εμφανίζονται ποικίλες ορθογραφικές 
συμβάσεις για τη σωστή φωνητική της απόδοση. Πρόσφατη μελέτη μας (Papadima et 
al. 2011a) έδειξε ότι «ο τρόπος γραφής της ΚΔ επηρεάζεται από τη γνώση της 
ορθογραφίας της ΚΝΕ, από το μέσο και από τον αποδέκτη του μηνύματος», καθώς η 
γραφή προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία του αποδέκτη του μηνύματος (γονέας ή 
φίλος) και ανάλογα με το μέσο γραφής (πρόχειρη γραπτή σημείωση σε χαρτί, 
πληκτρολόγηση σε Η/Υ ή αποστολή μηνύματος σε κινητό τηλέφωνο). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι, τελευταία, η χρήση της ΚΔ 
εμφανίζεται όλο και πιο συχνά στην τηλεόραση, όχι μόνο σε σκετς και κοινωνικές, 
χιουμοριστικές ή/και δραματικές σειρές αλλά και σε τηλεπαιχνίδια που σκοπό έχουν 
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τη διάδοση και διάσωση της Κυπριακής κουλτούρας και της ΚΔ, όπως το «Παίζουμε 
Κυπριακά» στο ΡΙΚ ή το «Πού σου νέφκω» στο MEGA. 
 
 
3. MME και διάλεκτος 
 
Τα ΜΜΕ έχουν τη δυνατότητα να αναπαράγουν και να διαδίδουν στερεοτυπικές 
αντιλήψεις, να επιβάλλουν στο κοινό τους ιδεολογία για κάποιο γλωσσικό σύστημα 
όπως αναφέρει ο Eco (1985: 25). Στη διαπίστωση αυτή συγκλίνουν και οι Στάμου & 
Ντίνας (2011: 303) αναφορικά με τη χρήση διαλεκτικών ποικιλιών στην ελληνική 
τηλεόραση θεωρώντας ότι «[…] η τηλεοπτική αναπαράσταση των γεωγραφικών 
ποικιλιών της ελληνικής γλώσσας μέσα από τον επιλεκτικό χειρισμό του γλωσσικού 
της πλούτου αποκαλύπτει τον ιδεολογικό ρόλο των ΜΜΕ στη συγκρότηση μιας 
κοινής εθνικής ταυτότητας». O Androutsopoulos (2013: 57), μελετώντας τη χρήση 
διαλεκτικών ποικιλιών στη Γερμανία αναφέρει ότι «δίνοντας φωνή σε μία διάλεκτο 
μέσα από τα ΜΜΕ τα οποία εξορισμού αναπαράγουν την Κοινή Γερμανική μπορεί να 
ερμηνευτεί ως μία έμμεση κριτική για την κυριαρχία της κοινής στα ΜΜΕ, και ως 
υπαινιγμός για την καταλληλότητα των διαλεκτικών ποικιλιών για το τηλεοπτικό 
πρόγραμμα».  

Είναι άραγε η ίδια περίπτωση με αυτήν στην Κύπρο; Ο Μοσχονάς (1996: 124) 
παρατηρεί ότι «[…] η Κυπριακή χρησιμοποιείται σε μορφές γραπτού λόγου που 
διατηρούν αναπαραστατική σχέση προς τον προφορικό» όπως είναι ο προφορικός 
λόγος Κυπρίων «ποιηταράδων» στη λογοτεχνία, τα «κυπριακά σκετς» στο θέατρο, τα 
πεζογραφήματα με κυπριακή θεματογραφία, οι σατυρικές στήλες ή εφημερίδες του 
ημερήσιου και περιοδικού τύπου. Μάλιστα, η Αρβανίτη (2002: 75) προχωρά ακόμη 
περισσότερο αναφερόμενη σε Κυπριακή Νεοελληνική (ΝΕΚ) η οποία κάνει την 
εμφάνισή της ακόμη και σε κείμενα όπου η κυριαρχία της Κοινής Νεοελληνικής 
θεωρούνταν δεδομένη, όπως δελτία ειδήσεων, εφημερίδες, διαφημίσεις στην 
τηλεόραση και τον τύπο, επίσημα ή ημιεπίσημα έγγραφα και ομιλίες σε επίσημο 
περιβάλλον. Ανεξάρτητα με το πόσο συμφωνούμε με τη συγκεκριμένη διαπίστωση 
φαίνεται ότι η ΚΔ εισχωρεί όλο και περισσότερο σε κείμενα μαζικής κουλτούρας που 
θεωρούταν μέχρι πρότινος περιβάλλοντα έκφρασης της ΚΝΕ.            
  
 
4. Υποτιτλίζοντας σε κυπριακή διάλεκτο  
 
Σύμφωνα με τους Luyken & Herbst (1991: 31), η Κύπρος ανήκει στις χώρες με 
παράδοση στον υποτιτλισμό, αλλά όταν αυτός γίνεται μεταξύ διαφορετικών 
γλωσσών. Στην περίπτωσή μας, όμως, ο υποτιτλισμός γίνεται σε μη επίσημη γλώσσα 
που έχει μόνο προφορική παράδοση, αλλά που είναι η μητρική γλώσσα των 
ακροατών. Ειδικά στο θέμα των γλωσσικών ποικιλιών, ο υποτιτλισμός συμβάλλει στη 
δημιουργία συνοχής μεταξύ διαφορετικών περιοχών φυσικών ομιλητών, μέσα από 
την εξοικείωση - όσων δεν γνωρίζουν άλλη γλωσσική ποικιλία εκτός από τη δική 
τους - και με άλλες γλωσσικές ποικιλίες (O’ Connell 2011: 172). Τι συμβαίνει, όμως, 
όταν ο υποτιτλισμός δεν γίνεται στην επίσημη γλώσσα του τόπου, την ΚΝΕ, αλλά 
στη μητρική γλώσσα των θεατών των κειμένων μαζικής κουλτούρας, στην ΚΔ;  

Στο διαφορετικό αυτό φαινόμενο προστίθεται και η χιουμοριστική διάσταση των 
κειμένων αυτών. Σύμφωνα με τους Diaz Cintas & Remael (2007: 214) “το χιούμορ 
δεν λειτουργεί σε απομόνωση. Δεν έχει τις ρίζες μόνο στο συγκείμενό του […] αλλά 
και στα κοινωνιο-πολιτισμικά, γλωσσικά, ακόμη και στα προσωπικά περιβάλλοντα’’. 
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Όπως θα διαπιστώσουμε παρακάτω ο υποτιτλισμός στην Κυπριακή Διάλεκτο 
συνδέεται με την παραγωγή γέλιου μέσα από μία ιδιόρρυθμη σάτιρα, όπου εικονικό 
σύστημα, διακειμενικές σχέσεις και γλωσσικό σύστημα συνεργάζονται ενάντια σε 
νόρμες που χαρακτηρίζουν τον διαγλωσσικό υποτιτλισμό. Εναλλακτικές πρακτικές 
ενάντια στις καθιερωμένες νόρμες1 είναι γνωστές στο χώρο του υποτιτλισμού που 
λαμβάνει χώρα στο διαδίκτυο από ερασιτέχνες (sub-fans). Όμως, σκοπός αυτών των 
πρακτικών είναι να επιτρέψουν την καλύτερη κατανόηση του πρωτότυπου διαλόγου 
των ταινιών (Díaz Cintas & Muñoz Sanchez 2006: 45).             

Στην δική μας όμως περίπτωση σκοπός του υποτιτλισμού δεν είναι η κατανόηση 
του πρωτότυπου κειμένου. Έτσι, στην πρώτη περίπτωση ο υποτιτλισμός συνδέεται με 
τη σάτιρα καθώς στο συγκριμένο απόσπασμα που τιτλοφορείται στο youtube 
‘‘Πατάτες Αντιναχτές ΑΠΟΕΛ Ερντογάν στους 8”2 υποτιτλίζεται σε κυπριακή 
διάλεκτο μία ακουστική γλώσσα (ear dialect) που φέρεται ως τουρκικά. Ενώ το 
εικονικό και ακουστικό σημειωτικό σύστημα διέπεται από αρνητικές συνδηλώσεις, ο 
υποτιτλισμός σε ένα γλωσσικό σύστημα που δεν είναι το επίσημο, είναι, όμως, η 
μητρική γλώσσα των Ελληνοκυπρίων λειτουργεί ως γραπτός κώδικας αλληλεγγύης 
(solidarity). Το ίδιο μοτίβο επαναλαμβάνεται και σε άλλα βίντεο με την ίδια 
θεματολογία, όπως στο βίντεο ‘‘Ερντογάν-Στάθης Αλωνεύτης’’ από την ίδια σατιρική 
εκπομπή3.  

Στην ανάλογη περίπτωση παρατηρούμε βίντεο παρωδία με τίτλο «Πειρατές της 
κυπριακής» (τίτλος που αποτελεί λεκτικό πολιτισμικό παλίμψηστο από τον τίτλο της 
ταινίας «Πειρατές της Καραϊβικής»)4. Το συγκεκριμένο σατιρικό βίντεο έχει την εξής 
πρωτοτυπία: στην αρχή του αποσπάσματος οι ηθοποιοί ομιλούν τη γλώσσα στην 
οποία γυρίστηκε η ταινία, την αγγλική, και στη συνέχεια, άλλοι ηθοποιοί της ίδιας 
ταινίας ομιλούν στην τουρκική γλώσσα και στην κυπριακή διάλεκτο. Ο υποτιτλισμός, 
όμως, παρά τη διαδοχή των τριών γλωσσών γίνεται στην ΚΔ. Αν και οι τρεις γλώσσες 
συνδέονται ιστορικά με την Κύπρο, το περιβάλλον στο οποίο συνυπάρχουν προκαλεί 
εύλογα το γέλιο. Μήπως, όμως, με αυτόν τον τρόπο ανακαλούνται συνδηλώσεις 
(Αγγλία-Τουρκία-νησί-πειρατεία) που γίνονται αντιληπτές από τους Ελληνοκυπρίους 
στους οποίους απευθύνεται αυτός ο ερασιτεχνικός υποτιτλισμός; Αναμφίβολα, ναι, 
εάν εξετάσουμε τα σχόλια όσων έρχονται σε επαφή με αυτά τα κείμενα μέσα από το 
διαδίκτυο.  

Στην ίδια περίπτωση κατατάσσεται και ο υποτιτλισμός κινουμένων σχεδίων. Έτσι, 
στην περίπτωση της σειράς κινουμένων σχεδίων «Shonen Gangan» παρατηρούμε στο 
επεισόδιο με τίτλο «Σιερένιος Αρχημιστής»5 (επεισόδιο 1ο, μέρος 3ο) ότι το 
γλωσσικό σύστημα που ακούγεται και αναγνωρίζεται ως η ιαπωνική γλώσσα 
υποτιτλίζεται στην Κυπριακή Διάλεκτο. Μάλιστα, μερικές φορές εμφανίζεται διπλός 
υποτιτλισμός, τόσο στην αγγλική, π.χ. «what the fuck ?», όσο και στην ΚΝΕ, π.χ. «ο 
Θεός σας βλέπει». Η πρωτοτυπία, όμως, του υποτιτλιστή δεν σταματά εκεί, καθώς 
αμέσως μετά ακολουθεί υποτιτλισμός σε τρείς γλώσσες: αγγλικά και κυπριακά, π.χ. 
«what the fuck είστε εσείς ρε κοπέλια;» και ΚΝΕ, π.χ. «και θα σας σώσει από τις 
αμαρτίες σας».  

                                                 
1 Ο Fong (2009: 56-57) αναφέρει ότι αυτοί οι ερασιτέχνες του υποτιτλισμού μπορούν να προχωρήσουν 
σε ‘‘καταχρήσεις’’ στις επιλογές τους στον υποτιτλισμό καθώς η παραγωγή τους δεν υπόκειται σε 
εμπορικά κριτήρια και, συνεπώς, δεν χρειάζεται να απολογηθούν για αυτές.    
2 Βλ. http://www.youtube.com/watch?v=-Au5DuZOius. Τελευταία ενημέρωση 7/6/2013.   
3 Βλ. http://www.youtube.com/watch?v=E7m_ihdk10A. Τελευταία ενημέρωση 7/6/2013.   
4 Βλ. http://www.youtube.com/watch?v=KdoLsqS9a8k. Τελευταία ενημέρωση 7/6/2013.     
5  http://www.youtube.com/watch?v=NkK1aORFlJ0. Τελευταία ενημέρωση 7/6/2013.  
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Η χρήση της ΚΝΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση που αντικαθιστά την 
Αλεξανδρινή Κοινή του Ευαγγελίου, εμφανίζεται ως τελετουργική γλώσσα 
αυξημένου κύρους και είναι γνωστό ότι η ΚΝΕ έχει γλωσσικό κύρος στην Κύπρο. Η 
εναλλαγή γλωσσικού κώδικα συνδέεται με την παραγωγή γέλιου, καθώς από την 
ηγεμονική γλώσσα, την αγγλική, περνάμε σε μία τοπική διάλεκτο, την ΚΔ, η οποία 
μάλιστα δεν έχει το γλωσσικό κύρος της ΚΝΕ, που θα την τοποθετούσαμε κάπου 
ενδιάμεσα σε μία γραμμική αναπαράσταση. Μάλιστα, η αναφορά σε θεσμούς της 
Κύπρου, όπως ο Θ.Ο.Κ. (Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου), ο Αρχιεπίσκοπος 
Χρυσόστομος, η εκκλησία, κτλ., αυτή η μεταφορά τοπικών χαρακτηριστικών σε ένα 
γλωσσο-εικονικό περιβάλλον με το οποίο δεν συνδέεται με καμία άμεση σχέση, 
προκαλεί επιπρόσθετο γέλιο, συμβάλλει, όμως, στην αναγνώριση κοινών 
πολιτισμικών στοιχείων και ενδυναμώνει τη λειτουργία της ΚΔ ως γλωσσικού κώδικα 
αλληλεγγύης και ενισχύει την έννοια του «ανήκειν» πολιτισμικά σε μία κοινωνική 
ομάδα.   

 
Δείγματα από το σατυρικό υποτιτλισμό του επεισοδίου με τίτλο «Σιερένιος Αρχημιστής», της σειράς 
κινουμένων σχεδίων «Shonen Gangan».  

 
 

Η αναγκαιότητα της μετάφρασης, μορφή της οποίας είναι ο υποτιτλισμός, κρίνεται 
απαραίτητη. Σύμφωνα με τον Mounin (1963: 4), όταν δύο γλώσσες βρίσκονται σε 
επαφή τίθεται θέμα μετάφρασης. Μπορεί η ακουστική γλώσσα να μην είναι ακριβώς 
γλώσσα, δεν παύει όπως να αποτελεί γλωσσική πραγμάτωση/σημειωτικό σύστημα 
που παράγει σημασία. Άρα, ο υποτιτλισμός πραγματώνεται μεταξύ σημειωτικών 
συστημάτων που έχουν σημασία, γιατί σκοπός είναι η προβολή της τοπικής 
ταυτότητας. Για το συγκεκριμένο θέμα η Καρυολαίμου (2000: 207) παρατηρεί ότι: 

  
 ‘‘παρά το γεγονός […] ότι οι Κύπριοι ομιλητές αξιολογούν αρνητικά την 

κυπριακή διάλεκτο, υπάρχουν περιπτώσεις που αισθάνονται κάποιας μορφής 
θετικά συναισθήματα απέναντί της. Αυτό συμβαίνει όταν θίγεται ή πιστεύεται 
ότι υποσκάπτεται η τοπική ταυτότητα […]. Φαίνεται, λοιπόν, ότι υπάρχει ένα 
αίσθημα αφοσίωσης απέναντι στην κυπριακή ποικιλία η οποία αποτελεί 
σύμβολο τοπικής ταυτότητας. Αυτό το αίσθημα μπορεί υπό συγκεκριμένες 
περιστάσεις […] να δημιουργεί αντιστάσεις στις κανονιστικές πιέσεις που 
δέχεται η κυπριακή από τη στάνταρ ελληνική’’.  

 
Μήπως μία από αυτές τις περιστάσεις είναι το χιούμορ; Οι Αρχάκης & Τσάκωνα 

(2011: 101) παρατηρούν ότι καθώς οι συμπεριφορές και πρακτικές είναι αυτές που 
συσπειρώνουν τους ανθρώπους που ανήκουν σε ένα κοινωνικό σύνολο, το χιούμορ 
μπορεί να φέρει στο προσκήνιο και να υπενθυμίζει τις κοινωνικές αξίες οι οποίες 
συνέχουν μια ομάδα  και τη διακρίνουν από τις υπόλοιπες. Αναμφίβολα, η μητρική 
γλώσσα αποτελεί μία τέτοια αξία. Διαφαίνεται, όμως, από τις περιπτώσεις 
υποτιτλισμού ΚΔ σε ΚΝΕ που ακολουθούν, ότι κάποιες αξίες φαίνεται να 
χρησιμοποιούνται κατά περίπτωση για ιδεολογικούς λόγους.     
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5. Υποτιτλίζοντας σε ΚΝΕ 
 
Ο μη επαγγελματικός υποτιτλισμός σε κείμενα στο διαδίκτυο δεν περιορίζεται μόνο 
στον υποτιτλισμό σε ΚΔ. Στην περίπτωση της κωμικής σειράς «Αίγια Φούξια»6 
εμφανίζεται ακριβώς το αντίθετο φαινόμενο. Καθώς η σειρά πραγματεύεται τη ζωή 
σε ένα απομονωμένο χωριό της Κύπρου είναι λογικό οι κάτοικοί του να ομιλούν την 
ΚΔ. Για να αποτιναχθεί, όμως, η χωρκατοσύνη και να δημιουργηθεί μία αστεία 
ατμόσφαιρα, ο υποτιτλιστής καταφεύγει στο ιδεολογικό αντίβαρο της ΚΔ, την ΚΝΕ, 
η οποία αναγνωρίζεται ως γλωσσικό σύστημα υψηλού κύρους7. Την ίδια στιγμή, στα 
κείμενα των υποτίτλων παρατηρούνται πολλά ορθογραφικά λάθη, τόσο στις 
καταλήξεις των ρημάτων όσο και στον τονισμό των λέξεων, ενώ η χρήση των 
κεφαλαίων προσπαθεί να αποδώσει οπτικά το ύφος της ομιλίας, εκεί όπου ανεβαίνει ο 
τόνος της φωνής.  
 
Υποτιτλισμός, σε ΚΝΕ, επεισοδίου της κωμικής σειράς «Αίγια Φούξια». 

 
 

Ο Μαυράτσας (2012: 25) θεωρεί ότι η χωρκατοσύνη συνδέεται με την προσήλωση 
σε ένα παραδοσιακό τρόπο ζωής που αποδεικνύεται δυσλειτουργικός σε ένα 
σύγχρονο περιβάλλον, και την έλλειψη καλλιέργειας ή τη χοντροκοπιά. Αυτό το 
σύγχρονο περιβάλλον αντιπροσωπεύει σημειωτικά με τον υποτιτλισμό η ΚΝΕ, καθώς 
θεωρείται ότι είναι και η ίδια απαλλαγμένη από γλωσσικά χαρακτηριστικά που 
συνδέονται με την έννοια του χωριάτη στην Ελλάδα.  

Διαπιστώνουμε, όμως, τόσο στην περίπτωση του υποτιτλισμού ακουστικών 
γλωσσικών συστημάτων σε ΚΔ, όσο και της ΚΔ σε ΚΝΕ, ότι ο υποτιτλισμός 
καθίσταται μέσω διάχυσης ιδεολογίας και για τα δύο γλωσσικά συστήματα που 
βρίσκονται σε επαφή στην Κύπρο. Έτσι, τη μία φορά ο υποτιτλισμός λειτουργεί ως 
κώδικας αλληλεγγύης, ενώ την άλλη ως κώδικας απόστασης, αναδεικνύοντας μία 
αντιφατική γλωσσική ιδεολογία8, η οποία, όμως, συνεχίζει να καταγράφεται. 

Το ερώτημα, όμως, που τίθεται είναι ότι ενώ η ΚΝΕ διαθέτει γραπτό σύστημα 
απόδοσής της στον υποτιτλισμό, η ΚΔ δεν έχει κάτι αντίστοιχο. Ποια, λοιπόν, 
φαίνεται να είναι τα χαρακτηριστικά αυτής της προσπάθειας υποτιτλισμού της ΚΔ 
στο διαδίκτυο;               
 
 
6. Χαρακτηριστικά της γραπτής απεικόνισης της διαλέκτου 
 
Στο πλαίσιο μιας ευρύτερης μελέτης για την οπτική απόδοση της ΚΔ που διεξάγεται 
στο ερευνητικό εργαστήριο για τη Γλώσσα και τη Γραφιστική Επικοινωνία του 

                                                 
6 http://www.youtube.com/watch?v=hTJAeEEVZ1I Αναρτήθηκε την 1η Σεπτεμβρίου 2013. Τελευταία 
ενημέρωση 4/9/2013. 
7 http://www.youtube.com/watch?v=qX1gbGBiOtE. Τελευταία ενημέρωση 7/6/2013.    
8 Βλ. και Τσιτσιπής (1996: 46). 
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Τεχνολογικού Πανεπιστημίου Κύπρου, ορθογραφικές συμβάσεις της διαλέκτου έχουν 
ταξινομηθεί σε διαφορετικές κατηγορίες, ανάλογα με το σύστημα που ακολουθείται 
(Papadima et al. 2013: 91): 

α. Στην πρώτη κατηγορία έχουμε ελληνικούς χαρακτήρες με έντονη γραφή (Bold). 
β. Η δεύτερη κατηγορία είναι ο συνδυασμός ελληνικών χαρακτήρων με προσθήκη 

διακριτικών όπως η βαρειοξεία (hatchek), η brève ή η απόστροφος, πάνω ή κάτω από 
τους χαρακτήρες, για τη διαφορετική δήλωση των αλλοφώνων. 

γ. Το τρίτο σύστημα είναι ο συνδυασμός ελληνικών χαρακτήρων με προσθήκη 
διακριτικών σε συνδυασμό με το γράμμα «ι». 

δ. Η τέταρτη κατηγορία περιλαμβάνει συνδυασμούς ελληνικών γραμμάτων με το 
γράμμα «ι». 

ε. Τέλος, η πέμπτη κατηγορία, περιλαμβάνει εμβόλιμους λατινικούς χαρακτήρες 
σε ελληνική γραφή ή τα Greeklish. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης δεν είναι μόνο η καταγραφή των χαρακτηριστικών 
της γραπτής απεικόνισης της διαλέκτου στον υποτιτλισμό αλλά και ο συσχετισμός 
τους με τις ορθογραφικές συμβάσεις που προαναφέρθηκαν. 

Για την καταγραφή και μελέτη των χαρακτηριστικών της γραπτής απεικόνισης της 
ΚΔ, όπως αυτά εμφανίζονται στον υποτιτλισμό, χρησιμοποιήθηκε δείγμα 
σκοπιμότητας. To δείγμα θεωρείται αντιπροσωπευτικό καθώς «[…] περιέχει τα 
χαρακτηριστικά που εμφανίζονται στο σύνολο σε όσο το δυνατόν καλύτερη 
προσέγγιση» (Ψαρρού & Ζαφειρόπουλος 2004: 156). Για τους σκοπούς της έρευνας 
αναζητήθηκαν και καταγράφηκαν από το διαδίκτυο (www.youtube.com) 
αποσπάσματα από εκπομπές, μουσικά βίντεο κλιπ και κινούμενα σχέδια που έχουν 
υποτιτλιστεί στην ΚΔ. Τα ευρήματα της καταγραφής αποδεικνύουν ότι η διάλεκτος 
υποτιτλίζεται με σκοπό τη σάτιρα σε κωμικές εκπομπές ή μέσω ιδιωτικής 
πρωτοβουλίας με ανάρτησή τους στο YouTube από ιδιώτες, με χιουμοριστική πάντα 
διάθεση. Αναφορικά με την ορθογραφική και τυπογραφική απόδοση της διαλέκτου 
στον υποτιτλισμό των δειγμάτων που μελετήθηκαν έγιναν συγκεκριμένες 
παρατηρήσεις και καταγραφές. Οι παρατηρήσεις που σχετίζονται με την ορθογραφία, 
έχουν ως βάση την ορθογραφία της ΚΝΕ. 

Στη σειρά κινουμένων σχεδίων «Shonen Gangan» που εμφανίζεται στο YouTube 
ως «Σιερένιος Αρχημιστής - Επεισόδιο 1, Πάρτ 1, 2, 3»9 παρατηρήθηκαν τα εξής: 
Για τη γραπτή απόδοση της ΚΔ ακολουθείται γραπτό σύστημα με συνδυασμό 
ελληνικών χαρακτήρων στο μεγαλύτερο μέρος του κειμένου, π.χ. «τζαι, Θκιάολε! 
Ειν’τάμπου έκαμα; Φκάλε ζήλικουρτι, γιαίμαν». Παράλληλα, γίνεται προσπάθεια για 
σωστή φωνητική απόδοση στο γραπτό λόγο με διαφορετικούς τρόπους, κατά 
περίσταση, όπως με την παράθεση διπλών συμφώνων όπου αυτά προφέρονται, όπως 
«Ούλλα», «Νάκκον», με χρήση εμβόλιμων λατινικών χαρακτήρων σε ελληνική 
γραφή, όπως «ειshεν», «ήshεν», «κόchινόν» και με χρήση εμβόλιμων ελληνικών 
χαρακτήρων σε λατινική γραφή, όπως «Sorryν, α!». Παρατηρούνται αρκετά 
ορθογραφικά λάθη, όπως «μιαλλιτερος», «ανυσυχείτε»,  παραλήψεις σημείων στίξης, 
όπως «εζωλεν», «γυρευκουν» και ασυνέπεια στην ορθογραφία όμοιων λέξεων, όπως 
«ρυάλλια»/«ριάλλια». Τέλος, γίνεται απόδοση αγγλικού κειμένου με ελληνικούς 
χαρακτήρες, π.χ. «Άι πρόμις γιου, Είσαι πολλά φέιμους…». 
 
 

                                                 
9 http://www.youtube.com/watch?v=MJ_QP49WEnw, http://www.youtube.com/watch?v=Do6A5fgS8GQ, 
http://www.youtube.com/watch?v=NkK1aORFlJ0. Αναρτήθηκαν στις 14 Μαρτίου 2009. Τελευταία 
ενημέρωση 10/7/2013.  
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Δείγματα της γραπτής απεικόνισης της διαλέκτου από υποτιτλισμένο επεισόδιο με τίτλο «Σιερένιος 
Αρχημιστής», της σειράς κινουμένων σχεδίων «Shonen Gangan».  

 
 

Στο σατιρικό βίντεο κλιπ του μουσικού θέματος της ταινίας Τιτανικός10, με τίτλο 
«Titanic-the Cypriot version», γίνεται απόδοση των στίχων του τραγουδιού στην ΚΔ 
και στη γραπτή μορφή τους καταγράφονται τα εξής: Ακολουθείται γραπτό σύστημα 
που συνδυάζει ελληνικά γράμματα με το γράμμα «ι», όπως «λυσσιώωω σε», «τζιαι», 
«μανισιήν μου», «σιούσιην», «μιτσιά». Γίνεται προσπάθεια για σωστή φωνητική 
απόδοση στο γραπτό λόγο με τη χρήση διπλών συμφώνων όπου αυτά προφέρονται 
όπως «χαττάς», «πεθθεράν», «Κκουλλάαα». Παρατηρούνται ορθογραφικά λάθη στην 
κατάληξη του ρήματος στο τρίτο πρόσωπο του ενικού αριθμού, όπως «φοούμε», στην 
κατάληξη των ουσιαστικών, όπως «σιούσιην», στον τονισμό των λέξεων – όπου ενώ 
κάπου παραλείπεται ο τόνος, αλλού τονίζονται οι μονοσύλλαβες λέξεις, όπως 
«ονειρα», «εννοω», «τον», «την», «αγγελε», «αηνεις». Στο κλείσιμο του βίντεο 
εμφανίζεται η λέξη «τέλος» προκλητικά ανορθόγραφη («ταιλως»), έτσι ώστε να 
υποθέσουμε ότι η ανορθογραφία αυτή είναι εσκεμμένη. 

Στο απόσπασμα κινηματογραφικής ταινίας που εμφανίζεται στο YouTube με τίτλο 
«Ο Χίτλερ κατακτά τη Λεμεσό»11, δεν παρατηρείται καμία ιδιαίτερη προσπάθεια για 
απόδοση των διακριτών ήχων της ΚΔ στο γραπτό λόγο, εκτός από τη λέξη 
«μισσιμου», όπου γίνεται διπλασιασμός του «σ». Το κείμενο, στο σύνολό του, είναι 
γραμμένο σε ατονικό σύστημα, ενώ παρατηρούνται ορθογραφικά λάθη, όπως «τζε», 
«τζινοι», «υγρενουντε», «να πεσσω» και παραλήψεις σημείων στίξης, όπως η 
απόστροφος κατά  την αφαίρεση («ποτζι»). 
 
Η τυπογραφική απεικόνιση της ΚΔ στο σατυρικό υποτιτλισμό αποσπάσματος κινηματογραφικής 
ταινίας, με τίτλο «Ο Χίτλερ κατακτά τη Λεμεσό». 

 
 

Στην εισαγωγή του σατιρικού αποσπάσματος της ταινίας «Οι Πειρατές της 
Καραϊβικής» (Pirates of the Caribbean - cypriot subtitles - PIRATES TIS 
KIPRIAKIS)12 εμφανίζεται ο τίτλος παραλλαγμένος –ως προς το λεκτικό– και 
γραμμένος με προσομοιάζουσα βυζαντινή κεφαλαιογράμματη γραφή (OI ΠΕΙΡΑΤΕC 
THC ΚΥΠΡΙΑΚΗC), η οποία δεν συνάδει ούτε με το περιεχόμενο της πρωτότυπης 
ταινίας, αλλά ούτε και με τη σατιρική διασκευή του συγκεκριμένου αποσπάσματος. 
Είναι εμφανής η πρόθεση του υποτιτλισμού να αποδώσει με πιστό τρόπο τη φωνητική 
της διαλέκτου, π.χ. «ίντα μπου τούτο», «έντο χέλω», «ένημπορω», χωρίς, όμως, να 
                                                 
10 http://www.youtube.com/watch?v=fWKgBBOm2HM. Αναρτήθηκε στις 6 Οκτωβρίου 2009. 
Τελευταία ενημέρωση 10/7/2013.  
11 http://www.youtube.com/watch?v=73OADr7MQTU. Αναρτήθηκε στις 7 Δεκεμβρίου 2010. 
Τελευταία ενημέρωση 11/7/2013.  
12 http://www.youtube.com/watch?v=KdoLsqS9a8k. Αναρτήθηκε στις 20 Αυγούστου 2009. Τελευταία 
ενημέρωση 13/7/2013. 
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υπάρχει συνέπεια στην γραπτή μεταφορά των διακριτών ήχων: στον ίδιο διάλογο 
συναντάμε  συνδυασμό ελληνικών γραμμάτων με το γράμμα «ι» («Τζιακ»),  ενώ σε 
άλλη περίπτωση, διαπιστώνεται ασυνέπεια στη φωνητική απόδοση του ιδίου 
εκφωνήματος («Τζάκ») και διπλασιασμός του συμφώνου για να δηλωθεί η τραχύτητα 
του ήχου («Έσσει»). 
 
Δείγματα υποτίτλων από το βίντεο παρωδία με τίτλο «Πειρατές της κυπριακής» 

 
 

Στη σατιρική εκπομπή «Πατάτες Αντιναχτές» υποτιτλίζονται στην ΚΔ σκετς που 
παρουσιάζουν μια ακουστική γλώσσα που μιμείται την τουρκική, στα οποία 
πρωταγωνιστούν οι ίδιοι χαρακτήρες, αλλά με διαφορετική θεματολογία σε κάθε 
επεισόδιο. Στην παρούσα μελέτη χρησιμοποιούνται οι τίτλοι των επεισοδίων όπως 
έχουν αναρτηθεί στο You Tube. Καταγράφηκαν παρατηρήσεις για τη γραπτή 
απόδοση στον υποτιτλισμό της ΚΔ από τέσσερα διαφορετικά επεισόδια. Στις γενικές 
τυπογραφικές παρατηρήσεις, συγκαταλέγονται η ασυνέπεια στο θέμα της 
ορθογραφικής απόδοσης των εκφωνημάτων και το γεγονός ότι, όχι μόνο δεν 
ακολουθείται συγκεκριμένη ορθογραφική σύμβαση, αλλά υπάρχει και ασυνέπεια στο 
γραπτό σύστημα του ίδιου επεισοδίου. Η απόδοση των διαλόγων δεν γίνεται 
αποκλειστικά στην ΚΔ, αλλά σε μίξη της με την ΚΝΕ,  όπως π.χ. στη φράση «Τι είναι 
ρε Χασάνι;» στην αρχή κάθε επεισοδίου (αντί  του αναμενόμενου στην ΚΔ «Ήνταν 
πόνει ρε Χασάνι;»). 

Συγκεκριμένα, στο επεισόδιο με τίτλο «Patates Antinaxtes Apoel Ertogan stous 
8»13, παρατηρείται αδιαφορία για την ορθογραφία, όπως παράλειψη γραμμάτων 
(«επελάνα»), κύρια ονόματα που γράφονται με το πρώτο γράμμα πεζό («κυπραίοι», 
«πορτογάλους», «βραζιλιάνους»), λάθη στην ορθογραφία ρημάτων («επίαμε»), λάθη 
σε καταλήξεις ουσιαστικών («λαστιχάριδες»), καθώς και λάθη στον τονισμό των 
λέξεων («πασιάμαν»). Δεν ακολουθείται συγκεκριμένη ορθογραφική σύμβαση καθώς 
δεν γίνεται πάντα προσπάθεια σωστής απόδοσης του διακριτού ήχου, όπως, πχ. στη 
λέξη «τζαι», ενώ σε άλλη περίπτωση ακολουθείται γραπτό σύστημα που συνδυάζει 
ελληνικά γράμματα με το γράμμα «ι», όπως στις λέξεις «πασιαμάες» και «πασιαμάν». 
Η απόδοση των διαλόγων δεν γίνεται αποκλειστικά στην ΚΔ, αλλά σε μίξη της με την 
ΚΝΕ και την αγγλική («2:23 που την Σικελία… είπε το τζαι το CNN, 2:30  Ε αφού το 
είπεν το CNN»).  

Στο επεισόδιο με τίτλο «Ερντογάν-Ελένη Θεοχάρους-Πατάτες Αντιναχτές»14, 
εμφανίζεται σε μια μόνο περίπτωση γραπτό σύστημα που συνδυάζει ελληνικά 
γράμματα με το γράμμα «ι», στη λέξη «τζιήνη». Γίνεται προσπάθεια σωστής 
φωνητικής απόδοσης («Χριστόφκια, φκεί, κεϊμά κεπάπ») και διπλασιασμός των 
συμφώνων όπου αυτά προφέρονται («χανούμισσα»). Παρ’ όλα αυτά παρατηρείται 
πάλι αδιαφορία για την ορθογραφία σε διαφορετικές περιπτώσεις, όπως σε 
ανωνυμίες, ρήματα και στον τονισμό λέξεων («τζιήνη», «φκεί», «Οϊ»). 

                                                 
13 http://www.youtube.com/watch?v=-Au5DuZOius. Αναρτήθηκε στις 15 Μαρτίου 2012. Τελευταία 
ενημέρωση 13/7/2013. 
14 http://www.youtube.com/watch?v=zDGI43CqhQg. Αναρτήθηκε στις 5 Ιουνίου 2012. Τελευταία 
ενημέρωση 13/7/2013. 
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Στο επεισόδιο με τίτλο «Ερντογάν-Στάθης Αλωνεύτης-Πατάτες Αντιναχτές»15 
παρατηρούνται λάθη σε ρήματα, τόσο στη βασική ορθογραφία του ρήματος («έφιεν») 
όσο και στην κατάληξή του («-ένι»). Επίσης, η ίδια λέξη εμφανίζεται γραμμένη τόσο 
σωστά («πιον»), όσο και ανορθόγραφα («ποιόν»). Δεν γίνεται προσπάθεια σωστής 
απόδοσης του διακριτού ήχου («τζαι») και δεν ακολουθείται συγκεκριμένη 
ορθογραφική σύμβαση. Η ίδια λέξη εμφανίζεται γραμμένη με δύο διαφορετικούς 
τρόπους: με συνδυασμό ελληνικών χαρακτήρων («κότσινους»/«κότσινος»), και  με 
συνδυασμό ελληνικών γραμμάτων με το γράμμα «ι» («κότσιηνη»). Επίσης, 
καταγράφεται διπλασιασμός των συμφώνων όπου αυτά προφέρονται («σσεϊτάνη»). 

 
Δείγμα υποτιτλισμού από το επεισόδιο με τίτλο «Ερντογάν-Στάθης Αλωνεύτης-Πατάτες Αντιναχτές» 

 
 

Τέλος, στο επεισόδιο με τίτλο «Ο Ερντογάν για τον αγώνα Ελλάδας Γερμανίας-
Σάτιρα»16, καταγράφονται ορθογραφικά λάθη («παναήρκα», «έπεξες», «θκιο»), λάθη 
σε καταλήξεις ρημάτων («μεν φοάσε»), καθώς και στον τονισμό μονοσύλλαβων 
λέξεων («πείς»). Δεν ακολουθείται συγκεκριμένη ορθογραφική σύμβαση και δεν 
γίνεται προσπάθεια οπτικής απόδοσης του διακριτού ήχου, όπως π.χ. στις λέξεις 
«στοίσημα» και «τζαι».  

 
 

7. Επίλογος 
 
Ο Bakhtin (1981 [1937-1938], 429) αναφέρει ότι κάθε λέξη προδίδει την ιδεολογία 
του ομιλητή […] και ότι κάθε εκφώνημα είναι ιδεολόγημα. Ειδικά για τα κείμενα 
μαζικής κουλτούρας η Στάμου (2012, 33) επισημαίνει ότι  «[…] η μαζική κουλτούρα 
δεν αποτελεί τον καθρέφτη της καθημερινής επικοινωνίας, αλλά τον παρουσιάζει 
μέσα από τον παραμορφωτικό φακό της ιδεολογίας». Με βάση όσα διαπιστώνουμε 
από τη μελέτη των κειμένων μαζικής κουλτούρας που αναρτήθηκαν στο διαδίκτυο ο 
υποτιτλισμός στην κυπριακή διάλεκτο μπορεί να χαρακτηριστεί ως αντίσταση στην 
κανονιστική πίεση της στάνταρ ελληνικής, καθώς ενδυναμώνει την εθνοτική 
ταυτότητα, έστω και μέσα από τον παραμορφωτικό φακό της ιδεολογίας. Η εθνοτική 
ταυτότητα σύμφωνα με την Κωστούλα-Μακράκη (2001: 94-95), «εκφράζει το 
διαχρονικό επίπεδο προσδιορισμού της ταυτότητας, το οποίο μπορεί να αποτελείται 
από κοινά στοιχεία και συλλογικές εμπειρίες, αλλά και μύθους». Μάλιστα, ο 
Δαμανάκης (1999: 42) υποστηρίζει ότι «[…] η εθνοτική ταυτότητα θα μπορούσε να 
καλλιεργηθεί και στα πλαίσια μιας εικονικής πραγματικότητας».  

Μήπως, όμως, αυτήν την εικονική πραγματικότητα δεν υπηρετεί και ο 
υποτιτλισμός στις περιπτώσεις που μελετήσαμε; Θα μπορούσαν ποτέ οι Πειρατές της 
Καραϊβικής να κάνουν επέλαση στην Κύπρο; Οι συγκεκριμένοι προφανώς όχι, αλλά 
υπάρχουν άλλοι πειρατές που εποφθαλμιούν το νησί. Σάτιρα και ιδεολογία υπηρετούν 
τη δημιουργία της εικονικής πραγματικότητας ενός λαού που έχει τους δικούς του 
μύθους. Ο υποτιτλισμός σε κυπριακή διάλεκτο καθίσταται ένα είδος στρατηγικής για 
                                                 
15 http://www.youtube.com/watch?v=E7m_ihdk10A. Αναρτήθηκε στις 15 Ιουνίου 2012. Τελευταία 
ενημέρωση 13/7/2013.  
16 http://www.youtube.com/watch?v=KTnYexD8eXg. Αναρτήθηκε στις 22 Ιουνίου 2012. Τελευταία 
ενημέρωση 13/7/2013.  
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την ιδεολογική παγίωση της Κυπριακής Διαλέκτου ως κώδικα αλληλεγγύης. 
Άλλωστε όπως αναφέρει και ο Friedrich (1989: 301), «[…] η ιδεολογία είναι ένα 
σύστημα, ή τουλάχιστον ένα αμάγαλμα ιδεών, στρατηγικών, τακτικών, και 
πρακτικών συμβόλων για την προώθηση, διατήρηση ή αλλαγή μιας πολιτισμικής 
τάξης· με άλλα λόγια είναι πολιτικές ιδέες εν πράξει».          
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Abstract 
 
This paper investigates effects of the thematic role hierarchy and word order on language 
production in Greek. In a sentence recall experiment we compared sentences that involve 
action verbs including the thematic roles Agent and Patient and sentences with EO psych 
verbs including Stimulus and Experiencer. The results revealed that sentences with SVO 
word order are better recalled than those with OclVS, with both action and psych verbs. 
However, the sentences with OclVS word order are more frequently altered into SVO 
with action than with psych verbs, indicating that word order modifications are shaped by 
the salience of the thematic roles involved. 
 
Keywords: thematic roles, word order, psych verbs, experiencer, stimulus, language 
production 
 

 
1. Εισαγωγή 
 
Oι φυσικοί ομιλητές μιας γλώσσας, κατά την παραγωγή λόγου, επιλέγουν διαφορετικές 
προτασιακές δομές για να οργανώσουν πληροφορίες και να συνδέσουν ένα συμβάν με 
τους μετέχοντές του, ανάλογα με τα μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά της κάθε 
γλώσσας. Συνεπώς, ένα σημαντικό ερώτημα για τις θεωρίες παραγωγής προτάσεων 
αφορά τις αιτίες επιλογής διαφορετικών προτασιακών δομών. 

Μια ευρέως διαδεδομένη υπόθεση είναι ότι η παραγωγή προτάσεων γίνεται σταδιακά, 
δηλαδή ότι οι ομιλητές επιλέγουν προτασιακές δομές που τους επιτρέπουν την παραγωγή 
της πιο εξέχουσας ή προσβάσιμης λέξης ή φράσης όσο το δυνατό γρηγορότερα (βλ. Bock 
1982), ενώ η προσβασιμότητα μιας λέξης ορίζεται από τα σημασιολογικά της 
χαρακτηριστικά, παραδείγματος χάρη από το χαρακτηριστικό [+/- έμψυχο] ή αντίστοιχα 
από τη σημασιολογική κατηγορία του ρήματος. 

Ως επιπλέον παράγοντας στην επιλογή της προτασιακής δομής ορίζεται η 
σημασιολογική ερμηνεία του ρήματος. Η σημασιολογική ερμηνεία του ρήματος 
σχετίζεται με την επιλογή των σημασιολογικών ρόλων των ορισμάτων του, οι οποίοι με 
βάση τις σημασιολογικές και συντακτικές τους ιδιότητες τοποθετούνται σε ιεραρχίες. 
Σύμφωνα με την πλειονότητα των γλωσσολογικών θεωριών (βλ. Jackendoff 1972, 
Grimshaw 1990, Van Valin 1990), οι σημασιολογικοί ρόλοι τοποθετούνται σε μια 
ιεραρχία ως προς τη θέση εκφοράς τους στην πρόταση.  

Στην παρούσα έρευνα παρουσιάζουμε μια πειραματική μελέτη η οποία αφορά την 
προφορική παραγωγή προτάσεων της ελληνικής, στις οποίες εμπλέκονται δύο 
παράμετροι, η σημασιολογική ερμηνεία του ρήματος σε σχέση με τους θεματικούς 
ρόλους που επιδέχεται και η σειρά των όρων. Ειδικότερα, εξετάζονται και 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1301-1314. Rhodes: University of the Aegean.
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αντιπαρατίθενται ρήματα δράσης και ψυχικού πάθους με το ρόλο Φορέας Εμπειρίας σε 
θέση Αντικειμένου (εφεξής: ΦΕΑ). Τα μεταβατικά ρήματα δράσης επιλέγουν τους 
θεματικούς ρόλους του Δράστη και του Πάσχοντα για τα ορίσματά τους,  στα οποία ο 
Δράστης πραγματώνεται στη θέση του υποκειμένου και ο Πάσχων στη θέση του 
αντικειμένου, ενώ τα ρήματα ψυχικού πάθους τους θεματικούς ρόλους του Ερεθίσματος 
και του Φορέα Εμπειρίας, στα οποία το Ερέθισμα υλοποιείται στη θέση του υποκειμένου, 
ενώ ο Φορέας Εμπειρίας στη θέση του αντικειμένου. Επιπλέον, μελετάμε δύο σειρές 
όρων, ΥΡΑ και ΑΡΥ. Πιο συγκεκριμένα, διερευνούμε, μέσω μιας πειραματικής 
δοκιμασίας ανάκλησης προτάσεων,  πώς ο θεματικός ρόλος μιας αποκλειστικά έμψυχης 
οντότητας επηρεάζει την επιλογή της προτασιακής δομής εκτός περικειμένου. 
 
 
2. Ρήματα δράσεις και ψυχικού πάθους 

 
Τα τυπικά μεταβατικά ρήματα, π.χ. τα ρήματα δράσης, έχουν σταθερή απόδοση 
θεματικών ρόλων στις γραμματικές λειτουργίες, και οι θεματικοί ρόλοι του Δράστη και 
του Πάσχοντα, με τους οποίους σχετίζονται, θεωρούνται οι πιο σταθεροί ως προς τα 
σημασιολογικά τους χαρακτηριστικά. Στις ενεργητικές δομές, ο θεματικός ρόλος του 
Δράστη πραγματώνεται πάντα στη θέση του υποκειμένου, ενώ ο θεματικός ρόλος του 
Πάσχοντα στη θέση του αντικειμένου. Η σημασιολογική κατηγορία των ρημάτων 
ψυχικού πάθους σχετίζεται με τους θεματικούς ρόλους του Φορέα Εμπειρίας και του 
Ερεθίσματος (ή του Θέματος), έχει δύο τρόπους απόδοσης των θεματικών ρόλων στις 
γραμματικές λειτουργίες και παραβιάζει με την ιδιαίτερή της συμπεριφορά τις θεματικές 
ιεραρχίες. Πιο αναλυτικά, ακολουθώντας τη βιβλιογραφία, οι θεματικές ιεραρχίες είναι 
οι εξής: Δράστης> Φορέας Εμπειρίας> Στόχος/ Πηγή/ Τόπος/ Θέμα (Grimshaw 1990) 
και Δράστης> Επηρεάζων> Φορέας Εμπειρίας> Τόπος> Θέμα> Πάσχων  (Van Valin 
1990) και συνδυάζονται με τη σειρά πραγμάτωσης των όρων στην πρόταση η οποία 
προωθεί στην αρχική θέση της παραγόμενης πρότασης, καθώς και στη θέση 
υποκειμένου, το θεματικό ρόλο ο οποίος βρίσκεται πιο ψηλά στην ιεραρχία. Τα ρήματα 
ψυχικού πάθους τύπου Φορέας Εμπειρίας σε θέση Υποκειμένου (εφεξής: ΦΕΥ) 
ακολουθούν τις θεματικές ιεραρχίες, καθώς ο θεματικός ρόλος του Φορέα Εμπειρίας 
πραγματώνεται στη θέση του υποκειμένου και ο ρόλος του Ερεθίσματος (ή του Θέματος) 
πραγματώνεται συντακτικά στη θέση του αντικειμένου (1). Συνεπώς, η συμπεριφορά των 
ρημάτων ψυχικού πάθους τύπου ΦΕΥ είναι σταθερή και μοιάζει με αυτή των ρημάτων 
δράσης. Στα ρήματα ψυχικού πάθους τύπου Φορέας Εμπειρίας σε θέση Αντικειμένου 
(ΦΕΑ) ο θεματικός ρόλος του Φορέα Εμπειρίας πραγματώνεται στη θέση του 
αντικειμένου, ενώ ο ρόλος του Ερεθίσματος (ή του Θέματος) πραγματώνεται συντακτικά 
στη θέση του υποκειμένου (2) και η συμπεριφορά αυτή παραβιάζει τις υπάρχουσες 
θεματικές ιεραρχίες. Κατ’ επέκταση, η διαφοροποίηση αυτή, η οποία οφείλεται κυρίως 
στη σημασιολογική διαφορά εντός κατηγορίας των ρημάτων ψυχικού πάθους, έχει 
επιπτώσεις και στην επιλογή της προτασιακής δομής. 
 

(1) Η Μαρία αγαπάει τον Γιάννη. 
(2) Ο Γιάννης φόβισε τη Μαρία. 
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3. Σειρά των όρων στην ελληνική 
 
Η ελληνική γλώσσα ανήκει στην κατηγορία γλωσσών με σχετικά ελεύθερη σειρά των 
όρων. Σε σύγκριση με την αγγλική γλώσσα, η οποία συσχετίζει στενά την απόδοση των 
γραμματικών λειτουργιών με τη σειρά των όρων (το υποκείμενο στις ενεργητικές δομές 
πάντα πραγματώνεται στην αρχική θέση της πρότασης και προ-ρηματικά), η ελληνική, 
λόγω πλούσιας κλιτικής μορφολογίας έχει τη δυνατότητα να αλλάζει τη σειρά των όρων 
στην πρόταση χωρίς να μετατρέπονται οι γραμματικές λειτουργίες τους. Όπως τονίζουν 
οι Λασκαράτου & Γεωργιαφέντης (2006), η γραμματική και η συντακτική λειτουργία της 
κάθε λέξης στην ελληνική δηλώνεται κυρίως από τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της, 
και όχι τόσο από τη θέση που κατέχει στην πρόταση. Επομένως, στην ελληνική υπάρχει 
μεγάλος αριθμός θεωρητικά επιτρεπτών συνδυασμών της σειράς των όρων (ΥΡΑ1, ΡΥΑ, 
ΥΑΡ, ΡΑΥ, ΑΥΡ και ΑΡΥ) οι οποίοι σχηματίζουν εξίσου γραμματικά αποδεκτές 
προτάσεις. Ωστόσο, στην πράξη δεν είναι εξίσου συχνοί όλοι οι συνδυασμοί, ούτε είναι 
φωνολογικά (προσωδιακά) και πραγματολογικά ισοδύναμοι (Λασκαράτου & 
Γεωργιαφέντης 2006). Η οργάνωση της προτασιακής δομής διαμορφώνεται ανάλογα με 
τις επικοινωνιακές συνθήκες και τις ιδιαίτερες ανάγκες προβολής της πληροφορίας (π.χ. 
θεματοποίηση, εστίαση σε κάποιο στοιχείο της πρότασης). Επιπλέον, στην ελληνική 
γλώσσα επιτρέπεται η παράλειψη υποκειμένου (γλώσσα κενού υποκειμένου),  καθώς και 
η αριστερή μετατόπιση του κλιτικού στις δομές στις οποίες το αντικείμενο κατέχει την 
αρχική θέση.  

Ωστόσο, παρά την ελευθερία, η συχνότερη σειρά των όρων στην ελληνική στις 
καταφατικές δομές (μεταβατικές, αμετάβατες και δίπτωτες) είναι η ΥΡΑ (Τζάρτζανος 
1963, Lascaratou 1994, Λασκαράτου & Γεωργιαφέντης, 2006). Σύμφωνα με τη 
Phillippaki-Warburton (1995) η σειρά ΥΡΑ είναι κυρίαρχη, επειδή είναι η πιο συχνή και 
η πιο εύχρηστη στην επικοινωνία, αλλά  δεν είναι βασική, καθώς παράγεται ως 
αποτέλεσμα θεματοποίησης του υποκειμένου από τη σειρά ΡΥΑ, την οποία θεωρεί 
βασική. Ωστόσο, και στις δύο σειρές, παρά τη διαφορετική θέση του ρήματος, το 
υποκείμενο προηγείται του αντικειμένου. -Στην παρούσα μελέτη, θα εστιάσουμε στις 
σειρές ΥΡΑ και ΑΡΥ, στις οποίες στην αρχική θέση πραγματώνεται είτε το υποκείμενο 
είτε το αντικείμενο, εξετάζοντας παράλληλα την αλληλεπίδραση της σειράς των όρων με 
τον τύπο του ρήματος και τους θεματικούς ρόλους τους οποίους επιλέγει. 

 
 

4. Προηγούμενες πειραματικές μελέτες 
 
Οι προηγούμενες έρευνες έχουν αποδείξει ότι τόσο οι θεματικοί ρόλοι όσο κι η 
πληροφοριακή δομή αλλά και το γενικότερο περικείμενο (Tantos 2003, 2004, 2005, 
2007) επηρεάζουν την επιλογή της σειράς των όρων σε γλώσσες με σχετικά ελεύθερη 
σειρά όρων με αποτέλεσμα η επιλογή της προτασιακής δομής να βασίζεται στο 
σημασιολογικό χαρακτήρα των όρων και ειδικότερα, στη σημασιολογική κατηγορία του 
ρήματος και των θεματικών ρόλων οι οποίοι σχετίζονται με αυτή. 

H πειραματική μελέτη της Ferreira (1994) εξετάζει την αλληλεπίδραση της 
προτασιακής δομής ως προς την επιλογή της παθητικής ή της ενεργητικής φωνής με τη 
σημασιολογική κατηγορία του ρήματος, στα αγγλικά και στα ισπανικά. Ειδικότερα, 
                                                 
1 Υ – υποκείμενο, Ρ – ρήμα, Α – αντικείμενο.  
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διερευνά την έννοια του θεματικά πιο εξέχοντα ρόλου, ο οποίος σύμφωνα με τις 
θεματικές ιεραρχίες πάντα εκφέρεται πιο γρήγορα στην πρόταση από τους λιγότερο 
εξέχοντες ρόλους. Επιλέγοντας δύο κατηγορίες ρημάτων, ρήματα δράσης και ρήματα 
ψυχικού πάθους, η Ferreira συμπεραίνει ότι υπάρχει μια τάση να εκφέρεται στην αρχική 
θέση της πρότασης ο πιο εξέχων θεματικός ρόλος και στις δύο ρηματικές κατηγορίες. 

Μια μελέτη στην ελληνική γλώσσα (Verhoeven 2009), εστιάζει στα ρήματα ψυχικού 
πάθους και εξετάζει πώς η γραμματική λειτουργία (subjecthood), o θεματικός ρόλος 
(Δράστης, Φορέας Εμπειρίας) και το χαρακτηριστικό [+/- έμψυχο] επηρεάζουν την 
επιλογή της σειράς των όρων σε μια πρόταση. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας 
δείχνουν ότι τα ρήματα ψυχικού πάθους έχουν την τάση να διατηρούν το υποκείμενο 
στην αρχική θέση της πρότασης, και επιλέγουν τη σειρά ΥΡΑ. Σε όλες τις δομές η τάση 
να διατηρείται η σειρά ΥΡΑ είναι μεγαλύτερη από τη διατήρηση της σειράς ΑΡΥ. 
Ωστόσο, η τάση αυτή είναι εξασθενημένη με τα ρήματα ψυχικού πάθους τύπου ΦΕΑ, 
καθώς υπάρχει μια προτίμηση να διατηρηθεί στην αρχική θέση της πρότασης ο πιο 
εξέχων θεματικός ρόλος, ο ρόλος του Φορέα Εμπειρίας. Επιπλέον, στα ρήματα ψυχικού 
πάθους τύπου ΦΕΑ, παρατηρείται η παθητικοποίηση της δομής, με αποτέλεσμα να 
εκφέρεται πρώτος ο Φορέας Εμπειρίας, και ταυτόχρονα να πραγματώνεται ως 
υποκείμενο στην αρχική θέση της πρότασης. 

Η τάση για διατήρηση του Φορέα Εμπειρίας στην αρχική θέση της πρότασης 
ενισχύεται και από τη μελέτη της Cupples (2002) η οποία αφορά τη χρονομετρική 
επεξεργασία προτάσεων με ρήματα ψυχικού πάθους. Σύμφωνα με τα πορίσματα αυτής 
της έρευνας, χρειάζεται λιγότερος χρόνος για την ανάγνωση προτάσεων με ρήματα ΦΕΑ, 
όταν βρίσκονται στην παθητική φωνή και ο Φορέας Εμπειρίας στη θέση υποκειμένου, 
και περισσότερος χρόνος όταν οι ίδιες προτάσεις βρίσκονται στην ενεργητική φωνή (και 
ο Φορέας Εμπειρίας στη θέση αντικειμένου) σε σχέση με προτάσεις οι οποίες περιέχουν 
άλλου τύπου ρήματα. 

Σε αντίθεση με τις μελέτες τις οποίες παραθέσαμε, η παρούσα έρευνα  επιχειρεί να 
εξετάσει και να αντιπαραθέσει τους θεματικούς ρόλους των ρημάτων δράσης και των 
ρημάτων ψυχικού πάθους τύπου ΦΕΑ, εστιάζοντας αποκλειστικά στις έμψυχες 
οντότητες, καθώς και να ελέγξει την επίδραση των παραμέτρων αυτών στην παραγωγή 
προφορικού λόγου. 
 
 
5. Μέθοδος 

 
5.1 Πειραματικό υλικό 
 
Για το πείραμα ανάκλησης προτάσεων κατασκευάστηκαν 192 πειραματικές προτάσεις 
και 24 διασπαστές προσοχής. Στη δημιουργία των προτάσεων αξιοποιήθηκαν ρήματα 
από δύο σημασιολογικές κατηγορίες: ρήματα ψυχικού πάθους (ΨΠ) και ρήματα δράσης 
(Δ). Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκαν 29 ρήματα ψυχικού πάθους, εκ των οποίων όλα ήταν 
ρήματα τα οποία πραγματώνουν συντακτικά το θεματικό ρόλο Φορέα Εμπειρίας ως 
αντικείμενο και αντίστοιχα, 30 ρήματα δράσης. Ο μέγιστος αριθμός επαναλήψεων ενός 
ρήματος στο σύνολο των προτάσεων ήταν 3. 

Όλες οι πειραματικές προτάσεις κατασκευάστηκαν ούτως ώστε να έχουν την ίδια 
δομή και τα συστατικά τους να έχουν τα ίδια χαρακτηριστικά. Στην αρχή κάθε πρότασης 



[  1305  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

υπήρχε μια προθετική φράση, αποτελούμενη από χρονικούς και τοπικούς 
προσδιορισμούς, μήκους 6-8 συλλαβών, η οποία μετέπειτα αξιοποιήθηκε ως σημείο 
εκκίνησης στη δοκιμασία ανάκλησης προτάσεων. Οι ονοματικές φράσεις αποτελούνται 
από ουσιαστικά, έμψυχες οντότητες αρσενικού και θηλυκού γένους, έτσι ώστε να 
υπάρχει σαφής μορφολογική διαφορά ανάμεσα στο υποκείμενο και το αντικείμενο, 
καθώς τα ουσιαστικά ουδέτερου γένους δεν διαφοροποιούνται μορφολογικά ως προς την 
ονομαστική και την αιτιατική πτώση στην ελληνική γλώσσα. Οι ρηματικές φράσεις 
περιέχουν ρήματα ενεργητικής φωνής, στο τρίτο ενικό πρόσωπο και στο συνοπτικό 
παρελθοντικό χρόνο. Καθώς ο στόχος του πειράματος ήταν να ελεγχθεί η διαφορετική 
σειρά των όρων στην πρόταση, αλλά και να μην είναι εστιασμένα τα ορίσματα του 
ρήματος, στις προτάσεις με σειρά ΑΡΥ χρησιμοποιήθηκαν δομές με αριστερή 
μετατόπιση του κλιτικού (5) και (6), στις οποίες το αντικείμενο είναι θεματοποιημένο  
(βλ. Philippaki-Warburton 1987, Anagnostopoulou 1994). Κατ’ αναλογία, στις προτάσεις 
με σειρά ΥΡΑ χρησιμοποιήθηκαν δομές με αναδιπλασιασμένο κλιτικό (3) και (4), έτσι 
ώστε να είναι σταθερός ο αριθμός των συστατικών όλων των πειραματικών προτάσεων, 
και να μην υπάρχει εστίαση σε κανένα συστατικό της πρότασης. 

Παραθέτουμε παραδείγματα από τις πειραματικές προτάσεις: 
 
(3) ΥκλΡΑ, ΨΠ 

Πριν την κατάθεση ο εγκληματίας τον απείλησε τον μάρτυρα. 
(4) ΥκλΡΑ, Δ 

Χτες στη συναυλία ο τραγουδιστής τον έσπρωξε τον θαυμαστή. 
(5) ΑκλΡΥ, ΨΠ 

Την ώρα της εξέτασης τον ασθενή τον καθησύχασε ο γιατρός. 
(6) ΑκλΡΥ, Δ 

Μετά την αποτυχία την κόρη την χαστούκισε η μητέρα. 
 

Αρχικά, σχηματίσαμε τετράδες (βλ. παράδειγμα (7)) με βάση τις προτάσεις που 
κατασκευάστηκαν. Κάθε τετράδα περιέχει προτάσεις οι οποίες πληρούν τις 4 
πειραματικές συνθήκες και αποτελείται από 2 ζεύγη: το ένα ζεύγος αποτελείται από 
προτάσεις με σειρά όρων ΥκλΡΑ, ένα ρήμα Δ  (7β) και ένα ρήμα ΨΠ (7α) και το δεύτερο 
ζεύγος αποτελείται αντίστοιχα από προτάσεις με σειρά όρων ΑκλΡΑ, ένα ρήμα Δ (7δ) 
και ένα ρήμα ΨΠ (7γ). Ο τελικός αριθμός των τετράδων ήταν 12. 

 
(7) α) Πριν την κατάθεση ο εγκληματίας τον απείλησε τον μάρτυρα. 

β) Πριν την κατάθεση ο εγκληματίας τον δολοφόνησε τον μάρτυρα. 
 
γ) Πριν την κατάθεση τον μάρτυρα τον απείλησε ο εγκληματίας. 
δ) Πριν την κατάθεση τον μάρτυρα τον δολοφόνησε ο εγκληματίας. 
 

Τα σύνολα των προτάσεων σχηματισμένα με τον τρόπο που περιγράφηκε, 
αξιοποιήθηκαν στη συνέχεια για τη δημιουργία τεσσάρων εκδοχών του πειραματικού 
υλικού. 

Επιπλέον, κατασκευάστηκαν 24 διασπαστές προσοχής – γραμματικές προτάσεις, που 
περιείχαν μεταβατικά και αμετάβατα ενεργητικά ρήματα στους παρελθοντικούς και 
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μελλοντικούς χρόνους, με ορίσματα έμψυχες και άψυχες οντότητες, (βλ. παράδειγμα (8) 
και (9)). 

 
(8) Πριν δύο μέρες φάγαμε ψάρι και πατάτες για μεσημεριανό. 
(9) Προχτές το βράδυ η μητέρα διάβασε ένα παραμύθι στο παιδί. 

 
Στη συνέχεια, οι 12 τετράδες των προτάσεων διανεμήθηκαν σε σύνολα των 6 

προτάσεων, τα οποία αποτέλεσαν τη βάση για τη δημιουργία των τεσσάρων 
πειραματικών εκδοχών. Κατ’ επέκταση, 12 τετράδες και 24 διασπαστές προσοχής 
αξιοποιήθηκαν στην δημιουργία 12 συνόλων αποτελούμενων από 6 προτάσεις. Κάθε 
σύνολο περιείχε τέσσερις πειραματικές προτάσεις, μία από κάθε πειραματική συνθήκη, 
και από 2 διασπαστές προσοχής. Ακολουθώντας τη λογική αυτή, κατασκευάστηκαν 4 
πειραματικές εκδοχές, αποτελούμενες από 12 εξάδες, με κάθε εξάδα να αποτελείται από 
δύο διασπαστές προσοχής και 4 πειραματικές προτάσεις, όπου η καθεμία πρόταση 
αντιπροσώπευε μια πειραματική συνθήκη. Έτσι, κάθε εκδοχή περιλάμβανε όλες τις 
πειραματικές συνθήκες και όλες τις κεντρικές προτάσεις, ενώ η ίδια πρόταση δεν 
εμφανιζόταν πάνω από μία φορά. Ένα παράδειγμα εξάδας προτάσεων παρουσιάζεται στο 
(10):  

  
(10) α) Σήμερα στο μάθημα τον μαθητή τον ταπείνωσε ο καθηγητής. (ΑκλΡΥ, ΨΠ) 

  β) Μετά τον αγώνα τον τερματοφύλακα τον έδειρε ο οπαδός. (ΑκλΡΥ, Δ) 
  γ) Το μεσημέρι τα παιδιά βγήκαν έξω να παίξουν μπάλα. (διασπαστής  προσο-

χής) 
  δ) Στην διαμαρτυρία ο αστυνομικός τον εξόργισε τον διαδηλωτή. (ΥκλΡΑ, ΨΠ) 
  ε) Χτες άκουσα ότι θα είναι κλειστά τα μαγαζιά σήμερα. (διασπαστής προσοχής) 
 στ) Μετά τη διάρρηξη ο ιδιοκτήτης τον κυνήγησε τον κλέφτη. (ΥκλΡΑ, ΨΠ) 
 

Επιπλέον, σε κάθε σύνολο των έξι προτάσεων προστέθηκαν οι αρχικές προθετικές 
φράσεις των πειραματικών προτάσεων, οι οποίες εν συνεχεία χρησιμοποιήθηκαν ως 
σημεία εκκίνησης στην δοκιμασία ανάκλησης. Οι αρχικές προθετικές φράσεις για τις 
προτάσεις στο (10) δίνονται στο (11): 

 
(11) α) Σήμερα στο μάθημα 

  β) Μετά τον αγώνα 
  γ) Το μεσημέρι 
  δ) Στη διαμαρτυρία 
  ε) Χτες 
 στ) Μετά τη διάρρηξη 
 

Η σειρά τοποθέτησης των προτάσεων σε κάθε σύνολο ήταν διαφορετική ενώ η σειρά 
παρουσίασης των αρχικών προθετικών φράσεων που ακολουθούσε (βλ. παράδειγμα 
(12)), ήταν διαφορετική από τη σειρά της αντίστοιχης εξάδας. 

 
(12) α) Σήμερα στο μάθημα ο καθηγητής τον ταπείνωσε τον μαθητή. (ΥκλΡΑ, ΨΠ) 

β) Μετά τον αγώνα ο οπαδός τον έδειρε τον τερματοφύλακα. (ΥκλΡΑ, Δ) 
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  γ) Το μεσημέρι τα παιδιά βγήκαν έξω να παίξουν μπάλα. (διασπαστής 
προσοχής) 
  δ) Στην διαμαρτυρία τον διαδηλωτή τον εξόργισε ο αστυνομικός. (ΑκλΡΥ, ΨΠ) 
  ε) Χτες άκουσα ότι θα είναι κλειστά τα μαγαζιά σήμερα. (διασπαστής προσοχής) 
 στ) Μετά τη διάρρηξη τον κλέφτη τον κυνήγησε ο ιδιοκτήτης. (ΑκλΡΥ, Δ) 

              α) Στην διαμαρτυρία 
  β) Μετά τη διάρρηξη 
  γ) Σήμερα στο μάθημα 
  δ) Το μεσημέρι 

              ε) Χτες 
             στ) Μετά των αγώνα 
 

Τέλος, δημιουργήθηκε μια χωριστή εξάδα εξάσκησης με στόχο την προετοιμασία και 
την εξοικείωση των συμμετεχόντων με την πειραματική δοκιμασία. Η εξάδα αυτή ήταν 
ίδια σε τους τους πειραματικές εκδοχές και αποτελούνταν από προτάσεις δομής τους με 
αυτή των πειραματικών προτάσεων και των διασπαστών προσοχής.  

Το πειραματικό υλικό στη συνέχεια μαγνητοφωνήθηκε, από φυσική ομιλήτρια τους 
ελληνικής. Οι προτάσεις διαβάστηκαν μία μία, με διαφορά τεσσάρων δευτερολέπτων 
ανάμεσά τους και κατόπιν διαμορφώθηκε ένα ηχητικό αρχείο για τη διεξαγωγή του 
πειράματος. 
 
 
5.2 Συμμετέχοντες 
 
Στο πείραμα έλαβαν μέρος 40 ενήλικες φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής, 22 γυναίκες και 
18 άνδρες, υψηλού μορφωτικού επιπέδου, ηλικίας από 20 μέχρι 40 ετών, όλοι κάτοικοι 
Θεσσαλονίκης. Ο μέσος όρος ηλικίας ήταν 28,8 έτη. 
 
 
5.3 Διαδικασία 

 
Η συλλογή των δεδομένων βασίστηκε σε ατομικές συνεδρίες με τους συμμετέχοντες, 
διάρκειας, κατά προσέγγιση, 30 λεπτών. Οι 40 συμμετέχοντες χωρίστηκαν σε τέσσερις 
ομάδες, ούτως ώστε να υπάρχει ίσος αριθμός (10) συμμετεχόντων για καθεμία από τις 4 
εκδοχές του πειραματικού υλικού. Ο κάθε συμμετέχοντας άκουγε από μια εκδοχή, 
αποτελούμενη από 1 σύνολο εξάσκησης και 12 πειραματικά σύνολα. Αυτά τα 12 σύνολα 
αποτελούνταν από εξάδες προτάσεων (2 διασπαστές προσοχής και 4 πειραματικές 
προτάσεις, με τυχαία σειρά παρουσίασης) και από 6 αρχικές προθετικές φράσεις, 
ηχογραφημένες με σειρά τυχαία και διαφορετική από αυτή της αντίστοιχης εξάδας. 

Οι συμμετέχοντες, καθισμένοι σε ήσυχο μέρος, άκουγαν, φορώντας ακουστικά, τις 
προτάσεις από το ηχητικό αρχείο του υπολογιστή. Αρχικά, άκουγαν τις εξάδες των 
πειραματικών προτάσεων (με κενό 4 δευτερολέπτων ανάμεσα σε καθεμία), και στη 
συνέχεια, χωρίς χρονικούς περιορισμούς, άκουγαν μια μια τις αρχικές προθετικές 
φράσεις των προτάσεων τις οποίες καλούνταν να ανακαλέσουν προφορικά. Σε 
περίπτωση που δεν μπορούσαν να ανακαλέσουν το περιεχόμενο μιας πρότασης, έλεγαν 
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«δεν θυμάμαι», και η διαδικασία συνεχιζόταν. Η ίδια διαδικασία ακολουθήθηκε σε όλες 
τις πειραματικές εκδοχές και με όλους τους συμμετέχοντες. 

Οι απαντήσεις των συμμετεχόντων ηχογραφήθηκαν σε μαγνητόφωνο Philips Voice 
Tracer LFH 0612. 
 
 
5.4 Κατηγοριοποίηση δεδομένων 

 
Αρχικά, όλες οι απαντήσεις κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τη σειρά τον όρων και τον 
τύπο του ρήματος. Κατ’ επέκταση διαμορφώθηκαν οι κατηγορίες των Σωστών 
απαντήσεων και των Μετατροπών. Ειδικότερα, ως σωστή απάντηση νοείται η σωστή 
ανάκληση μιας πρότασης, όπως ακριβώς είναι διατυπωμένη στο πειραματικό υλικό, ενώ 
ως μετατροπή νοείται η αλλαγή της σειράς των όρων κατά την ανάκληση των 
προτάσεων. Καθώς, κατά τη διάρκεια της ανάλυσης, το δείγμα παρουσίασε αρκετό 
αριθμό παθητικοποιήσεων, δημιουργήθηκε η ανάγκη για τη διαμόρφωση και μιας 
χωριστής κατηγορίας, η οποία θα αφορούσε τις περιπτώσεις αυτές. 

Ως Σωστές απαντήσεις λήφθηκαν όσες πληρούν και τις δύο προϋποθέσεις (σειρά των 
όρων και θεματικοί ρόλοι), και επομένως διατηρούν τη δομή των πειραματικών 
προτάσεων, το ρήμα και τις ΟΦ. Διαμορφώθηκαν οι εξής τέσσερις υποκατηγορίες 
σωστών απαντήσεων οι οποίες αντιστοιχούν στις 4 πειραματικές συνθήκες: 1) ΥΡΑ, Δ 2) 
ΥΡΑ, ΨΠ 3) ΑΡΥ, Δ 4) ΑΡΥ, ΨΠ. 

Ως Μετατροπές λήφθηκαν οι απαντήσεις στις οποίες τηρήθηκε ο σημασιολογικός 
παράγοντας (σημασιολογική κατηγορία ρήματος, σημασία των ΟΦ – συνώνυμα και 
σημασιολογικά συγγενικά ουσιαστικά), αφετέρου όμως δεν τηρήθηκε η σειρά των όρων 
της πρότασης. Επομένως, οι υποκατηγορίες που αρχικώς διαμορφώθηκαν ήταν τέσσερις 
(ΑΡΥ>ΥΡΑ, ΨΠ, ΑΡΥ>ΥΡΑ, Δ, ΥΡΑ>ΑΡΥ, ΨΠ, ΥΡ >ΑΡΥ, Δ), στις οποίες 
προστέθηκαν άλλες τέσσερις (ΥΡΑ>ΡΥΑ, ΑΡΥ>ΡΥΑ, ΥΡΑ>ΡΑΥ, ΑΡΥ>ΡΑΥ). 

Τέλος, ως Παθητικοποίηση λήφθηκαν οι απαντήσεις στις οποίες παρατηρήθηκε η 
μετατροπή της δομής από την ενεργητική προς την παθητική φωνή. 
 
 
6. Αποτελέσματα 

 
6.1 Διατήρηση της σειράς των όρων 
 
Τα ποσοστά διατήρησης της σειράς ΥΡΑ στα ρήματα ΨΠ ήταν 47,08% και στα ρήματα 
Δ ήταν 49,16%. Τα ποσοστά διατήρησης βρίσκονται στο ίδιο, σχετικά υψηλό επίπεδο και 
για τις δύο ρηματικές κατηγορίες. Στην περίπτωση των προτάσεων με σειρά ΑΡΥ τα 
ποσοστά διατήρησης βρίσκονται σε παρόμοιο επίπεδο για τα ρήματα ΨΠ (13,95%) και 
για τα ρήματα Δ (11,25%), το οποίο είναι αρκετά χαμηλό. Τα αποτελέσματα απεικο-
νίζονται στο γράφημα 1.  
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                     Γράφημα 1: Διατήρηση τις σειράς των όρων 

 
                   

Όπως φαίνεται στο γράφημα 1, υπάρχει τάση να διατηρείται η σειρά ΥΡΑ και 
επομένως να εκφέρεται το υποκείμενο στην αρχική θέση τις πρότασης, ανεξαρτήτως 
θεματικού ρόλου. Η ελάχιστη διαφορά η οποία υπάρχει ανάμεσα τις δύο ρηματικές 
κατηγορίες είναι υπέρ των ρημάτων δράσης. Στην περίπτωση των προτάσεων με αρχική 
σειρά ΑΡΥ, η τάση για τη διατήρησή τις είναι χαμηλή και τις δύο ρηματικές κατηγορίες.  

Τα τεστ για κανονική κατανομή (Shapiro-Wilk) έδειξαν ότι οι συνθήκες τις οποίες η 
σειρά των όρων ήταν ΑΡΥ δεν είχαν κανονική κατανομή (p=,000 και για τα ρήματα 
ψυχικού πάθους και για τα ρήματα δράσης) και, επομένως, διενεργήθηκαν μη 
παραμετρικά τεστ. Ειδικότερα, χρησιμοποιήθηκε το μη παραμετρικό τεστ Wilcoxon για 
εξαρτημένα δείγματα, με το οποίο συγκρίθηκαν οι πειραματικές συνθήκες ανά ζεύγη. 

Στη σειρά ΥΡΑ τα ρήματα ψυχικού πάθους δεν διέφεραν σημαντικά από τα ρήματα 
δράσης (p=,545). Ωστόσο, στη σειρά ΑΡΥ τα ρήματα ψυχικού πάθους ανακαλούνταν 
στατιστικά οριακά πιο ορθά από τα ρήματα δράσης (z=1,785, p=,074). Οι προτάσεις με 
σειρά όρων ΥΡΑ ανακαλούνταν στατιστικά σημαντικά πιο σωστά από τις προτάσεις με 
σειρά ΑΡΥ και για τα ρήματα ψυχικού πάθους (z=5.258, p=,000) και για τα ρήματα 
δράσης (z=5,457, p=,000).  
 
 
6.2 Μετατροπές στη σειρά των όρων 
 
Στην περίπτωση των πειραματικών προτάσεων με σειρά ΥΡΑ, και στις δύο ρηματικές 
κατηγορίες σημειώθηκαν πολύ λίγες  αλλαγές από την αρχική σειρά ΥΡΑ στη ΑΡΥ 
(1,25% στα ρήματα ΨΠ και 1,66% στα ρήματα Δ). Όσον αφορά την αρχική σειρά ΑΡΥ, 
οι αλλαγές είναι σε υψηλότερα επίπεδα, και επιπλέον φαίνεται ότι υπάρχει διαφορά 
ανάμεσα στις δύο ρηματικές κατηγορίες. Τα αποτελέσματα αποτυπώνονται στο γράφημα 
2. 
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                  Γράφημα 2: Μετατροπές της σειράς των όρων 

 
                   

Σύμφωνα με τις στατιστικές αναλύσεις, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι φυσικοί 
ομιλητές της ελληνικής δεν έχουν την τάση να αλλάζουν την αρχική σειρά ΥΡΑ σε ΑΡΥ, 
σε καμία από τις δύο ρηματικές κατηγορίες. Ωστόσο οι αλλαγές από τη σειρά όρων ΑΡΥ 
στη σειρά ΥΡΑ ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερες στα ρήματα δράσης παρά στα 
ρήματα ψυχικού πάθους (z=4,073, p=,000). Επομένως, από τα αποτελέσματα προκύπτει 
ότι οι φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής, προτιμούν να εκφέρουν τον Δράστη στην αρχική 
θέση της πρότασης, στη θέση του υποκειμένου, παρά να τοποθετούν το Ερέθισμα στην 
αντίστοιχη προτασιακή και γραμματική θέση. 

Στην κατηγορία των μετατροπών ανήκουν και οι απαντήσεις στις οποίες 
παρατηρήθηκε αλλαγή θέσεων σε όλους τους όρους της πρότασης ή μόνο του ρήματος. 
Ωστόσο, οι αλλαγές αυτού του τύπου είναι σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Τις παραθέτουμε 
στο Γράφημα 3. 
 
                   Γράφημα 3: Μετατροπές της σειράς όλων των όρων ή μόνο του ρήματος  

 
 
 
6.3 Παθητικοποίηση της προτασιακής δομής 

 
Παρόλο που στο πειραματικό υλικό δεν παρέχονται προτάσεις με παθητική μορφολογία 
και παθητική σημασία, οι συμμετέχοντες παρήγαγαν παθητικές δομές. Οι δομές αυτές 
αφορούν και τις δύο κατηγορίες ρημάτων και κατατάσσονται σε τρεις υποκατηγορίες. 
Στην πρώτη υποκατηγορία ανήκουν πλήρεις προτάσεις με παθητική μορφολογία και 
παθητική σημασία (13)α)), στη δεύτερη ανήκουν προτάσεις με ενεργητική μορφολογία 
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και παθητική σημασία (13)β)) και οι προτάσεις αποτελούμενες από συνδετικό ρήμα και 
παθητική μετοχή με παθητική σημασία (13)γ)). Στην τρίτη υποκατηγορία ανήκουν οι 
παθητικές δομές από τις οποίες παραλείπεται κάποιο συστατικό τους (truncated 
passives), ειδικότερα η από-ΠΦ που αποτελεί και το σημασιολογικό υποκείμενο της 
πρότασης (13)δ)). Ωστόσο, καθώς ο συνολικός αριθμός των προτάσεων της κάθε 
κατηγορίας είναι μικρός, οι παθητικές δομές ερμηνεύονται στο σύνολό τους. Στο 
γράφημα 4 απεικονίζονται τα ποσοστά χρήσης της παθητικής δομής. 
 

(13) α) Πειραματική πρόταση: 
                  Χτες στην παρουσίαση τον ακροατή τον συγκίνησε ο ποιητής. 
                  Απάντηση: 
                  Χτες στην παρουσίαση ο ακροατής συγκινήθηκε από τον συγγραφέα. 
 
              β) Πειραματική πρόταση: 
                  Προχτές στο κομμωτήριο τον πελάτη τον τρόμαξε ο βοηθός. 
                  Απάντηση: 
                  Προχτές στο κομμωτήριο ο πελάτης τρόμαξε από τον βοηθό. 
 
               γ) Πειραματική πρόταση: 
                  Πέρυσι στον σαφάρι τον ιθαγενή τον έσφαξε ο κυνηγός. 
                  Απάντηση: 
                  Ο κυνηγός βρέθηκε σφαγμένος από τον ιθαγενή. 
 
             δ) Πειραματική πρόταση: 
                 Στην τελευταία μάχη τον εχθρό τον αιφνιδίασε ο στρατιώτης. 
                 Απάντηση: 
                 Στην τελευταία μάχη αιφνιδιάστηκε ο εχθρός. 
 
                     Γράφημα 4: Παθητικοποίηση της προτασιακής δομής 

 
 

Η παθητικοποίηση συμβαίνει αποκλειστικά στις πειραματικές προτάσεις με σειρά 
ΑΡΥ και όπως προκύπτει από τα αποτελέσματα, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικά 
περισσότερες παθητικοποιήσεις με τα ρήματα ψυχικού πάθους από ό,τι με τα ρήματα 
δράσης (z=2,476, p=,013). Οι φυσικοί ομιλητές έχουν την τάση να διατηρούν δομές στις 
οποίες ο Φορέας Εμπειρίας εκφέρεται στην αρχική θέση της πρότασης, είτε στη θέση του 
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γραμματικού υποκειμένου είτε στη θέση του αντικειμένου με αριστερή μετατόπιση του 
κλιτικού. 
 
 
7. Συμπεράσματα 

 
Τα αποτελέσματα της παρούσας μελέτης έδειξαν  ότι οι φυσικοί ομιλητές της ελληνικής 
προτιμούν να εκφέρουν προτάσεις με σειρά όρων ΥΡΑ, το οποίο επιβεβαιώνει την 
άποψη ότι αυτή είναι η επικρατέστερη σειρά των όρων στην ελληνική (Lascaratou 1994, 
Λασκαράτου & Γεωργιαφέντης 2007). Επιπλέον, αυτή η σειρά είναι προτιμώμενη και 
αδιακρίτως σημασιολογικής κατηγορίας του ρήματος, συνεπώς και θεματικού ρόλου, 
κάτι το οποίο επιβεβαιώνουν και τα αποτελέσματα της μελέτης της Verhoeven (2009). 
Από αυτό προκύπτει ότι, στην ελληνική, παρά την ελευθερία στην εκφορά των όρων της 
πρότασης, οι φυσικοί ομιλητές έχουν την τάση να παράγουν δομές στις οποίες το 
υποκείμενο τοποθετείται στην αρχική θέση της πρότασης και προηγείται του 
αντικειμένου, όταν και οι δύο ονοματικές φράσεις δηλώνουν έμψυχες οντότητες.  

Στην περίπτωση των ρημάτων δράσης, η εκφορά του υποκειμένου, και συνεπώς του 
θεματικού ρόλου Δράστη στην αρχική θέση της πρότασης στην ενεργητική φωνή 
συμβαδίζει με τις προτεινόμενες θεματικές ιεραρχίες. Ο θεματικός ρόλος Δράστης ο 
οποίος βρίσκεται στην πιο υψηλή θέση της κάθε θεματικής ιεραρχίας διεκδικεί και την 
πιο υψηλή γραμματική λειτουργία, αυτή του υποκειμένου. Επομένως, τα σημασιολογικά 
και τα γραμματικά χαρακτηριστικά υποβοηθούν την επιλογή της προτασιακής δομής και 
προωθούν την χρήση της σειράς ΥΡΑ. 

Στην περίπτωση των ρημάτων ψυχικού πάθους δεν υπάρχει σταθερή αντιστοίχιση των 
θεματικών ρόλων στις θεματικές λειτουργίες. Τα ρήματα ψυχικού πάθους διακρίνονται 
σε δύο τάξεις (ΦΕΥ και ΦΕΑ), οι οποίες διαφέρουν ως προς τη συντακτική πραγμάτωση 
του Φορέα Εμπειρίας. Ενώ τα ρήματα ΦΕΥ φαίνεται να έχουν την συμπεριφορά των 
κανονικών μεταβατικών ρημάτων και αποδίδουν την πιο υψηλή συντακτική λειτουργία 
στον υψηλότερα τοποθετημένο θεματικό ρόλο, τα ρήματα ΦΕΑ παρουσιάζουν την 
αντίθετη συμπεριφορά. Δηλαδή, στα ρήματα ΦΕΑ ο πιο υψηλά τοποθετημένος ρόλος 
Φορέας Εμπειρίας πραγματώνεται συντακτικά στη γραμματική λειτουργία η οποία 
βρίσκεται πιο χαμηλά στην ιεραρχία, στη θέση του αντικειμένου. Σύμφωνα με τα 
αποτελέσματα της παρούσας μελέτης, στα ρήματα ψυχικού πάθους η επικρατέστερη 
σειρά είναι η ΥΡΑ. Σε αυτή την περίπτωση η τάση να εκφέρεται η πιο υψηλή 
γραμματική λειτουργία στην αρχική θέση της πρότασης έρχεται σε σύγκρουση με τη 
θεματική ιεραρχία, καθώς ο Φορέας Εμπειρίας εκφέρεται στη θέση του αντικειμένου, και 
κατέχει τη θέση της δεύτερης ΟΦ στην πρόταση. Προκύπτει, επομένως, ότι η 
γραμματική λειτουργία υπερτερεί του θεματικού ρόλου μιας ΟΦ, δηλαδή το γραμματικό 
χαρακτηριστικό υπέρ του σημασιολογικού. 

Ωστόσο, τα ποσοστά διατήρησης της σειράς ΑΡΥ, παρόλο που παρατηρούνται σε 
αρκετά χαμηλά επίπεδα, δείχνουν να είναι πιο ορθά στα ρήματα ψυχικού πάθους από ό,τι 
είναι στα ρήματα δράσης. Επιπλέον, οι αλλαγές από τη σειρά όρων ΑΡΥ στη σειρά ΥΡΑ 
ήταν στατιστικά σημαντικά περισσότερες στα ρήματα δράσης από ό,τι στα ρήματα 
ψυχικού πάθους. Από αυτό προκύπτει ότι, ενώ η τάση να παράγονται οι προτάσεις με 
σειρά ΥΡΑ στα ρήματα δράσης είναι σταθερή, καθώς ευνοείται από το γραμματικό και 
το σημασιολογικό παράγοντα, στην περίπτωση των ρημάτων ψυχικού πάθους αυτή η 
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τάση είναι εξασθενημένη. Ο θεματικός ρόλος δεν υπερτερεί της γραμματικής 
λειτουργίας, αλλά την εξασθενεί όταν βρίσκεται υψηλά στην θεματική ιεραρχία. Οι 
φυσικοί ομιλητές της ελληνικής, επομένως, έχουν την τάση να διατηρούν περισσότερο τη 
σειρά ΑΡΥ με τα ρήματα ψυχικού πάθους, και να την μετατρέπουν σε μεγαλύτερο βαθμό 
με ρήματα δράσης. Η τοποθέτηση του Φορέα Εμπειρίας, θεματικού ρόλου πιο εξέχοντα 
από το Ερέθισμα και συνεπώς σημασιολογικά πιο εξέχοντα στοιχείου της πρότασης στην 
αρχική θέση, ερμηνεύεται ως σαφής ένδειξη επίδρασης του θεματικού ρόλου στην 
προτασιακή παραγωγή.  

Παρόλο που στο πειραματικό υλικό δεν υπήρχαν προτάσεις με παθητική μορφολογία 
και σημασία, οι συμμετέχοντες παρήγαγαν παθητικές δομές, κάτι το οποίο 
παρατηρήθηκε και σε άλλες μελέτες (πρ.βλ. Feleki 1996, Verhoeven 2009). Στην 
παρούσα μελέτη η παθητικοποίηση παρατηρήθηκε υπό συγκεκριμένες συνθήκες, δηλαδή 
όταν η αρχική σειρά των προτάσεων είναι ΑΡΥ. Παρόλο που συμβαίνει και στις δύο 
ρηματικές κατηγορίες, τα αποτελέσματα δείχνουν ότι οι παθητικοποιήσεις είναι 
στατιστικά σημαντικά περισσότερες στα ρήματα ψυχικού πάθους από ό,τι είναι στα 
ρήματα δράσης. Στις προτάσεις με ρήματα ψυχικού πάθους με σειρά ΑΡΥ, ο Φορέας 
Εμπειρίας κατέχει την αρχική θέση της πρότασης. Η παθητικοποίηση αποτελεί έναν 
τρόπο να διατηρηθεί η εκφορά του πιο εξέχοντα θεματικού ρόλου στην αρχική θέση.  

Επιπλέον, η παθητικοποίηση των προτάσεων με ρήματα ψυχικού πάθους ενισχύεται 
και από μελέτες οι οποίες εξετάζουν την χρονομετρική προτασιακή επεξεργασία (πρ. βλ. 
Cupples 2002, Prat-Sala & Branigan 2000), καθώς χρειάζεται λιγότερος χρόνος για 
ανάγνωση προτάσεων με ρήματα ψυχικού πάθους, όταν ο Φορέας Εμπειρίας εκφέρεται 
στη θέση του υποκειμένου. 

Συνοψίζοντας, συμπεραίνουμε ότι η επικρατέστερη σειρά των όρων είναι η ΥΡΑ, και 
στις δύο κατηγορίες ρημάτων υπό εξέταση (ρήματα δράσης και ρήματα ψυχικού πάθους 
(ΦΕΑ)). Ωστόσο, τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι ο θεματικός ρόλος επηρεάζει 
την επιλογή της προτασιακής δομής, εξασθενώντας την προτίμηση των φυσικών 
ομιλητών να εκφέρουν δομές με σειρά ΥΡΑ. Δηλαδή, τα αποτελέσματα της μελέτης 
δείχνουν ότι τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά αλληλεπιδρούν με τα γραμματικά 
χαρακτηριστικά στην παραγωγή προφορικού λόγου. Στην περίπτωση των ρημάτων 
δράσης ο σημασιολογικός παράγοντας συμβαδίζει με τον γραμματικό και ο Δράστης, ο 
πιο εξέχων θεματικός ρόλος εκφέρεται στη θέση της πιο υψηλής γραμματικής 
λειτουργίας, στη θέση του υποκειμένου. Όταν τα ρήματα δράσης εμφανίζονται στην 
πρόταση με σειρά ΑΡΥ, οι φυσικοί ομιλητές αλλάζουν τη δομή σε ΥΡΑ, τοποθετώντας 
το πιο εξέχον στοιχείο της πρότασης στην αρχική της θέση. Ωστόσο, στα ρήματα 
ψυχικού πάθους τύπου ΦΕΑ, ο πιο εξέχων θεματικός ρόλος βρίσκεται στη θέση του 
αντικειμένου και, επομένως, ο σημασιολογικός παράγοντας έρχεται σε σύγκρουση με τον 
γραμματικό. Οι φυσικοί ομιλητές σε αυτή την περίπτωση διατηρούν τη σειρά ΥΡΑ, ενώ 
τη σειρά ΑΡΥ τη μετατρέπουν λιγότερο συχνά σε ΥΡΑ σε σύγκριση με τα ρήματα 
δράσης. Επιπλέον, παθητικοποιούν δομές ΑΡΥ, προωθώντας τον Φορέα Εμπειρίας, τον 
πιο εξέχοντα θεματικό ρόλο, στη θέση του υποκειμένου. Με αυτό τον τρόπο ο Φορέας 
Εμπειρίας γίνεται και σημασιολογικά και γραμματικά το πιο εξέχον στοιχείο της 
πρότασης. 
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Περίληψη 
Με βασικό άξονα το πραγμάτημα Συλλυπητήρια, στο παρόν άρθρο παρουσιάζεται το 
θεωρητικό πλαίσιο των πραγματημάτων και η δομή τριών λεξικογραφικών μοντέλων που 
προσφέρονται για την επεξεργασία των πραγματημάτων: α) το Λεξικό Ημι-Δεσμευμένων 
Φρασημάτων (Dico: Dictionary of Collocations), β) το Ενεργό Λεξικό (LAF: Lexique 
actif du français) και το PragμatLex.  
 
Keywords: lexicology, lexicography, pragmatemes, phrasemes, translation equivalence 
 
 
1. Introduction  
 
We could not begin our paper by ignoring its title. The ‘macabre’ title predisposes to a 
psychological, sociological or at least at a psycholinguistic or sociolinguistic point of 
view of speakers behavior in certain situations. However, our work is purely linguistic 
orientated.  

This paper aims to present lexicographical models in which expressions that are used 
in specific extralinguistic situations (pragmatemes) can be processed. To do so, first our 
theoretical framework will be set, then the definition of pragmatemes will be provided 
and, following, illustrative samples of the lexicographical treatment of the pragmateme 
συλλυπητήρια ‘condolences’ in three types of dictionaries will be presented. Finally, 
future perspectives of our work will be drawn.    
 
 
2. Preliminary notions 

 
The theoretical framework within our work is set is the Meaning⇔Text Theory (MTT), 
which provides models of natural languages (Mel’čuk 1988, Mel’čuk 1997, Mel’čuk 
2001b, Polguère 1998, Milićević 2001, Milićević 2006, Kahane 2001). Due to limited 
space on this article to describe the whole MTT, we will be limited to a brief description 
of the Concept-Sound Model (CSM), which captures the global model of human 
linguistic behavior (Mel’čuk 2012: 170-181), the description of the mel’čukian linguistic 
sign as well as to main introductory remarks on basic notions of MTT, which we utilize. 
 

{WORLD}⇔{SemRi}⇔{SPhonRj}⇔{LINGUISTIC SOUNDS} 
Figure 1 Concept-Sound Model (Mel’čuk 2012: 170) 

 
The CSM consists of three major models: a) the Conceptics, b) the Meaning-Text 

Model (MTM) and c) the Phonetics/Graphics. These models ensure the correspondences 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1315-1324. Rhodes: University of the Aegean.



[  1316  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

between Conceptual Representation (ConceptR) and Semantic Representation (SemR), 
between Semantic Representation (SemR) and Phonological Representation (PhonR) and 
between Phonological Representation (PhonR) and speech/written text, respectively. The 
speaker in order to produce an utterance constructs a SemR based on the ConceptR of the 
given extralinguistic situation (SIT), then (s)he constructs the PhonR of the given SemR 
and finally (s)he constructs for the given PhonR the corresponding sound/letter string. 

The mel’čukian linguistic sign (Mel’čuk 1982, 1993, 1998, 2006a, 2012) is considered 
as the triplet of X= <‘Χ’; /X/; ΣX>, where by ‘Χ’ the signified is meant, /X/ the signifier 
and ΣX the combinatorial properties of the X. Unrestrictedness and regularity are closely 
related notions to the linguistic sign. Unrestrictedness is the freedom of the selection rules 
of a language L, while regularity deals with the combination rules of a language L. In 
other words, unrestrictedness is related with the selection of meanings and lexical units 
and the regularity with the compositionality, which is represented by the linguistic union 
symbol ⊕ that denotes the regular union of signs.  

Non free phrases, or phrasemes, are complex linguistic signs whose signified and 
signifier are not constructed both unrestrictedly and regularly. There are two major types 
of phrasemes: the semantic phrasemes and the pragmatic phrasemes, or pragmatemes 
(Mel’čuk 1995, 1998). A semantic phraseme AB is a non compositional phraseme whose 
signified ‘X’ is unrestrictedly constructed on the basis of the given ConceptR(SIT) and its 
signifier /X/ is not constructed unrestrictedly on the basis of the selected SemR, that is of 
the selected ‘A⊕B’. Semantic phrasemes present semantic transparence (Mel’čuk 2013, 
to appear). According to their opacity degree semantic phrasemes are classified into three 
types:  (i) full idioms, whose signified does not include the signified of any of its 
constituent lexemes (i.e. τινάζω τα πέταλα ‘lit. shake the petals, kick the bucket’), (ii) 
semi-idioms, or collocations, whose signified includes the signified of one of its lexical 
components but not of the other and it includes an additional signified ‘C’ (i.e. βαρύ 
πένθος ‘lit. heavy mourning, deep mourning’), and (iii) quasi-idioms, whose signified 
includes the signifieds of both constituents and an additional signified ‘C’ (i.e. φοράω 
μαύρα ‘lit. to wear black, to indicate mourning by wearing black’). As far as 
pragmatemes is concerned, they are restrictedly constructed by the ConceptR(SIT), as it 
will be described in the following section. 

For the description of both syntagmatic (semantic derivations) and paradigmatic 
(collocations) lexical relations the formal tool of lexical functions (LFs) has been 
developed within MTT. A LF is…a special meaning whose expression depends on the 
lexical unit to which its meaning applies, that is a LF is a lexically bound lexical 
expression of some meanings (Mel’čuk 1996: 40). A systematic formal language1 has 
been developed in order to describe such special meanings -i.e. the standard simple LFs 
Magn for ‘very’ and Anti for ‘Antonym’ or complex LFs AntiMagn. 

 
 

3. Pragmatemes 
 

A prototypical pragmateme AB is a compositional phraseme whose signified ‘A⊕B’ is 
restrictedly constructed by the Conceptual Representation of the given extralinguistic 
situation (ConceptR(SIT)) (Blanco to appear).  
                                                            
1 For an extensive list of LFs cf. http://olst.ling.umontreal.ca/dicopop/fonctions.php.  
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Such prototypicality lies on the terms of compositional and phrasemes, which are cited 
in the definition. First, a pragmateme apart from the ConceptR can be bound by the 
SemR, i.e. θερμά συλλυπητήρια ‘warm condolences’, which can also be considered as a 
collocation, given that θερμά expresses the ‘very’ (or in LFs´ language the Magn) 
contingent to συλλυπητήρια, so as i.e. καυτά ‘hot’ could not be used instead of θερμά. 
Second, a lexeme whose signified is restrictedly constructed by the Concept(SIT) is also 
considered as a pragmateme, as it shares the same characteristics with pragmatic 
phrasemes with the only exception that it consists of only one lexeme, i.e. Συλλυπητήρια. 

Central notion in pragmatemes processing is the definition of the ConceptR(SIT). 
Although, the representation of the extralinguistic universe is a huge open question in 
cognitive science, Mel’čuk -plainly reserved- defines the ConceptR as the human 
perception of the world (Mel’čuk 2012: 33). The ConceptR is based at least on three 
sources: the speaker´s logical abilities and knowledge database (speaker´s model), the 
data concerning what the speaker thinks of the addressee (speaker´s model of the 
addressee) and the detailed description of the situation in which the speech act takes place 
(situation´s model) (Mel’čuk 2001a: 90). For example, a rough ConceptR(SIT) of the 
pragmateme συλληπητήριά ‘condolences’ will be based on that ‘I am addressing to a 
person who recently lost a loved person. If I were (s)he I would feel sad. I will express 
my sympathy to him/her, as I should do.’ (speaker´s model), ‘(S)he was familiar of the 
defunct. (S)he expects the expression of my sympathy as it is a customary’ (speaker´s 
model of the addressee) and on that ‘it is a custom to express sympathy to the familiars of 
the defunct’ (situation´s model).  

ConceptR(SIT) has to be indicated, because is that which allows or disallows the 
selection of the pragmatemes meaning. Such indication has to form part of the syntactics 
description of the pragmateme (Blanco 2010). 

 
 

4. Lexicographical treatment 
 

Before proceeding with the description of the lexicographical treatment of pragmatemes 
it has to be pointed out that pragmatemes are linguistic signs but not lexical units and 
they present an internal argumental structure, so as they cannot be considered as an entry 
in a dictionary of lexical units. They should appear as subentries within the lexical unit(s) 
that can characterize the SIT, which phraseologically binds pragmatemes; the so-called 
keyword(s) (Mel’čuk 1995, Blanco 2010), i.e. for the pragmateme συλλυπητήρια 
‘condolences’ the keywords could be ΚΗΔΕΙΑ ‘FUNERAL’ or ΠΕΝΘΟΣ 
‘MOURNING’. 

The ideal lexicographical treatment of pragmatemes is their processing within an 
Explanatory and Combinatorial Dictionary (ECD). However, Greek language -as the 
majority of worldwide languages- lacks of such dictionary type. The primary means of 
addressing this lack is the lexicographical model of PragμatLex2 proposed by Blanco (to 
appear). Thus, in this paper we will be limited in the systematic presentation of the 
pragmateme συλλυπητήρια in an ECD and PragμatLex type dictionary.  
                                                            
2  PragμatLex is developed within the project Pragμatema of the linguistic laboratory fLexSem of the 
Autonomous University of Barcelona and it has as main objective the compilation of electronic dictionaries 
of pragmatemes in various languages among which Greek.  
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4.1 Explanatory Combinatorial Dictionary 
 
Explanatory Combinatorial Lexicology has been developed (Mel’čuk & Zholkovsky 
1984, Mel’čuk 1988b, 2006, Mel’čuk, Clas & Polguère 1995, Mel’čuk & Polguère 2007) 
within the MTT and it has been implemented by the elaboration of Explanatory 
Combinatorial Dictionaries (ECD), mainly in French3 and Russian4. An ECD is a 
theoretical lexicon compiled within MMT, it is a highly formal dictionary characterized 
by explicitness and consistency and its entries (LUs) are exhaustively described. 

The macrostructure of ECDs consists of vocables, which are sets {Li} of LUs that 
have the same signifier and they have a semantic bridge or are linked by a chain of 
semantic bridges via other LUs of the same vocable; where by the term ‘semantic 
bridges’ the generic component in Li’s definition or the link to the generic component by 
a meaning underlying an LF is meant (Mel’čuk 2006b: 292-3). Thus, a vocable is a super-
entry and LUs are the entries that are ordered within a vocable. Lexemes, idioms or 
quasi-idioms are considered to be LUs, while pragmatemes and collocations constitute a 
subentry within the entry of their keyword and they are described in terms of non-
standard LFs (Mel’čuk 1995).  

LUs are described in ECDs in four zones, which are subdivided in subzones. The three 
first zones are based on the linguistic sign´s triplet and the fourth has an illustrative 
character. The first zone -the semantic zone- describes the signified of the LU (definition 
and connotations), the second -the phonological/graphematic zone- describes the LU´s 
signifier (LU´s pronunciation, prosodic properties and its spelling variants), the third zone 
-the cooccurrence zone- deals with the LUs´ syntactics and it consists of the 
morphological subzone (inflectional data), the syntactic (government pattern, part of 
speech and syntactic features),  the lexical (lexical functions), the stylistic (usage labels) 
and the pragmatic subzone (pragmatic clues), and the fourth zone -the illustrative zone- 
provides LU´s linguistic illustrations.  

ECD is a purely theoretical lexicon and it is characterized by its high lengthiness as 
well. Thus, our lexicographic work will focus on its two main versions: the DiCo 
(Dictionary of Collocations) and LAF (Lexique actif du français) dictionaries.   

Figure (2) represents the LU aΠΕΝΘΟΣ ‘MOURNING’ within the formalized version 
of the purely “theoretical” ECD: the DiCo, which is sort of a “simplified” and more 
formalized ECD and in which the lexical units are structured as a series of eight main 
fields: (i) Name of the unit, (ii) grammatical properties, (iii) semantic formula, (iv) 
government pattern5, (v) synonyms, (vi) semantic derivations and collocations, (vii) 

                                                            
3 For ECD in French cf. (Mel’čuk, Arbatchewsky-Jumarie, Elnitsky, Iordanskaja & Lessard 1984); 

(Mel’čuk, et al. 1988); (Mel’čuk, Arbatchewsky-Jumarie, Iordanskaja & Mantha 1992); (Mel’čuk, 
Arbatchewsky-Jumarie, Iordanskaja, Mantha & Polguère 1999). 

4 (Melchuk & Zholkovsky 1984). 
5 The government pattern description of the LU aΠΕΝΘΟΣ corresponds to the following table: 

aΠΕΝΘΟΣ 
Negative emotion (sentiment négatif):  ~ του ατόμου Χ για το γεγονός Ζ του ατόμου Υ  
X↔ I Y↔ II Z ↔III 
1. του Χ 1 για Ν 1 για Ν 
 2 του Ν   
ΧΙ1ΥΙΙ1 πένθος του Χ για Υ Το πένθος της Άννας για τον Γιάννη 
ΧΙ1ΥΙΙ2Ζ1 πένθος του Χ για Ζ του Υ Το πένθος της Άννας για το θάνατο του Γιάννη 
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examples and (viii) full idioms that include the LU (Polguère 2000: 519). The 
representation is based on the data collected through Dictionary of Standard Modern 
Greek (ΛΚΝ), and especially on the results of the advanced search application on the 
basis of definitions and examples of use including the keyword ΠΕΝΘΟΣ. The search has 
been limited to the description of the LU μεγάλη θλίψη εξαιτίας θανάτου αγαπητού, 
προσφιλούς κτλ. προσώπου (ΛΚΝ) ‘deep distress because of the death of a loved person’ 
of the vocable ΠΕΝΘΟΣ6 . The collocations and the semantic derivations are presented in 
an alphabetical order, while the pragmateme συλλυπητήρια and its LFs indications are 
marked here in grey for presentation purposes. As far as the metalanguage concerns, we 
have used French in order to follow faithfully the original language and English where 
we generate of ourselves non-standard LFs: 
 

a ΠΕΝΘΟΣ 
nom, neutr. 
sentiment négatif : ~ του ατόμου Χ για το γεγονός Ζ του ατόμου Υ με W 
ΧΙ1ΥΙΙ1, ΧΙ1ΥΙΙ2Ζ1 
{QSyn}θλίψη 
{A0 expression of sympathy for Y on Z}συλλυπητήριος 
{A0}πένθιμος 
{A0Locin a nation}εθνικό ~ 
{AntiVer.A1} βαρυπενθών (ironic) 
{CausMagnFact0}βυθίζομαι στο ~ 
{expression of sympathy for Y on Z}συλλυπητήρια 
{FinV0}βγάζω τα μαύρα 
{Magn expression of sympathy for Y on Z}βαθιά, θερμά<ολόθερμα συλλυπητήρια 
{Magn.A1}βουτηγμένος στο ~, βαρυπενθών (literary)< βουτηγμένος στα μαύρα 
{Magn}βαρύ ~ 
{MagnA0Locin Greek nation}πανελλήνιο ~ 
{MagnV0}βαρυπενθώ 
{Oper expression of sympathy for Y on Z} εκφράζω, απευθύνω, δίνω, στέλνω, λέω συλλυπητήρια
{to support X throught ~}συμπαραστέκομαι στο ~ 
{to sympathize with X in ~}συμμετέχω στο ~, συλλυπούμαι 
{V0}πενθώ, κρατάω ~ 
{Ver expression of sympathy for Y on Z} ειλικρινή<εγκάρδια<ολόψυχα συλλυπητήρια 
{X=Y´s husband}χήρος 
{X=Y´s wife who AntiV0}εύθυμη ~ (ironic) 
{X=Y´s wife}χήρα 
{Z= death}θάνατος 
Όλο το έθνος πενθεί (για) το θάνατο του ηγέτη. 

Figure 1: LU aΠΕΝΘΟΣ in DiCo 
 

Figure (3) represents in a more simplified way the LU aΠΕΝΘΟΣ in a LAF type 
dictionary proposed by Mel’čuk & Polguère aiming to the vocabulary learning of French 
(2007). LAF is the “popularized” version of the ECD which attempt to bridge the gap 

                                                                                                                                                                                 
 
6 The vocable ΠΕΝΘΟΣ includes also the LUs expressing ‘Period during which someone observes the 
customs of mourning’ and ‘external sign indicating mourning’ (ΛΚΝ). 
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between “theoretical” and “commercial” lexicography with regard to explanatory 
combinatorial lexicology in order to be as much as possible accessible to a public of non-
specialists (Polguère 2000: 522-3).   
 
a ΠΕΝΘΟΣ 
noun, neutral 
Negative emotion: ~ του ατόμου Χ για το γεγονός Ζ του ατόμου Υ με W 

 θλίψη 
Adjective for the expression of sympathy for Y for the Zσυλλυπητήριος 
Adjective πένθιμος 
Adjective for the ~ expressed in a nation εθνικό ~ 
Adjective for X who do not have deep ~ as (s)he should have βαρυπενθών (ironic) 
To make someone to get involved in deep ~ βυθίζομαι στο ~ 
expression of sympathy for Y on Z συλλυπητήρια 
To finish having ~ βγάζω τα μαύρα 
Adjective for the expression of sympathy for Y on Z to a high degree βαθιά, θερμά<ολόθερμα 
συλλυπητήρια 
Adjective for X who has deep ~ βουτηγμένος στο ~, βαρυπενθών (literary)< βουτηγμένος στα μαύρα 
Adjective for deep ~ βαρύ ~ 
Adjective for the ~ expressed in extensively in Greece πανελλήνιο ~ 
To have deep ~ βαρυπενθώ 
To express the sympathy for Y on Z εκφράζω, απευθύνω, δίνω, στέλνω, λέω συλλυπητήρια 
To support someone who has ~ συμπαραστέκομαι στο ~ 
To participate to the ~ of the X συμμετέχω στο ~, συλλυπούμαι 
To have ~ πενθώ, κρατάω ~ 
Adjective for the expression of sincere sympathy for Y on Z ειλικρινή<εγκάρδια<ολόψυχα 
συλλυπητήρια 
Noun for X who is husband of Y χήρος 
Noun for X who is wife of Y and do not have ~ εύθυμη ~ (ironic) 
Noun for X who is wife of Y χήρα 
Noun for Z θάνατος 
Όλο το έθνος πενθεί (για) το θάνατο του ηγέτη. 

Figure 2: LU aΠΕΝΘΟΣ in LAF 
 
 
4.2 PragμatLex 
 
PragμatLex is considered a monolingual coordinated dictionary (MCD) type (Blanco 
2001) in terms of that the translation equivalence forms part of its microstructure and it is 
provided linearly based on the whole microstructure information, which is characterized 
by formality and exhaustiveness concerning entries´ description. PragμatLex is structured 
in thirteen different sections and it is written in XML in order to be implementable in 
NLP systems.  

First, the lemma´s language is specified, so as the information provided to be within 
the indication <ARTICLE language="el"> information </ARTICLE language="el">. 
Following, the canonical form of the pragmateme is introduced as a lemma and its 
morphosyntax is indicated, that is the indication of the part of speech of lemma´s 
components based on Mel’čuk´s five-hold division: V(erb), N(oun), Adj(ective), 
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Adv(erb), and Claus(e) (Mel’čuk 2006c: 41). In the fourth section, the translation 
equivalence of the lemma is provided in the target language, for which a corresponding 
PragμatLex dictionary type is required. The following sections are dedicated to the 
assignation of the keyword(s), the SIT, the Speech act that the pragmateme performs, the 
semantic structure and the lexical functions of the pragmateme. In the tenth section –the 
so-called <CODA> - the extensions of the pragmateme that without adding any 
additional meaning to the pragmateme complement rhythmically are indicated. Finally, 
the synonyms and the antonyms of the pragmateme are provided, while the 
<PARADIGM> section is predicted for the indication of the extensions that a 
pragmateme may poses in its canonical form; in other words it concerns the 
decomposition of the local grammar that a lemma may includes.  

In the following figures (4 and 5) the pragmateme συλλυπητήρια and its Spanish 
translation equivalent condolencias are presented in the PragμatLex structure, 
respectively: 

 
<ARTICLE language="el"> 

<Lemma>Συλλυπητήρια</Lemma> 
<Morphosyntax>N</Morphosyntax> 
< TRANSLATION language="es">condolencias</ TRANSLATION language="es"> 
<Keyword>πένθος, κηδεία</Keyword> 
<SIT>expresión escrita u oral de compasión hacia alguien en duelo</SIT> 
<SPEECH ACT>compadecerse</SPEECH ACT> 
<SS>~ Χ[=of X, Aposs, Adj (p.ej. προεδρικά συλλυπητήρια)] a Υ por Ζ</SS>  
<LF> 

<Magn>βαθιά, θερμά<ολόθερμα</Magn>  
<Ver>ειλικρινή<εγκάρδια<ολόψυχα</Ver>  
<Oper>εκφράζω, απευθύνω, δίνω, στέλνω, λέω</Oper>  
<V0>συλλυπούμαι</V0>  
<A0>συλλυπητήριος</A0>  

</LF> 
<CODA> 

<01>Γεροί να είστε να τον θυμάστε</01>  
<02>Να ζήσετε να τον θυμάστε</02>  
<03>Ζωή σ΄ εσάς</03>  
<04>Ζωή σε λόγου σας</04>  

 </CODA> 
<SYNONYM>-</SYNONYM> 
<ANTONYM>συγχαρητήρια</ANTONYM> 
<PARADIGM>-</PARADIGM>  

</ARTICLE language="el"> 
Figure 3: Συλλυπητήρια in PragμatLex 

 
<ARTICLE language="es"> 

<Lemma>condolencias</Lemma>  
<Morphosyntax>N</Morphosyntax> 
< TRANSLATION language="el"> συλλυπητήρια</ TRANSLATION language="el"> 
<Keyword>duelo, funeral</Keyword>  
<SIT>expresión escrita u oral de compasión hacia alguien en duelo</SIT>  
<SPEECH ACT>compadecerse</SPEECH ACT>  
<SS>~ Χ[=of X, Aposs, Adj (p.ej. Condolencias presidenciales)] a Υ por Ζ</SS>  
<LF> 

<Magn>mayores<profundas</Magn>  
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<Ver>sentidas<sinceras<cordiales</Ver>  
<Oper>expresar, dar, manifestar, enviar,</Oper>  
<V0>condoler</V0>  

</LF>  
<CODA>Siempre lo recordaremos</CODA>  
<SYNONYM>pésame</SYNONYM>  
<ANTONYM>congratulaciones, felicitaciones</ANTONYM>  
<PARADIGM>-</PARADIGM>  

</ARTICLE language="es"> 
Figure 4: Condolencias in PragμatLex 

 
 

5. Discussion and perspectives 
 

In this paper we have presented a brief description of the theoretical framework of 
pragmatemes as well as an illustrative elaboration of the pragmateme συλλυπητήρια 
‘condolences’ within three lexicographical models; DiCo, LAF and PragμatLex.  

Given that there is no available Explanatory Combinatorial dictionary of Greek 
language and taking under consideration the high formality and structural exhaustiveness 
of PragμatLex, our future work will focus on the implementation of Greek pragmatemes 
within Blanco´s dictionary.  
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Περίληψη 
 
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η συστηματική λεξικογραφική επεξεργασία των 
επιθέτων που ανήκουν στη σημασιολογική τάξη <υλικό> στα πλαίσια της θεωρίας 
των Τάξεων Αντικειμένων του G. Gross και του μοντέλου των Μονόγλωσσα 
Συντεταγμένων Λεξικών του Blanco, όπως, επίσης, οι εφαρμογές που μπορεί να έχει η 
εν λόγω επεξεργασία τόσο στην αυτόματη μετάφραση όσο στην εκμάθηση ξένων 
γλωσσών.  
 
Keyword: lexical units, classes of objects, monolingual coordinated dictionaries, 
foreign language learning, machine translation 
 
 
1. Introduction 
 
There have been numerous taxonomies developed in order to classify adjectives 
applying different criteria, such as pragmatic (Kerbrat-Orecchioni 1980), ontological 
(Fellbaum, Gross & Miller 1993, Miller 1990), functional (Halliday M.  1985, Sinclair 
1990), among which special attention has been paid to the employment of either 
semantic (Chierchia & Mc Connell-Ginet 1990, Quirk, Greenbaum, Leech & Svartvik 
1985, Parsons 1990) or syntactic criteria (Bolinger 1967, Vendler 1968, Picabia 1978, 
Dixon 1991). However, a purely syntactic or semantic description of adjectives fails 
to meet the demands of NLP (Natural Language Processing), whose efficiency is 
based on the global description of language. These demands can be resumed to the 
mel’čukian tenet that a lexical unit X corresponds to the sum of a signified ‘X’, a 
signifier /X/ and the syntactics Σx of the pair ‘X’ and /X/, so as a lexical unit is the 
triplet X=‘X’;/X/;ΣX (Mel’čuk 1982). This tenet is accomplished by the electronic 
dictionaries model of Monolingual Coordinated Dictionaries (MCD) (Blanco 2001), 
in the microstructure of which among other information semantic classes – so called 
<Classes of objects>- based on syntactic criteria are provided. 

Once establishing these themes, the structure of this paper is as follows: in the 
second section the theoretical framework of Classes of objects will be briefly 
presented, in the third the <material> of adjectives will be described, in the fourth the 
lexicographic treatment of such adjectives within MCD will be outlined, in the fifth 
pedagogical and machine translation applications will be discussed and finally in the 
sixth section our conclusions and perspectives will be drawn.    
   

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1325-1332. Rhodes: University of the Aegean.
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2. <Classes of objects> 
 
Classes of objects (cf. among others Gross G.  1994a, Le Pesant & Mathieu-Colas 
1998) are homogeneous semantic classes based on syntactic criteria. Germs of Classes 
of objects (COs) introduced by G. Gross and systematically elaborated in the 
linguistic laboratory LLI1can be found in the Operator Grammar of Harris (1976) and 
in the Lexicon Grammar of M. Gross (1975).  

Harris´ arguments selected by an operator (predicate) present certain semantic 
homogeneity and syntactic regularity. Semantic homogeneity increased by M. Gross´ 
lexicon grammar, which describes predicates with the aid of syntactic-semantic 
features2. COs made a further step (cf. pyramid in illustration 1) providing a more 
precise classification by a retro alimented system which is based on the appropriate 
operators and on the concept that the semantic content of a predicate lays out its 
syntactic behavior. So as classes of arguments are defined by the predicates by which 
they are selected and the predicates, in their turn, are described by the arguments they 
select. 

 

 
Illustration1 Pyramid of semantic homogeneity of Args. 

 
Considering, for example, the predicate εξορύσσω ‘to mine’ within lexicon 

grammar we would obtain the following schema: 
 
εξορύσσω/N0:Hum/N1:Conc 

 
Although the above schema seems to be valid, semantic appropriateness problems 

are raised, such as: 
 
*εξορρύσσω καρέκλες ‘to mine chairs’ 
*εξορύσσω αεροπλάνο ‘to mine airplanes’ 
*εξορύσσω φορέματα ‘to mine dresses’ 
 
Such inappropriatenesses are to be eliminated by COs: the predicate εξορύσσω is 

considered as an appropriate operator selecting arguments that belong to the semantic 
class of <minerals>: 

 
εξορύσσω/N0:Hum/N1:Conc<minerals> 

                                                            
1 Actually called LDI http://www-ldi.univ-paris13.fr/.  
2 Conc(rete), Abst(ract), An(ima)l, Hum(an), Veg(etable), Loc(ative), Temp(oral). 

G. Gross
appropriate operators

Pred ↔Args

M. Gross
syntactic-semantic features

Harris 
operators
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In this way, nouns belonging to the <minerals> describe the εξορύσσωand 
εξορύσσωdefine nouns of <minerals>.  

Mentioned example could be characterized as prototypical, as in which a verb 
functions as a predicate. However, semantic classes of predicative adjectives can be 
also established according to a series of linguistic criteria such as support verbs, 
appropriate nouns or various transformations of an elementary phrase.  

Previous works on adjectives within CO are, among others, these by Valetopoulos 
(2003) in Greek and French adjectives and by Catena (2006) in Spanish and French 
adjectives.   
 
 
3. The semantic class <Material> 
 
The CO <Material>of predicative adjectives has been systematically elaborated by 
Catena (2006), on which our work is mainly underlies. Our work is limited in 
denominal predicative adjectives with N0mainly Conc, which are derived by nouns 
belonging to <material> and they are actualized by the support verb είναι ‘to be’ in 
order the composition material to be expressed.  

Catena (2006: 32-36) defines four subclasses of adjectives of <material>: 
 

i. <material: material> 
ii. <material: X contains Y> 

iii. <material: X produces Y> 
iv. <material: X looks like Y> 

 
The first subclass <material: material>contains adjectives that indicate the material 

of which a product is made of. Such adjectives can be replaced by the structure 
(φτιαγμένος) απόΝ<material>‘(made) of Ν<material>’. Modified nouns by such 
adjectives are mainly Conc<artfacts>: 

 
(1) Μεταλλική πόρτα ‘metallic door’ 

↔πόρτα (φτιαγμένη) από μέταλλο‘door (made) of metal’ 
 

The second subclass of adjectives <material: X contains Y>denotes that the 
modified noun contains certain material. Modified nouns by such adjectives are 
mainly Conc belonging to the <material> (2) or to the <aliment> (3) as well as 
metonymically can be Loc (4). It is worth mentioning that these adjectives can be 
quantified, in which the quantification concerns the quantity of the material Y that the 
N0 contains: 

 
(2) Ιωδιούχα άλατα ‘iodide salts’ 

άλατα που περιέχουν ιώδιο ‘saltsthatcontainiodine’ 
(3) Λιπαρό φαγητό ‘greasy food’ 

Φαγητό που περιέχει λίπος ‘food that contains grease’ 
(4) Αργιλώδες έδαφος ‘argillaceous ground’ 

Έδαφος που περιέχει άργιλο ‘ground that contains clay’ 
 
The third subclass <material: X produces Y>includes adjectives denoting that the 

N0 produces the material Y, by which the adjective is derived. N0 of this class are 
usually Loc (5) or Abst<industrial entity> (6): 
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(5) Πετρελαιοπαραγωγικές χώρες ‘oil producing countries’ 

Χώρα που παράγει πετρέλαιο‘Country which produces oil’ 
(6) Πετρελαιοπαραγωγική βιομηχανία‘oilproducingindustry’ 

Βιομηχανία που παράγει (και εκμεταλλεύεται)  πετρέλαιο  
‘Industrywhichproducesoil’ 
 

Finally, the adjectives of the fourth class <material: X looks like Y>indicate that 
the N0 that they modify presents stereotypical properties of the Y, from which they are 
derived. These properties are related mainly with the sensorial perception, such as 
color, touch, etc: 

 
(7) γαλακτώδης χυμός ‘milky fluid’ 

χυμός που μοιάζει με γάλα‘fluidwhichlookslikemilk’ 
 

However, the stereotypes associated with Y dispose of an inherent ambiguity, as 
they can be referred to different properties of Y. For example the adjective 
γαλακτώδης (7) can points either to the consistency or to the color of the milk. 
Although, such ambiguity would be eliminated by the creation of new subclasses for 
each property, such as <material: looks like Y: consistence> and <material: looks like 
Y: color>, it is not applied because these properties are analyzed in the corresponding 
semantic class <consistence> and <color>.  

Another problematic issue in the last subclass <material: X looks like Y> is the 
frozenness of metaphors. In lexicalized metaphors cases the adjectives are considered 
homophones and they are classified based on a new semantic content (8): 

 
(8) χρυσή επέτειος‘golden wedding anniversary’ 

χρυσός<duration>/N0:Tps<anniversary>‘golden’ 
 
 
4. Lexicographical treatment 
 
The predicative adjectives that belong to the <material>were processed according to 
the Monolingual Coordinated Dictionaries lexicographical model (Blanco 2001). 
Starting point of our lexicographical elaboration was the dictionary of adjectives by 
Papadopoulou & Anagnostopoulos (2013), which contains 9119 entries and provides 
inflectional codification and a listing of Spanish translation equivalents.  

The macrostructure of our dictionary of Greek predicative adjectives which belong 
to the <material> (henceforth MCDGR-ESAdj<Material>) was completed numbering 162 
entries, which correspond to a lexical unit. The macrostructure size was configured by 
the systematic annotation of the semantic classes <material>, which implied a 
systematic split of the ambiguous entries (9a-b, 10a-b). During the splitting of 
ambiguous entries, only the predicative adjectives that modify Conc and Loc3 N0s and 
belong strictly to the semantic class of <material>(10b) have been taken under 
consideration, so as cases such as 9c were excluded, respectively.  

 
(9) μεταλλικός 

a. <material: material>, i.e. μεταλλικό νόμισμα‘metal coin’ 

                                                            
3 Only for the subclass <material: produces Y>. 
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b. <material: XcontainsY>, i.e. μεταλλικά άλατα ‘mineral salts’ 
c. <material: X produces Y>, i.e. μεταλλική φωνή ‘metallic voice’ 
 

(10)  ασημένιος 
a. <material: material>, i.e. aσημένιο κουτάλι ‘silver spoon’ 
b. <material: X looks like Y>, aσημένια μαλλιά ‘silver hair’ 
 

The entries duplication apart from semantic criteria has been forced as well by the 
annotation of the diasystematic information (11a-b, 12). Useful tool for both COs and 
diasystematic annotations has stand the Dictionary of Standard Modern Greek4. 

 
(11) χρυσαφένιος 

a. <material: X looks like Y>, i.e. χρυσαφένια μαλλιά ‘pelo dorado’ 
b. <material: material>/pop(ular), i.e. χρυσαφένιο κολιέ ‘collar de oro’ 
 

(12) χρυσαφής 
<material: X looks like Y>, i.e.χρυσαφιά κλωστή ‘hilo dorado’ 
 

The above information has functioned as axis for the linear and thusly accurate 
indication of the translation equivalence (13), of which the initial database was 
lacking:  

 
(13) χρυσός 

a. <material: material>/ES:de oro, i.e. χρυσό δακτυλίδι ‘gold ring’ 
b. <material: X looks like Y >/ES: dorado, i.e. χρυσή άμμος ‘golden sand’ 

 
To sum up, totally 162 predicative adjectives <material> have been processed. The 

corresponding number of adjectives assigned in each subclass of <material> is 
presented in the following table: 

 
Semantic class No entries 
<material: material> 90 
<material: contains Y> 43 
<material: produces Y> 12 
<material: looks like Y> 17 
TOTAL 162 

Table 1MCDGR-ESAdj<Material>in numbers  
 

 
5. Pedagogical and machine translation applications  
 
The main objective of the COs model is the compilation of electronic dictionaries for 
NLP applications (Buvet & Grezka 2009), such as MT (machine translation) and 
CALL (Computer-assisted language learning). 

On the one hand, dictionaries based on COs are available for use in MT systems 
because of their formal structure and the detailed syntactic-semantic description on 
the basis of predicate-arguments structures (Gross G. 1992, Gross G.  1995, Blanco & 
Buvet 2001, Buvet & Blanco 2000). MT systems require correspondence modules 

                                                            
4http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/search.html.  
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between source (L1) and target language (L2). These modules can be provided by 
Monolingual Coordinated Dictionaries (Blanco 1999, 2001), that is COs dictionaries 
of each language which provides linearly the translation equivalence according to 
syntactic-semantic properties. MCDGR-ESAdj<Material>in combination with a MCDES-

GRAdj<Material> can be incorporated in a MT system. 
On the other hand, COs dictionaries can be also used in language learning- either 

first, second or foreign language (Gross G. 1994b, Gross & Vivès 2001, Blanco, 
2004), and especially in CALL due to their electronic format. Specifically the MCDs 
can be utilized as a useful lexicographical tool for comprehension and expression 
needs by providing a series of morphological, syntactic, semantic, diasystematic and 
translation equivalence information and it can assist the current genre-based 
pedagogy5as well. Considering that in descriptive texts there is often a frequency of 
conceptual relations for attributes, states, instances, and specifications and that the 
surface text should reflect a corresponding density of modifiers(De Baugrande & 
Dressler 1981: 184)and that adjectives are modifiers by definition—because of their 
specific SSynt-behavior (Mel’cuk 2009: 50) the macro and microstructure of MCDGR-

ESAdj<Material>is applicable in a genre-based approach, and especially in assisting the 
learners´ quests of <material> related adjectives for both production and reception 
purposes. 

 
 

6. Conclusions and perspectives 
 

MCDGR-ESAdj<Material>concerns a systematic lexicographic treatment of predicative 
adjectives belonging to the semantic class of <material>. Language learning 
assistance and machine translation are defined as its main applications. However, in 
the course of this work two main challenges are posed that will constitute the 
perspectives of our future work: first, the evaluation of translation accuracy between 
Greek and Spanish and, second, the effectiveness of our dictionary in learning Greek 
process.   
 
 
References 
Blanco, X. 2001. “En dictionnaires électroniques et traduction automatique espagnol-

français.” Langages 143: 49-70. 
Blanco, X. 1999. Lexicographie Bilingue Français-Espagnol et Classes d’Objets. 

Bellaterra: Servei de Publicacions de la Universitat Autònoma de Barcelona. 
Blanco, X. 2004. “Repères pour l'enseignement des langues sur objectifs spécifiques à 

partir de la lexicographie informatique.” In Études de Linguistique Appliquée. 
Paris: Didier Érudition. 

Blanco, X., and P. Buvet. 2001. “Classes d’objets et traduction automatique.” In A. 
Clas, H. Awaiss and J. Hardane (eds), L’Éloge de la Différence: la Voix de l’Autre. 
Montréal/Beyrouth: Aupelf-Uref. 

Bolinger, D. 1967. “Adjectives in English: attribution and predication.” Lingua 18: 1-
34. 

Buvet, P., and X. Blanco. 2000. “De l’analyse syntactico-sémantique du lexique à la 
traduction automatique.” BULAG 25: 69-87. 

                                                            
5For genre-based approach cf. among others (Cope & Kalantzis 1993, Halliday & Hasan (1985) and in 
Greek (Γεωργακοπούλου & Γούτσος 2011, Αρχάκης 2005). 



[  1331  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

Buvet, P., and A. Grezka. 2009. “Les dictionnaires électroniques du modèle des 
classes d’objets.” Langages 176: 63-79. Paris: Armand Colin. 

Catena, A. 2006. Contribución a la Formalización del Adjetivo para la Traducción 
Automática Español-Francés. PhD Dissertation, Universidad Autónoma de 
Barcelona. 

Chierchia, G., and S. McConnell-Ginet. 1990. Meaning and Grammar: An 
Introduction to Semantics. Cambridge, MA: The MIT Press. 

Cope, B., and M. Kalantzis. 1993. The Powers of Literacy: A Genre Approach to 
Teaching Writing. Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 

De Baugrande, R., and W. Dressler. 1981. Introduction to Text Linguistics. London & 
New York: Longman. 

Dixon, R. M. 1991. A New Approach to English Grammar on Semantic Principles. 
Oxford: Clarendon Press. 

Fellbaum, C., Gross, D., and K. Miller. 1993. “Adjectives in WordNet.” In G. A. 
Miller, R. Beckwith, C. Fellbaum, D. Gross, and K. Miller (eds), Five Papers in 
WordNet, Technical Report, Cognitive Science Laboratory, 26-39. Princeton 
University. 

Gross, G. 1994a. “Classes d'objets et description des verbes.” Langages 115. Paris. 
Gross, G. 1992. “L'environnement traductionnel, actes du colloque de Mons.” In 

Forme d'un Dictionnaire Électronique. AUPELF-UREF. 
Gross, G. 1994b. “Un outil pour le FLE : les classes d'objets.” In Actes du Colloque 

FLE de mai 1992. Lille: Presses Universitaires de Lille. 
Gross, G. 1995. “Une sémantique nouvelle pour la traduction automatique - les 

classes d'objets.” In La tribune des industries de la langue et de l'information 
électronique. Paris. 

Gross, G., and R. Vivès. 2001. “La description en termes de classes d'objets et 
l'enseignement des langues.” Langue française 131. 

Gross, M. 1975. Méthodes en Syntaxe. Paris: Hermann. 
Halliday, M. A., and R. Hasan. 1985. Language, Context and Text: Aspect of 

Language in a Social Semiotic Perspective. Oxford: Oxford University Press. 
Halliday, M. 1985. An Introduction to Functional Grammar. London: Arnold. 
Harris, Z. S. 1976. Notes du Cours de Syntaxe. Paris: Le Seuil. 
Kerbrat-Orecchioni, C. 1980. L’ Enonciation. De la Subjectivité dans le Langage. 

Paris: Armand Colin. 
Le Pesant, D., and M. Mathieu-Colas. 1998. “Les classes d' objets.” Langages 131. 

Paris: Larousse. 
Mel’cuk, I. 2009. “Dependency in natural language.” In Polguère, and I. Mel’cuk 

(eds), Dependency in Linguistic Description, 1–110. Amsterdam and Philadelphia: 
John Benjamins. 

Mel’čuk, I. 1982. Towards the Language of Linguistics. München: Wilhelm Fink. 
Miller, G. A. 1990. “WordNet: an on-line Lexical Database.” In Special Issue of 

International Journal of Lexicography 3 (4). 
Papadopoulou, E., and G. Anagnostopoulos. 2013. “A model procedure for the 

enrichment and the evaluation of the Greek Nooj module: The case of 
morphological properties and translation equivalence of Greek adjectives.” In M. 
Silberztein, A. Donabédian, and V. Khurshudia (eds), Formalizing Natural 
Languages with NooJ. Cambridge Scholars Publishing. 

Parsons, T. 1990. Event in the Semantics of English: A Study in Subatomic Semantics. 
Cambridge: MIT. 

Picabia, L. 1978. Les Constructions Adjectivales en Français. Genève: Droz. 



[  1332  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Quirk, R., S. Greenbaum, G. Leech, and J. Svartvik. 1985. A Comprehensive 
Grammar of the English Language. Longman. 

Sinclair, J. 1990. Collins Cobuild English Grammar. Glasgow: HarperCollins. 
Valetopoulos, F. 2003. Les Adjectifs Prédicatifs en Grec et en Français: De l’ 

Analyse Syntaxique à l’ Élaboration des Classes Sémantiques. Thèse de 3e cycle, 
Paris 13. 

Vendler, Z. 1968. Adjectives and Nominalizations. The Hague: Mouton. 
Αρχάκης, Α. 2005. Γλωσσική Διδασκαλία και Σύσταση των Κειμένων. Aθήνα: 

Πατάκης. 
Γεωργακοπούλου, Α., και Δ. Γούτσος. 2011. Κείμενο και Επικοινωνία. Αθήνα: 

Πατάκης. 
 
	
 



 
 

OΥΡΑΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ/ΟΥΡΑΝΩΣΗ ΣΤΙΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ  
ΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΣΟΒΙΕΤΙΚΗΣ EΝΩΣΗΣ ΣΕ ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΜΕ ΤΑ EΛΛΗΝΙΚΑ 

Αικατερίνη Πάππου-Ζουραβλιόβα 
Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

apappou@uowm.gr 
 
 

Abstract 
 

In this article a brief description of the Modern Greek dialects which are spoken nowadays in the 
former republics of the Soviet Union is presented: 1) The dialect of South-Eastern Ukraine 
Greeks near the city of Mariupol and the villages around it. 2) Pontiac dialects of the Georgian 
Greeks. 3) The dialect of Thrace – the dialect of the Karachol village (Crimea). Some 
linguageographical and statistical information concerning the above regions is presented. Main 
attention is given to the palatalization of consonants in all these dialects. Different types and 
stages of palatalization analyzes of this phonetic phenomenon as a main in many dialects of 
Modern Greek are considered.  
 
Λέξεις-κλειδιά: διάλεκτος, ιδίωμα, σύμφωνο, ουράνωση, ουρανικοποίηση, κύρια άρθρωση, 
συμπληρωματική.  

 
 

Στόχος της εργασίας μου είναι να παρουσιάσω  το φαινόμενο ουράνωσης ως ένα από τα κύρια 
στοιχεία των νεοελληνικών διαλέκτων που μέχρι σήμερα ομιλούνται από Έλληνες της 
Ουκρανίας, Ρωσίας και Γεωργίας (Πάππου-Ζουραβλιόβα, 1999: 495-504)1. 

 
1. Γλωσσογεωγραφικά, στατιστικά και ιστορικά στοιχεία των Ελλήνων της Ουκρανίας, 
Ρωσίας και Γεωργίας - Κατανομή των διαλέκτων  

 
2. Οι τρεις Νεοελληνικές Διάλεκτοι (ΝΕ): μαριουπολίτικη, ποντιακή, θρακιώτικη στον 
προφορικό λόγο 

 
Πρωτότυπα κείμενα προφορικού λόγου των ελληνόφωνων Ελλήνων που είναι εγκαταστημένοι 
στις περιοχές της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (ΣΕ): Μαριούπολη (Αζοφική της ΝΑ Ουκρανίας), 
Καύκασο (Γεωργία και Ν.Ρωσία), Κριμαία (Ουκρανία). 

 
2.1 Μαριουπολίτικη διάλεκτος (ΜΔ) 
 
Σύμφωνα με τη δική μας ταξινόμηση (Zhuravleva,1982), η Μαριουπολίτικη διάλεκτος 
αποτελείται από 5 ομάδες ιδιωμάτων. Κάθε ομάδα έχει ιδιώματα 2-4 χωριών πέριξ της πόλης 
Μαριούπολης: 

                                                            

1  Πιο αναλυτικά βλ. Πάππου-Ζουραβλιόβα Αικ. Οι Έλληνες της Σοβιετικής Ένωσης και οι Διάλεκτοί τους. 
Πρακτικά 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Λευκωσία, 17-19 Σεπτεμβρίου 1999. University Studio 
Press. Θεσσαλονίκη, 2001, σσ. 495-504. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1333-1346. Rhodes: University of the Aegean.
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α) ιδίωμα Καράκουμπα (Κ), όπου ανήκουν ιδιώματα της κωμόπολης Νόβαγια Καράκουμπα, 
των χωριών Στάραγια Καράκουμπα και Μπουγάσου 

β) ιδίωμα Σαρτανά (Σ), όπου ανήκουν προάστια της Μαριούπολης Σαρτανά, χωριά 
μακεντόνοβκα και Τσουρμαλίκ. 

γ) ιδίωμα Μπολσόι Γιανισόλ (ΜπΓ), όπου ανήκουν ιδιώματα της κωμόπολης Μπολσόι 
Γιανισόλ, των χωριών Κωνσταντινόπολ, Στίλα. 

δ) ιδίωμα Μάλιι Γιανισόλ (ΜΓ), όπου ανήκουν ιδιώματα των χωριών Μάλιι Γιανισόλ, 
Τσάρνταχλου, Νόβο-Γιανισόλ. 

ε) ιδίωμα Ουρζούφ-Γάλτα (ΟυΓ) όπου ανήκουν ιδιώματα των χωριών Ουρζούφ και Γιάλτα. 
 
Στην πόλη Μαριούπολη οι μισοί Έλληνες ομιλούν ελληνικά (ρουμαίικα < Ρωμιώς) και οι 

μισοί κριμαιοτατάρικα. Αλλά όλοι ονομάζουν τον εαυτό τους «γκρέκι» = Έλληνες και 
αισθάνονται ως Έλληνες. Λένε:  «Έίμαστε ρουμαίοι!» και πολύ περήφανοι. Η λέξες «πόντιος» 
και «ποντιακά» είναι άγνωστες. Όλα τα μαριουπολίτικα ιδιώματα, παρ’ όλες τις διαφορές τους, 
έχουν πολλά κοινά χαρακτηριστικά και σύμφωνα με αυτά δημιουργούν μια ιδιαίτερη 
περιφερειακή διάλεκτο της νεοελληνικής, συγγενή με τα βόρεια ιδιώματα (Sergiévskii1934, 
Chernyšéva 1957, Belétskii 1969,  Zhuravlióva 1982, Συμεωνίδης, 1999).  

Η ΜΔ ομιλείται στην πόλη Μαριούπολη και σε 18 ελληνόφωνα χωριά πέριξ της πόλης 
(νομός Ντονιέτσκ ΝΑ Ουκρανία). Συνολικά, στην Αζοφική μένουν περίπου 110 χιλ. Έλληνες 
(ελληνόφωνοι και ταταρόφωνοι). Και οι δύο ομάδες Ελλήνων/ Ρωμαίων είναι χριστιανοί 
ορθόδοξοι. Οι ελληνικοί αυτοί πληθυσμοί μετακινήθηκαν από την Κριμαία τον 18ο αιώνα 
(1778), με διαταγή της Μεγάλης Αικατερίνης. 

 
 

2.2 Ποντιακή διάλεκτος (ΠΔ, 3 ομάδες ιδιωμάτων) 
 
Η Ποντιακή διάλεκτος ομιλείται:  
 

α)  στη Γεωργία (περιοχές: Τσάλκα, Τετριτσκάρο, Σοχούμ  
β)  στη Ν.Ρωσία (νομοί: Σταυρούπολη και Κρασνοντάρ)  
γ)  στην Κριμαία (η πόλη Συμφερούπολη και χωριά Ακρόπολ’, Πόντος) 
 
Συνολικά, σήμερα σ’ αυτές τις περιοχές κατοικούν πάνω από 10 χιλ Έλληνες (ελληνόφωνοι 

και τουρκόφωνοι). Λένε: «Είμαστε Πόντιοι» και ο καθένας ξέρει, από που ήρθε: από Καύκασο, 
όπου κατέφυγαν από τον Πόντο (Τραπεζούντα, Κερασούντα, Σαμσούντα κ.λ.). Τα δύο 
αναφερθέντα χωριά της Κριμαίας, Ακρόπολ και Πόντος, είναι καινούρια χωριά τα οποία 
ιδρύθηκαν από τους Έλληνες του Καυκάσου τα τελευταία χρόνια (1991-1995), εξαιτίας του 
πολέμου στη Γεωργία. Οι κάτοικοί τους προέρχονται από τον Πόντο σε διάφορες περιόδους του 
19ου αιώνα. 

 
 

2.3 Θρακιώτικη διάλεκτος/ιδίωμα (ΘΔ) 
 

Oμιλείται μόνο σε ένα χωριό Καραčόλ’ (< τουρκ.kara- ‘μαύρος’ + čol ‘στέπα’ ) του νομού 
Μπελογκόρσκ (65 χμ ανατολικά της Συμφερούπολης της Κριμαίας). Αυτονομάζονται ως 
Ρωμιοί, Ρωμνοί. Πρόκειται για 150 οικογένειες από την Ανατολική Ρουμελία, οι οποίοι 
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κατέφυγαν στην Κριμαία μετά από ρωσσοτουρκικό πόλεμο το 1878 (από το προσωπικό αρχείο 
της Αικ. Παππου-Ζουραβλιόβα, προφορική αφήγηση των αδερφών Κλάβα και Ευδοκία 
Κασέγιεβα του χωριού Καραčόλ’: Κριμαία, χωριό Καραčολ’, Ιούλιος 2008). 
 
 
3. Οι όροι «ουρανικοποίηση» και «ουράνωση» 

  
Πριν αναλύσουμε τις Νεοελληνικές Διαλέκτους στο πλαίσιο φωνητικής φωνολογίας, είναι 
απαραίτητο να διευκρινίσουμε μερικούς όρους και ορισμένα στοιχεία που χρειάζονται στην 
έρευνα.  

 
3.1 Στο πλαίσιο της φωνητικής 

  
«Ουράνωση είναι μετατροπή συμφώνων σε ουρανικά» (Μπαμπινιώτης 1998: 1300). Το 
φαινόμενο ουρανικοποίησης/ουράνωσης, με απλά λόγια, σημαίνει μαλακότητα συμφώνων σε 
συγκεκριμένες θέσεις και χαρακτηρίζεται ως κατηγορία μαλακότητας/σκληρότητας. Συνήθως τα 
σύμφωνα γίνονται μαλακά, όταν βρίσκονται πριν από μπροστινά φωνήεντα [i], [e] (κιόλας, 
γύρος ,) ή πριν από [j], το οποίο προέρχεται από το [i], μάτια > [μάτjα] > [μάt’’α], ή πριν από κ, 
π. τ, όπως στα βόρεια ελληνικά οδιώματα: βρίσκω > βρίšκου, σκύλος > šκύλος κ.λ. 
(Παπαδόπουλος 1926: 27). Ουρανικό σύμφωνο, με απλά λόγια σημαίνει «μαλακό» και 
δημιουργείται όταν η ράχη της γλώσσας ανεβαίνει πάνω και αγγίζει τον ουρανίσκο ( < λατ. 
palátum ‘ουρανίσκος’), «σύμφωνο που αρθρώνεται στον ουρανίσκο» (Λεξικό Κοινής 
Νεοελληνικής 987). Η άρθρωση των μαλακών συμφώνων είναι γνωστή. Την περιγράφουν όλοι 
οι επιστήμονες με τον ίδιο τρόπο.  

Ως φαινόμενο, η ουρανικοποίηση/ουράνωση είναι ένα παλιό στοιχείο της φωνητικής των 
ινδοευρωπαϊκών γλωσσών (βλ. Trubetskoi 1960, Martné 1960, Jakobson και άλλες εργασίες), 
στις αρχαίες γλώσσες (αρχαία ελληνικά και παλαιοσλαβικά, βλ.Borisénko 1971). 

 
 

3.2 Στο πλαίσιο της  φωνολογίας 
 

Για πρώτη φορά τη φωνολογική ερμηνεία των ουρανικοποιημένων και των ουρανικών έδωσε ο 
Ν. Τρουμπετσκόι (Trubetskoi 1960:150-160). Οι ουρανικοί ήχοι δημιουργούν ανεξάρτητη τάξη 
και πραγματώνουν τα φωνήεντα, δημιουργώντας τη συστοιχία «μαλακότητας/σκληρότητας». 

Σύμφωνα με την κατάταξη των συμφωνικών φωνημάτων, ο Α. Martine (1960: 97-101, 155-
160) αναφέρει ότι η συστοιχία «μαλακότητας-σκληρότητας» πραγματώνεται σε σειρές και τα 
φωνήματα που ανήκουν σε αυτή τη συστοιχία είναι ουρανικοποιημένα, ενώ τα ουρανικά 
φωνήματα σχηματίζουν ξεχωριστή ουρανική τάξη. 

Το θέμα αυτό αναφέρεται βεβαίως και στα ερμηνευτικά και γλωσσολογικά λεξικά. Στο 
λεξικό του Γ. Μπαμπινιώτη, σελ. 1299: αναφέρεται το λήμμα «ουρανικό: π.χ. το κ στο κήπος, το 
γ στο γέρος, το χ στο χέρι, το γκ στο έγκυρος», και στη σελ. 1300 αναφέρεται το λήμμα 
«ουράνωση». Στο Λεξικό της ΚΝΕ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, σσ. 987, 
988 διερμηνεύονται οι λέξεις «ουρανικός», «ουρανίσκος» και «ουράνωση». Απουσιάζει η λέξη 
ουρανικοποίηση. Παντού σημειώνονται οι έννοιες των λέξεων ουρανικός, ουρανίσκος και 
ουράνωση. Και εξηγείται η άρθρωση των ουρανικών γενικά. Όμως η διαφορά της ουράνωσης 
από την ουρανικοποίησης δεν σημειώνεται σε ερμηνευτικά αναφερθέντα λεξικά. Μήπως διότι 
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δεν είναι εξειδικευμένα και δεν στοχεύουν να διερμηνεύουν όλους τους όρους. Αντίθετα στο 
λεξικό του Ντέϊβιντ Κρύσταλ (σσ. 300-301), αναφέρεται το λήμμα «ουρανικοποίηση/ 
ουράνωση», δίνεται λόγος και για την ουρανικοποίηση και παραπέμπει στη ρωσική γλώσσα, 
όπου τα «ουρανικοποιημένα σύμφωνα με δευτερεύουσα άρθρωση λειτουργούν ως φωνήματα». 
Στα ρωσικά λεξικά, π.χ. στο Γλωσσολογικό Εγκυκλοπαιδικό Λεξικό (1990,  357) 
περιλαμβάνονται οι δύο όροι: палатализáция [palatalizátsyja] (< αγγλ., γαλλ.  palatalisation) 
‘ουρανικοποίηση’ και палатáция [palatátsija] (< λατ. palatum ‘нёбо’‘ουρανίσκος’) ‘ουράνωση’.  

Υποθέτουμε επειδή στα ρωσικά ουρανικοποιούνται σχεδόν όλα τα σύμφωνα, αποτελούν 12 
ελάχιστα ζεύγη φωνημάτων μαλακότητας/ σκληρότητας και μόνο ένα σύμφωνο /j/ (γράμμα «й»: 
май ‘Μάιος’, μήνας, ή φθόγγος [j]) = δεύτερο μέρος των ‘γιοτισμένων’ «я», «ё»,  «е», «ю») 
είναι ουρανικό φώνημα /j/ (π.χ., я [jia]= [γιά] ‘εγώ’, моё  [majó]= [μαγιό]‘το δικό μου’, ель 
[jel’]= [γιελ] ‘έλατο’ юг [juk]= [γιοúκ] ‘νότος’ (με αηχοποίηση στο τέλος της λέξης [g > k] κ.ά. 
(Avanésov 1956: 155, 186-191). 

 
 

3.3 Η διαφορά των ουρανικοποιημένων και ουρανικών συμφώνων και του φαινομένου 
ουρανικοποίησης/ουράνωσης 

 
Ο όρος ουρανικοποιημένο σύμφωνο σημαίνει ότι η ουρανικοποίηση («μαλακότητα») είναι 

συμπληρωματική άρθρωση στην κύρια. 
Ο όρος ουρανικό σύμφωνο σημαίνει ότι η ουράνωση («μαλακότητα») είναι κύρια άρθρωση  

του συμφώνου (Avanésov 1956:143-144,170-182). Στο σημείο αυτό έγκειται η ουσία της 
διαφοράς των ουρανικοποιημένων συμφώνων από των ουρανικών και της ουρανικοποίησης από 
της ουράνωσης. 
 
 
3.4 Στα ρωσικά σε σύγκριση με νέα ελληνικά  

 
Στα ρωσικά η ουρανικοποίηση (μαλακότητα) είναι συμπληρωματική άρθρωση της βασικής. Γι’ 
αυτό τα σύμφωνα μένουν οδοντικά (t’, d’, s’, z’, n’, l’ κτλ), αλλά ουρανικοποιημένα και όχι 
ουρανικά. 

Έτσι, π.χ. το σύμφωνο [t’] /t’/ έχει τα εξής χαρακτηριστικά: εμπροθογλωσσικό δοντικό, 
κλειστό, άηχο, ουρανικοποιημένο, και το αντίστοιχο [ t] /t / έχει τα ίδια χαρακτηριστικά, μόνο 
αντί ουρανικοποιημένο είναι μη ουρανικοποιημένο: [mat’] ‘μητέρα’ – [mat] ‘αθλητικό στρώμα’. 
Παραδείγματα με άλλα ζεύγη ουρανικοποιημένων και μη ουρανικοποιημένων φθόγγων 
/φωνημάτων: 

 
[n’] – [n]= /n’] –/n/: [kon’] ‘άλογο’ -   [kon] ‘παρτία χαρτιών’  

[l’] – [l]= /l’/- /l/: быль [byl’] ‘αληθινή ιστορία’ –был [byl] ‘ήταν’ 

[s’] – [s]= /s’/-/s/: сюдá [s’udá]  ‘εδώ’ -   судá [sudá] ‘καράβια’   

[r’] – [r]= /r’/ -/r/: жарь‘τηγάνησε’ – жар  ‘ζέστη’     κ.ά. 

Και στα ελληνικά υπάρχουν «μαλακά» σύμφωνα: “[κ’], [γ’], [χ’],[n’], [l’]: [ γ’éros] γέρος, 
[k’ima] κύμα, [χ’jóni] χιόνι, [ljóno] λιώνω, «ουρανικοποίηση: k, g, x, g, n, l > [k’, g’, x’, g’, n’, 
l’] (Σετάτος,1974, 9-10,15). H ‘μαλακότητα’ είναι βασική άρθρωση, όμως  είναι φθόγγοι, δεν  
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είναι φωνήματα. Και το πιο σημαντικό: δεν συναντώνται στο τέλος της λέξης, δηλαδή δεν 
υπάρχουν δύο λέξεις, όπου η μία να τελειώνει σε ουρανικό και η άλλη σε μη ουρανικό, δύο 
λέξεις που τα ακρινά σύμφωνα να διαχωρίζονται μόνο με ουράνωση: ουρανικό/μη ουρανικό 
(όπως στα ρωσικά). Αυτό δείχνει ότι η ουράνωση εξαρτάται από το φωνήεν (τα σύμφωνα 
προφέρονται ως ουρανικά μόνο  όταν βρίσκονται πριν από  μπροστινά φωνήεντα [i],[e].  

Γι’ αυτό είναι σημαντικό να τονίσουμε, ότι τα  αναφερθέντα ζεύγη της ρωσικής γλώσσας 
διακρίνονται όχι μόνο ως φθόγγοι (όπως στα ελληνικά), δηλαδή στο πλαίσιο της φωνητικής,  
αλλά και ως φωνήματα, δηλαδή στο πλαίσιο της φωνολογίας.  Και αλλάζουν όλο το φωνολογικό 
σύστημα της ρωσικής γλώσσας. Στα ελληνικά ουρανικοί και μη ουρανικοί φθόγγοι διακρίνονται 
μόνο στο πλαίσιο της φωνητικής (Σετάτος, 1974: 9-10, 15). 

 
 

3.5 Φωνολογική ερμηνεία της ουρανικοποίησης/ουράνωσης 
 
Η φωνητική μελέτη των συμφώνων δεν είναι από μόνη της ικανή να ερμηνεύσει το φαινόμενο 
«μαλακότητας/σκληρότητας», γι’ αυτό είναι απαραίτητη η μελέτη ολόκληρου του φωνολογικού 
συστήματος για τον καθορισμό της θέσης τους. Χρειάζεται η σύγκριση όχι απομονωμένων 
συμφώνων που έχουν διαφορά και προκαλούν δυσκολίες, αλλά ολόκληρων κατηγοριών, 
χρειάζεται εξήγηση των συμφώνων σε όλο το σύστημα, πώς λειτουργούν τα σύμφωνα μεταξύ 
τους, τι σχέσεις έχουν. Σύμφωνα με τον Trubetskói (1960, 59), «το φωνολογικό σύστημα της 
οποιασδήποτε γλώσσας είναι σαν κόσκινο που κοσκινίζει όλα όσα λέμε». Τότε διακρίνονται  
ιδιαιτερότητες του κάθε φωνητικού συστήματος. Μερικές φoρές και αυτά τα φαινόμενα, τα 
οποία στην αρχή φαίνονται ως ίδια, γνωστά και απλά, πρέπει να τα αναλύσουμε, όχι μόνο σε 
φωνητικό, αλλά και σε φωνολογικό επίπεδο για να δούμε τη λειτουργία μέσα σε όλο το 
σύστημα. Έτσι, όπως αναφέραμε παραπάνω, μπορούν να φανούν στην προφορά ως όμοια τα 
μαλακά και τα σκληρά σύμφωνα στα ρωσικά και στα ελληνικά, όμως στα ελληνικά  δεν είναι τα 
ίδια σκληρά και τα ίδια μαλακά. Το πιο βασικό δεν είναι ο βαθμός σκληρότητας ή μαλακότητας, 
αλλά τι ρόλο διαδραματίζει η φωνητική αυτή διαφορά σε κάθε σύστημα. Π.χ. στα ελληνικά η 
σκληρότητα ή μαλακότητα των συμφώνων εξαρτάται από το φωνήεν που ακολουθεί το 
σύμφωνο: μπροστά από πισινά φωνήεντα προφέρονται σκληρά σύμφωνα (λάδι, λόγος, λουτρό), 
όμως μπροστά από μπροστινά φωνήεντα προφέρονται μαλακά σύμφωνα (χιόνι, χιόνια, χρόνια, 
μαλλιά, κιόλας). (Trubetskói 1960: 144-154, Jakobson 1961: №4). 

Στα ρωσικά σκληρά και μαλακά προφέρονται όχι μόνο μπροστά από μπροστινά φωνήεντα [i], 
[e], που είναι μία από βασικές θέσεις της ουρανικοποιήσης, αλλά και μπροστά από πισινά 
φωνήεντα [a], [o], [u], (t’á]žes’t ’βάρος, [t’ó]mnyi σκούρος, t’úl’ τούλι), δηλαδή ανεξάρτητα 
από τη φωνητική «γειτονιά», δηλαδή στις ίδιες περιπτώσεις, στο τέλος της λέξης προφέρονται 
σκληρά και μαλακά (мат  [mat] αθλητικό στρώμα – мать  [mat’] μητέρα). 

Αυτή η διαφορά στην προφορά παίζει σημαντικό ρόλο και στη διαφοροποίηση της σημασίας 
των δύο λέξεων ( mel – mel’ ‘κιμωλία’ – ‘ξέρα’, [úgal]- [úgal’] ‘γωνία’ – ‘κάρβουνο’, b – b’: 
[byl] – [byl’] ‘ήταν’ -  ‘αληθινή ιστορία’,  [šest] –[šest’] ‘έξι’ – ‘ο κοντός’ κ.ά. (βλ. για τις θέσεις  
διαφοροποίησης των ). «Η αντίταξη των σκληρών και μαλακών συμφώνων δεν αποτελεί 
χαρακτηριστικό σε πολλές γλώσσες, στη ρωσική όμως φωνητική η αντίταξη αυτή είναι το πιο 
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σημαντικό φαινόμενο, η βάση του ρωσικού φωνολογικού συστήματος» (Reformátskii 2002: 
179)2.  

 
 

4. Ουρανικοποίηση/ουράνωση στις νεοελληνικές διαλέκτους της πρώην Σοβιετικής 
Ένωσης 
 
Πρώτα αξίζει να σημειώσουμε ότι ουρανικοποιημένα/ουρανικά συμφώνα υπάρχουν σε όλες τις 
διαλέκτους της τέως Σοβιετικής Ένωσης: στην Ποντιακή, στη Μαριουπολίτικη και στο 
Θρακιώτικο ιδίωμα της Κριμαίας. Και αρκετά αλλάζουν την εικόνα προφοράς τους, την εικόνα 
προφορικού λόγου. Ουρανικοποίηση/ουράνωση είναι ένα από τα κύρια φαινόμενα των ΝΕ 
διαλέκτων της πρώην Σοβιετικής Ένωσης.  
 
4.1 Ουρανικοποίηση/ουράνωση στην ΜΔ  
 
Καταρχήν επισημαίνουμε, ότι το φαινόμενο ουρανικοποίησης και ουράνωσης αποτελεί 
κυρίαρχο στοιχείο στη δομή της Μαριουπολίτικης Διαλέκτου (ΜΔ), σε βαθμό που ξεχωρίζει από 
την Ποντιακή Διάλεκτο και Θρακιώτικο ιδίωμα. Μάλιστα παρουσιάζει θαυμαστή ποικιλία 
μορφών ουρανικοποίησης/ουράνωσης σε όλα τα ιδιώματά της και σε όλα τα εξελικτικά στάδια. 

Πρώτα στοιχεία για τα ουρανικοποιημένα/ουρανικά σύμφωνα συναντάμε στην εργασία του 
Καθηγητή του Λένινγκραντ (σήμ. Αγία Πετρούπολη) Μ. Sergiévskii (1934: 533-587), ο οποίος 
μελέτησε το ιδίωμα Σαρτανά της ΜΔ. 

Αλλά η πρώτη επιστήμονας που ασχολήθηκε  συστηματικά με το φαινόμενο της 
ουρανικοποίησης/ουράνωσης ήταν η Καθηγήτρια του Πανεπιστημίου του Κιέβου Τ. Černyšéva 
(1958:115-120), η οποία μελέτησε αναλυτικά την ύπαρξη αυτών των συμφώνων στο ιδίωμα 
Ουρζούφ-Γιάλτα της Μ.Δ. και διαπίστωσε αυτό το φαινόμενο σε παλατογραφήματα. Εμείς 
παρουσιάσαμε φωνολογική ερμηνεία της ουρανικοποίησης/ουράνωσης στο ιδίωμα 
Καράκουμπα, συγκρίναμε με άλλα ιδιώματα και δώσαμε την ταξινόμηση των ιδιωμάτων της 
ΜΔ, σύμφωνα με την ύπαρξη και απουσία των ουρανικοποιημένων και μη ουρανικοποιημένων 
συμφώνων (Zhuravléva 1980: 52-62, Πάππου-Ζουραβλιόβα 2009: 125).  

 
 

4.1.2 Είδη oυρανικοποίησης/ουράνωσης στα μαριουπολίτικα 
 

Στα μαριουπολίτικα ιδιώματα ουράνωση υφίστανται τα υπερωϊκά [k], [x],  τα δοντικά  [t], [d], 
[s], [z], το προστριβόμενο [ts], το πλευρικό [l] και το ρινικό [n].  
 

(1)   κ > t’ > t’’ > č  πριν από  [i], [e],  
         π.χ.: κέρατο >  t’ératu > t’’ératu >  
         čératu, κερί > t’ir’y > t’t’irý > čirý, και > t’i > t’’i  > či  (σύνδ.) 

                                                            

2  Ουρανικοποιημένα σύμφωνα προκαλούν μεγάλες δυσκολίες, απορίες σε Έλληνες που μαθαίνουν ρωσικά και 
γενικά στην εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας ως ξένης. Στην εκμάθηση της προφοράς των ρωσικών συμφώνων 
είναι απαραίτητο να δώσουμε όλη την προσοχή στη σωστή προφορά των μαλακών και σκληρών συμφώνων σε αυτά 
τα ελάχιστα ζεύγη μέσα σε αυτές τις διπλές λέξεις, όπως αναφέραμε παραπάνω. Γιατί όταν τα προφέρουν έχοντας 
κατανοήσει τη σημασία των λέξεων, τότε καταλαβαίνουν τα λάθη που κάνουν.  
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        (το) καλοκαίρι > kalt’irý > k’alt’’irý > kalčirý > kalčér 
        Κυριακή < t’iryt’i > t’iryt’’i > t’iryči 
(2)  χ  > š πριν από [i], [e],  
        π.χ.: χαίρομαι > šérumin, νύχι > nyš, έχει > eš >  
        ješ, χελιδόνι > šiliδόn > šilδόn,  χίλλια > šýl’a >  šýla, 
        ντρέχει (< αρχ. εντρέχει) > dρεš 
(3)   σ  > š [i], 
        π.χ.:  κεράσι > t’iráš,  συρίζω > širizu > šurizu 
(4)  ψι > pš,  
        π.χ.: ψυχί >  pšy, ανέψια > anépša  
(5)  ξι  > kš,  
         π.χ.   οξ(ε)ιάδα >  ukšáδa, ξυρίζω > *kširizu > kšurizu 
(6)  σκ(σχ)  > šκ >  šč,  
         π.χ.:  βοσκίζω > vuškizu > vuščizu, σκιάδιν > šciáδi > ščaδ >   
         ščαθ, Παρασκευή > paraškivi >  paraščivi, κόσκινο > kóšknu >  
         kóščinu  
  
(7) α) τj  > t’ > t’’ > máča, π.χ.: μάτια > mát’a (ιδιώματα Σαρτανά, Μπολσόι Γιανισόλ, 

Ουρζούφ-Γιαλτα) > mát’’a  (ιδίωμα Καράκουμπα) > máča (iδίωμα Μάλιι Γιανισόλ)    
β) d +j > d’ > dž : δόντια  >  δόνd’α  >  δόνdžα 
γ) κj  > t’, π.χ.: θηλύκια > θylýt’a  
δ) νj  > n’, π.χ.:  χιόνια > šón’a 
ε) λj  > l’, π.χ.: κεφάλια  > t’f’al’a >  ft’ál’a 
στ) σj  > š, π.χ.:  κεράσια  > t’iráša 
ζ) τσ  > č, π.χ.: κορίτσα > kuriča 
η) ζj  >  ž, π.χ.: τραπέζια > trapéža  
 
 

4.1.3 Στάδια ουράνωσης 
 

Ξεχωρίζουμε τρία στάδια εξέλιξης της ουρανικοποίησης και ουράνωσης των συμφώνων στα 
ιδιώματα της Μαριούπολης. 

Ι στάδιο:  κ  > t’   
ΙΙ στάδιο: t’  >  t’’ 
ΙΙΙ στάδιο: t’’ > č. 
 
Δηλαδή: k (πριν  από  i, e) →   t’  →   t’’  →    č κ  > t’  >  t’’ > č,  (αναλυτικά βλ  παρακάτω 

στην παράγραφο  «Συγκριτική ανάλυση...»). 
Παρακάτω αναφέρουμε παραδείγματα προφορικoύ λόγου ανά διάλεκτο και ιδίωμα 

(παροιμίες, αινίγματα, ξόρκια, τα οποία συλλέξαμε επιτόπου από κατοίκους της Αζοφικής, του 
Καυκάσου και της Κριμαίας, κατά τα έτη 2000-2010). 
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4.1.3.1 Ιδιώματα της Μ.Δ. της ΝΑ Ουκρανίας 
 

α) χ > š 

- Atý eš makrý šer (ιδιώματα Σαρτανά, Καράκουμπα, Μάλιι Γιανισόλ) 

- Ati ješ  makri š’er’ (ιδιώματα Ουρζούφ-Γιαλτα και Μπολσόι Γιανισόλ). 

Σκρ. στα ελληνικά: Αυτή έχει μακρύ χέρι. 

β) κ > t’ > t’’ > č 

- Τu psár miris as tu t’if ál’ (ιδιώματα  Ουρζούφ-Γιάλτα, Μπ.Γιανισόλ’) 
-  Τu-psár miriz ap tu t’f ál’   (ιδίωμα Σαρτανά)   
-  Τu- psár miris as tu ft’’al  (ιδίωμα Καράκουμπα)   
-  Τu psar mris as tu fčal/čfal  (ιδίωμα Μ.Γιανισόλ’). 
 
t’ifál’ > t’ifál’ > t’ifál >   ft’al > ft’’al > čfal 
 
Στα ελληνικά: Το ψάρι μυρίζει από το κεφάλι.  
 
γ) σκ > šκ  > šč: 
      
- Mávru  škly, áspru škly, óla pa  én éna (ιδίωμα Σαρτανά)  
- Mávru  ščil’ý, áspru ščil’ý, óla ta ščil’ýja  pa  én éna (ιδίωμα Καράκουμπα). 
- Mávru  škil’i, áspro škil’i  ul   pa jen éna (ιδιώματα Ουρζούφ-Γιάλτα και Mπολσόι 
Γιανισόλ). 
- Mávru  škly, áspru škly,  ul   pa en éna (ιδίωμα Μάλιι Γιανισόλ). 
 
Στα ελληνικά:  
Μαύροι σκύλοι, άσπροι σκύλοι, όλοι οι σκύλοι μια ενιά.  
                          

Αίνιγμα:  
Pánu pita, pulits t’’n, 
Κátu pita, pulits t’’n. 
Άrmata furén t’i áθrapus t’’enεν.  
               Τi  en ató? 
                      

- t’’en  < *t’i  en (t’’i < kai , en < είναι) ‘δεν είναι’  
- πουλίτς < πουλάκι: 1) ουράνωση [κ > τς] πριν από i     2) σίγηση τελικού [i]. 
             

Μετάφραση στα ελληνικά: 
Πάνω πετάει – πουλάκι δεν είναι, 
Κάτω πετάει – πουλάκι δεν είναι, 
Άρματα φοράει και άνθρωπος δεν είναι 
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Ξόρκια: 
κ > ts > *t’ > t’’ πριν απί [i] 
         α) Manýtsa m, manýtsa m, 

  Val tu skamnits   sas, 
  Furkál tu spitits sas… 
 

Μετάφραση στα ελληνικά: 
Μανίτσα μου, μανίτσα μου, 
Βάλε το σκαμνάκι σας, 
Σκούπισε το σπιτάκι σας. 
 
      β)Vái,  Θyjós t’’i  Panaigia (και > t’’), 
        Δos tyn zabúnsa ija…… 
Μετάφραση στα ελληνικά: 
Ω, Θέε και Παναγία, 
Δώσε την άρρωστη υγεία.... 
 
 

4.2 Ποντιακά (ΠΔ) 
  

Πρώτα από όλα πρέπει να σημειώσουμε, ότι το θέμα της ουρανικοποίησης/ουράνωσης ως 
φαινομένου και την ύπαρξη των ουρανικοποιημένων/ουρανικών συμφωνούν στα ποντιακά των 
περιοχών της πρώην Σοβιετικής Ένωσης (Καυκάσου: Γεωργίας και Νότιας Ρωσίας) δεν το 
μελέτησε κανείς. Σ’ αυτή την εργασία αναφέρουμε τις πρώτες πληροφορίες γι’ αυτό το θέμα. 

Στα ιδιώματα της ΠΔ στην πρώην Σ.Έ. το φαινόμενο της ουρανικοποίησης/ουράνωσης δεν 
συναντάται συστηματικά, όπως στα μαριουπολίτικα, δηλαδή είναι σποραδικό φαινόμενο. 
Ουρανικοποιούνται μόνο μερικά σύμφωνα.  

 
 α) χ > š            

- Atý eš makri šer (Απχαζία: Σόχουμ). 
- Ati ješ  makri š’er’i (Ν.Ρωσία: Σταυρούπολη, Κρασνοντάρ) 
- Ati ješ  makri š’er (Γεωργία: Tsálka,Tetritskáro). 

 
Σκρ. στα ελληνικά: Αυτή έχει μακρύ χέρι. 
 
β) l > l’ 
α) To psari škil’ázi  ap’to  kefál’i (Σόχουμ  (Απχαζία, Καύκασος)). 
           β) To psar xalán/ ap to kefál/kifál’. (Σταυρούπολη, Κρασνοντάρ (Ν.Ρωσία) 
          γ) To psar pozévkete ap’to kefál’.(Tsálka,Tetritskáro  ( Γεωργία). 
        Άλλα παραδείγματα της ποντιακής  του Κρασνοντάρ: 
χιόνι > šon, τρέχει > treš,  σκοινή >  škini, αλλά:   Παρασκεύη > paraskivi. 
 
γ) σκ > šk 
- Mávro  škil’in, áspro škil’in, ól én éna (Σταυρούπολη, Κρασνοντάρ (Ν.Ρωσία)  
- Mávra  škil’a, áspra čkil’a, óla én iδio (Απχασία: Σόχουμ). 
-Mávro  skil’ion, áspro skil’ion, ól én éna (Γεωργία: Tsálka,Tetritskáro). 
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4.3 Θρακιώτικα 
 
Όπως και στα ποντιακά, έτσι και  στο θρακιώτικο ιδίωμα Καρατσόλ της Κριμαίας, το θέμα της 
ουρανικοποίησης/ουράνωσης μέχρι σήμερα δεν έχει ερευνηθεί καθόλου. 

Και πάλι, όπως και στα ποντιακά, το φαινομενο αυτό παρουσιάζεται, σε σύγκριση με τη ΜΔ, 
σποραδικά. Μόνο μερικά σύμφωνα του θρακιώτικου ιδιώματος ουρανικοποιούναι.  

  
l > l’ πριν από [i] 
-To psar  vromi pe to kefál’. (Κριμαία, χωριό  Κaračól’ ). 
- κουρτσέλ’ (κορίτσι) 
 
σκ > šκ 

Mávru škili, áspru škili, óla en iδιa. 
t’ > t’ πριν από  [i] 
 káθa forá  äiávniška (< áñ÷. äéáâáßíù) t’i  (< êáé) éklega    
 
Μετάφραση στα ελληνικά: 
Κάθε φορά πήγαινα και έκλεγα. 
 
 

5. Συγκριτική ανάλυση της ουρανικοποίησης/ουράνωσης (μαλακότητας) 
 

5.1 Αρθρωτικός χαρακτηρισμός και διαφορά ουρανικοποίησης και ουράνωσης 
 

5.2 Τύποι και στάδια ουρανικοποίησης/ουράνωσης, σχέση με άλλα φωνητικά φαινόμενα  
 
- πριν από [e, i]: κεφάλι: ke/ki > *k’ifál’i > * κ’iφάλ’> *t’ifál’   > t’fal’ > ft’al / fčal/čfal 
- πριν από [j < i]: k > t’, tj, kj > t’, dj, gj > d’, sj > š, zj > ž, cj > č, x > š, sk > šk > šč. 
 

Πίνακας 1: Συγκριτικός πίνακας ουράνωσης των συμφώνων 

ΝΕ  Μαριουπολίτικα ιδιώματα
 Σαρτανά, Καράκουμπα Μάλιι Γιανισόλ
 Ουρζούφ-Γιάλτα,   
 Μπολσόι Γιανισόλ   

χεις ešs/ječs/jéšis éšis Ešs 
χιόνια šόn’a šόn’a šόn’a 

κόσκινο 
kóškinu/kóščin/ 
kóščnu kóščinu kóšknu 

κερί čiri/ čiri/ čiri čirý čirý 

κεφάλι čifál/čifál’/čifál’ ft’’al čfal 
σπίτια spit’a spit’’a Spiča 

δόντια 
δónd’a/ δónd’a/ 

δónd’a δónd’’a δóndž’a 
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5.2.1 Στάδια ουράνωσης 
 
Ξεχωρίζουμε τρία στάδια εξέλιξης της ουρανικοποίησης και ουράνωσης των συμφώνων στα 
ιδιώματα της Μαριούπολης 

        k + i, e      →   t’      →   t’’  →    č:          κέρατο →   t’eratu  →    t’’eratu  →    čeratu 
        t  + j          →    t’  →   d’’    →   č::           μάτια          mat’a    mat’’a       mača 
        d + j          →  d’  →  d’’      →   dž          δόντια       ond’a    δond’’a        dondža 
Τα τρία στάδια της εξέλιξης της ουρανικοποίησης και της ουράνωσης των συμφώνων 

φαίνονται ανά ιδίωμα στον παρακάτω πίνακα: 
 

Πίνακας 2 
 ΚΝΕ Σαρτανά, Καράκουμπα Μάλιι
  Ουρζούφ- Γιανισόλ
  Γιάλτα,   
  Μπολσόι   
  Γιανισόλ   
 K t’ t’’ Č 

k+i, e → t’ → t’’ → č Κέρατο t’ératu t’’ératu Čératu 
t+j → t’ → d’’ → 

č Μάτια mát'a mát’’a Máča 
d+j → d’ → d’’ → dž Δόντια δónd’a δónd’’a Δόndža 

 
Πίνακας 3: Ουράνωση συμφώνων των ιδιωμάτων της Μαριούπολης  
            σε σύγκριση με τα ελληνικά ιδιώματα της Ελλάδας 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Σύμφωνα με την παραπάνω ανάλυση σε ό,τι αφορά το φωνηεντικό σύστημα πιο κοντά στην 

KΝΕ βρίσκεται το ιδίωμα Καράκουμπα και ακολουθούν, κατά σειρά απομάκρυνσης, τα 
ιδιώματα του Ουρζούφ-Γιάλτα, το ιδίωμα Μπολσόι Γιανισόλ, το ιδίωμα του Σαρτανά και το 
ιδίωμα Μάλιι. 

Όπως αναφέραμε παραπάνω, την ύπαρξη ουρανικοποιημένων συμφώνων στο ιδίωμα του 
χωριού Σαρτανά μελέτησε ο Μ. Σεργκιέφσκι, ενώ την ύπαρξη ουρανικοποιημένων συμφώνων 
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στο ιδίωμα των χωριών Ουρζούφ και Γιάλτας μελέτησε η Τ. Τσερνισόβα, στη βάση των 
παλατογραφημάτων, και εξήγησε  την εξέλιξη των ουρανικοποιημένων συμφώνων σε ουρανικά. 

Εμείς μελετήσαμε το θέμα της ουρανικοποίησης και ουρανωσης σε όλα τα ιδιώματα της ΜΔ.  
Όμως ο Μ. Σεργκιέφσκι δεν έχει δίκιο όταν σημειώνει ότι στο ιδίωμα των χωριών Μάλιι 
Γιανισόλ και Τσερντακλί «τα φωνητικά φαινόμενα δεν ολοκληρώθηκαν, όπως έγινε για το 
ιδίωμα του χωριού Σαρτανά. 

Είναι αλήθεια ότι δεν διευκρινίζει για ποια φωνητικά φαινόμενα μιλάει. Όμως, εάν εννοούμε 
το φαινόμενο της ουράνωσης σε ό,τι αφορά στην εξέλιξή του στο ιδίωμα του Μάλιι Γιανισόλ, το 
αποτέλεσμα της εξέλιξής του ήταν η δημιουργία σειράς προστριβόμενων συμφώνων ως 
τελευταίου σταδίου της ουράνωσης.·Αυτή η εξέλιξη δεν παρατηρείται σε κανένα άλλο ιδίωμα 
της διαλέκτου της Μαριούπολης και βάσει αυτού διαφέρει από όλα τα άλλα ιδιώματα της 
διαλέκτου. Και το πιο πρόσφατο υλικό, το οποίο συγκεντρώσαμε το 2002-2005, μαρτυρά την 
τροπή του υπερωικού k > t’ και συμφωνεί με τις περιγραφές που δίνουν στις εργασίες τους οι Μ. 
Sergiévskii, Τ. Černyšéva, Α. Belétskii, Α. Garkavéts, G. S. Henrich. Το διαπιστώνουν και τα 
παλατογραφήματα της μελέτης της Τ. Černyšéva. 

Είναι βασικό τα ιδιώματα της διαλέκτου της Μαριούπολης να μελετηθούν μεταξύ τους και να 
ταξινομηθούν στο εσωτερικό της διαλέκτου, καθώς είναι πολλά σε αριθμό και παρουσιάζουν 
διαφορές, να μελετηθεί η εξέλιξή τους και η σταθερότητα που παρουσιάζουν, παρόλο το 
αλλόγλωσσο περιβάλλον μέσα στο οποίο βρίσκονται και μακριά από την επίδραση της ΚΝΕ. 
Συμφωνούμε με τον Χ. Συμεωνίδη, ο οποίος στο βιβλίο του για τη διάλεκτο της Μαριούπολης 
σημειώνει «θα έπρεπε να βασιστεί σε εσωτερικά περισσότερο κριτήρια, δηλαδή στις διαφορές 
της ομιλίας των χωριών μεταξύ τους, παρά στην απόκλιση που παρουσιάζουν από την ΚΝΕ, που 
δεν μπορεί να αποτελεί τη βάση για την επισήμανση των διαλεκτικών διαφοροποιήσεων». 

Δεν συμφωνούμε με τη θέση τον Καθ. Δ. Τομπαΐδη (Συμεωνίδης & Tομπαΐδης 1999:16), ότι 
«το k δεν τρέπεται σε t’ πριν από μπροστινά φωνήεντα στα ιδιώματα Κράσναγια Πολιάνα, 
Ραζντόλνογιε και Μαξίμοφκα και σε άλλα». Καθώς επίσης διαφωνούμε με την άποψη του Καθ. 
Χ. Τζιτζιλή σχετικά με ουρανικοποιημένο δοντικό σύμφωνο t’’ και υπερωϊκό [κ’]. Είμαστε 
σίγουροι ότι ως αποτέλεσμα της ουράνωσης στα μαριουπολίτικα ιδιώματα υπάρχει το δοντικό 
ουρανικοποιμένο [t’] ή  ουρανικό [t’’] στη θέση του υπεροϊκού [κ’].  

Είμαστε σίγουροι ότι ως αποτέλεσμα της ουράνωσης στα μαριουπολίτικα ιδιώματα (εκτός 
από μερικές λέξεις) υπάρχει το δοντικό ουρανικοποιμένο [t’] ή \ουρανικό [t’’] στη θέση του 
υπερωϊκού [κ’]. 
 
 
6. Συμπεράσματα 
 
Τα συμπεράσματά μας έχουν ως εξής: 

Α. Η ουρανικοποίηση/ουράνωση εντοπίζεται και στις τρεις διαλέκτους: μαριουπολίτικη, 
ποντιακή και θρακιώτικη. 

Όμως στη μαριουπολίτικη διάλεκτο είναι κύρια ιδιαιτερότητα του συμφωνικού συστήματος, 
η οποία την ξεχωρίζει από τις άλλες διαλέκτους όχι μόνο της περιοχής Αζοφικής, του Καυκάσου 
και της Κριμαίας, αλλά και από όλες τις διαλέκτους της ελληνικής γλώσσας. Επειδή: 

 
1) αυτό το φαινόμενο λειτουργεί πιο συστηματικά στη μαριουπολίτικη διάλεκτο 
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2) υπάρχει σε όλα τα ιδιώματα της Μαριουπολίτικης Διαλέκτου, δηλαδή σε όλες τις 5 ομάδες 
ιδιωμάτων  

3) η ποικιλομορφία των ιδιωμάτων της ΜΔ δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθήσουμε την 
εξέλιξη του φαινομένου (της ουράνωσης), τα στάδια «μαλακότητας» των συμφώνων. 

 
Β. Εδώ μπορεί να προκύψει το ερώτημα: Γιατί το φωνητικό αυτό υπάρχει σε όλα τα ιδιώματα 
της ΜΔ και λειτουργεί μέχρι σήμερα στην Αζοφική, στην Ουκρανία, μέσα στο σλαβικό 
γλωσσικό παρόλο που δεν υφίστανται την επίδραση της ελληνικής γλώσσας; 

Εδώ προβάλλουν δύο πιθανές απαντήσεις: 
1) δυνατή εσωτερική δομή της ελληνικής γλώσσας γενικά, δηλαδή διατηρήθηκαν από παλιά 
2) πιθανή επίδραση του σλαβικού γλωσσικού περιβάλλοντος, της ρωσικής γλώσσας στην 

μακρόχρονη ζωή (235 χρόνια) στην Αζοφική της ΝΑ Ουκρανίας, όπου μέχρι και σήμερα ο 
περισσότερος πληθυσμός μιλάει ρωσικά. Επειδή στα ρωσικά η ουράνωση αποτελεί βασικό 
χαρακτηριστικό διαχρονικά. 

Μάλλον και οι δύο λόγοι συνέβαλαν σ’ αυτό το φαινόμενο, συμπλήρωσε ο ένας τον άλλο. 

Γ. Σήμερα με την ευκαιρία αυτή, θα ήθελα ξανά να παρατηρήσω ότι η ΜΔ σύμφωνα με την 
φωνολογία της, την γραμματική και το λεξιλόγιο της είναι ανεξάρτητη νεοελληνική διάλεκτος 
της ελληνικής γλώσσας και μάλιστα με σιγουριά μπορούμε να πούμε ότι είναι πέμπτη διάλεκτος 
της ελληνικής γλώσσας μετά την ποντιακή, την τσακωνική, κατω-ιταλική και καππαδοκική. 
Αυτό φαίνεται από τις εργασίες όχι μόνο των ξένων συναδέλφων, αλλά και των Ελλήνων 
Γλωσσολόγων. Την ίδια άποψη έχουν οι επιστήμονες άλλων ειδικοτήτων (λαογράφοι, ιστορικοί, 
μουσικοί, χορογράφοι, ποιητές και συγγραφείς). 
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Abstract 
 
This research aims to contrastive analysis of two accent systems: Russian and Greek, 
in the teaching of Russian in Greek-speaking audience. The first part presents the 
characteristics of the Russian accent system, in the second part the Greek accent 
system’s rules are developed and the third part is devoted to comparing these two 
systems, reporting similarities and identifying differences. An important part is the 
analysis and classification of the errors on the accent, which the Greeks do when 
dealing with learning Russian and the methodological advice that is suggested based 
on the results of the research on errors arisen.  
 
Λέξεις-κλειδιά: τόνος, κινητικότητα, προφορά, ρωσικά, ελληνικά, ομοιότητες, 
διαφορές, λάθη 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
1.1 Αντικείμενο της έρευνας 
 
Το αντικείμενο της μελέτης μας είναι ο λεξικός τόνος σε δύο ινδοευρωπαϊκές 
γλώσσες: στα ρωσικά και στα νέα ελληνικά. Συγκεκριμένα, η εργασία αυτή 
υπαγορεύεται από τη μία πλευρά από την έλλειψη της συγκριτικής εργασίας σε αυτόν 
τον τομέα και από την άλλη, από την ανάγκη να οριστούν θέματα «Ρωσικού λεξικού 
τόνου σε σύγκριση με του νεοελληνικού» όχι μόνο στο πρακτικό μάθημα ρωσικής 
γλώσσας ως ξένης, άλλα και στα θεωρητικά σλαβικά μαθήματα «Φωνητική  
φωνολογία  της ρωσικής  γλώσσας  σε σύγκριση με τη νεoελληνική», «Ζητήματα 
ρωσικής γραμματικής σε σύγκριση με τη νεοελληνική», «Σλαβική γλωσσολογία» , 
«Αντιπαραθετική γλωσσολογία (με βάση τη ρωσική και ελληνική γλώσσα)»1,  
«Σλαβική παλαιογραφία», «Σλαβική Γλωσσολογία», τα οποία διδάσκονται σε 
φοιτητές και  πτυχιούχους στα Πανεπιστήμια της Ελλάδας. 
 
 
1.2 Στόχος της μελέτης 
 
Στόχος της μελέτης, είναι να διαπιστωθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές των δύο 
γλωσσών αναφορικά με τη δομή και τους κανόνες λειτουργίας των συστημάτων 
τονισμού τους. Το θέμα είναι πολύ δύσκολο αλλά και όχι πολύ βαθιά μελετημένο στο 
πλαίσιο της σύγκρισης. Μεγαλύτερη έμφαση έχει δοθεί στην ανάπτυξη των 
χαρακτηριστικών του συστήματος τονισμού της ρωσικής, για τον λόγο, ότι  η ρωσική 
                                                            
1 Βλ. για παράδειγμα: Οδηγό Σπουδών του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών  του Πανεπιστημίου 
Δυτικής Μακεδονίας. Ακαδημαϊκό έτος 2010-2011.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1347-1360. Rhodes: University of the Aegean.
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στο σύνολό της αποτελεί μια σύνθετη γλώσσα, η οποία απαρτίζεται από πολλούς και 
αντικρουόμενους πολλές φορές κανόνες, κάτι που διαφαίνεται και στους κανόνες του 
τονικού της συστήματος.  
 
 
1.3 Μεθοδολογία της έρευνας 
 
Στη διδασκαλία της φωνητικής της ρωσικής γλώσσας σε Έλληνες φοιτητές, 
χρησιμοποιούμε την αντιπαραθετική μέθοδο, διότι η σύγκριση των ακουστικών και 
αρθρωτικών χαρακτηριστικών της μητρικής και της υπό εκμάθηση γλώσσας, βοηθάει 
πολύ στην ανάπτυξη των μεθοδολογικών τεχνικών  στην παιδαγωγική διαδικασία.  
Η σύγχρονη γλωσσολογική έρευνα δεν είναι δυνατή χωρίς την  αντιπαραθετική  
μελέτη των αντικειμένων. Το βασικό στοιχείο της γλωσσολογικής αντιπαράθεσης 
είναι η ανίχνευση των ταυτόσημων2 και αντίθετων3 συγκρινόμενων φαινομένων της 
γλώσσας, με άλλα λόγια, των ομοιοτήτων και των διαφορών, οι οποίες έχουν 
δημιουργηθεί στη γλώσσα (F.de Saussure 1977:119). 

Στη μελέτη αυτή χρησιμοποιούμε την σύγχρονη αντιπαραθετική ανάλυση (Gak 
1983) των φωνητικών φαινομένων δύο συστημάτων γλωσσών: της ρωσικής (ρωσική, 
ουκρανική και λευκορωσική, ανήκουν στην υποομάδα των ανατολικών, σλαβικών 
γλωσσών, της σλαβικής ομάδας) (Kondrashov 1956) και της νεοελληνικής, οι οποίες 
ανήκουν στην ινδοευρωπαϊκή οικογένεια (Συμεωνίδης 2000: 15-35, R.S.P. Beekes 
2004: 45-73) και αποτελούν γλώσσες με μακρινή συγγένεια.  

Η μελέτη είναι προσανατολισμένη στην από δύο σκοπιές περιγραφή του τόνου στη 
ρωσική και τη νεοελληνική γλώσσα. Το θεωρητικό μέρος (φωνητική φωνολογία της 
ρωσικής γλώσσας) βασίζεται στη θεωρία της Φωνολογικής Σχολής της Μόσχας, 
ιδρυτές της οποίας ήταν οι P.S. Kuznetsov, R.I. Avanesov, V.N. Sidorov, Α.Α. 
Reformátskij κ.ά. 

Πηγή του πρακτικού μέρους αποτέλεσε το υλικό της επεξεργασίας και της 
συλλογής αποτελεσμάτων, μέσα από την πολυετή συνεργασία με Έλληνες φοιτητές. 
Εξ’ ου και ο εθνικά προσανατολισμένος χαρακτήρας της εργασίας αυτής: στοχεύει 
και απευθύνεται στο ελληνικό κοινό (Zhuravleva 2011: 63-67). Όσον αφορά στο 
μέρος της διδασκαλίας της φωνητικής της ρωσικής ως ξένης και την προφορά της 
βασιζόμαστε στις θεωρίες των δύο Φωνολογικών Σχολών της Ρωσίας: της Μόσχας 
και της Αγίας Πετρούπολης και στις έρευνες των διάσημων γλωσσολόγων N.S. 
Trubetskoj (1960), R. Ο. Jakobson (1985). 

Μέχρι σήμερα είναι γνωστές μόνο λίγες αντιπαραθετικές έρευνες της ρωσικής και 
νεοελληνικής γλώσσας (στα ελληνικά και στα ρωσικά) (Πάππου-Ζουραβλιόβα, 2003, 
Zhuravleva 2006: 110-115, της ίδιας 2007 :101-105, Πάππου-Ζουραβλιόβα 2007 
κ.α.). Η μη επαρκής αντιπαραθετική έρευνα των δύο προαναφερθέντων γλωσσών και 
η απουσία συστηματικής, αντιπαραθετικής περιγραφής της ρωσικής και της 
νεοελληνικής, αποτέλεσε έναν από τους κύριους λόγους της συγγραφής αυτής της 
έρευνας.  

Είναι γνωστό, ότι η αντίληψη και η κατανόηση του προφορικού λόγου 
αποδεικνύεται πολύ δυσκολότερη από την κατανόηση του γραπτού λόγου. Εάν κάτι 
είναι γραπτό, δηλαδή τυπωμένο σε χαρτί, μας δίνει τη δυνατότητα να επιστρέφουμε 
συχνά στη δομή του κειμένου και να ξανασκεφτούμε το νόημα και την ανάλυση των 
πληροφοριών που δίνονται μέσα από αυτό, ενώ ο προφορικός λόγος απαιτεί την 

                                                            
2 интегральных  <  λατ. integer 
3 дифференциальных < λατ. differentia 
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ανάλογη κατανόηση και την άμεση αντίδραση. Βάσει αυτού, απαιτεί πολύ υψηλότερο 
επίπεδο ευχέρειας στην προφορική δραστηριότητα. Από την άλλη πλευρά, τους 
σπουδαστές ενδιαφέρει, όχι μόνο να ακούν, αλλά και να καταλαβαίνουν σωστά. Και 
αυτό καθορίζει την κρισιμότητα των ζητημάτων διδασκαλίας της προφοράς και 
αποτελεί εγγύηση της αβίαστης αλληλοκατανόησης κατά τη διαδικασία της 
επικοινωνίας. Γι’ αυτό, όχι μόνο στο αρχάριο επίπεδο, αλλά και καθ όλη τη διάρκεια 
εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας ως ξένης, είναι απαραίτητη η εργασία επάνω στο 
πολύπλοκο σύστημα της φωνητικής και στην αφομοίωση των προφορικών κανόνων 
της ρωσικής λογοτεχνικής γλώσσας, συμπεριλαμβανομένου και του τονισμού, των 
λειτουργικών ιδιαιτεροτήτων του ρωσικού ηχητικού συστήματος, με αποτέλεσμα την 
προφορική συνομιλία. Παράλληλα, οι εργασίες στη φωνητική πρέπει οπωσδήποτε να 
συνδυαστούν με την εργασία πάνω στην προφορά και τον επιτονισμό, η οποία τελικά 
θα οδηγήσει στην αντίληψη της φωνητικής-φωνολογίας ως ένα ενιαίο επίπεδο 
(Bernshtein 1975). 

Προτείνεται  ότι, αν αυξήσουμε στους φοιτητές το βαθμό επίγνωσης  της 
φωνητικής της γλώσσας, θα βελτιωθεί η επίδοσή τους στην προφορά και ορθογραφία 
και τελικά θα βοηθηθούν να μάθουν τη ρωσική πιο εύκολα και, ακόμα, θα 
διευκολυνθούν για στην εκμάθηση της ρωσικής ως ξένης, η οποία, όπως φάνηκε 
μέχρι σήμερα, είναι πιο δύσκολη γλώσσα σε σύγκριση όχι μόνο με δυτικές, αλλά και 
με τις άλλες σλαβικές γλώσσες που διδάσκονται τώρα στην Ελλάδα στα Τμήματα 
Βαλκανικών Σπουδών, Σλαβικών και άλλα με κύρια υποχρεωτική γλώσσα τη ρωσική 
(Βουλγάρικα, Σέρβικα, Πολωνικά, Τσέχικα). 

Στο πλαίσιο της σύγκρισης με τη νέα ελληνική χρησιμοποιήσαμε τις έρευνες 
Ελλήνων και ξένων γλωσσολόγων (Σετάτος 1974, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1999: 
43-50, Πετρούνιας 2002, Ρεβυθιάδου & Τζακώστα 2007, Zhuravleva 2010: 600-602).  

Ο ιδρυτής της Φωνητικής Σχολής της Α. Πετρούπολης V. Shcherba έγραψε:«.... ο 
μοναδικός τρόπος ο οποίος  σε κάποιο βαθμό μπορεί να εγγυηθεί στους 
διδασκόμενους ενεργή γνώση κάποιας ξένης γλώσσας <......> είναι ο τρόπος της 
συνειδητής αφετηρίας από τη μητρική γλώσσα» (Shcherba 1947). Ο N.S. Trubetskoi 
διάσημος επιστήμονας και ιδρυτής της Φωνολογικής Σχολής της Πράγας, τονίζει, ότι 
«Το φωνολογικό σύστημα οποιασδήποτε γλώσσας είναι σαν «κόσκινο», από το οποίο 
κοσκινίζεται το σύνολο του προφορικού λόγου» (Trubetskoi 1960: 59). Αργότερα σ’ 
αυτό το θέμα αναφέρθηκε ο άλλος γλωσσολόγος Α. Reformátskii: «Για την εκμάθηση 
μιας ξένης γλώσσας πρέπει πρώτα από όλα να έχουμε ως αφετηρία τη δική μας 
(γλώσσα) (Reformatskii 1961: 67-71, 1970: 6-10). Στη διαδικασία της μελέτης 
περιγράφονται οι βασικές ιδιαιτερότητες του ρωσικού λεξικού τόνου και εφαρμόζεται 
συγκριτική ανάλυση των δύο φωνητικών συστημάτων, με αποτέλεσμα που 
αποκάλυψε τα κοινά και διαφορετικά σημεία του λεξικού τόνου 
 
 
1.4 Στοιχεία ρωσικής και ελληνικής 
 
Η ρωσική γλώσσα είναι μητρική γλώσσα για 145 εκ. ανθρώπους και γλώσσα 
επικοινωνίας για άλλα 500.000 σε όλον τον κόσμο (γι’ αυτό και κατέχει την τέταρτη 
θέση4 στην κατάταξη των γλωσσών, μετά την κινέζικη, αγγλική και ισπανική). 
Μιλιέται στη Ρωσία, καθώς και σε 15 χώρες, οι οποίες ανήκαν στη Σοβιετική Ένωση. 
Μετά τη διάλυση της Σοβιετικής Ένωσης σε πολλές χώρες του εξωτερικού 

                                                            
4  www.ruvek.ru (περιοδικό «Russkii vek» [«Ρωσικός αιώνας»]) 



[  1350  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

βρίσκουμε κοινότητες ρωσόφωνων: Αγγλία, Γερμανία, Καναδά, ΗΠΑ, Βέλγιο, 
Ελλάδα, Ην. Βασίλειο κ. α.  

Η ελληνική γλώσσα ανήκει στην οικογένεια των ινδοευρωπαϊκών γλωσσών, 
ομοίως με τις σλαβικές γλώσσες, την γερμανική κ.α. Μιλιέται  στην Ελληνική 
Δημοκρατία, στην Κυπριακή Δημοκρατία (από την ελληνοκυπριακή κοινότητα) και 
στην ελληνική διασπορά. Οι κυριότερες εστίες της ελληνικής διασποράς βρίσκονται 
στις H.Π.A., στην Αυστραλία, στον Καναδά, στη Γερμανία, στις χώρες της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης (Ουκρανία, Ρωσία, Γεωργία κ.α.)5 και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα 
αμέτρητα δάνεια από την ελληνική γλώσσα – κυρίως κατά τη διάρκεια του 
εκχριστιανισμού της Ρωσίας σε λεξιλογικό επίπεδο και στη μορφολογία της γλώσσας 
είναι το κύριο στοιχείο σύνδεσης των δύο γλωσσών. 
 
 
1.5 Δομή της έρευνας 
 
Η έρευνα χωρίζεται σε 7 μέρη: α) εισαγωγή (αντικείμενο, στόχοι, μεθοδολογία, 
στοιχεία ρωσικής και ελληνικής, δομή της έρευνας), β) ανάλυση συστήματος 
τονισμού της ρωσικής, γ) ανάλυση συστήματος της ελληνικής, δ) σύγκριση των δύο 
συστημάτων, ε) ταξινόμηση λαθών, στ) ανάλυση λαθών των Ελλήνων κατά τη 
διαδικασία εκμάθησης της ρωσικής γλώσσας και ζ) συμπεράσματα. 
 
 
2. Ο τόνος στη ρωσική γλώσσα 
 
2.1 Επιγραμματικά σχετικά με τα γενικά χαρακτηριστικά του τόνου: 
 
Εάν η τονισμένη  συλλαβή προφέρεται με μεγαλύτερη ένταση από τις υπόλοιπες 
συλλαβές της λέξης, τότε ο τονισμός είναι δυναμικός. Εάν η τονισμένη συλλαβή 
προφέρεται με πιο μεγάλη διάρκεια από τις υπόλοιπες συλλαβές της λέξης, τότε ο 
τονισμός είναι ποσοτικός. Εάν η τονισμένη συλλαβή προφέρεται με πιο μεγάλο ύψος 
στη φωνή από τις υπόλοιπες συλλαβές της λέξης, τότε ο τονισμός είναι μουσικός. 

Εδώ θα πρέπει να πούμε ότι σε σύγκριση με τον ελληνικό τόνο, ο ρωσικός είναι 
δυσκολότερος, κυρίως λόγω της κινητικότητας και αποτελεί δύσκολο κομμάτι της 
εκμάθησης της γλώσσας, επειδή δεν τοποθετείται το τονικό σημάδι. 

Ο τόνος στη ρωσική γλώσσα, χαρακτηρίζεται ως δυναμικός και ποσοτικός 
δηλαδή, η τονισμένη συλλαβή της λέξης προφέρεται με μεγαλύτερη ένταση και 
διάρκεια από τις υπόλοιπες. Ένα άλλο κύριο χαρακτηριστικό του ρωσικού τόνου 
όμως, είναι η κινητικότητα, η μεταφορά του δηλαδή από τη μία συλλαβή στην άλλη 
για τον σχηματισμό γραμματικών τύπων. Τέλος, ο ρωσικός τόνος είναι ελεύθερος, 
δηλαδή μπορεί να τοποθετηθεί σε οποιαδήποτε συλλαβή και μόρφημα (Avanesov, 
1956:64 -87). 
 
 
2.2 Κινητικότητα του ρωσικού τόνου 
 
Είναι η μεταφορά του για τη δημιουργία γραμματικών τύπων. Αναλυτικότερα:  
  

                                                            
5 A.-Φ. Xριστίδης, http://www.komvos.edu.gr/glwssa/odigos/thema_d1/d_1_thema.htm 
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2.2.1 Κινητικότητα του τόνου στην κλίση και παραγωγή ουσιαστικών 
 
Για την δημιουργία τύπων πληθυντικού αριθμού, ο τόνος περνάει από τη ρίζα στην 
κατάληξη: 
 
Ουσιαστικά ενικού αριθμού: 
 
Αρσενικά:  Ονομαστική:  гóрод ‘πόλη’  
                  Γενική:           гóрода  
                  Δοτική:           гóроду  
                  Οργανική:       гóродом  
                  Προθετική:     в гóроде  
 

Αλλά:  
 
Πληθυντικός αριθμός:  Ονομαστική: городá  
                                      Γενική:     городóв  
                                      Δοτική:     городáм  
                                      Οργανική: городáми  
                                      Προθετική: в городáх  
 

Από την κατάληξη του ενικού μεταφέρεται στη ρίζα του πληθυντικού:  
ενικός αριθμός: οкнó ‘παράθυρο’ - πληθυντικός: óкна 

 
 
2.2.2 Κινητικότητα του ρωσικού τόνου στη ρηματική κλίση 
 
Εδώ παρατηρούμε τον διαχωρισμό δύο γενικών ομάδων: 
 
α) Εάν στο πρώτο  πρόσωπο του ενικού αριθμού ο τόνος πέφτει στη ρίζα, τότε 
παραμένει σταθερός σε όλα τα πρόσωπα.  
π.χ.: знáть ‘ξέρω, γνωρίζω’: знáю, знáешь, знáет, знáем, знáете, знáют. 
 
β) Εάν στο πρώτο πρόσωπο του ενικού αριθμού ο τόνος πέφτει στην κατάληξη, τότε, 
σύμφωνα με τον τόνο, τα ρήματα χωρίζονται σε δύο ομάδες: 
 

(1) Ρήματα με σταθερό τόνο στην κατάληξη: 
нестú: несý ‘κουβαλάω με τα χέρια’ , несёшь, несёт, несём, несёте, несýт. 

 
(2) Ρήματα με κινούμενο τόνο:  
просúть ‘ζητώ’, прошý, αλλά: прóсишь, прóсит, прóсим, прóсите, прóсят 

 
 
2.2.3 Κινητικότητα του τόνου στην παραγωγή διαφόρων μερών του λόγου 
 
2.2.3.1 Βραχείες επιθετικές μετοχές παθητικής φωνής: 
 
Ο τόνος μεταφέρεται από τη βάση στην κατάληξη στα θηλυκά 
Π.χ.:  взять ‘παίρνω’:  взя́т,  взятá, взя́то, взя́ты  
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2.2.3.2 Βραχέα επίθετα 
 
Στα βραχέα επίθετα τα οποία στη βάση έχουν επίθημα δεν μεταφέρεται ο τόνος, π.χ. 
από την εκτεταμένη μορφή του επιθέτου серовáтый ‘γκρίζος’ έχουμε τα βραχέα 
επίθετα: серовáт, серовáта, серовáто, серовáты  

Όμως σε μια άλλη μεγάλη κατηγορία βραχέων επιθέτων ο τόνος  στο θηλυκό 
γένος μετακινείται στην κατάληξη:  

Π.χ.:весёлый ‘χαρούμενος’: вéсел, веселá, вéсело, вéселы   
 
 
2.2.3.3 Συγκριτικός βαθμός επιθέτων 
 
Στα επίθετα τα οποία ο συγκριτικός βαθμός σχηματίζεται με το επίθημα – ей/ее, ο 
τόνος μεταφέρεται από την πρώτη συλλαβή της βάσης, στο επίθημα. 

 π.χ.: нόвый – новéе ‘καινούριος’ - πιο καινούριος’ 
 
 
2.2.4 Διαφοροποιητική λειτουργία του τόνου στη ρωσική γλώσσα 
 
Αρκεί μόνο η διαφορά της θέσης του τόνου σε δύο λέξεις, οι οποίες μοιάζουν εντελώς 
στην προφορά, για να διαχωριστούν:  
 

α) νοηματικά: 
Π.χ.: όрган ‘μέρος του σώματος’ – оргáн ‘μουσικό όργανο’, áтлас ‘γεωγραφικό’ – 
атлáс ‘ύφασμα’, мýка ‘βάσανο’  – мукá ‘αλεύρι’, 

 
β) διαφορετικοί τύποι λέξεων (δύο διαφορετικά μέρη του λόγου σε αρχική μορφή): 
Π.χ.: пúща  ‘τρόφιμα’ (ουσιαστικό, что?) – пищá (μετοχή επιρρήματος, что 
делая?)   

 
γ) δύο γραμματικοί τύποι:  
π.χ.: мόю (руки) ‘πλένω’ (χέρια) -   мою́ (дочь) ‘τη δική μου’ (κόρη) 

 
 
2.2.5 Ο τόνος στους κανόνες προφοράς  
 
Σύμφωνα με την ποιοτική αλλαγή (κώφωση) των άτονων, μεσαίων φωνηέντων [e] [ο] 
(Avanesov 1956: 105 – 133), υφίστανται δύο κανονισμοί: 
 

α) Κάθε άτονο [e] αλλάζει ποιοτικά και προφέρεται σαν [и] ή [ь]. Μετά από 
μαλακά σύμφωνα, εάν βρίσκεται στην πρώτη αδύναμη προτονική θέση ή στην αρχή 
της λέξης, προφέρεται σαν [и] = [i]. Εάν βρίσκεται στη δεύτερη αδύναμη, άτονη 
προτονική ή μετατονική θέση, προφέρεται πάλι σαν [и] = [i], αλλά η προφορά του 
αποδυναμώνεται περισσότερο, δηλαδή υφίσταται μεγαλύτερη ποιοτική αλλαγή. Η 
περίπτωση αυτή στη ρωσική φωνητική καταγραφή σημειώνεται [ь] ( ονομάζεται 
‘ерь’ ). 
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                                       é               л’[е]с 
                                     
1η αδύναμη θέση:         и               л’[и]сá  
  ׀                                       
2η αδύναμη θέση:         ь               л’[ь]сорýб 

 
β) Κάθε άτονο [ο] προφέρεται σαν [а] ή [ъ]. Μετά από σκληρά σύμφωνα, εάν 

βρίσκεται στην πρώτη αδύναμη προτονική θέση ή στην αρχή της λέξης, προφέρεται 
σαν [а]. Εάν βρίσκεται στη δεύτερη αδύναμη, άτονη προτονική ή μετατονική θέση, 
προφέρεται πάλι σαν [a], αλλά η προφορά του αποδυναμώνεται περισσότερο, δηλαδή 
υφίσταται μεγαλύτερη ποιοτική αλλαγή. Η περίπτωση αυτή στη ρωσική φωνητική 
καταγραφή σημειώνεται [ъ] (ονομάζεται ‘ерь’). 
 
                                              ó                    д[ó]м 
 
1η αδύναμη θέση:                а                    д[а]мá 
2η αδύναμη θέση:                ъ                   д[ъ]мовóй 
 

Οι προκλιτικές είναι συνήθως μονοσύλλαβες προθέσεις, σύνδεσμοι και μερικά 
μόρια: (π.χ.:  на горé, ко мнé, чтобы пришлú, не знáю.) 

Στις περιπτώσεις που ο τόνος τοποθετείται στην πρόθεση, η λέξη που είναι κύριο 
μέρος του λόγου, δεν τονίζεται και τότε, η επόμενη κοντά σε αυτές λέξη γίνεται 
εγκλιτική (пóд руки, úз лесу, зá нос, нá пол). 
 
 
3. Ο τόνος στην ελληνική γλώσσα 
 
Η Ελληνική είναι γλώσσα με δυναμικό τονισμό, δηλαδή η τονιζόμενη συλλαβή 
προφέρεται με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με τις υπόλοιπες συλλαβές της λέξης. Ο 
τόνος είναι σχετικά ελεύθερος και περιορίζεται μόνο από το νόμο της τρισυλλαβίας: 
α) οξύτονη – όταν ο τόνος πέφτει στη λήγουσα, β) παροξύτονη – ο τόνος πέφτει στην 
παραλήγουσα, γ) προπαροξύτονη– ο τόνος πέφτει στην προπαραλήγουσα 
(Πετρούνιας 2002: 541). 

Σε αυτό το σημείο θα παραθέσουμε λίγα πράγματα γι’ αυτό που ονομάζουμε 
έγκλιση του τόνου. Με τον όρο έγκλιση αναφερόμαστε στην ανάπτυξη δεύτερου 
τόνου μέσα σε µια «φωνολογική λέξη» που απαρτίζεται από ένα ουσιαστικό ή ένα 
ρηματικό τύπο και κάποια ασθενή από τονική άποψη στοιχεία που ακολουθούν. 
Τέτοια είναι τα κτητικά και τα κλιτικά (ασθενείς τύποι των προσωπικών 
αντωνυμιών). Ο λόγος για την ανάπτυξη αυτού του δεύτερου τόνου συνδέεται µε το 
νόμο της τρισυλλαβίας. 

 
Π.χ.: (1) το βιβλίο µου, (2) το αυτοκίνητό µου. 
 
Ο τόνος στο (1) βρίσκεται στην τρίτη από το τέλος συλλαβή, κατά συνέπεια δεν 

παραβιάζεται ο νόμος της τρισυλλαβίας. Ο τόνος στο (2) βρίσκεται στην τέταρτη από 
το τέλος συλλαβή, παραβιάζεται λοιπόν ο νόμος της τρισυλλαβίας. Για το λόγο αυτό 
αναπτύσσεται ο δεύτερος τόνος στην παραλήγουσα της φωνολογικής λέξης. Οι δύο 
τόνοι μέσα στη φωνολογική λέξη δεν είναι ισοδύναμοι. Ο δεύτερος τόνος 
αναπτύσσεται πάντα µε διαφορά μιας συλλαβής από τον βασικό τόνο. 
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3.1 Διαφοροποιητική λειτουργία του τόνου στη νέα ελληνική γλώσσα 
 
Στα Νέα ελληνικά μπορεί δύο λέξεις να μοιάζουν σε όλα τα φωνήματά τους, αλλά να 
διακρίνονται μόνο από τον τόνο. Πρόκειται για ελάχιστα ζευγάρια, των οποίων το 
διακριτικό στοιχείο είναι ο τόνος. Τα ζευγάρια αυτά χωρίζονται σε δύο κατηγορίες: 
ομώνυμα-ομόγραφα και ομώνυμα-ομόφωνα. 
 
α) Ομώνυμα-ομόγραφα: Είναι τα ζευγάρια των λέξεων, οι οποίες συμπίπτουν στη 

γραφή και διαχωρίζονται μόνο από τον τόνο. 
Π.χ.: πίστη-πιστή, γέρος-γερός, χάλια-χαλιά, γέρνω-γερνώ κ.α. 
 
β) Ομώνυμα-ομόφωνα: Είναι τα ζευγάρια των λέξεων, οι οποίες διαχωρίζονται 

τόσο στη γραφή, όσο και στην τοποθέτηση του τόνου. 
Π.χ.: παίρνω-περνώ, πίνω-πεινώ, μήλο-μιλώ, πόλη-πολύ κ.ά. (Πετρούνιας 
2002:525-526). 

 
 
4. Σύγκριση του ρωσικού τονικού συστήματος με το ελληνικό 
 
4.1 Κοινά σημεία του τονισμού των δυο γλωσσών 
 
4.1.1 Σχετικά με τον βασικό λεξικό τόνο 
 

α) Η λέξη μπορεί να αποτελείται από μία μέχρι περισσότερες συλλαβές. Συνήθως 
είναι μία συλλαβή τονισμένη στη λέξη, ενώ οι υπόλοιπες χωρίς τόνο. 

β) Η τονισμένη συλλαβή διαφέρει από τις μη τονισμένες ως προς τη δύναμη, τη  
διάρκεια και την έντασή της, από τα οποία αποτελείται ο δυναμικός τόνος. 

γ) Τα τονιζόμενα είναι μόνο φωνήεντα και λειτουργούν ως συλλαβές (ρωσ. 
водá/vodá ‘νερό’,  кнúга/kníga ‘βιβλίο’, ελλην. γλώσσα, άνθρωπος). 

δ) Τα σύμφωνα (υγρά και ρινικά) δεν αποτελούν συλλαβή. 
ε) Οι τονισμένες συλλαβές μπορούν να  αποτελούν μέρος οποιουδήποτε 

μορφήματος ή και ολόκληρο το μόρφημα (ρίζα- θέμα, πρόθημα, επίθημα, κατάληξη).  
 
Ρωσικά: дел-á/delá (θέμα –κλιτική κατάληξη) ‘δουλειές’, мóр-е/móre ‘θάλασσα’, 
пóд-куп/pódkup (πρόθημα.- θέμα) ‘εξαγορά’, род-нúк/rodník (θέμα– επίθημα.) 
‘πηγάδι’. 
Ελληνικά: δώρ-ο, ά-βραστος. 
 
στ) Η κινητικότητα του τόνου είναι κοινό χαρακτηριστικό και των δύο γλωσσών 

και αυτή εμφανίζεται σε δύο ομάδες λέξεων: 
 
(1) στα όρια της κοινής ρίζας (θέματος), όταν σχηματίζονται διάφορες μορφές 

μιας λέξης (κλίση ουσιαστικών σε διάφορες πτώσεις, αριθμός των 
ουσιαστικών κλπ.). дом /dom ‘σπίτι’ – домá /domá ‘σπίτια’ και  άνθρωπος – 
ανθρώπων, άλογο - αλόγων  

(2) στα παράγωγα των λέξεων - дом /dom ‘σπίτι’ - домáшний /domášnij 
‘σπιτικός’ – домовóй /domovój ‘στοιχειό του σπιτιού’ και ‘θάλασσα’ 
θαλάσσιος ‘θαλασσινός’,  
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4.1.2 Σχετικά με τον συμπληρωματικό τόνο 
 
Και στις δύο γλώσσες υπάρχει αυτό που ονομάζουμε δευτερεύων (ή συμπληρω-
ματικός ή βοηθητικός) λεξικός τόνος, στη ρωσική γλώσσα σε σύνθετες λέξεις και σε 
προθήματα και επιθήματα. Στην ελληνική, ο δευτερεύων λεξικός τόνος αναπτύσσεται 
αυτόματα για λόγους ρυθμού . 
 
 
4.2 Διαφορές στον τονισμό των δυο γλωσσών 
 
Στη ρωσική γλώσσα ο λεξικός τόνος είναι ελεύθερος. Αυτός εξαρτάται από τη 
μορφηματική σύνθεση της λέξης και μπορεί να θεωρηθεί χαρακτηριστικό του 
μορφήματος, ενώ στη νεοελληνική γλώσσα ο τόνος είναι  σχετικά ελεύθερος και 
περιορίζεται μόνο από το  νόμο της τρισυλλαβίας. Επίσης, στη ρωσική γλώσσα ο 
τόνος υποκινείται και μπορεί να καταλήξει σε οποιαδήποτε συλλαβή: στην πρώτη, 
στην δεύτερη, στην τρίτη κ. ά. Στην ελληνική, αντίστοιχα, γλώσσα η κινητικότητα 
του τόνου σε αντίθεση με τη ρωσική είναι περιορισμένη: ο τόνος είναι τοποθετημένος 
σε μία από τις τρεις τελευταίες συλλαβές.  

Στα ρωσικά τις συλλαβές μιας λέξεις μετράμε από την τονισμένη συλλαβή, από 
την αρχή της λέξης. 

 
Π.χ.: ру-ка-вá  [ru-ka-vá] ‘μανίκια’ 
 
Οι συλλαβές πριν από την τονισμένη ονομάζονται προτονικές συλλαβές Και οι 

συλλαβές που βρίσκονται μετά την τονισμένη συλλαβή ονομάζονται μετατονικές. 
Στα ελληνικά οι συλλαβές μετρώνται από το τέλος της λέξης προς την αρχή της: π.χ.: 
σι-δη-ρό-δρο-μος, όπου τονισμένη είναι η τρίτη συλλαβή από το τέλος, η 
προπαραλήγουσα . 

Ως προς τη δύναμη τονισμένων και άτονων φωνηέντων, στα ρωσικά υπάρχει ο 
κανόνας της ποιοτικής αλλαγής των άτονων φωνηέντων: Τα ρωσικά μεσαία 
φωνήεντα Ε, Ο όταν βρίσκονται στην άτονη συλλαβή, αλλάζουν ποιοτικά, δηλαδή 
δεν προφέρονται κανονικά, όπως τα τονισμένα φωνήεντα. Αντίθετα, στα ελληνικά 
δεν υπάρχει αντίστοιχο φαινόμενο. Όλα τα τονισμένα φωνήεντα, προφέρονται 
ακριβώς με τον ίδιο τρόπο και όταν είναι άτονα. 

Όσο αφορά την τοποθέτηση του τόνου σαν σημάδι, στα Ρωσικά τοποθετείται 
τόνος μόνο σε γλωσσικά λεξικά και εγχειρίδια και κατ επιλογήν για τη διάκριση δύο 
λέξεων π.χ. áтлас (άτλαντας)– атлáс (ύφασμα). Στα Ελληνικά τοποθετείται η οξεία, 
από το 1983 που καθιερώθηκε το μονοτονικό σύστημα και καταργήθηκαν τα 
πνεύματα, σε κάθε λέξη με πάνω από μία συλλαβές και με μερικές εξαιρέσεις σε 
μονοσύλλαβες: π.χ. το διαζευκτικό «ή», οι ερωτηματικές αντωνυμίες «πού» και 
«πώς» και οι αδύναμοι τύποι της προσωπικής αντωνυμίας όταν είναι εγκλιτικοί. 
 
 
5. Λάθη σύμφωνα με τον τόνο 
 
Κατά την εκμάθηση της ρωσικής γλώσσας από Έλληνες φοιτητές, τους δόθηκε να 
διαβάσουν ένα κείμενο σχετικά με τους Ρώσους Νομπελίστες. Στην αρχή ζητήθηκε 
να το διαβάσουν προφορικά, διορθώθηκαν τα λάθη τους και στη συνέχεια ζητήθηκε 
να τοποθετήσουν γραπτά το σημάδι του τόνου. Από αυτή τη διαδικασία προέκυψε η 
εξής ταξινόμηση λαθών σχετικά με τον τόνο: 



[  1356  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Γράφημα 1: Τύποι λαθών τονισμού 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Ανάλυση λαθών 
 
6.1 Λάθη που γίνονται λόγω επίδρασης της μητρικής γλώσσας (ελληνικής). 
 
6.1.1 Νόμος τρισυλλαβίας 
 

Нобелéвской αντί για Нóбелевской ‘του Νόμπελ’  
классичéские αντί για классúческие  ‘κλασικά (έργα)’ 
празднóвали αντί για прáздновали ‘γιόρταζαν’ 

 
Αυτή η κατηγορία λαθών αποτελεί τη μεγαλύτερη σε έκταση κατηγορία από εκείνες 
που προέκυψαν από την ταξινόμηση και κάτι τέτοιο είναι κατανοητό, αφού η 
ελληνική γλώσσα διέπεται από τον περιορισμό του νόμου της Τρισυλλαβίας. Έτσι, 
είναι απόλυτα λογικό ο ‘Έλληνας σπουδαστής να τονίζει τις λέξεις σύμφωνα με 
αυτόν τον κανόνα, ο οποίος ισχύει στη μητρική του γλώσσα. Εδώ θα πρέπει να 
σημειώσουμε ότι οι σπουδαστές: 

α) συχνότερα τονίζουν τις λέξεις στην παραλήγουσα, 
β) τονίζουν λιγότερο μεν, αλλά αρκετά συχνά στην προπαραλήγουσα, 
γ) ποτέ δεν τοποθετούν τον τόνο στη λήγουσα (αν και κάτι τέτοιο θα 

δικαιολογούνταν επίσης απόλυτα). Το γεγονός αυτό δεν εξηγείται και χρίζει 
περεταίρω έρευνας.  
 

ΛΑΘΗ ΠΟΥ 
ΓΙΝΟΝΤΑΙ 
ΛΟΓΩ 
ΕΠΙΔΡΑΣΗΣ 
ΤΗΣ 
ΜΗΤΡΙΚΗΣ 
ΓΛΩΣΣΑΣ 
(ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ) 

ΛΑΘΗ 
ΑΝΑΛΟΓΙΚΑ 
ΜΕ ΑΛΛΕΣ 
ΡΩΣΙΚΕΣ 
ΛΕΞΕΙΣ 

ΛΑΘΗ ΛΟΓΩ ΜΗ 
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ 
ΤΟΥ 
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟΥ 
ΤΗΣ ΠΡΟΤΑΣΗΣ 

ΛΑΘΗ ΣΤΑ 
ΟΡΙΑ ΤΗΣ 
ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΙΑΣ 

ΝΟΜΟΣ 
ΤΡΙΣΥΛΛΑΒΙΑΣ 

ΕΠΙΡΡΟΗ ΑΠΟ ΤΟΝ 
ΠΡΟΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΟ 
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6.1.2 Επιρροή από τον προφορικό λόγο της ελληνικής 
 

физиолóг αντί физиóлог ‘φυσιολόγος’  
архипéлаг αντί архипелáг ‘αρχιπέλαγος’  
Иосúф αντί Иóсиф ‘Ιωσήφ’.  

 
Λόγω της ελληνικής προέλευσης πολλών λέξεων, οι οποίες είναι δάνειες στη ρωσική 
γλώσσα ο Έλληνας σπουδαστής, έχει την τάση να τις τονίζει τοποθετώντας τον τόνο, 
στη θέση που τοποθετείται και στα ελληνικά, επηρεασμένος ξεκάθαρα από την λέξη 
που αναγνωρίζει στο λεξιλόγιο της μητρικής τους γλώσσας. 
 
 
6.1.3 Λάθη αναλογικά με άλλες ρωσικές λέξεις 
 

ждáла αντί για ждалá (< ждать ‘περιμένω’ ) ‘περίμενα ‘ 
по ýтрам αντί για по утрáм (< ýтро ) ‘τα πρωινά’  
впéрвые αντί για впервы́е  (< пéрвый ‘πρώτος’) ‘για πρώτη φορά’ 
вышлá αντί για вы́шла (< шлá ‘πήγαινα’, пошлá ‘πήγα’, вошлá ‘μπήκα’)‘βγήκα’ 

 
Λάθη αυτής της κατηγορίας από τους Έλληνες σπουδαστές, γίνονται λόγω των 
γνώσεων του λεξιλογίου, συγκεκριμένα των συγγενικών λέξεων από τις οποίες 
παράγονται καινούριοι γραμματικοί τύποι ή καινούρια μέρη του λόγου. Αυτή η 
επίδραση των λεξικών γνώσεων πραγματοποιείται από τους Έλληνες σπουδαστές 
όταν αρχίζουν να μαθαίνουν τη ρωσική γλώσσα και το λεξιλόγιο τους, καθώς και οι 
γνώσεις της παραγωγής γραμματικών τύπων είναι περιορισμένα. Π.χ. ο φοιτητής 
γνωρίζοντας τη λέξη пéрвый ‘πρώτος’ η οποία είναι τακτικό αριθμητικό – η αρχική 
μορφή (Ονομαστική αρσενικού ενικού αριθμού) και την παράγωγη  από αυτή λέξη 
впервы́е ‘για πρώτη φορά’, η οποία είναι επίρρημα χρόνου, βάζει τον τόνο στην ίδια 
συλλαβή, την παραλήγουσα. Δηλαδή τονίζει λανθασμένα: впéрвые. 

Με αυτό το παράδειγμα διαπιστώνουμε ότι: 
α) Ο τόνος  της ρωσικής γλώσσας είναι κινούμενος, πέφτει σε διάφορα μορφήματα 

και στην κλίση και παραγωγή μερών του λόγου  συχνά περνάει από το ένα μόρφημα, 
σε ένα άλλο, από τη μια συλλαβή στην άλλη και αυτό προκαλεί δυσκολίες. 

β) Αντίθετα, όσο μεγαλύτερη και βαθύτερη είναι η επαφή του σπουδαστή με τη 
γραμματική και το λεξιλόγιο της ρωσικής, τόσο πιο πιθανόν είναι τα λάθη να 
περιορίζονται. 
 
 
6.1.4 Λάθη λόγω μη αναγνώρισης του περιεχομένου της πρότασης 
 

изобрéтатель αντί για изобретáтель ‘εφευρέτης’  
лазорéвая αντί για лазóревая ‘γαλάζια’  

 
 
6.1.5 Λάθη μέσα στα όρια της τρισυλλαβίας 
 
Εδώ ο Έλληνας σπουδαστής, διατηρεί τον τόνο στα όρια του νόμου της 
τρισυλλαβίας, αλλά τον τοποθετεί και πάλι συχνότερα στην παραλήγουσα από ότι 
στην προπαραλήγουσα (και πολύ σπάνια στη λήγουσα), ενώ θα δικαιολογούνταν 
απόλυτα η τοποθέτησή του στη θέση αυτή. Ουσιαστικά, δεν τοποθετεί τον τόνο με 
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κάποια συγκεκριμένη «τακτική», αλλά φροντίζει πάντα να τηρείται ο νόμος της 
τρισυλλαβίας. 
 

π.χ.: камéрный αντί για кáмерный ‘(κοντσέρτο) δωματίου’ 
 
 
6.1.5.1 Στα κύρια ονόματα 
 

Шолóхов αντί για Шóлохов  
Молóтов αντί για Мóлотов 

 
Πιο δύσκολο καθίσταται να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί στις τρισύλλαβες 

ρωσικές λέξεις, όπου δεν διαταράσσεται ο βασικός περιοριστικός κανόνας του 
ελληνικού τόνου, οι Έλληνες φοιτητές αλλάζουν τη θέση του τόνου και κάνουν λάθη. 
Αυτά τα λάθη μας οδηγούν στη διαπίστωση που κάναμε και παραπάνω, ότι δηλαδή 
‘προτιμούν’ να τονίζουν στην παραλήγουσα και όχι στη προπαραλήγουσα. 
 
 
6.1.6 Σχετικά με το γράμμα ё 
 
Εδώ διαπιστώνουμε ακόμα μια κατηγορία λαθών, τα λάθη εκείνα, τα οποία γίνονται 
λόγω της μη τοποθέτησης των διαλυτικών επάνω στο γράμμα ё (στον Τύπο), όπου 
και πάλι τονίζουν την παραλήγουσα, αντί να τοποθετούν τον τόνο επάνω στο γράμμα 
ё, το οποίο είναι πάντα τονισμένο. 
 

Π.χ.:Горбáчев αντί για Горбачёв 
Журáвлев αντί για Журавлёв 

 
Είναι απαραίτητο να τοποθετούνται τα διαλυτικά επάνω στο ё, γιατί αυτό βοηθάει 

τους σπουδαστές να τονίζουν σωστά τις λέξεις που το περιέχουν και κάποιες φορές 
διαχωρίζει το νόημα των λέξεων: 

 
Π.χ.:падеж (πτώση) – падёж (επιζωοτία)   
        небо (ουρανός) – нёбо (ουρανίσκος)   
        все (όλοι) – всё (όλο)  

 
 
 
6.1.7 Σχετικά με τη γνώση πολλών ξένων γλωσσών 
 
Σε κάθε περίπτωση η γνώση πολλών ξένων γλωσσών βοηθάει τον σπουδαστή να 
αναγνωρίζει νοηματικά και σε πολλές περιπτώσεις να τονίζει σωστά λέξεις, οι οποίες 
είναι για παράδειγμα λατινογενείς, δάνειες στη ρωσική γλώσσα.  
 

традúции  ( < λατ. tradition) ΄παράδοση’ 
револю́ция (  < γαλλ.  revolution) ‘επανάσταση’ 
журнáл ( <  γαλλ. journal < λατ. diurnal) ‘περιοδικό’ 
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7. Συμπεράσματα 
 
Ο ρωσικός τόνος έχει το χαρακτηριστικό της κινητικότητας, δεν περιορίζεται από 
κανένα νόμο και τοποθετείται σε όλα τα μορφήματα. Σε πολλές περιπτώσεις η αλλαγή 
στην τοποθέτησή του δεν εξηγείται ούτε με τους κανόνες της κινητικότητας. Συνεπώς, 
για να καταφέρει ο ξένος σπουδαστής της ρωσικής να μάθει να τοποθετεί σωστά τον 
τόνο, θα πρέπει: 

α) να γνωρίζει καλά τους κανόνες προφοράς (π.χ. αλλαγή των άτονων φωνηέντων) 
και σχετικά με την αλλαγή στην τοποθέτησή του κατά την παραγωγή γραμματικών 
τύπων,  

β) να ξέρει να χρησιμοποιεί λεξικό προφοράς, του οποίου η χρήση καθίσταται 
απαραίτητη, καθώς υπάρχουν πάρα πολλές περιπτώσεις στο ρωσικό λεξιλόγιο, οι 
οποίες δεν εξηγούνται μα κανένα συγκεκριμένο κανόνα και να εμπλουτίζει το 
λεξιλόγιό του. 

Αναφορικά με εκείνους που ασχολούνται με τη διδασκαλία της ρωσικής σε ξένους 
σπουδαστές, κρίνεται σημαντικό: 

α) να δίνουν ιδιαίτερη βαρύτητα στο θέμα της τοποθέτησης του τόνου, από το 
πρώτο κιόλας μάθημα, από την πρώτη επαφή του ξένου σπουδαστή με αυτήν την 
τόσο διαφορετική και περίπλοκη γλώσσα και να το εντάσσουν στο μάθημά τους, 
αφιερώνοντας χρόνο σε αυτό ισότιμα με τα υπόλοιπα κομμάτια του μαθήματός τους 
(γραμματική, σύνταξη κλπ.), 

β) να δίνεται μεγάλη έμφαση στα λάθη των σπουδαστών, με σαφείς και 
αναλυτικές εξηγήσεις και κυρίως, να σημειώνονται τα λάθη εκείνα, τα οποία 
προκύπτουν από την παρεμβολή των κανόνων τονισμού της μητρικής. 
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Abstract 
 
Η παρούσα μελέτη διερευνά τον ρόλο της συναισθηματικής εμπλοκής στη γνωσιακή 
σύλληψη του χρόνου όπως αυτός αποτυπώνεται σε γλωσσικά δεδομένα από τη 
νεοελληνική ποίηση. Έχοντας ως αφετηρία ερευνητικά ευρήματα σχετικά με τον 
ρόλο του συναισθήματος στην αντίληψη του χρόνου, στοχεύει να εξετάσει μέσα από 
το πρίσμα της γνωσιακής γλωσσολογίας κατά πόσο αυτό επιβεβαιώνεται από 
γλωσσικά δεδομένα και πώς η σχέση χρόνου-συναισθήματος αποτυπώνεται στη 
γλώσσα. Γι’ αυτό τον λόγο, εστιάζει στις γλωσσικές εκφράσεις του χρόνου στον 
ποιητικό λόγο, δηλαδή σε ένα κειμενικό είδος που αφενός ευνοεί την εμφάνιση 
δημιουργικών, πρωτότυπων γλωσσικών εκφράσεων και αφετέρου είναι άρρηκτα 
συνυφασμένος με την έκφραση συναισθήματος.    
 
Keywords: emotion, time conceptualization, conceptual integration, Modern Greek, 
poetic discourse 

 
 

1. Introduction 
 
Although the role of emotion in poetry can hardly be contested, it is only recently that 
this assumption has been empirically supported in the context of so-called cognitive 
poetics (see, e.g., Stockwell 2002). As Freeman aptly points out (2007), poetry, and, 
more generally, literature is oriented toward the expressive, the emotive and the 
aesthetic, whereas Steen (1999) in his attempt to provide a definition of poetry 
considers its function as primarily affective. Not least, psycholinguistic research on 
literary text processing has shown that the reader’s affect plays an important role in 
understanding poetic discourse. In linguistic terms, however, research on the 
semantics of emotion in poetic discourse has been concerned primarily, if not 
exclusively, with the study of metaphors of emotion, which is admittedly a prolific 
area of research (see, e.g., Pagán Cánovas 2010 for an overview and an extensive 
study on metaphors of love in Greek poetry). This study aims to shift the focus on a 
different aspect in the study of emotion, namely the relation between emotion and 
time, and explore how emotion is manifested in construals of time conceptualization 
in Modern Greek poetic discourse.  

In everyday life time is often felt as flying (when, e.g., we have fun) or as dragging 
(when bored or in a state of shock); in other words, it is experienced in a varied way, 
thus giving rise to so-called subjective time. Having this observation as a starting 
point, recent studies on time perception have suggested that our experience of time is 
altered by our emotions, what is usually referred to as the “time-emotion paradox” 
(Droit-Volet & Gil 2009). Such a view on time and emotion builds on a model of time 
perception which suggests that humans are endowed with a specific mechanism that 
allows them to measure time, the so-called “internal clock” (Friedman 1990). 
However, as already mentioned, our representations of time can be easily distorted. 
Along these lines, such temporal variation is explained as a result of contextual 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1361-1376. Rhodes: University of the Aegean.
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factors, referring either to the intrinsic context of the experiencer’s emotional state or 
to the extrinsic context of the event. Droit-Volet & Gil (2009) have suggested that 
contextual variations of time perception do not result from the incorrect functioning 
of the internal clock but rather from the ability of the internal clock to adjust to 
contextual factors such as emotional arousal. In a similar vein, Droit-Volet & Meck 
(2007) have pointed out the neurocognitive mechanisms that underlie the effects of 
emotion on time perception in a range from milliseconds to hours. All in all, it seems 
that the experience of time is not a unitary, homogeneous phenomenon but rather 
varies depending on the emotional context in which events take place, thus suggesting 
that time and emotion are at crossroads. 

The present study aims to explore the so-called “time-emotion paradox” from the 
standpoint of linguistics. Initiated by the hypothesis that the relation between time and 
emotion as sketched in psychological research is expected to be manifested in 
linguistic expressions of time, it aims to explore how emotion relates to time 
conceptualization in discourse and, more specifically, poetic discourse. To this end, it 
will look at temporal construals manifested in Modern Greek poetic discourse while 
at the same time examining the speaker’s emotional involvement in the experience of 
events construed by the temporal expression. In other words, the temporal construals 
will be analyzed along with the emotional context in which they arise as this is 
manifested in the immediate linguistic context. At this point, it needs to be justified 
why the linguistic research on the time-emotion paradox focuses exclusively on poetic 
discourse. As already mentioned, poetry is oriented toward emotional expression. 
Therefore, it is expected to motivate the emergence of creative temporal construals, 
especially construals manifesting subjective time, while at the same time featuring the 
observer’s emotional involvement in experiencing time and events. In this sense, 
poetry promises to offer a fruitful platform for investigating the interplay of time and 
emotion in language. 

In theoretical terms, the present study implements Conceptual integration, or 
blending, theory (Fauconnier & Turner 2002, 2008), a theory of on-line meaning 
construction that enables explaining, on the one hand, the conceptual structure of time 
(cf. Lakoff & Johnson 1980, 1999) and, on the other, the emergent meaning of 
linguistic expressions of time  found in poetry. At the same time, this study also draws 
on terminology derived from a psychological approach to the experience of time 
(Flaherty 1999) in order to refer to the subjective representations of time. Following 
Flaherty (1999: 34) I will refer to the experience of time as passing slowly as 
“protracted duration” (e.g., Οι επόμενες ώρες κυλούν βασανιστικά αργά1 ‘the next 
hours flow painfully slowly’) and to the experience of time as passing quickly as 
“temporal compression” (e.g., Τι γρήγορα που περνάει ο καιρός! ‘how quickly time 
passes’).  

The structure of the paper is as follows; Section 2 presents the theoretical 
framework of the study, namely Conceptual integration theory (hereafter CIT). 
Section 3 contains the data analysis; in 3.1 I present the corpus of Modern Greek 
poetry from which the data are derived while in the following sections I analyze each 
category of temporal construals in poetry in relation to the emotional context in which 
they arise. In doing so, I will show that linguistic expressions of time ranging across a 
spectrum of creativity are strongly motivated by the emotional involvement of the 
experiencer(s). The paper concludes with a summary of the findings and some 
concluding remarks in section 4. 

																																																								
1 All examples in Modern Greek are derived from the Hellenic National Corpus.	
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2. Conceptual integration theory 
 
Conceptual integration, or blending, is considered to be a fundamental mechanism 

of human cognition, which has been found to pervade various phenomena in natural 
language such as metaphors, metonymies, counterfactuals, framings, analogies, etc. 
Grounded on mental spaces (i.e., small conceptual packets constructed as we think 
and talk and structured by frames and cognitive models), CIT argues that meaning 
emerges from integrating two or more mental spaces, the input spaces, which have 
different organizing frames that may be compatible or incompatible with each other. 
Conceptual structure is selectively projected from the input spaces onto a new space, 
the blend, to yield emergent structure, which is not necessarily present in any of the 
inputs.  

Although conceptual integration is a theory of on-line meaning construction, more 
recently it has been proposed that “generalized integration networks” are also 
available in language, cognition and culture (Fauconnier 2009). Such integration 
networks are conventional blends that are entrenched in the conceptual system and 
yield fully lexicalized expressions. In light of this, the concept of time has been 
shown to emerge as such a network, which is grounded in the integration of events, 
construed in terms of experienced motion, and universal time (Fauconnier & Turner 
2008). In this way, the association between space and time conceptualization is 
revisited (cf. Lakoff & Johnson 1980, 1999) in order to account for the features of 
temporal conceptualization that are inconsistent with spatial representations, that is, 
with the emergent structure of time (Fauconnier & Turner 2008: 56).  

More specifically, the generalized integration network of time arises from two 
inputs, namely (a) a blend of events E and experienced motion X, and (b) mechanical 
time M, and is represented as E/X/M. The first input refers to the conceptualization of 
events, which arises from blending a compressed blend of events E with the 
experienced motion X of an observer through physical space (Fauconnier & Turner 
2008: 56-57). Events and experienced motion through physical space get blended in 
routine ways to yield emergent structure in E/X. Within the blend, the event amounts 
to motion from a point A (i.e., the onset) to a point B (i.e., the destination) and 
therefore it has extension. Importantly, in E/X motion is not construed in a technical 
sense but as it is experienced by humans. Thus, different travelers may traverse 
different paths or move at different speeds and therefore the experience of a single 
event may vary across experiencers. In other words, in E/X events can be construed in 
subjective terms.  

At the same time, events are typically measured with temporal units such as 
minutes, hours, months, etc., which constitute the second input to the generalized 
integration network of time. Units of temporal measurement derive from the 
integration of observable natural phenomena (the rise and fall of the sun, the 
alternation of the seasons etc.) and technological devices for time telling such as 
clocks and calendars. Natural phenomena are compressed into a blend, namely the 
cyclic day C, that is, the successive repetition of days and nights compressed into a 
single unit. Mechanical time, on the other hand, has arisen as a formal system of 
representing the cyclicity of natural time and divides time into minutes, hours, days, 
weeks, months, etc. (i.e., temporal units). The two inputs, namely natural time in the 
form of the cyclic day C and mechanical time of the kind of time-telling devices, say 
A, get fused in a blend M, which contains universal events, invariant across 
experiencers. This is represented in the diagram below: 
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Diagram 1: The blend of natural and mechanical time M (Fauconnier & Turner 2008: 57) 

 
For the concept of time to emerge, the blend of events and experienced motion E/X 

has to be integrated with the blend of natural and mechanical time M. Local events 
contained in E/X are naturally mapped onto universal events in M and thus the 
conceptual integration network of time (E/X/M) emerges (e.g., We went through the 
hours of the lecture). By being fused with a temporal unit, any local event within 
E/X/M becomes numerically measured in a way parallel to spatial measurement. In 
light of this, the clock cannot not be viewed as merely expressing temporality but, 
rather, as playing a constitutive role in the conceptualization of time. 

The generalized integration network of time sketched so far construes Ego as 
moving along time, which is therefore conceptualized as a path consisting of spatial 
points (cf. the Ego-moving metaphor). However, the correlation between events and 
motion has a counterpart in the so-called ‘relative motion scene’, in which it is time, 
rather than Ego, that is construed as moving along a path (cf. the Time-moving 
metaphor). Motion, along these lines, is construed past a stationary observer, who 
therefore functions as the reference point relative to which motion is conceptualized 
(e.g., The hours of the lecture went by pleasantly). Following Fauconnier and Turner 
(2008), I refer to the Ego-moving blend of time as (E/X/M) and to the Time-moving 
blend as (E/X/M)’.  

Finally, Fauconnier & Turner (2008) propose that the conceptual integration 
network of time can be further integrated with a blended space of memory and 
physical space, namely R/S (for Recall/Space). Time gets blended in routine ways 
with R/S and thus a more elaborate integration network of time emerges, namely 
E/X/M/R/S.  

Schematically, the full integration network of time is represented below: 
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Diagram 2: The generalized integration network of time, including the blend with memory (Fauconnier 

& Turner 2008: 65) 
 
 
3. Emotion and time conceptualization in poetic discourse 
 
This section is concerned with the analysis of linguistic expressions of time in relation 
to emotion. However, before proceeding to the data analysis it needs to be explained 
how the data have been collected. This is done in the following section.  
 
 
3.1 The data 
 
In order to enable the exploration of time and emotion in poetry, a small, specialized 
corpus of Modern Greek poetry was designed and compiled. The corpus contains 
poems of the 20th century (approximately 8,000 words) derived from online resources, 
such as electronic anthologies of Modern Greek poetry (Center of Neo-Hellenic 
studies, National Book Centre of Greece, Cultural Thesaurus of the Greek Language, 
etc.) and literary e-journals (www.poiein.gr, www.poema.gr, www.poeticanet.com, 
etc.). Belonging mainly to the post-war poetic production of the modernist and 
surrealist tradition, the corpus data involve temporal construals reflected in 
expressions ranging from conventional to completely novel, creative and ad hoc, the 
latter taken as evidence for unconventional conceptualizations of time. More 
specifically, the findings of the corpus research point to three distinct categories of 
temporal construals in poetry, namely (a) motion-based poetic metaphors of time; (b) 
non-motional poetic metaphors of time; and (c) poetic non-metaphorical expressions 
of time. The following table contains the three categories of temporal construals in 
MG poetry and their respective frequencies: 
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Category  Frequency   
Motion-based poetic metaphors of time 65.7 % 
Non-motional poetic metaphors of time 15.6 % 
Poetic non-metaphorical expressions  
of time 

18.7 % 

Table 1. The linguistic expressions of time in the corpus of MG poetry 
 

In the following sections each category will be examined on the basis of data from 
the corpus of Modern Greek poetry. 
 
 
3.2 Motion-based poetic metaphors of time 
 
The first category of poetic metaphors of time to be investigated is that of motion-
based temporal construals, which are also the most frequently attested expressions of 
time in the corpus. Such construals can conceptualize time either as a moving entity 
or as a location in which Ego moves. An instance of the so-called Time-moving 
metaphor is evidenced in (1) below: 
 
(1)  Τι μένει τώρα να πούμε, τι μένει να κάνουμε.  

Σ’ αυτά τα άθλια σπίτια που κυλάμε τις μέρες μας. Ξανα-/ζώντας  
‘we roll our days’	
το ναυάγιο της φωτιάς. Ακούγοντας, πάλι, στις πλάκες  
τα προδομένα της βήματα.  
Μέρες και νύχτες/ αγρύπνιας και μοναξιάς. [Κωσταβάρας] 
 

The poem in (1) manifests a novel conceptualization of time by using the motion 
verb κυλάω in an unconventional syntactic pattern (κυλάμε τις μέρες μας). The motion 
verb κυλάω is conventionally associated with time but in the intransitive construction 
as in, e.g., οι μέρες κυλούσαν μονότονa ‘the days were flowing monotonously’. 
However, here it creatively applies to time in a transitive construction and thus evokes 
a different meaning, that of rolling with an agent causing an object (usually of round 
shape) to move (e.g., κυλάω την μπάλα/ μια πέτρα/ ένα νόμισμα). The emergent 
meaning, thus, is that the passage of time is not easy, regular and natural but rather 
strenuous, requiring effort on the part of the agent/experiencer. The rolling construal 
of the passing days evokes the conceptual integration network of moving time 
(E/X/M)’, as shown in figure (1): 
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Figure 1: Days as rolling 

 
The understanding that the rolling of days is difficult (as if days weigh a lot) is 

contributed by the immediate linguistic context (Σ’ αυτά τα άθλια σπίτια) by 
experience-based inference; spending days in miserable homes can only be difficult, 
as it is difficult to roll heavy objects. It thus transpires that the setting of misery, 
hopelessness and loneliness in which the poet is located presumably hinders the 
regular flow of time (Τι μένει τώρα να πούμε,/ τι μένει να κάνουμε, Σ’ αυτά τα άθλια 
σπίτια, Μέρες και νύχτες/ αγρύπνιας και μοναξιάς) and in this sense the emotional 
context of the metaphor enables its understanding.  

Another creative motional construal of time arises in the poem cited in (2), this 
time instantiating a reversal in the standard location of the past and the future: 
 
(2) Οι λυπημένοι περπατούν στους δρόμους 

μ’ ένα δικό τους οδηγό της πόλης 
Προτιμούν τις παρόδους 
τις μικρές/ αθόρυβες στοές/ τις παρακάμψεις 
Μαζεύονται νωρίς/ δεν έχουν φίλους 
ζουν με κατάλοιπα εποχών 
με λιγοστά χειρόγραφα/ της νιότης 
Κάποιοι στο παρελθόν/ αναχωρούν 
κάποιοι βαθιά στο μέλλον/ επιστρέφουν [Αλεξάκης] 
‘some set off/ toward the past 
others return/ to the future’ 

 
An instance of the Ego-moving metaphor that typically arises in (E/X/M), the 

metaphor in (2) refers to the conceptualization of the past and the future, which are 
typically located behind and in front of the experiencer, respectively (e.g., Γυρίζετε 
στο παρελθόν την ώρα που η χώρα πρέπει να προχωρήσει στο μέλλον ‘you go back to 
the past while the country needs to move forward to the future’). However, it 
questions the standard location of the past and the future in that the experiencer of 
time is construed as departing toward the past and as returning to the future (Κάποιοι 
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στο παρελθόν αναχωρούν/ κάποιοι βαθιά στο μέλλον επιστρέφουν), as shown in the 
conceptual integration network in the following figure:  
 

 
Figure 2: Ego moving forward to the past and backwards to the future 

 
In prompting for a conceptualization of time that radically deviates from the 

common understanding of the past and the future (at least in the context of the Greek 
culture), the metaphor in (2) raises a question with respect to the motivation behind its 
emergence. As suggested by contextual cues in the poem, the temporal construal 
relates to the sad people (Οι λυπημένοι) who generally opt for the road not taken by 
the majority; they follow unconventional pathways in the city (Προτιμούν τις 
παρόδους/ τις μικρές/ αθόρυβες στοές/ τις παρακάμψεις), dislike crowded places (Δεν 
θα τους βρείτε στα μεγάλα πάρκα/ μα στα κηπάρια των εκκλησιών/ δίπλα σε γέρους και 
τυφλούς που αποξεχνιούνται), avoid social interaction (Μαζεύονται νωρίς/ δεν έχουν 
φίλους) and live with the ghosts of the past and the recollection of their youth (ζουν με 
κατάλοιπα εποχών/ με λιγοστά χειρόγραφα/ της νιότης). It seems that sad people are 
virtually unable to live in the present following the social stream and thus are bound 
to live in the past or the future. Apparently, the reversed conceptualization of the past 
and the future has a strong affective grounding explicitly manifested throughout the 
poem.  
 
 
3.3 Non-motional poetic metaphors of time 
 
In addition to the motion-based construals of time, poetic metaphors of time also 
include non-motional construals, which do not exploit the conceptual networks of 
time (E/X/M) and (E/X/M)’ but rather involve ad hoc frame blending. Such a case is 
evidenced in (3):    
 
(3) Στα σπλάχνα του σκιρτούσε το αδιέξοδο. 

Δεν ένιωθε τις αποστάσεις περπατώντας. 
Και τραγουδούσε ολομόναχο το στόμα του. 
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Παράμ παμ παμ 
παρίμ παμ πομ… 
Ο θάνατος θέλει τα πουλιά και τα βαρίδια. 
Παράμ παμ παμ 
παρίμ παμ πομ… 
Υπάρχει αύριο 
υπάρχει και μεθαύριο. 
Καινούργιο φέρετρο η καινούργια μέρα. [Καρούζος] 
‘a new coffin the new day’ 

 
Here the upcoming day is metaphorically conceptualized as a coffin, thus giving 

rise to an understanding of every new day as a step closer to death. An original 
metaphor that defies the standard conceptual patterns for conceptualizing time, the 
temporal construal in (3) prompts for a morbid reading about the unavoidable passage 
of time that ultimately leads to death. Although such a reading naturally arises from 
the frames involved in the metaphor, that is, time and death as suggested by the coffin 
(see figure 3), it is also contextually enhanced by the sense of hopelessness that 
permeates the poem (Στα σπλάχνα του σκιρτούσε το αδιέξοδο/ Δεν ένιωθε τις 
αποστάσεις περπατώντας/ Και τραγουδούσε ολομόναχο το στόμα του). In this sense, the 
line that precedes the metaphor, whereby the upcoming future is deemed available 
and ample (Υπάρχει αύριο/ υπάρχει και μεθαύριο), seems to be rather ironic; although 
the future is expected to come, every new day will take us a little closer to the final 
destination and inevitably time will be up at some point for all human beings. It is 
essentially this painful realization that is metaphorically represented in the poem. 
 

 
Figure 3: Every new day as a new coffin 

 
Next, consider Cavafy’s well-known poem Τα κεριά (“The candles”), also 

instantiating a creative, non-motional metaphor of time: 
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(4) Του μέλλοντος οι μέρες στέκοντ’ εμπροστά μας 
σα μια σειρά κεράκια αναμμένα –  
χρυσά, ζεστά, και ζωηρά κεράκια. 
‘Days to come stand in front of us 
like a row of lighted candles—/ golden, warm, and vivid candles’ 

 
Οι περασμένες μέρες πίσω μένουν, 
μια θλιβερή γραμμή κεριών σβησμένων∙ 
τα πιο κοντά βγάζουν καπνόν ακόμη,  
κρύα κεριά, λιωμένα, και κυρτά. 
‘Days gone by fall behind us,/ a gloomy line of snuffed-out candles; 
the nearest are smoking still,/ cold, melted, and bent.’ 

 
Δεν θέλω να τα βλέπω∙ με λυπεί η μορφή των, 
και με λυπεί το πρώτο φως των να θυμούμαι. 
Εμπρός κυττάζω τ’ αναμένα μου κεριά. 
Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω 
τι γρήγορα που η σκοτεινή γραμμή μακραίνει, 
τι γρήγορα που τα σβυστά κεριά πληθαίνουν. [Καβάφης] 
‘how quickly that dark line gets longer, 
how quickly the snuffed-out candles proliferate.’  

 
A close examination of (4) reveals that a metaphorical conceptualization of the 

years as candles structures the whole poem; that is, the timeline is metaphorically 
represented as a row of candles (Cánovas & Jensen 2013). Future years are construed 
as lit candles whereas past years as blown out candles with the latter proliferating 
quickly, thus suggesting that the end of life is about to come soon. Such a construal of 
temporal compression (i.e., time as passing quickly) is emergent in a conceptual 
integration network illustrated in the following figure: 
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Figure 5: Years as candles 

 
Along with a number of experiential and cultural motivations (such as the folk 

understanding of life as light and of death as darkness), it seems that the metaphorical 
conceptualization of the years as candles that gradually blow out is strongly motivated 
by the experiencer’s (here identified as the poet) emotional involvement. This 
involves mainly sorrow at the view of blown out candles and nostalgia for their 
formerly shining light (Δεν θέλω να τα βλέπω∙ με λυπεί η μορφή των,/ και με λυπεί το 
πρώτο φως των να θυμούμαι), as well as fear for the rapid extinction of the candles 
still lit (Δεν θέλω να γυρίσω να μη διω και φρίξω/ τι γρήγορα που...). Apparently, 
those feelings do not arise as reactions over the candles themselves but rather over the 
candles as symbols of the years that go by and never come back. Therefore, the 
feelings of despair, regret and fear arise only within the blended space in response to 
the felt passage of time that is metaphorically construed as an exponentially growing 
line of blown out candles in the blend. It is noteworthy that, unlike the poems 
discussed so far, in (4) emotional involvement refers to the experience of the passage 
of time itself. As Cánovas & Teuscher (2012: 548) point out, “[r]epresenting time is, 
more often than not, representing emotions towards temporal experience, be it for 
aesthetic or scientific purposes, or to communicate in everyday situations”. It thus 
transpires that not only is temporal experience driven by affect but also it itself 
triggers emotional responses, namely fear and regret over the passage of time. 
 
 
3.4 Poetic non-metaphorical expressions of time 
 
The last category of temporal construals to be examined in relation to emotion is that 
of poetic non-metaphorical expressions of time, an unexpected finding in the corpus 
data that challenges the widely held assumption that time is entirely understood in 
metaphorical terms. Such a case is exemplified in (5) below:  
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(5) Σαν το ’φεραν οι Χριστιανοί να το κρεμάσουν 
το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί, 
η μάνα του που στην κρεμάλα εκεί κοντά 
σέρνονταν και χτυπιούνταν μες στα χώματα 
κάτω απ’ τον μεσημεριανό, τον άγριον ήλιο 
πότε ούρλιαζε, και κραύγαζε σα λύκος, σα θηρίο 
και πότε εξαντλημένη η μάρτυσσα μοιρολογούσε 
«Δεκαφτά χρόνια μοναχά με τα ’ζησες παιδί μου». 
(…) 
η μάνα η μάρτυσσα κυλιούντανε στα χώματα 
και δεν μοιρολογούσε πια για χρόνια τώρα∙ 
«Δεκαφτά μέρες μοναχά», μοιρολογούσε, 
«δεκαφτά μέρες μοναχά σε χάρηκα παιδί μου». [Καβάφης] 
“Only seventeen days”, she mourned, 
“I’ve enjoyed you for only seventeen years, my boy”  
 

Inspired by a real incident, namely the so-called Denshawi affair that involved a 
clash between British military forces (Χριστιανοί in the poem) and Egyptian locals, 
the poem refers to the execution by hanging of a young boy echoed in his mother’s 
dramatic outburst upon his death. In this context, the boy’s age (i.e., the duration of 
his life) is conceptualized in totally subjective terms; in reality the dead boy is 
seventeen-years-old (το δεκαεφτά χρονώ αθώο παιδί), yet for his mother the time of 
his life counts as equal to seventeen days only («Δεκαφτά μέρες μοναχά», 
μοιρολογούσε,/ «δεκαφτά μέρες μοναχά σε χάρηκα παιδί μου»). Hence, the years of the 
boy’s life are compressed onto days. As a theory of on-line meaning construction, 
CIT can adequately explain the construal of compressed time evoked in (5), as shown 
in the following figure:  

 
 

 
Figure 5: Seventeen years lasting for seventeen days 

 
A closer examination of the context in which the temporal construal occurs 

suggests that the conceptualization of the boy’s lifetime as a compressed interval 
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seems to be warranted by the mother’s overwhelming sorrow over her son’s death that 
is evoked in the epicedium she spells out in the poem. The mother’s grief thus cues to 
a strong affective underpinning in the temporal expression in (5). Given that, it is 
possible that when elaborating the conceptual integration network proposed in figure 
5 a number of inferences may arise, such as that for his mother the boy is too young to 
die, his lifetime was too short and therefore his premature death is completely unfair. 

In a similar vein, the poem in (6) also gives rise to an emotionally induced non-
metaphorical construal of time: 
 
(6) Χωρίς πικρία, χωρίς ελπίδα, χωρίς φόβο 

στη μέση του ταξιδιού, 
τριάντα χρόνια σκίζοντας 
τις σάρκες μου μ’ αλύπητα μαχαίρια να σ’ εξευμενίσω, 
στραγγίζοντας με λύσσα και την τελευταία 
σταγόνα του αίματός μου για να ξεδιψάσεις, 
τριάντα χρόνια-αιώνες, κάθε μέρα 
‘thirty years-centuries’ 
τη ζωή μου καταστρέφοντας για ν’ αξιωθώ 
χαρούμενη επιτέλους να σε δω [Ευαγγέλου] 

 
Unlike the previous poem, here the conceptualization of time refers to a protracted 

interval, in particular the duration of a couple’s relationship. While addressing his 
partner, the poet construes the thirty years of their relationship as lasting for centuries 
(τριάντα χρόνια-αιώνες). The time of the relationship that in reality lasts for thirty 
years is conceptualized as equal to centuries. Such a conceptualization is emergent in 
the blend and evokes subjective time (see figure 6). With the time of the couple’s 
relationship being conceptualized in the blend as an overly longer period of time, the 
emergent meaning in (6) is that of protracted duration. It is worth noting that 
‘centuries’ is a temporal unit beyond the boundaries of human life and in this respect 
its use further stresses the hyperbole of the emergent meaning. Thus, additional 
inferences may arise from the conceptual integration network, namely that for the 
poet the years spent with his wife are felt as impossible to suffer and perhaps 
regrettable. It is evident that this relates to the affective grounding motivating the 
temporal construal. The conceptualization of time in subjective terms here relates to a 
rather stormy and turbulent relationship of the couple. It seems that the experiential 
density contained in the thirty years of the couple’s common life is disproportionate to 
the amount of time actually passed and hence requires an abnormally long period such 
as ‘thirty centuries’ to fit in. In other words, a relation of Analogy motivates the 
integration of ‘thirty years’ with ‘thirty centuries’.  
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Figure 6: Thirty years lasting for thirty centuries 

 
 
4. Concluding remarks 
 
The present study embarked on investigating the so-called time-emotion paradox in 
poetic discourse. As suggested by linguistic evidence in MG poetry, time and emotion 
seem to be deeply interwoven in that temporal construals appear to be strongly 
motivated by the emotional state of the experiencer. In this sense, the present study 
lends linguistic support to the time-emotion paradox and corroborates research 
findings on time perception. In view of this, the choice of poetic discourse seems to 
be warranted as enabling the investigation of time conceptualization and emotion 
alike. In general terms, the present study points to an interdisciplinary line of research 
on emotion and time conceptualization by integrating insights from cognitive 
linguistics, psychology and cognitive poetics. 

The proposed analysis has shown that creative temporal construals appear to arise 
in a context of emotional intensity. Specifically, it seems that emotional involvement 
is the driving force motivating the emergence of creative temporal construals that 
vary significantly in linguistic and conceptual terms. On the basis of the corpus data, 
temporal construals manifested in poetry seem to belong to different categories (i.e., 
motional or non-motional construals) and to diverge in terms of their conceptual 
structure (i.e., metaphorical or non-metaphorical construals), thus prompting for 
different degrees of creativity. However, what they all share in common is a strong 
affective component that triggers their emergence and, to some extent, enables their 
understanding. This affective component refers to the emotional context that, as 
predicted in the psychological research on time perception, enacts a particular 
construal of the experience of time. In linguistic terms, the emotional context of the 
temporal construal is manifested in the immediate context of the linguistic expression 
of time. 

Another interesting observation is that emotional arousal triggering creative 
temporal construals relates mainly to a negative emotional state such as loneliness, 
sadness, regret, fear of death, etc. In other words, the findings of this study prompt for 
a correlation between time conceptualization and negative emotional arousal which, 
to the best of my knowledge, has not been addressed in the psychological literature on 
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the time-emotion paradox. Although explaining this finding is beyond the scope of 
this study, a tentative explanation could probably relate it to the context of the literary 
production in which the data under examination belong; in this context, ranging     
throughout the 20th century, poets seem to be preoccupied with the inner self 
expressing mainly pessimistic preoccupations about life, love and death. Perhaps not 
coincidentally, such emotionally induced temporal construals refer mainly to the 
experience of the passage of time, especially to the passage of time construed in 
subjective terms. Interestingly, it seems that not only does emotion motivate temporal 
construals but also the passage of time itself triggers particular emotional responses. 
Temporal construals, therefore, seem to express particular emotions toward the 
experience of time, especially agony for time coming to an end.  

Finally, in theoretical terms CIT seems to adequately explain the emergent 
meaning of temporal construals, whether these are grounded in pre-existing 
conceptual patterns (as is the case with motion-based metaphors of time), defy them 
(as in non-motional metaphors) or challenge them (when the metaphorical structure of 
time is overridden). However, it still remains to be seen how the role played by 
emotion in temporal construals can be accommodated in the framework of conceptual 
integration. 
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Abstract 
 
In this paper we study the way regional dialects and accents work in Greek TV 
commercials to promote goods and services. We first describe the constraints imposed 
by advertising practices on the grammar of dialects and then we examine the main 
operations performed by them (dialogicality, creation of dramatic effects and the use 
of humor as an effective means of persuasion). Finally, based on our findings, we 
propose a reappraisal of the dialect literacy in the curriculum and a careful 
exploitation of TV ads incorporating dialect materials.    
 
Λέξεις-κλειδιά: τηλεοπτική διαφήμιση, γεωγραφική διάλεκτος, ιδίωμα, προφορά, 
σχεδιασμός ακροατηρίου, υφοποίηση 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η γλώσσα της ελληνικής τηλεοπτικής διαφήμισης διήνυσε μια πορεία παρόμοια με 
εκείνη του Μέσου προβολής της, της τηλεόρασης, ενημερωτικής και ψυχαγωγικής. 
Παρέλαβε από την έντυπη και τη ραδιοφωνική διαφήμιση την κληρονομιά της 
κοινωνικής διγλωσσίας τη δεκαετία του ’70, την επόμενη δεκαετία υιοθέτησε μια 
προφορική κοινή των αστικών κέντρων με ελάχιστους λόγιους τύπους και μόνο τη 
δεκαετία του ’90 άρχισε να εκμεταλλεύεται στοιχεία –φωνολογικά και λεξιλογικά 
κυρίως–  γεωγραφικών διαλέκτων και κοινωνιολέκτων. Αυτή η στροφή της γλώσσας 
της διαφήμισης, και των άλλων Μέσων ή ειδών, όπως των σίριαλ (Στάμου & Ντίνας 
2011), σε μη πρότυπες ποικιλίες δεν αποτελεί βεβαίως ελληνική ιδιαιτερότητα 
(Kelly-Holmes 2005: 118-22, Androutsopoulos 2010: 742, 744-5). Χαρακτηρίζει όλες 
τις δυτικού τύπου κοινωνίες και χρειάζεται να εξηγηθεί.  

Του φαινομένου αυτού, που συνδέεται με μείζονες αλλαγές στη δημόσια 
επικοινωνία, έχουν προταθεί δύο ασύμπτωτες ερμηνείες: η πρώτη από τη σκοπιά μιας 
κριτικής κοινωνιογλωσσικής θεωρίας (Fairclough 1992) και η δεύτερη από τη σκοπιά 
μιας «φαινομενολογίας του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης» (Scannell 1996). Ο 
Fairclough συνέδεσε το επιδιωκόμενο κλίμα οικειότητας και εγγύτητας μεταξύ των 
Μέσων και των ακροατηρίων τους με τον «εκδημοκρατισμό του λόγου» στη δημόσια 
σφαίρα, δηλαδή την περιστολή γλωσσικών μορφών (όπως η πρότυπη ποικιλία 
προφορικού λόγου και η «ουδέτερη» προφορά) που τονίζουν την ανισότητα ισχύος 
μεταξύ κοινωνικών υποκειμένων. Την υλοποίηση αυτής της στρατηγικής 
αναλαμβάνει η «συνθετική προσωποποίηση», η προσομοίωση στα Μέσα τής 
πρόσωπο με πρόσωπο, ιδιωτικής επικοινωνίας, και η «συνομιλιοποίηση», όρος που 
δηλώνει τον μετασχηματισμό του δημόσιου λόγου σε σκηνικό συνομιλίας. 
Χαρακτηριστική έκφραση εκδημοκρατισμού του λόγου των Μέσων είναι η 
εντεινόμενη παρουσία διαλεκτικών προφορών και μη πρότυπων ποικιλιών, η χρήση 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1377-1389. Rhodes: University of the Aegean.
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των οποίων όμως είναι περιορισμένη, περιφερειακή ή «διασκεδαστική», γεγονός που 
οδηγεί τον Fairclough να αναρωτηθεί αν η στροφή αυτή «αντιπροσωπεύει μια 
πραγματική συντριβή της ηγεμονίας στη γλωσσική σφαίρα ή απλώς η ηγεμονία 
προσλαμβάνει νέες μορφές» (1992: 202).  

Από την άλλη πλευρά, ο Scannell εντάσσει τη συνομιλιακή μανιέρα και το 
«προσωποποιημένο ιδίωμα» των Μέσων στο εσωτερικό του πεδίου της μαζικής 
επικοινωνίας και αποδίδει τις στρατηγικές αυτές στις ιδιαίτερες συνθήκες και την 
ιστορία του. Υποστηρίζει ότι πρέπει να τις αντιμετωπίσουμε ως θετική συμβολή στο 
επικοινωνιακό ήθος της μαζικής επικοινωνίας. Οι διαχειριστές της (δημοσιογράφοι, 
διαφημιστές, κ.λπ.), μη έχοντας δεδομένη την προσήλωση του ακροατηρίου τους, 
είναι υποχρεωμένοι να αντιμετωπίσουν τα μέλη του ως αληθινά υποκείμενα, 
προκρίνοντας γλωσσικές μορφές (π.χ. αποστροφές σε φιλικό τόνο, φόρμουλες 
καθημερινής (συν)ομιλίας, γλωσσικό χιούμορ κ.ά.) που δείχνουν ότι ο μιντιακός 
λόγος είναι προσανατολισμένος σ’ αυτά και κατά κάποιον τρόπο τα εμπεριέχει. Είναι 
πρόσχημα, λοιπόν, ή αναγκαιότητα η χρήση γεωγραφικών διαλέκτων στη διαφήμιση;  
Η αξία των δύο ερμηνειών αναμένεται να φανεί από την εξέταση του υλικού μας. 
 
 
2. Θεωρητικό πλαίσιο  
 
Οι γεωγραφικές διάλεκτοι χρησιμοποιούνται για διαφορετικό λόγο και με 
διαφορετικό τρόπο στην ενημέρωση και τη διαφήμιση. Στα δελτία ειδήσεων 
διαλεκτικές προφορές και ντοπιολαλιές ακούμε κυρίως από το στόμα αυτοπτών 
μαρτύρων που εμφανίζονται σε ρεπορτάζ για φυσικές καταστροφές, πολέμους ή σε 
αστυνομικά ρεπορτάζ και η πραγμάτωσή τους είναι αυθεντική. Αντίθετα, στη 
διαφήμιση η χρήση διαλέκτου είναι ζήτημα επιλογής ενώ η πιστότητα πραγμάτωσής 
της είναι κυμαινόμενη. Η εισαγωγή μιας διαλέκτου φαίνεται να συνδέεται στενότερα 
με πληροφοριακές διαφημίσεις βασικών αγαθών (ψωμιού, γαλακτοκομικών, κρέατος) 
που παράγονται στην ύπαιθρο, δηλαδή τον τόπο καταγωγής των γεωγραφικών 
διαλέκτων (Beal 2006: 15-6), είναι όμως προαιρετική, όταν στόχος είναι πρωτίστως η 
συγκινησιακή πειθώ και το διαφημιζόμενο προϊόν ή υπηρεσία δεν συνδέεται με το 
συμβολικό κεφάλαιο των διαλέκτων (Myers 1994: 96-102). Σε κάθε περίπτωση, η 
απόκλιση ανάμεσα στη διαλεκτική φωνή των «ηρώων» του σεναρίου της διαφήμισης 
και τη φωνή-υπόκρουση του διαφημιστή, που ακολουθεί την πρότυπη ποικιλία, είναι 
τέτοια που δημιουργεί στο κοινό των μη διαλεκτόφωνων ομιλητών ένα παραξένισμα, 
κατάλληλο για την προσέλκυση της προσοχής τους στο διαφημιστικό μήνυμα.    

Η απρόσμενη χρήση από τους διαφημιστές γλωσσικών πόρων που δεν 
χρησιμοποιεί και ίσως δυσκολεύεται να αναγνωρίσει το κοινό των διαφημίσεων, 
όπως οι γεωγραφικές διάλεκτοι, ερμηνεύεται από τον Bell (1992, 2001) ως  
διαμεσολαβημένος σχεδιασμός (referee audience design), μια «ρητορική στρατηγική 
με την οποία οι ομιλητές αξιοποιούν τους πόρους που διαθέτει η γλωσσική τους 
κοινότητα» (Bell 1992: 328). Οι πόροι αυτοί μπορεί να είναι είτε η ευφάνταστη 
χρήση υφών που συνηθίζει να χρησιμοποιεί ένας ομιλητής ή μπορεί να αντλούνται 
από κοινωνικές, γεωγραφικές και ιστορικές ποικιλίες. Κυριότερα γνωρίσματα του 
διαμεσολαβημένου σχεδιασμού ακροατηρίου είναι τα εξής: 

(1) Ο ομιλητής μπορεί να ανήκει στη γλωσσική ομάδα διαμεσολάβησης, να είναι 
δηλαδή διαλεκτικός ομιλητής, μπορεί και όχι. 

(2) Η διαμεσολαβημένη αλλαγή ύφους συνήθως είναι μια σύντομη παρεμβολή 
στον λόγο του ομιλητή· μπορεί όμως να είναι και εκτενέστερη και να έχει αυτοτέλεια. 
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(3) Ο διαμεσολαβημένος σχεδιασμός συνεπάγεται γενικά μεγάλη απόκλιση από τη 
γλώσσα του ακροατή, κάποτε όμως η απόκλιση μετριάζεται και το ύφος του ομιλητή 
συγκλίνει με αυτό του ακροατή. 

(4) Το γλωσσικό ρεπερτόριο του ομιλητή μπορεί να είναι μονογλωσσικό, 
διγλωσσικό ή δίγλωσσο, με ό,τι συνεπάγεται αυτό για τον σχεδιασμό, και 

(5) Η στροφή στον γλωσσικό κώδικα-διαμεσολαβητή μπορεί να είναι περισσότερο 
ή λιγότερο ακριβής.       

Το θεωρητικό πλαίσιο του σχεδιασμού ακροατηρίου συμπληρώνεται και 
εξειδικεύεται από την έννοια της υφοποίησης (stylization), και ειδικότερα της 
υφοποίησης διαλέκτου (dialect stylization), που έχει επεξεργαστεί ο Coupland (2001, 
2007). Υφοποίηση είναι η έξυπνη εκμετάλλευση πολιτισμικά αναγνωρίσιμων υφών 
και ταυτοτήτων που αποκλίνουν ολοφάνερα από το ύφος και την ταυτότητα που θα 
αποδίδαμε στον τρέχοντα ομιλητή. Υφοποίηση διαλέκτου, από την άλλη, είναι η 
κατασκευή ενός προσωπείου, άλλου από αυτό του τρέχοντος ομιλητή, με τη βοήθεια 
φωνολογικών κυρίως μέσων και με παιγνιώδη, συχνά, πρόθεση. Η υφοποίηση 
διαλέκτου είναι αποσυνδεδεμένη από τοπικά πλαίσια και έχει γίνει πλέον στρατηγική 
που χρησιμοποιείται σε μιντιακά περιβάλλοντα.  
 
 
3. Μεθοδολογία-ερευνητικά ερωτήματα 
 
Ο διαμεσολαβημένος σχεδιασμός ακροατηρίου και η υφοποίηση διαλέκτων μάς 
επιτρέπουν να καταλήξουμε σε ένα ευρετικό σχήμα για τη μελέτη των γεωγραφικών 
διαλέκτων και ιδιωμάτων1 σε τηλεοπτικές διαφημίσεις. Τα ευρήματα της έρευνας 
αναμένεται να καθορίσουν και τον τρόπο με τον οποίο οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα 
των διαφημίσεων μπορούν να εμπλουτίσουν το γλωσσικό μάθημα, ιδιαίτερα των 
τάξεων του Γυμνασίου. Ως κριτήρια, λοιπόν, προτείνουμε τα εξής ζεύγη αντιθέσεων: 
 
 
3.1  Γλωσσικά ή «εσωτερικά» κριτήρια 

(α) Διάλεκτος ή ιδίωμα vs. προφορά (ως συνεκδοχή μιας διαλέκτου) 
(β1) Αυθεντική πραγμάτωση διαλέκτου/προφοράς vs. μίμηση διαλέκτου/προφοράς 
(β2) Ευχερής αναγνώριση διαλέκτου/προφοράς vs. αδυναμία αναγνώρισης 
διαλέκτου/προφοράς 
 
 
3.2  Λειτουργικά ή «εξωτερικά» κριτήρια 

(α) Μονοφωνική χρήση διαλέκτου/προφοράς vs. πολυφωνική χρήση 
διαλέκτου/προφοράς (αντίστιξη με την πρότυπη προφορική ποικιλία ή άλλες) 
(β) Αληθοφανές πλαίσιο χρήσης διαλέκτου/προφοράς vs. μυθοπλαστικό πλαίσιο 
χρήσης διαλέκτου/προφοράς 
(γ) Σοβαρή χρήση διαλέκτου/προφοράς vs. χιουμοριστική χρήση 
διαλέκτου/προφοράς 
                                                 
1 Σύμφωνα με τον Κοντοσόπουλο (2000: 3) διάλεκτοι της ελληνικής, δηλαδή ποικιλίες που διαφέρουν 
σημαντικά από την κοινή, είναι, με την αυστηρή σημασία του όρου, η τσακωνική, η ποντιακή, η 
καππαδοκική και η κατωιταλική, ενώ, καταχρηστικά, μπορούν να θεωρηθούν διάλεκτοι και η κρητική 
και η κυπριακή. Όλες οι άλλες γεωγραφικές ποικιλίες που έχουν μικρές αποκλίσεις από την κοινή        
(στη φωνολογία, τη μορφολογία, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο) πρέπει να θεωρούνται ιδιώματα.  
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Στηριζόμενοι στα κριτήρια αυτά μπορούμε να απαντήσουμε σε ομόλογα ερευνητικά 
ερωτήματα, όπως: ποια διαλεκτικά στοιχεία εκμεταλλεύεται η διαφήμιση, αν 
ενδιαφέρει τη διαφήμιση η «αυθεντική» πραγμάτωση μιας διαλέκτου ή απλώς η 
«ενδεικτική» (indexical) της χρήση κ.λπ. 
 
 
4. Το υλικό της έρευνας 
 
Η μελέτη μας στηρίζεται σε 81 διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών (βλ. Πίνακα) 
κυρίως της τελευταίας δεκαετίας. Στην πλειονότητά τους είναι εμπορικές και μόνο 
δύο προωθούν κοινωνικές υπηρεσίες. Είκοσι δύο διαφημίσεις προβάλλουν προϊόντα 
που έχουν εσωτερικό δεσμό με τις διαλέκτους (γαλακτοκομικά, αλλαντικά, ψωμί και 
νερό), καθώς η ποιότητά τους ανάγεται σε μια ρομαντική εικόνα της Φύσης και της 
Παράδοσης. Οι υπόλοιπες, φαινομενικά τουλάχιστον, δεν έχουν παρά ελάχιστη ή 
καμία σχέση με ό,τι συμβολίζουν οι γεωγραφικές διάλεκτοι (αυθεντικότητα, 
γνησιότητα, τοπικότητα, ανθρωπιά κ.λπ.): οι τριάντα οκτώ είναι διαφημίσεις 
τηλεφωνίας ενώ οι υπόλοιπες αφορούν μια ευρεία γκάμα αγαθών και υπηρεσιών, από 
καφέδες μέχρι καλλιτεχνικά γεγονότα.  

Η διάλεκτος που επιλέγεται συχνότερα είναι το λεγόμενο βόρειο ιδίωμα (δηλαδή, 
μία από τις βόρειες διαλέκτους), πιθανόν επειδή λειτουργεί σαν ένα διαλεκτικό 
πασπαρτού, τα λεγόμενα «χωριάτικα» (Κουρδής 2007), που δεν είναι γεωγραφικά 
μαρκαρισμένο και συνεπώς προσφέρεται να γίνει σύμβολο μιας ολόκληρης 
κατηγορίας, θεωρείται εύκολο στην πραγμάτωσή του από μη διαλεκτικούς ομιλητές 
(όπως οι «ήρωες» διαφημίσεων) και είναι εύκολα αναγνωρίσιμο από το κοινό. Έτσι 
τελειώνει μια διαφήμιση τυριού, απόλυτα διαλεκτική στο ύφος όχι όμως και στη 
γλώσσα: 
 
(1) Τώρα που όλοι ψάχνουν να βρουν τις χαμένες αξίες, εμείς εδώ είμαστε περήφανοι που δεν τις 
χάσαμε ποτέ. Χωριάτικο τυρί Όλυμπος. Το τυρί στα χωριάτικα.   
 

Η διαλεκτική ποικιλία του βόρειου ιδιώματος (Ηπείρου, Θεσσαλίας, Μακεδονίας 
κ.ά.) σε πολλές περιπτώσεις αναγνωρίζεται δύσκολα ή συνάγεται μόνο από τη 
«σημείωση» (την εικόνα και το μουσικό χαλί), είτε γιατί δεν επιδιώκεται από τους 
διαφημιστές ή γιατί η μίμηση του ιδιώματος είναι άτεχνη. Ακολουθούν σε συχνότητα 
η κρητική και η ποντιακή διάλεκτος, που επιλέγονται για τη συνάφειά τους με τα 
προϊόντα, για το πολιτισμικό τους κεφάλαιο (και για άλλους λόγους) ενώ άλλες 
διάλεκτοι (Επτανήσων, Κυκλάδων) υποαντιπροσωπεύονται και αρκετές απουσιάζουν 
εντελώς από τη διαφήμιση.  
     Ένας όχι μικρός αριθμός διαφημίσεων χρησιμοποιεί συνεκδοχές διαλέκτων (βλ. 
τελευταία στήλη του Πίνακα), αφού ούτως ή άλλως η διαφήμιση ενδιαφέρεται 
πρωτίστως για το «ethno-marketing» (Kelly-Holmes ό.π.: 108-11) και όχι τόσο για 
την αυθεντική πραγμάτωσή τους, πόσο μάλλον για την υπεράσπιση του 
‘συγκαλυμμένου αισθήματος γοήτρου’ (covered prestige) των διαλεκτικών ομιλητών 
(Trudgill 1972). Της αρκεί μόνο να πυροδοτήσει, με ενδείκτες, την ψευδαίσθηση από 
την αντανάκλαση μιας διαλέκτου (the “reflection fallacy”) (Androutsopoulos ό.π.: 
749-50). Οι παραπεμπτικοί ενδείκτες είναι: κοινωνιογλωσσικές μεταβλητές (όπως η 
ουρανική άρθρωση του /l/ στο only (sic!) του Dirollo Cheddar ή η έντονα πλευρική 
στο Είμαστε γεννημένοι γαλατάδες του γάλακτος Ροδόπη), μεμονωμένα λεξικά 
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τεμάχια (Το ξεχωριστό που έχουμε είναι η ποιότητα του γαλάτου, ΑΒ Βασιλόπουλος) ή 
εμβληματικές συντάξεις (Θα την φτιάξω ένα σαντουιτσάκι με γαλοπούλα «Πασσιάς»).  
 
ΠΙΝΑΚΑΣ: Γεωγραφικές διάλεκτοι/προφορές σε τηλεοπτικές διαφημίσεις προϊόντων και υπηρεσιών  

   
ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΙΣ 

 
 
ΠΡΟΪΟΝΤΑ / 
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 
 

 
Επωνυμία προϊόντος 

ή υπηρεσίας 
που διαφημίζεται 

 

 
Γεωγραφική 

διάλεκτος ή ιδίωμα 

 
Διαλεκτική  
προφορά 
ή άλλοι 
δείκτες 

 
Γαλακτοκομικά 
(γάλα, τυρί, γιαούρτι) 
 

-Ροδόπη (1) 
-Τρικαλινό (5) 
-Kerrygold Regato (3) 
-Dirollo Cheddar (1) 
-Συνεργάλ (1) 
 

----- 
Βόρειο ιδίωμα (Θεσσαλίας) 
Βόρειο ιδίωμα 

----- 
Βόρειο ιδίωμα (Θεσσαλίας) 

/l/ 
 
 

/l/ 

 
Αλλαντικά 
 

-ΒΙ.Κ.Η. (4) 
-ΠΑΣΣΙΑΣ (3)  

Βόρειο ιδίωμα (Ηπείρου) 
----- 

 
/l/, σύνταξη 

 
Ψωμί / φρυγανιές 
 

-ELITE (1) 
-Κρήτης γη (1) 

----- 
Κρητική διάλεκτος 

λεξιλόγιο 

Νερό -Ζαγόρι (2) 
 

Βόρειο ιδίωμα (Ηπείρου)  

 
Τηλεφωνία (εταιρεία, 
αριθμός εξυπηρέτησης) 
 
 

-Q (9) 
 
-Vodafone (5) 
 
-ΟΤΕ (3) 
 
-Cosmote (2) 
-ΤΙΜ (2) 
-HOL (1) 
-11880 (16) 

Βόρειο ιδίωμα, κρητική 
διάλεκτος, τσιγγάνικη 
Βόρειο ιδίωμα (Θεσσαλίας), 
Διάλεκτος Επτανήσων 
Βόρειο ιδίωμα, κρητική 
διάλεκτος 
Βόρειο ιδίωμα 

----- 
Βόρειο ιδίωμα 
Βόρειο ιδίωμα (Θεσσαλίας) 

/l/, /n/ 
 
 
 
 
 
 

λεξιλόγιο 

 
Άλλα προϊόντα 
/υπηρεσίες: 
- Καφές 
- Γλυκίσματα / σνακ 
 
- Φάρμακα 
 
 
- Λιπαντικά 
- Παιχνίδια 
- Λαχεία 
- Καταστήματα 
 
- Αεροπορικές εταιρείες 
- Συνδρομητικά κανάλια 
- Καλλιτεχνικά γεγονότα 
 

 
 
 
-Jacobs (2) 
-Tasty (1) 
-MAGNUM (1) 
-MAALOX (4) 
 
 
-Mobil (1) 
-AS Company (1) 
-Ξυστό (1) 
-ALEXPAK (1) 
-Βασιλόπουλος (1) 
-AEGEAN (2) 
-NOVA (3) 
-ΓΚΟΛΦΩ Forever (1) 

 
 
 
Βόρειο ιδίωμα 
Βόρειο ιδίωμα (Θεσσαλίας) 

------ 
Βόρειο ιδίωμα (Ηπείρου), 
ποντιακή διάλεκτος, κρητική 
διάλεκτος  

------ 
Ποντιακή διάλεκτος 
Κρητική διάλεκτος 
Βόρειο ιδίωμα (Θεσσαλίας) 

------ 
Κρητική διάλεκτος 
Κρητική διάλεκτος 
Βόρειο ιδίωμα 

 
 
 
 
 

/n/ 
λεξιλόγιο 

 
 

/l/, /n/ 
 
 
 

λεξιλόγιο 
/l/, σύνταξη 
/l/, λεξιλόγιο 

 
Κοινωνικές υπηρεσίες: 
- Υπουργεία 
 
- Σωματεία 
 

 
 
-Εθνικό Κτηματολόγιο 
(1) 
-ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ 
ΠΑΙΔΙΟΥ (1) 

 
 
 

----- 
 

----- 

 
 
 

/u/ 
 

/x/ 
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5. Τα ευρήματα και η συζήτησή τους 
 
5.1 Οι μορφές των γεωγραφικών διαλέκτων και προφορών στις διαφημίσεις  
 
α. Διάλεκτος ή ιδίωμα vs. προφορά 
 
Στην πραγματικότητα δεν πρόκειται για αντίθεση αλλά για συνεχές με τρεις 
τουλάχιστον τιμές: πρώτον, μια διάλεκτο με πραγματωμένα τα κυριότερα γλωσσικά 
της στοιχεία· δεύτερον, μια διάλεκτο με πραγματωμένα ορισμένα μόνο στοιχεία της 
και τρίτον, μια συνεκδοχική μορφή διαλέκτου, τη διαλεκτική προφορά.   

Πραγματώσεις διαλέκτων που μας κάνουν να ξεχνούμε τις συμβάσεις της 
διαφήμισης έχουμε λίγες. Ακολουθεί ένα παράδειγμα με κρητική διάλεκτο (παξιμάδια 
Κρήτης γη). Το σκηνικό: ταπεινό καφενείο σε κάποιο χωριό της Κρήτης, ατμόσφαιρα 
περασμένων δεκαετιών, το ίδιο και η συσκευή τηλεφώνου. 
 
(2) (Κουδούνισμα τηλεφώνου) 
      (Ιδιοκτήτρια καφενείου) Μπρος. Το Μανολιό; Μανολιό! 
      (Μανολιός) Ποιος είναι, μωρέ! 
      (Ιδιοκτήτρια) Ο παππούς σου σε γυρεύει. 
      (Μανολιός) Έλα. Ίντα θέλεις; Παξιμάδια. Καλά. Θα σου φέρω. Να μ’ ανιμένεις. 
 

Στη βραβευμένη αυτή με βραβείο Ermis 2012 (της Ένωσης Εταιριών Διαφήμισης 
και Επικοινωνίας) διαφήμιση οι «ήρωες» παίζουν τον εαυτό τους. Η καθοδική 
επιτονική καμπύλη στην ερώτηση (παξιμάδια (θέλεις;)), το στερεοτυπικό μικρό 
όνομα του «πρωταγωνιστή» (Μανολιός), το διαλεκτικό λεξιλόγιο (σε γυρεύει, ίντα, να 
μ’ ανιμένεις) και η τυπική κλητική προσφώνηση (μωρέ!) δίνουν μια ολοκληρωμένη 
εικόνα της διαλέκτου. 

Πολλές διαφημίσεις προβάλλουν ένα μόνο χαρακτηριστικό φαινόμενο. Συνήθεις 
περιπτώσεις είναι η αποβολή (ή σίγηση) του ληκτικού άτονου /i/ και /u/ (Μπουζ’ του 
νιρό, Γιώργη μ’ ! - Vodafone) και η στένωση (του άτονου /e/ > /i/ και του άτονου /o/ 
> /u/) του βόρειου ιδιώματος, όπως στην παρακάτω διαφήμιση (HOL Hellas Online), 
στην οποία παραδόξως χρησιμοποιείται λόγιος τύπος ερωτηματικής αντωνυμίας 
(τίνος) (!): 
 
(3) (Γυναίκες του χωριού τσαπίζουν και τραγουδούν μαζί έναν παραδοσιακό σκοπό) 
      (Χωρική1) Έι! Τίνους είσι συ; 
      (Τεχνικός) Της Hellas Online. 
      (Χωρική1) Ααα! (καθοδική επιτόνιση) 
      (Voice over) (…) 
      (Χωρική1) Της HOL είνι. 
      (Χωρική2) Αα! (καθοδική επιτόνιση)  
 

Τέλος, σε αρκετές διαφημίσεις τίποτε στο κείμενο δεν είναι διαλεκτικό εκτός από 
την επαναλαμβανόμενη πραγμάτωση ενός φωνήματος-συμβόλου ((4), Σωματείο «Οι 
φίλοι του παιδιού», δασεία προφορά του /x/ μπροστά από το /i/ > /ś/) ενώ άλλοτε 
μόλις και μετά βίας διακρίνει κανείς έναν και μοναδικό ενδείκτη διαλέκτου ((5), 
φρυγανιές ELITE, κόσμος > κόιμος), που όμως με την αντίστιξη προς την κοινή (και 
πάντοτε σε συνδυασμό με το σημειωτικό σύμπαν της διαφήμισης) αρκεί για να 
δημιουργήσει το επιδιωκόμενο παραξένισμα.  
 
(4) (Το αγόρι από το σίριαλ «Το Νησί») 
      Ο ένας έχει κάνει πεντακόσιους φίλους στο Ίντερνετ, ο άλλος χίλιους πεντακόσιους, ο άλλος δύο   
      χιλιάδες αλλά όλοι μαζί δεν κάνουν τίποτα. Θέλω να σου γνωρίσω κάποιους που αξίζει στ’ αλήθεια    
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      να τους κάνεις φίλους σου, γιατί κάνουν πολλά.    
 
(5) (Μαντινάδα από κρητικό βιολιστή-τραγουδιστή) 
      Κρήτη, στον κόσμο /sto góimo/ ξακουστή είναι η λεβεντιά σου 
      Μα είναι το ξημέρωμα διπλή η ομορφιά σου. 
 
β1. Αυθεντική πραγμάτωση διαλέκτου/προφοράς vs. μίμηση διαλέκτου/προφοράς 
β2. Ευχερής αναγνώριση διαλέκτου/προφοράς vs. αδυναμία αναγνώρισης 

διαλέκτου/προφοράς 
 
Η ολοκληρωμένη εικόνα μιας διαλέκτου συμβαδίζει με την αυθεντική πραγμάτωσή 
της. Το θέμα αυτό, δηλαδή το ανέφικτο της πιστής αναπαραγωγής των διαλέκτων 
σήμερα, εξαιτίας της ισοπέδωσής τους (dialect leveling) σε αστικά περιβάλλοντα 
κάτω από την πίεση μια πρότυπης ποικιλίας, έχει συζητηθεί στη διαλεκτολογία 
(Κοντοσόπουλος ό.π.: 2) αλλά και στην κοινωνιογλωσσολογία των Μέσων (βλ. 
παραπάνω, σχετικά με τη “reflection fallacy”, Androutsopoulos ό.π.: 749-50). 
Σίγουρα, όμως, κανείς μπορεί να διαπιστώσει διαβαθμίσεις αυθεντικότητας στη 
διαφήμιση, που επηρεάζονται από ποικίλους παράγοντες: την απόκλιση της 
διαλέκτου από την κοινή, το κείμενο της διαφήμισης (αν μπορεί να το υποστηρίξει 
μια διάλεκτος ή όχι), την καταγωγή των διαλεκτικών ομιλητών, την ηλικία τους κ.ά.  
Από τη σκοπιά του ακροατή (β2) υπάρχει ένα αντίστοιχο συνεχές 
αναγνωρισιμότητας: όσο πιο αυθεντική είναι η πραγμάτωση μιας διαλέκτου (π.χ. της 
ποντιακής) τόσο πιο δύσκολο για τον μη διαλεκτόφωνο να την αναγνωρίσει. Γι’ αυτό, 
σε αρκετές περιπτώσεις, αλλά όχι με απόλυτη συνέπεια, εμφανίζονται υπότιτλοι όπως 
στις ξενόγλωσσες σειρές και ταινίες. Ας δούμε δύο παραδείγματα:  
 
(6) (Παύλος Κοντογιαννίδης, ηθοποιός ποντιακής καταγωγής) 
      (Ηθοποιός) Νέπε, συ ποίος είσαι; (Εσύ ποιος είσαι;) 
      (Κούκλα) Πόντιος κι έναν ομμάτ 
      (Ηθοποιός) Αδά τέρεν! Αούτοι θα παλαλών’ εμάς! (Εδώ κοίτα! Αυτοί θα μας τρελάνουν!) 
      (Κούκλα) Ούι! 
      (Ηθοποιός) Καλατσεύ<ει> και λέ<ει> αστεία άμον εμέ! Τραγωδεί πα! (Μιλάει και λέει αστεία  
                            σαν εμένα! Τραγουδάει κιόλας!) 
       (Κούκλα) Πόντιος είμαι σκυρός, σεβνταλής και παλαλός 
       (Ηθοποιός) Beautiful!!! (…έμορφα!!!)    
       (Σλόγκαν)   
       (Ηθοποιός) Πόντιος κι έναν ομμάτ. Απ’ την AS. Να μην ξεχνάμε και τις ρίζες!  
 
 (7) (Τραγούδι, ανταλλαγή διστίχων) 
       (Τραγουδιστής – «ερωτοχτυπημένος»)  
         Μαίρη, Μαίρη, Μαίρη, υποφέρω, Μαίρη! 
         Καίγομαι μαζί σου ή φταίει το φαΐ σου;    
       («Μαίρη»)  
         Να υποφέρεις γιάντα /jáda/! Βάλ’ ένα MAALOX στη τσάντα /tzáda/! 
 

Εδώ παρατηρούμε μια διαβάθμιση ως προς την αυθεντικότητα αναπλαισίωσης της 
διαλέκτου στη διαφήμιση. Στο (6), διαφήμιση μιας κούκλας που μιλάει και 
τραγουδάει ποντιακά, ο ποντιακής καταγωγής ηθοποιός Π. Κοντογιαννίδης, 
απευθύνεται στο κοινό σε διάλεκτο ενώ παράλληλα «συνομιλεί» με την κούκλα. Η 
διαφήμιση είναι υποτιτλισμένη, γιατί είναι ακατανόητη σε τηλεθεατές που δεν μιλούν 
ποντιακά. Το κείμενο της διαφήμισης (μείγμα συνομιλιακών ανταλλαγών, αναφωνή-
σεων και περιγραφής του αντικειμένου) περιλαμβάνει πολλά λεξιλογικά στοιχεία της 
διαλέκτου, γραμματικές λέξεις (συ, ποίος, αούτοι, άμον, πα, νέπε) και λέξεις 
περιεχομένου (τέρεν < τηρώ, παλαλώνω, καλατσεύω, τραγωδώ, αδά, έμορφα κ.ά.) 
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αλλά και φράσεις, όπως η γνωστή Πόντιος κι έναν ομμάτ, που είναι και το όνομα της 
κούκλας. Επίσης, η σίγηση του άτονου /i/ (ομμάτ, καλατσεύ<ει>) και η διατήρηση 
του ληκτικού -ν (τέρεν) (φωνολογία), η μεταρρηματική θέση της προσωπικής 
αντωνυμίας (θα παλαλών’ εμάς) και το μόριο εστίασης πα (τραγωδεί πα) (σύνταξη), 
και ο καθοδικός επιτονισμός της ερώτησης (Νέπε, συ ποίος είσαι;) –για να μην 
υπολογίσουμε και τη μεγαλόφωνη εκφορά, σύμβολο της λαϊκότητας– ενισχύουν την 
εντύπωση μιας αυθεντικής πραγμάτωσης της διαλέκτου. Αντίθετα, στο (7), 
διαφήμιση του αντιόξινου MAALOX Plus, η παρωδία του παραδοσιακού τραγουδιού 
των Κυκλάδων Έρι-Έρι συναντά την άτεχνη μίμηση της διαλέκτου κυρίως από τη 
«Μαίρη» της διαφήμισης: απερρινοποίηση του γιάντα –κανονικά προφέρεται /jánda/ 
–, ηχηροποίηση και απερρινοποίηση του τσάντα, που δεν είναι λέξη της διαλέκτου 
αλλά έρχεται να επιβάλει μια προφορά ξένη προς τη διαλεκτική.  
 
 
5.2 Οι λειτουργίες των γεωγραφικών διαλέκτων και προφορών στα διαφημιστικά 
μηνύματα 
 
α. Μονοφωνική χρήση διαλέκτου/προφοράς vs. πολυφωνική χρήση 

διαλέκτου/προφοράς (αντίστιξη με την πρότυπη προφορική ποικιλία ή άλλες) 
 
Στη διαφήμιση διασταυρώνονται «γλώσσες» και «φωνές» (Bakhtin), δηλαδή 
γλωσσικά ίχνη ταυτοτήτων, προσώπων ή συλλογικοτήτων. Διασταυρώνονται σε 
μονολόγους και διαλόγους, που είναι οι φορείς της «ιστορίας» κάθε διαφήμισης. Η 
διάλεκτος δεν είναι «σοβαρή» γλώσσα για τη διαφήμιση· κανονικά εξυπηρετεί μόνο 
το θεατρικό της μέρος. Για το κάλεσμα που απευθύνει στον καταναλωτή χρειάζεται 
μια πιο «αξιόπιστη» γλώσσα, μια γλώσσα που δεν παίζει. Στις διαλεκτικές 
διαφημίσεις η άλλη «γλώσσα», εκτός από τη διάλεκτο, το ιδίωμα και την προφορά, 
είναι φυσικά η κοινή νεοελληνική, που είτε συνυπάρχει με τη διάλεκτο ή αντιφωνεί 
με αυτήν, άλλοτε στο «σώμα» της διαφήμισης (body copy) και άλλοτε μεταξύ του 
«σώματος» και του σλόγκαν. Είναι όμως και ξένες γλώσσες (η αγγλική και ελάχιστα 
η γαλλική) που μειγνύονται με τη διάλεκτο, επιτείνοντας το επιδιωκόμενο 
παραξένισμα.  

Από την άλλη πλευρά, οι βασικές «φωνές» της διαφήμισης είναι ο διαλεκτικός 
«ήρωας», σύμφωνα με το σενάριο, και η φωνή-υπόκρουση (voice-over) του 
διαφημιστή, που γειώνει τη διαφήμιση στην πραγματικότητα της μαζικής 
επικοινωνίας. Κάποιες φορές, ωστόσο, ο ρόλος του διαφημιστή ανατίθεται στον 
διαλεκτόφωνο «ήρωα», με αποτέλεσμα να συγχέονται τα όρια της «ιστορίας» (του 
σεναρίου) και της οικονομικής πραγματικότητας. Αλλά ακόμη και στην περίπτωση 
αυτή η διαλεκτική διαφήμιση δεν γίνεται –ούτε μπορεί ποτέ να γίνει– μονοφωνική. Η 
υφοποίηση της διαλέκτου σταματά σε κάποιο σημείο και απλώς, προς το τέλος, 
ακούμε μια δεύτερη «φωνή», τη «φωνή» του διαφημιστή με διαλεκτικό ένδυμα.  
Ακολουθούν παραδείγματα.     
 
(8)   (Άνδρας 1) Όρε, Σηφαλιό. Τα κοπέλια απ’ τα ξένα στείλαν την παραγγελιά τους. 
        (Άνδρας 2) Ε κ’ ίντα λένε; 
        (Άνδρας 1) Dear, sir. The sample of raki was splendid! 
        (Άνδρας 2) Ε, καλά τα λένε. 
        (Διαφημιστής) Η επιχείρησή σου φτάνει εκεί που φτάνει η επικοινωνία της (…)  
        (Σλόγκαν) ΟΤΕ Business. Ο δικός σου συνεργάτης. 
 
(9)   («Ήρωας») (…) Ιλάτι κι σεις. Ιλάτι. Τι; Ειν’ εξακριβουμένου! Του 11880 ειν’ του σύμπαν της  
        πληροφορίας. Κι όταν, μουρέ, κάτ’ του θες πουλύ, καν’ τα πάντα για να στου δώσ’. Του λέει κι  
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        ου Κουέλιο. (…) 
 

Το (8), διαφήμιση του ΟΤΕ, δεν είναι συνηθισμένη περίπτωση. Είναι πολύγλωσση 
και διφωνική / συνομιλιακή διαφήμιση, το σενάριο της οποίας χρησιμοποιεί δύο 
γλώσσες (την κρητική διάλεκτο και την αγγλική) για έναν στοχευόμενο σχεδιασμό 
ακροατηρίου, το οποίο ολοφάνερα είναι ένα διεθνές επιχειρηματικό κοινό. Από την 
άλλη, το (9), απόσπασμα από τη διαφημιστική εκστρατεία του 11880 με τίτλο 
«Τυχερό» (νούμερο), ανήκει σε διαφήμιση μονόγλωσση και διφωνική / συνομιλιακή. 
Ο «ήρωας» της διαφήμισης, ο δήμαρχος ενός χωριού άλλων εποχών, στρέφεται προς 
την κάμερα, δηλαδή βγαίνει από την κινηματογραφική συνθήκη, και μας απευθύνεται 
σε διάλεκτο ως άλλος διαφημιστής.  
 
β. Αληθοφανές πλαίσιο χρήσης διαλέκτου/προφοράς vs. μυθοπλαστικό πλαίσιο 

χρήσης διαλέκτου/προφοράς 
 
Η διάλεκτος συμμετέχει στον σχεδιασμό της διαφήμισης ανάλογα με το ρεαλιστικό ή 
μυθοπλαστικό σενάριό της. Η αληθοφάνεια των σκηνών που πυροδοτούν το 
διαφημιστικό μήνυμα είναι ευθέως ανάλογη της αναπαράστασης των διαλέκτων: 
σκηνές που μοιάζουν αληθινές υποστηρίζονται από αυθεντικά διαλεκτικά στοιχεία 
ενώ οι τυπικά διαφημιστικές, όπως οι «αληθινές μαρτυρίες» στον δρόμο 
(testimonial), και οι μυθοπλαστικές, υπερβάλλουν στη χρήση της διαλέκτου. Τα 
παραδείγματα που ακολουθούν κλιμακώνονται από το αληθοφανές προς το 
μυθοπλαστικό.    
 
(10) (Πελάτης) Φιλαράκι. Μια μπουγάτσα με τυρί με δίνεις; 
        (Αρτοποιός) Μια τι;  
        (Πελάτης) Τι δε καταλαβαίνεις;  
        (Αρτοποιός) (Έκφραση απορίας) 
        (Πελάτης) Τι δεν καταλαβαίνεις. 
 
(11) («Γιος») (Φθάνει στο σπίτι της μάνας του με το τρίκυκλο, κορνάροντας) 
        («Μάνα») (Τι μπιπ;), μωρί! Ιι! Ίρθι του ζυγούρι μ’ του τρισπιτυχημένουου! (…) Να σι φτιάξου    
                         ένα σατωμπριάμ, δυο τρία τάπας, ένα σνίτσελ βιεννουά! 
        («Γιος») Μάνα, ας τα ξένα και πιάσ’ τα τρ<ι>καλνά! Ένα κάρ<ο> σ’ έφερα! Του πάγκ<ου>, σε   
                       κουμμάτ’, σε φέτες! Τέσσιρις μήνες ουριμάζανε!  
        («Μάνα») Και γαμπρό πότε θα σε δω, μπακαλορεά μου;! 
        («Γιος») Μόλις ξανοιχτώ χρηματικώς και πει κι η Λιλίκα «το χέρι σ’».  
        («Μάνα») So t’ speaking ποτές! 
 
Στο (10) η ελαφρά παραμόρφωση της αληθοφάνειας (και του πλευρικού /l/) 
βρίσκεται στην επιθετική ερώτηση του βορειοελλαδίτη πελάτη προς τον αθηναίο 
αρτοποιό, που δεν καταλαβαίνει τι είναι η μπουγάτσα με τυρί! Το (11) είναι παρωδία, 
δηλαδή μετασχηματιστική σάτιρα (Politis & Kakavoulia 2010), της παλιάς 
κινηματογραφικής κωμωδίας Της κακομοίρας, γνωστής και ως «Ο μπακαλόγατος» 
(1963). Ο μπακαλόγατος-Ζήκος-Φιλιππίδης επισκέπτεται τη μάνα του στο χωριό. Η 
μάνα, σαν άλλη μαντάμ Σουσού, θέλει να του μαγειρέψει διεθνή κουζίνα (!) αλλά ο 
αστός πλέον μπακαλόγατος της αντιπροτείνει να επιστρέψει στο χωριάτικο Τρικαλινό 
κασέρι. Η καρναβαλική αυτή σκηνή επενδύεται με ένα γλωσσικό αμάλγαμα που 
περιλαμβάνει στοιχεία θεσσαλικού ιδιώματος, δήθεν λόγια στοιχεία (μόλις ξανοιχτώ 
χρηματικώς) και λέξεις μιας ανύπαρκτης χιουμοριστικής κρεολής (σατωμπριάμ, 
μπακαλορεά) (βλ. και Georgakopoulou 2000: 122-3).  
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γ. Σοβαρή χρήση διαλέκτου/προφοράς vs. χιουμοριστική ή χρήση διαλέκτου / 
προφοράς 

 
Είναι γνωστό ότι μεγάλο ποσοστό εμπορικών διαφημίσεων χρησιμοποιεί το χιούμορ 
ως μέσο πειθούς. Στις διαλεκτικές διαφημίσεις ισχύει το ίδιο. Μόνο που οι διάλεκτοι 
αποτελούσαν αντικείμενο σκώμματος πολύ πριν από τη διαφήμιση, «εξαιτίας της 
αντίληψης ότι οι άνθρωποι που μιλούν μια διάλεκτο δεν έχουν εκτεθεί στην επιρροή 
του πολιτισμικού κέντρου μιας κοινωνίας και στα υψηλού γοήτρου πρότυπα ομιλίας. 
Δεν εμφανίζουν ανοδική κοινωνική κινητικότητα και συνεχίζουν να διατηρούν την 
επαρχιώτικη και κατώτερης τάξης ταυτότητά τους» (Apte 1994: 907).  

Στο υλικό μας το χιούμορ που γεννά η χρήση διαλέκτων μπορεί να εξηγηθεί ως 
ασυμβατότητα (incongruity), ως απροσδόκητη ανάδυση μιας διαλέκτου στο 
περιβάλλον της πρότυπης ποικιλίας όπως η κοινή, και/ή ως αίσθημα υπεροχής 
(superiority) (Ross 1998) που νοιώθουν οι ομιλητές της κοινής απέναντι στους 
διαλεκτόφωνους «ήρωες». Χρειάζεται όμως εδώ να γίνει μια διάκριση. Το χιούμορ 
στις διαφημίσεις με διαλέκτους (κρητική, ποντιακή) ή αναγνωρίσιμα ιδιώματα 
(Ηπείρου, Επτανήσων) μόνο ως ασυμβατότητα μπορεί να ερμηνευθεί, καθώς οι 
διαλεκτικοί ομιλητές, που εξωτερικεύουν το αίσθημα γοήτρου για τη γλώσσα τους, 
δεν αντιμετωπίζονται σκωπτικά. Αντίθετα, στις διαφημίσεις με προφορές, ιδιαίτερα 
τις στιγματισμένες, οι διαλεκτικοί ομιλητές αντιμετωπίζονται περιπαικτικά ή και 
χλευαστικά, από το ύψος των ομιλητών της πρότυπης ποικιλίας.  

Στο (12), μια «καρναβαλική» διαφήμιση της NOVA, το χιούμορ πηγάζει από την 
ασυμβατότητα της κρητικής διαλέκτου με την κοινή και από το αίσθημα υπεροχής 
των δύο «φίλων» συνομιλητών απέναντι στην ευτραφή «θυγατέρα του Ασημάκη», η 
οποία θυμίζει, λέει, τους ιπποπόταμους των ντοκιμαντέρ που προβάλλει συχνά το 
κανάλι!         
 
(12) (Φίλος Μανούσου) Βρε, Μανούσο; Άκ<ου>σα καλά, μωρέ; Παντρεύγιεσαι του Ασημάκη τη   
                                       θυγατέρα;  
       (Μανούσος) Εκουζουλάθηκες, μωρέ; Εξάνοιξές τηνε καλά; Ω, την παντέρμη! Όλο τρώει και τρώει 

και τρώει και φαρδαίνει. Εκατήντησε ωσάν τον ιπποπόταμο! Θηλαστικό τση 
ζούγκλας. Αμφίβιο. Φτάνει τα πέντε μέτρα μήκος και τσι τρεις τόνους σε βάρος. Ζει 
στις ζούγκλες του Ζαΐρ, του Νίγηρα και της Ναμίμπιας. Τρώει ωσάμε εξηνταοχτώ 
κιλά χόρτα την ημέρα. Α! Κι η ουρά του, φτάνει τσι πενήντα πόντους. Και βάλε.  

 
Στο παράδειγμα που ακολουθεί (13) το χιούμορ κορυφώνεται στα σημεία που 

γίνονται λογοπαίγνια. Η βάση του είναι φωνολογική (ομώνυμα, παρώνυμα) αλλά η 
κατανόησή του προϋποθέτει κοινόχρηστα διακείμενα. Πρόκειται για μια γκροτέσκα 
σεναριακή σύλληψη, όπου ο «καφετζής» του χωριού συγχέει το ζαγοράκι (δηλαδή τη 
μικρή συσκευασία του μεταλλικού νερού Ζαγόρι) με τον ποδοσφαιριστή Ζαγοράκη, 
που μπήκε στο καφενείο, για να αγοράσει ζαγοράκι, αλλά εκείνος δεν τον 
αναγνώρισε. Ταυτόχρονα γίνεται γλωσσικό παιχνίδι με το όνομα του γνωστού 
Γάλλου άσου του ποδοσφαίρου, του Ζιντάν, που ακούγεται όπως ο τύπος ζηντάν 
(ζητάνε) του τοπικού ιδιώματος, μια παρεξήγηση που λύνει στο τέλος της διαφήμισης 
ο «Γιώργος» τον οποίο ζηντάν στο τηλέφωνο!     
 
 (13) (Πλατεία ηπειρώτικου χωριού. Μπροστά από το καφενείο. Κοντινό πλάνο σε εφημερίδα που  
         κρατά ανοιχτή ένας χωρικός. Διακρίνεται η λέξη ΖΑΓΟΡΑΚΗΣ, στον τίτλο άρθρου, με μεγάλα  
         μαύρα στοιχεία) 
        (Κουδούνισμα τηλεφώνου) 
        («Καφετζής») Ιέλα. Του Γιώργου. Γιώργου! Σι ζηντάν! Ω Γιώργου, σι ζηντάν! 
        (Φωνή) Ποιο ζητάνι, ρε παιδιά; 
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        («Καφετζής») Ε! Σε ζηντάν. 
        (Ζαγοράκης) Ζαγοράκης, μπάρμπα! 
        («Καφετζής») Ζαγουράκ’! Ούλοι του ζηντάν!  
        (Διαφημιστής) Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.  
        («Καφετζής») Σι ζηντάν. 
        (Διαφημιστής) Όλοι το ζητάν. 
        («Γιώργος») Το Ζαγοράκη ζητάμε, δε ζητάμ’ το Ζιντάν.  
 
 
6. Μια πρόταση για τη διδακτική αξιοποίηση των διαλέκτων σε διαφημίσεις 
 
Η διδασκαλία των διαλέκτων στο γλωσσικό μάθημα του σχολείου και τα προβλήματά 
της έχουν απασχολήσει ιδιαίτερα την έρευνα (βλ. ενδεικτικά Cheshire et al. 1989, 
Wolfram 1999 και για την Ελλάδα, Τσολακοπούλου 1989, Ντίνας & Ζαρκογιάννη 
2009). Ωστόσο, ελάχιστα έχει διερευνηθεί η δυνατότητα χρήσης των διαλεκτικών 
διαφημίσεων για τον εμπλουτισμό του γλωσσικού μαθήματος (Peters & Hammonds 
1984), δεδομένου ότι οι διάλεκτοι, τα ιδιώματα και οι προφορές (με την 
αμφιλεγόμενη αναπλαισίωσή τους) είναι για τη διαφήμιση εργαλείο πειθούς και όχι 
σκοπός. Η διδακτική πρόταση που ακολουθεί δεν είναι παρά οι πρώτες σκέψεις που 
απορρέουν από τη μελέτη του υλικού μας. 

α. Η σπανιότητα αυθεντικών πραγματώσεων διαλέκτων σε εμπορικές διαφημίσεις 
πρέπει να μας οδηγεί σε προσεκτικό γραμματικό έλεγχο, αν πρόκειται κάποια από 
αυτές να γίνει αντικείμενο διδασκαλίας. Χρήσιμο, επίσης, είναι να μην 
απογυμνώνεται η διάλεκτος από το σημειωτικό της πλαίσιο, που μπορεί να βοηθήσει 
στην πολιτισμική επαναξιολόγησή της.  

β. Οι τρεις βασικές λειτουργίες των διαλέκτων στη διαφήμιση (πολυφωνική, 
μυθοπλαστική, χιουμοριστική) προσφέρουν ποικίλα διδακτικά περιβάλλοντα ή 
διδακτικά σενάρια.    

γ. Οι διάλεκτοι που χρησιμοποιούνται στις διαφημίσεις μπορούν να συνδράμουν 
στη διαμόρφωση κοινωνιογλωσσικής και ιστορικής επίγνωσης των μαθητών για την 
κοινή νεοελληνική και την τυποποίησή της. Ακόμη και η άτεχνη ή επιτηδευμένη 
διαλεκτική ομιλία μπορεί να δείξει τις πηγές της κοινής και να προβληματίσει για 
τους κοινωνικούς όρους που επέτρεψαν σε κάποιες διαλέκτους να αποκλίνουν 
περισσότερο και σε άλλες λιγότερο από την πρότυπη ποικιλία (Kitis 1991: 100).  

δ. Η ρητορική εκμετάλλευση διαλεκτικών στοιχείων μέσω της υπερβολής στη 
διαφήμιση μπορεί να αποτελέσει αφορμή για κριτική επανεκτίμηση γλωσσικών 
προκαταλήψεων που συνοδεύουν τις διαλέκτους και τις προφορές. 

ε. Οι μαθητές μπορούν να μυηθούν στην κοινωνιογλωσσική έννοια του ύφους, 
μελετώντας τις πραγματώσεις διαλέκτων ως κρυσταλλώσεις ταυτοτήτων, 
αποσυνδέοντας έτσι και το ύφος από λογοτεχνικά ρεπερτόρια και τη διάλεκτο από 
μόνη τη γραμματική της. 

στ. Η μελέτη των διαλεκτικών διαφημίσεων μπορεί να έχει παράπλευρες ωφέλειες, 
όχι στενά γλωσσικές: για παράδειγμα, τη διεύρυνση του αποθεματικού των 
διακειμένων των μαθητών, τη βαθύτερη γνωριμία με τους μηχανισμούς του 
γλωσσικού χιούμορ κ.λπ. 
 
 
7. Συμπεράσματα 
 
Πρόσχημα, λοιπόν, ή αναγκαιότητα η χρήση γεωγραφικών διαλέκτων στη διαφήμιση; 
Η απάντησή μας βρίσκεται κάπου στη μέση. Προσχηματική ή, καλύτερα, ρητορική η 
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χρήση, όταν η συνάφεια διαλέκτου και προϊόντος δεν είναι προφανής· αναγκαστική 
ή, καλύτερα, δικαιολογημένη, όταν η σχέση διαλέκτου και προϊόντος είναι τρόπον 
τινά μετωνυμική. Η στρατηγική αυτή της διαφήμισης προδιαγράφει τη μορφή και τη 
λειτουργία του διαλεκτικού συστατικού μέσα στο διαφημιστικό μήνυμα. 

Όσον αφορά τη μορφή μιας διαλέκτου, το σενάριο της «ιστορίας» και η 
εντεταλμένη συντομία του διαφημιστικού μηνύματος αποτελούν ισχυρούς 
περιορισμούς στην πειστική αναπαράστασή της. Έτσι, σπανίως έχουμε επαρκή 
δείγματα διαλέκτων ενώ συνήθως γίνεται προσφυγή σε ενδείκτες, που 
αντιπροσωπεύουν ατελή ή στερεοτυπικά είδωλά τους. Από την άλλη, η πιστότητα 
πραγμάτωσής τους τίθεται εν αμφιβόλω (με ελάχιστες εξαιρέσεις), γιατί ο στόχος 
είναι το παραξένισμα και η προσέλκυση του ενδιαφέροντος του κοινού, όχι η 
διατήρηση και η προαγωγή τους. 

Όσον αφορά τις λειτουργίες τους, οι διάλεκτοι προσφέρουν ενδιαφέροντα 
παραδείγματα διαλογικής πολυφωνίας που προσδίδουν θεατρικότητα στη διαφήμιση. 
Παράλληλα, διευκολύνουν την τοποθέτηση του διαφημιστικού μηνύματος σε 
μυθοπλαστικό πλαίσιο, εκ-τοπίζοντας το καταναλωτικό κοινό σε άλλον τόπο και 
χρόνο, πραγματικό ή συμβολικό. Επίσης, αποτελούν μηχανή χιούμορ είτε με την 
ασυμβατότητα που εγείρουν απέναντι στην πρότυπη ποικιλία ή με το αίσθημα 
υπεροχής που αθέλητα εκχωρούν στους ομιλητές της κοινής. 

Η διδακτική αξιοποίηση των διαλεκτικών διαφημίσεων, τέλος, είναι εφικτή και 
επιθυμητή, με τους περιορισμούς που επιβάλλει η διαφήμιση ως συνθήκη μαζικής 
επικοινωνίας με μη γλωσσικό στόχο. Η κυριότερη ωφέλεια για όλους τους μαθητές, 
και ιδιαίτερα για τους μη διαλεκτόφωνους, είναι η επαναξιολόγηση των 
προκαταλήψεων για τις διαλέκτους ως ποικιλίες χαμηλής ποιότητας, η βαθύτερη 
γνώση της γλωσσικής μεταβολής και της ιστορίας της γλώσσας, και η δυνατότητα 
συστηματικής μελέτης της «γραμματικής» των διαλέκτων, έστω και διαθλασμένων 
μέσα από τα διαφημιστικά σενάρια. 
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Abstract  
 
In this paper we present an Appraisal Theory grounded Lexicon for Evaluative Language 
(EvalLex) for both the English and the Greek language that is designed to enable a given 
Sentiment Analysis (SA) system to accurately detect two specific SA insights; “criticism” 
for negative evaluations and “praise” for positive evaluations. Each EvalLex entry is 
assigned a particular label based on a novel three-way classification schema. The 
experimental evaluation confirms the validity of the classification and provides promising 
results about the effectiveness of the introduced categories, as well as about the 
representativeness of the examined insights across different domains and media for both 
languages.  
 
Keywords: sentiment analysis, lexical resources, evaluative language, appraisal, 
judgment, appreciation, criticism, praise.  
 
 
1. Introduction 
 
In this study we describe the process of developing bilingual Lexical Resources (LRs) for 
Sentiment Analysis and we present EvalLex, a lexicon for Evaluative Language. SA, 
mainly introduced as the task of the automatic classification of a given text or text span in 
terms of positivity or negativity, involves dealing with different types of subjective 
phenomena, i.e. private states (Quirk et al. 1985), such as opinions, emotions, evaluations, 
stances, and speculations. Consequently, a wealth of valuable LRs has been developed 
basically for the English language (see section 2 below). Our study focuses on evaluations 
expressed by an author of text towards specific targets (entities, topics and their aspects) 
as a specific subarea of the general sentiment landscape; the objective is to build a 
computational lexicon for both the English and the Greek language that will enable a SA 
system to accurately detect two specific sentiment insights; criticism for negative 
evaluations and praise for positive evaluations. 

Capturing evaluations in terms of criticism and praise as fine-grained sentiment 
insights can offer a powerful technology to domains like business intelligence and 
marketing i.e. provide companies with the information needed to decide which parts of a 
product or service to improve or to advertise (Bloom 2011), as opposed to generic 
positive/negative scores that are difficult to interpret or even misleading. Evaluation is 
examined in terms of “judgment of people” and “appreciation of objects” inside the scope 
of Appraisal Theory-AT (Martin & White 2005). According to AT the attitude system of 
meanings involves three high-level types: affect (a person’s emotional feelings, states or 
reactions), judgment (ethical evaluations of someone’s behavior, character, etc.), and 
appreciation (aesthetic evaluations of natural and semiotic phenomena, objects, events, 
etc.). Our goal is to build a lexicon of terms that focus on the attributes of the target of the 
evaluation (e.g. disappointing (απογοητευτικός), satisfying (ικανοποιητικός)), but not on 
the emotional state (affect) of the evaluator (e.g. disappointed (απογοητευμένος), satisfied 
(ικανοποιημένος)).  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1390-1400. Rhodes: University of the Aegean.
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However, this distinction is not always clear, since a word may have both affective and 
evaluative semantic content (Neviarouskaya & Aono 2012) i.e. the term “blissful” - 
“ευτυχής” has affective content as a lexicalization of the concept “feeling happy and 
content”, whilst as a lexicalization of “causing happiness and contentment” serves as a 
lexical choice for expressing a positive evaluation. Furthermore, many words are 
“subjectivity/polarity-ambiguous” (Su & Markert 2009), since subjectivity and polarity 
are highly context dependent (Andreeivskaia & Bergler 2006, Wiebe & Mihalcea 2006, 
Wilson, Wiebe & Hoffman 2005) i.e. some words have both objective and subjective 
senses (e.g. “sick” – “άρρωστος” is objective as a lexicalization of “being affected with or 
suffering from a physical illness”, but subjective when used to characterize someone or 
something that is repellent or insane), whilst some words may have both positive and 
negative meanings depending on the broader context they appear in (e.g. “small”- 
“μικρός” is positive when used to characterize a device in the phone reviews domain, but 
negative as a characterization of a bed in the hotel reviews domain). 

Inspired by (Wilson, Wiebe & Hoffman 2005), but limiting the subjective content of a 
word only to evaluative meaning, we introduce a novel three-way classification schema; 
each EvalLex entry is being assigned a particular label with regard to whether if it is a 
strong or weak evaluative indicator and if it has a strong or weak prior polarity. The 
introduced categories as well as the methodology for building EvalLex are described 
below in section 3. The experimental evaluation (section 4) confirms the validity of the 
manual entries’ classification providing at the same time promising feedback about the 
effectiveness of the introduced categories. Furthermore, the experimental results have 
shown that EvalLex achieves substantial coverage of the target sentiment insights across 
different domains and media (Twitter, online fora) with percentages ranging from 86% to 
90% for the English and from 75% to 82% for the Greek language.  
 
 
2. Related work  
 
Sentiment LRs contain entries that are typically tagged with prior polarity labels 
(Hatzivassiloglou & McKeown 1997, Hu & Liu 2004) or scores (Esuli & Sebastiani 2006, 
Baccianella & Sebastiani 2010) and/or subjectivity labels (Wilson, Wiebe & Hoffman 
2005) i.e. Opinion Lexicon (Hu & Liu 2004) consists of 6789 words classified according 
to their positive or negative polarity, whilst Subjectivity Lexicon (Wilson, Wiebe & 
Hoffman 2005) contains about over 8000 subjectivity clues annotated by prior (positive, 
negative, both or neutral) polarity and subjectivity type (strong or weak). Finer-grained 
approaches to the nature of the subjective states include affective lexica, where entries are 
assigned with emotion labels (Strapparava & Valitutti 2004, De Albornoz, Plaza & 
Gervás 2012) or affective scores (Bradley & Lang 1999). The more linguistically oriented 
Appraisal-based approaches include annotations such as attitude type and force (Argamon 
et al. 2007), whilst authors in (Neviarouskaya & Aono 2012) employ an Affect database 
and extended version of SentiFul (Neviarouskaya, Prendinger & Ishizuka 2011) by further 
analyzing the three high-level attitude types in 13 attitude categories and corresponding 
intensities.  

Methods for extracting sentiment-related terms typically start with a small set of seed 
words that is then automatically expanded using a variety of techniques including, among 
others, conjunction relations between adjectives (Hatzivassiloglou & McKeown 1997), 
pattern-bootstrapping algorithms to extract nouns (Riloff, Wiebe & Wilson 2003), and 
employing synonymy, antonymy and hyponymy (Neviarouskaya et al. 2011) or WordNet 
structure relations (Andreevskaia & Bergler 2006). The procedure of annotating a 
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lexicon’s entries with particular sentiment related labels can be manual (Hatzivassiloglou 
& McKeown 1997, Strapparava & Valitutti 2004) or semi-automatic based on semantic 
relations between WordNet synsets (De Albornoz et al. 2012, Esuli & Sebastiani 2006), 
morphological structure of words (Neviarouskaya, Prendinger & Ishizuka 2011) or 
distributional similarity (Wiebe & Mihalcea 2006), among others. 

Our work is similar to the work of (Wiebe & Mihalcea 2006, Su & Markert 2009) in 
that we perform an extensive human annotation study on the subjective meaning of 
sentiment bearing words, with the key difference that our interest is limited only to 
evaluative meaning. Furthermore, we do not use any automatic or semi-automatic 
methods, since the overall procedure for building the lexicon was manual; each entry is 
included in the lexicon and assigned with specific labels based on human judgments. An 
additional key difference of our work is that we use word and not sense-level annotations 
unlike (Andreeivskaia & Bergler 2006, Su & Markert 2009, Wiebe & Mihalcea 2006, 
Wilson, Wiebe & Hoffman 2005). In particular, we adopt a novel three-way classification 
schema using annotation labels that provide information about the strength degree of the 
potential evaluative meaning and prior polarity in a way that can enable a given SA 
system to accurately predict positive (praise) and negative (criticism) evaluations 
(judgments and appreciation) using additional contextual information. Further 
classification in terms of judgment and appreciation, as for example in (Neviarouskaya & 
Aono 2012), is out of the scope of this paper. An additional distinctive feature of our 
work is that the lexicon is built for both the English and the Greek language. As regards 
the syntactic categories included in the lexicon, the first version of EvalLex presented in 
this paper contains adjectives, adverbs and nouns.  
 
 
3. Methodology  
 
The lexicon was built manually following a two-stage methodology for both (English and 
Greek) languages; first, we compiled the core lexicon and expanded it using semantically 
related terms (section 3.1). In a second stage, the lexicon entries were classified into 
particular categories based on the semantic criteria described in section 3.2. 
 
 
3.1 Core lexicon and expansion 

As seed entries we employ a set of 296 terms provided by Martin & White (2005) as a 
“general guide to judgment and appreciation meanings and lexical choices”, which 
contains realizations of various aspects of criticism and praise and can therefore serve as 
the core of our lexicon. The lexical choices of judgment involve telling how (ab)normal 
(e.g. natural, peculiar), (in)capable (e.g. powerful, weak) or (un)dependable (e.g. reliable, 
unreliable) a person is, and how a person should behave in terms of honesty (e.g. truthful, 
deceitful) and morality (e.g. moral, immoral). On the other hand, the lexical choices that 
serve as appreciation resources are used to evaluate how (in)attractive (e.g. captivating, 
boring), (un)balanced (e.g. symmetrical, uneven), complex (e.g. simple), worthwhile (e.g. 
valuable) or not (e.g. extravagant, worthless) a thing is.  

Based on the particular set of 296 adjectives we built the core English lexicon by a) 
removing duplicate terms i.e. terms “bad” and “good” that serve both as judgment (e.g. 
bad/good person) and appreciation (e.g. bad/good movie) resources appear twice in the 
set, but we need them only once for the lexicon, and b) deriving the adverbs and nouns 
having the same stem e.g. “reliably” and “reliability” from “reliable”, “morally” and 
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“morality” from “moral” and so forth. To build the Greek core lexicon we first rendered 
the Greek terms e.g. “αξιόπιστος” from “reliable”, and then added the relevant adverbs 
(e.g. aξιόπιστα) and nouns (e.g. αξιοπιστία). To expand the core lexicon through 
semantically related terms (synonyms and antonyms) we used Wordnet1 and Wordnik2 for 
English, and Babiniotis Dictionary of Modern Greek and Triantallilidis3 Dictionary of 
Standard Modern Greek. The outcome of this procedure is illustrated in Table 1:  
 

 English Greek 
Adjectives (JJ) 2317 1510 
Adverbs (RB) 1393 1932 
Nouns (NN) 1592 987 
Total entries 5302 4429 
Table 1: EvalLex’s total number of entries 

 
The core lexicon expansion procedure was followed independently for each language, 

but was slowed down for Greek due to the fact that Babiniotis Dictionary is not available 
online. As a result, the Greek version of EvalLex contains fewer entries than the English 
one. The large number of adverbs in Greek results from double types due the suffixes –α 
and –ως (e.g. “καλά” also “καλώς”). Adverbs and nouns are fewer in both languages, 
since not all evaluative adjectives allow the formation of evaluative adverbs and nouns.  
  
 
3.2 Classifying the evaluative terms  

As already mentioned in the introduction of this paper, inspired by the work of (Wilson, 
Wiebe & Hoffman 2005) but limiting the subjective content of a word only to evaluative 
meaning, we introduce a novel three-way classification schema taking into consideration 
the strength degree of the evaluative meaning and the prior polarity of each evaluative 
indicator (section 3.2.2). The three categories emerged based on the observations made 
during exploring the semantic content and behavior of each entry by using specific lexico-
syntactic test patterns like those described below in section 3.2.1, as well as on 
dictionaries definitions. 
 
 
3.2.1 Test patterns  
 
The first pattern (1) examines the use of EvalLex adjectives (JJeval) as predicate adjectives 
that follow a linking verb and modify the subject:  
 

(1) <subject1,2,3> <linking verb> < JJeval >  
 
  Where  

  subject1 {I/ εγώ, we/ εμείς}; 
subject2 {you/εσύ, εσείς, he/αυτός, she/αυτή, they/αυτοί}; 

  subject3 {it/αυτό};  
  linking verb {be, είμαι}; 
  JJeval   EvalLex. 

                                                            
1 http://wordnetweb.princeton.edu/perl/webwn 
2 https://www.wordnik.com/ 
3 http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html 
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Here are some examples:   
 

(a) “I am/ he is/ it is immoral”. 
“(Εγώ) Είμαι/ (εσύ) είσαι/ (αυτό) είναι ανήθικο(ς)”.    

(b) “I am/ he is/ it is sick”. 
“ (Εγώ) Είμαι/ (εσύ) είσαι/ (αυτό) είναι άρρωστο(ς)”.  

(c) “I am/ he is/ it is small”. 
“ (Εγώ) Είμαι/ (εσύ) είσαι/ (αυτό) είναι μικρό(ς)”.  

 
The particular pattern has been used also by previous works (Taboada & Grieve 2004, 

Neviarouskaya & Aono 2012) in order to determine the potentials of an adjective to 
express affect, judgment or appreciation. Our interest is limited only to the two latter 
attitude types. In the second pattern (2) we examine the meaning of EvalLex adjectives 
when modifying a noun with specific prior polarity:  
 

(2) < JJeval > <NNpos/neg/neut> 
 
  Where  

  JJeval   EvalLex; 
NNpos is a noun with a positive prior polarity (e.g. humor, χιούμορ); 
NNneg is a noun with a negative prior polarity (e.g. mistake, λάθος); 
NNneut is a noun with a neutral prior polarity (e.g. number, αριθμός). 

 
Here are some examples:  
 

(d) “sick humor”-” άρρωστο χιούμορ”  
(e)  “unbelievable mistake”- “απίστευτο λάθος” 
(f) “unbelievable humor”-“απίστευτο χιούμορ” 
(g)  “unbelievable number”-“απίστευτος αριθμός” 

 
The above examples show various linguistic instantiations of the interplay between the 

strength degree of the evaluative meaning and the prior polarity of evaluative terms; 
adjectives like “immoral” (a) are strong evaluative indicators with a strong polarity, since 
they are used to express a negative evaluation towards the subject they refer to 
irrespectively of its type, whilst in (b) and (c) we need contextual information in order to 
decide whether the adjectives “sick” and “small” are used to express evaluation or simply 
to report a fact or an objective state. In (c) additional information is also needed to 
disambiguate the polarity of the adjective as well as in (g). On the other hand, weak 
evaluative indicators like “sick” have a strong prior polarity that dominates over the prior 
polarity of the noun as shown in (d), whilst evaluative indicators like “unbelievable” are 
simply used to intensify the prior polarity of the modified noun e.g. (e, f).  
 
 
3.2.2 Categories and classification 
 
Based on the observations made during performing the above pattern tests as well as on 
dictionaries definitions, we introduce the following three-way classification schema: 
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1. Strong evaluative indicators with a strong positive or negative prior polarity (e.g. 
elegant/κομψός, arrogant/υπεροπτικός). 
  

2. Weak evaluative indicators with a strong positive or negative prior polarity (e.g. 
mature/ώριμος, immature/ανώριμος).  

 
3. Strong or weak evaluative indicators with weak polarity (positive, negative or 

both) depending on the context (e.g. wild/άγριος, real/πραγματικός, small/μικρός). 
 

A significant point in this type of classification is that some strongly subjective terms 
in our case may be classified as weak evaluative indicators, if their subjective meaning 
entails also affective content e.g. “blissful”-“ευτυχής”. As a result, all adjectives have been 
manually classified in one of the above three categories and assigned the labels “JJ1”, 
“JJ2” and “JJ3”, respectively. The same classification schema was also adopted for the 
adverbs i.e. RB1 (e.g. immaturely/ανώριμα, politely/ευγενικά), RB2 (e.g. irregularly/ 
ανώμαλα, logically/λογικά), RB3 (e.g. incredibly/υπερβολικά, remarkably/αξιοσημείωτα). 
An important observation made during classifying the adverbs is that an adverb may 
belong to a different class compared to the respective adjectives, since some adverbs may 
only keep the evaluative and not the objective meaning of the adjective i.e. in both 
languages the adjective “immature”-“ανώριμος” is classified in the second category 
(JJ2), whilst the adverb “immaturely”-“ανώριμa” in the first (RB1). The overall 
distribution of the three EvalLex classes for both adjectives and adverbs in both languages 
is quantified in table 2:  
 

ADJECTIVES (JJ) ADVERBS (RB) 
TYPE English Greek TYPE English Greek 
JJ1 43,72% 42,11% RB1 40,34% 40,11% 
JJ2 46% 43,70% RB2 51,75% 43,68% 
JJ3 10,35% 14,17% RB3 7,89% 16,2% 

Table 2: Distribution of evaluative categories in EvalLex 
 

Furthermore, each entry has been assigned a “positive”, “negative” or “both” polarity 
label. As regards the nouns of EvalLex, they have been assigned only polarity labels, 
since we intend to explore their potential weak or strong evaluative meaning in future 
work by using different types of lexico-syntactic pattern tests. The overall polarity 
distribution for all entries in both languages is quantified in table 3: 
 

 ADJECTIVES (JJ) ADVERBS (RB) NOUNS (NN) 
POLARITY English Greek English Greek English Greek 
Positive 37,54% 39,6% 37,76% 39,95% 37,93% 43,16% 
Negative 58,43% 57,01% 58,50% 56,52% 58,47% 50,75% 
Both 4,1% 3,37% 3,73% 3,51% 3,58% 5,77% 

Table 3: Polarity distribution in EvalLex 
 

Even though the two versions of EvalLex were built independently one from another, 
and despite the fact that the Greek version contains fewer entries, the distribution of the 
evaluative and polarity categories is very balanced as shown above in tables 2 and 3. This 
indicates that the semantics of the evaluative indicators in the two languages share 
significant proportions as concerns the strength degree of their evaluative meaning and 
prior polarity, at least as it is reflected through the introduced categories. 
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4. Evaluation 
 
In order to test the quality of EvalLex with regard to the purposes that is built for, we 
performed two types of experiments on a set of unseen datasets measuring a) the 
representativeness of the lexicon, and b) the validity of the introduced classes and the 
manual classification. The representativeness of EvalLex is calculated in terms of the 
coverage that it can provide to a SA system for predicting evaluations. Furthermore, the 
English version was compared to a widely used sentiment lexicon, the Opinion Lexicon 
(Hu & Liu 2004), on the specific datasets. Unfortunately, there is no equivalent lexical 
resource to compare with the Greek EvalLex. The validity of the introduced categories 
and of the manual classification of EvalLex’s adjectives is measured in terms of precision 
per category, that is the times an adjective of a given category is correctly activated in a 
particular (evaluative or not) context. 
 
 
4.1 Experimental setup  
 
4.1.1 Datasets 
 
EvalLex was tested across five corpora consisting of 4128 sentences/tweets covering 
different domains, topics and media (online fora, websites, Twitter). The English EvalLex 
was tested on the following three datasets: A) Nokia6610 Reviews, B) Twitter Collection, 
and C) Boston Tweets. The “Nokia6610 Reviews” corpus is a subset of the Customer 
Product Reviews dataset (Hu & Liu 2004) containing a total of 587 sentences with 
reviews about the specific phone model and its aspects e.g. (a). The “Twitter Collection” 
corpus comprises 700 tweets collected using a set of keywords related to specific entities 
(e.g. Apple, Samsung, Hangover 3, Iron Man 3) and events (e.g. Woolwich attack, 
Taksim Square protests). The (b-c) examples are two instances of (B). The “Boston 
Tweets” corpus contains 776 tweets related to the 2013 Boston Marathon event and 
explosions e.g. (d-e): 

 
(a) The volume level of the phone is not all that good.  
(b) RT @user: Yesterday, a British soldier was killed in a Woolwich, London street 

by two sick radical terrorists… 
(c) @user: I want to watch The hangover part 3!!! 
(d) Happy Boston Marathon Monday! Best of luck to all of the runners! 
(e) #bostonmarathon explosions! Horrifying site :( let's pray for the may affected. 

 
The Greek EvalLex was tested on two datasets from the restaurants and the movie 

reviews domains. The “Restaurant Reviews” corpus comprises 1058 sentences-user 
generated reviews about specific restaurants (ethnic, fast food, traditional Greek food) 
manually collected from the ask4food.gr site e.g. (i). The “Movie Reviews” corpus 
consists of 1007 sentences-user generated reviews about specific movies (comedies, film 
noir, social movies) manually collected from the athinorama.gr site e.g. (ii). Additionally, 
this corpus contains also objective sentences from movie summaries e.g. (iii) below: 

 
(i) Tα ψάρια καλής ποιότητας και τα κρεατικά του επίσης. 

(ii) Καλη ταινια ..προτεινω να την δειτε. 
(iii) ΧΡΟΝΙΚΟ ΜΙΑΣ ΜΟΝΑΞΙΑΣ: Η ευτυχία δεν σημαίνει χαρά. 
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4.1.2 Evaluation process  
 
The above described datasets were given to human annotators (HA) who were asked to 
detect and annotate evaluations (criticism and praise) expressed towards some targets 
using GATE4. The annotations were word or phrase level depending on the utterances 
expressing evaluations i.e. in sentence (a) the whole sequence “not all that good” has 
been annotated as an evaluation expression with negative polarity (criticism), whilst in 
sentence (ii) only the word “καλή” (= good) was tagged with positive polarity (praise). 
Moreover, the datasets were processed through a NLP pipeline that performed 
tokenization, sentence splitting, part-of-speech tagging, and morphological analysis for 
English and lemmatization for Greek; in a subsequent step EvalLex was applied checking 
the availability of each token in the lexicon. If a token was recognized as a lexicon entry 
then it was annotated with the EvalLex attributes. In this case, the output was EvalLex 
annotated (EA) data with word-level tags. For example, in sentence (a) the word “good” 
is automatically annotated and assigned the following attributes from the lexicon: 
polarity=positive, type=JJ2. Finally, we compared the HA data with the EA data in order 
to see a) how many annotations were found in the HA, but not in the EA dataset and vice 
versa, and b) how many annotations the two datasets (HA and EA) share in common.  
 
 
4.2 EvalLex performance 

4.2.1 Coverage of EvalLex for predicting evaluations across different domains and media 

The coverage of EvalLex is calculated in terms of the times the lexicon is activated 
divided to the times it should have been activated. In other words, what is being measured 
is how many of the HA evaluation expressions contain at least one evaluative indicator 
included in the lexicon. As shown in Table 4, EvalLex seems to achieve substantial 
coverage of evaluative indicators across the test datasets in both languages.  
 

 Coverage 
 EvalLex OpinionLexicon 
English  
NokiaReviews  86% 80% 
TwitterSelection  87% 79% 
BostonTweets  90% 87% 
Greek  
MovieReviews  82% N/A 
RestaurantReviews  75% N/A 

Table 4: Representativeness of EvalLex in terms of coverage 
 

The best results for the English version were achieved in the Boston Tweets dataset. 
However this corpus contains only few evaluative expressions, since the majority of the 
tweets express excitement about the event wishing luck to the runners e.g. (e), as well as 
feelings of sadness, anger or shock after the bombings occurred e.g. (f). The coverage 
percentage is decreased in the Nokia Reviews and the Twitter Selection datasets, which 
contain a variety of evaluations expressed not only through adjectives, adverbs and nouns, 
but also through word categories not included in EvalLex yet (e.g. verbs or slang-swear 
words); nevertheless, coverage still remains high (86% and 87% respectively). 
                                                            
4 https://gate.ac.uk/sale/tao/splitch8.html 
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Furthermore, EvalLex seems to perform better5 than Opinion Lexicon (Hu & Liu 2004), 
at least in the specific datasets. The performance of the Greek version is also substantially 
high (82% and 75% respectively), but -as it was expected- lower than the English, since it 
has fewer entries. The worst results appear in the restaurant reviews corpus mainly due to 
domain specific compound vocabulary e.g. καλομαγειρεμένος (= well-cooked), not 
included in EvalLex. 

The qualitative analysis of the HA evaluation expressions that did not contain any 
entries from the EvalLex lexicon has shown that its coverage is negatively affected also 
due to NLP tools limitations. For example, a word could be a term in the lexicon but 
never activated due to misspellings, typos, etc. (e.g. excelent, μειωνεκτιμα, ΤΕ-ΛΕΙ-Ο, 
awesomeeee). Moreover, the analysis confirmed a number of general limitations in terms 
of a lexicon’s completeness including metaphors, irony, sarcasm and other types of 
“creative” linguistic phenomena (e.g. mixed words like “με cineπήρε”). The 
aforementioned factors seem to affect also the performance of Opinion Lexicon on the 
tested datasets. Furthermore, Opinion Lexicon does not contain some frequent evaluative 
indicators labeled as JJ3 in Evalex (e.g. large, small, huge). 
 
 
4.2.2 Classification precision 
 
The validity of the labels that have been assigned to the EvalLex adjectives is measured in 
terms of the proportion of the times that an adjective of a given category is correctly 
activated in a particular context. Based on the rationale of the introduced categories, the 
expectations were that adjectives classified as: (a) JJ1 should largely appear only as (parts 
of) evaluation expressions independently of the domain, medium or the language style, 
(b) JJ2 are more likely to be used to express evaluations in corpora containing mainly 
reviews, but likely to have also objective uses in mixed corpora (e.g. Twitter Selection, 
Movie Reviews) or other domains (e.g. Boston Tweets), and (c) JJ3 should have an 
average precision between the JJ1 and JJ2 categories. As shown below in Table 5, most of 
our expectations were confirmed at least for the specific datasets.  

 
Precision per category 

 JJ1 JJ2 JJ3 
English  
NokiaReviews  100% 68% 77% 
TwitterCollection  88% 41% 44% 
BostonTweets  92% 15% 15% 
Greek  
MovieReviews  96% 58% 50% 
RestaurantReviews  94% 72% 53% 

Table 5: Precision of EvalLex’s categories 
 

The percentage of the correctly activated JJ1 entries ranges between 88-100% across 
the tested datasets verifying that the adjectives classified in this category –at least those 
that are activated in the specific datasets- are indeed strong evaluative indicators. The 
qualitative analysis of the non-evaluative contexts, in which a particular JJ1 was 
activated, has shown that false activations were due to neutralization e.g. conditional 
sentences, questions, modal verbs or being part of a named entity i.e. “ο Ηλίθιος και ο 

                                                            
5 The comparison of the two lexica concerns only evaluations and not all the sentiment expressions found in 
these datasets. 
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Πανηλίθιος” (= “Dump and Dumper”, the movie title). As regards the adjectives of the 
second category (JJ2), the results also verify the validity of the classification; the 
percentage of the correctly activated JJ2 entries is substantially high in the corpora that 
contain only reviews (68% in Nokia Reviews and 72% in Restaurant Reviews), but 
decreases in the Movie Reviews (58%), which contains also objective sentences as well as 
in the more generic Twitter corpus (41%). The 15% precision of JJ2 and JJ3 in the Boston 
Tweets corpus, is due to multiple activations of “good” and “best” in non-evaluative 
expressions like hopes and wishes e.g. (d) and of JJ3 such as “awful” and “horrific” in 
tweets expressing fear and shock e.g. (e). In the rest of the corpora, English JJ3 indeed 
have an average precision between the JJ1 and JJ2 ones, whilst the precision of Greek JJ3 
is slightly lower than expected mainly due to part-of-speech mistaggings that result in 
non-intended lexicon activations i.e. the adverb “βέβαια” (surely), which is a very 
frequent word in the particular two datasets, is falsely recognized by the POS Tagger as 
an adjective “βέβαια” (=sure). 
 
 
5. Conclusions and future work 
 
In this paper we presented EvalLex, an Appraisal Theory grounded Lexicon for 
Evaluative Language that was manually compiled for both the English and the Greek 
language and designed as a core component of a general SA system aiming to provide a) 
representativeness of the target sentiment insights: “criticism” for negative judgment and 
appreciation, “praise” for positive judgment and appreciation, and b) information about 
the syntactic and semantic behavior of each entry in order to enable the system to cope 
with context dependent subjectivity and polarity. The experimental evaluation has shown 
substantial coverage across different domains and media for both languages. The results 
are also promising about the validity of the manual entries’ classification as well as about 
the effectiveness of the introduced categories. The next step is to integrate EvalLex into 
an under development SA system architecture taking into consideration the insights about 
the lexicon’s advantages and limitations provided by the quantitative and qualitative 
analysis of the experimental results. Future work includes also adding verbs, further 
classification of the nouns and the automatic expansion of EvalLex using morphological 
patterns (e.g. derivation and compounding). 
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Abstract 
 
This paper explores the construction of age identities in talk by drawing, on the one 
hand, on the combined use of Conversation Analysis (CA) and Membership 
Categorization Analysis (MCA) (Sacks 1992a, b) for the study of identity and, on the 
other, on Zimmerman’s (1998) three-layer taxonomy of the concept of identity 
(discourse, situational and transportable identities). Sacks’s and Zimmerman’s 
concepts are explored through the analysis of conversational fragments in which the 
transportable identity old person becomes operative through the incumbency of 
specific discourse and/or situational identities. 
 
Keywords 
age identity, discourse identity, Conversation Analysis, elderly identity, Membership 
Categorization Analysis, situational identity, transportable identity 
  
 
1. Introduction 
 
This paper adopts the Ethnomethological approach to the construction of age 
identities by using, on the one hand, the combination of Harvey Sacks’s (1992a, b) 
Membership Categorization Analysis (MCA) and Conversation Analysis (CA) and, 
on the other, Zimmerman’s (1998) three-layer taxonomy of the concept of identity. As 
the study of the methods individuals use to create the social order within which they 
interact, Ethnomethodology focuses on the “background” expectancies (Garfinkel 
1967: 37), the commonsense knowledge that members of a society must have in order 
to function in society. These expectancies or sets of commonsense knowledge are 
analyzed as social objects that are produced during talk: the combination of CA and 
MCA explores the ways in which talk “index[es] or constitute[s] social and cultural 
identities, roles, relationships, stances and activities” (Lepper 2000: 4). Therefore, 
social identities are analyzed as accomplishments of interactants. 

In this framework, a person’s social identity is linked to a reference to his/her 
membership in a specific category (Widdicombe 1998: 53). Sacks (1992a: 40) 
introduced the notion of Membership Categorization Devices (MCDs), that is, 
collections of classes of persons and their activities that allow members of a society to 
organize the knowledge they have about the society. MCDs are systematically used 
by members in conversational interaction not only to label members of society; the 
categories of which MCDs consist actually “play a profoundly more consequential 
role” (Schegloff 2007: 469). First of all, they are inference-rich as they store the 
commonsense knowledge members of society have about categories of people or 
things. When we hear a person say “He is 75 but he is still very active”, we 
understand that the modifier introduced by but works against the commonsense 
knowledge that 75-year-old people are usually not very active. Second, the 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1401-1411. Rhodes: University of the Aegean.
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commonsense knowledge that members have in connection with the membership 
categories is protected against induction. Therefore, if a member of a category 
“appears to contravene what is ‘known’ about members of the category, then people 
do not revise that knowledge, but see the person as ‘an exception’, ‘different,’ or even 
a defective member of the category” (op. cit.).  

MCDs then allow members “to assemble ‘inference rich’ recognizable actions and 
descriptions” (Lepper 2000: 4). According to Sacks, specific categories are associated 
with specific actions: thus, members belonging to these specific categories are 
expected to engage in these category-bound activities. To illustrate this notion of 
category-boundedness, Sacks uses an example from a child’s story: “The baby cried. 
The mommy picked it up”. In this case crying is an activity bound to the category 
baby and picking up a baby is an activity bound to the category mommy. An important 
aspect of category-bound activities is that they allow us to hear a category as being 
implicated by a category-bound activity. Thus, the doing of a category-bound action 
makes relevant for a person the category to which that action is bound as well as the 
MCD to which that category belongs; furthermore, it makes other categories of that 
MCD relevant for the categorization of other persons in the same scene (Schegloff 
2007: 470). 

Subsequent researchers (for example Watson 1978 and Jayyusi 1984) have 
elaborated on Sacks’s concept of category-boundedness by observing that category-
bound activities are just one class of predicates that “can conventionally be imputed 
on the basis of a given membership category” (Watson 1978: 106). Other predicates 
such as rights, entitlements, obligations, knowledge, attributes and competencies may 
be used when we describe the activities and the behaviour of a person we categorize 
in a particular way (Psathas 1999: 144). For example, this is evident in the way we 
link specific knowledge to professional categories like teacher or chef (Nikander 
2002: 46). 

The notion of category-boundedness and the combination of MCA and CA allows 
analysts to explore which “tacit relationships” (Schegloff 1992: xxvi) between 
interactants become operative (Sacks 1992b: 327) during social interaction; in other 
words, the sequential analysis can elucidate how certain identities become relevant 
through the sequential actions of the interlocutors. Membership in specific categories 
is thus shown to be contextually bound (Butler and Fitzgerald 2010: 2470) and its 
operative relevance may be further elucidated if the analysis takes into consideration 
Zimmerman’s (1998) three-layer taxonomy of the concept of identity.  

Zimmerman’s taxonomy consists of three types of identity: discourse identity, 
situtational identity and transportable identity each of which corresponds to a 
different “home territory” (1998: 90). Discourse identities—or turn-generated 
categories, as Watson (1997: 67) calls them—relate to the way interaction unfolds on 
a moment-by-moment basis. Assuming a specific discourse identity depends on the 
way activities are sequentially organized. Such discourse identities are reciprocally 
projected as in “initiating an action one party assumes a particular identity and 
projects a reciprocal identity for the participant” (Zimmerman, ibid.). Pairs of such 
reciprocally projected discourse identities may thus include current speaker/listener, 
questioner/answerer, caller/called, storyteller/story recipient, troubles teller/troubles 
recipient, advice giver/advice recipient and so on. As the interaction unfolds these 
identities may be revised. Zimmerman presents the following example: a recipient of 
a question may locate a problem in the questioner’s turn and become a repair-initiator 
instead of an answerer. According to Zimmerman, the interactants’ alignment with 
specific discourse identities sustains “the architecture of intersubjectivity” (1998: 92). 
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Assuming a specific situational identity depends on the particular type of situation 
in which participants find themselves. Actually, as conversation analysts argue, these 
situations “are effectively brought into being and sustained by participants” 
(Zimmerman ibid.) as they orient to and assume the corresponding situated identities, 
by engaging in activities that are associated with these identities. For instance, in the 
news-interview setting, the participants align with the discourse identities questioner 
and answerer and the situated identities interviewer and interviewee. Emphasis on 
such situational identities has been placed by conversation analysts who study 
institutional talk (see the papers in Drew & Heritage 1992); these analysts argue that 
the institutional identities the interactants assume are situated identities with which 
they align by exploiting features of their discourse identities. 

Transportable identities, in Zimmerman’s words, “travel with individuals across 
situations and are potentially relevant in and for any situation and in and for any spate 
of interaction” (1998: 90). They may be visible identities—or what Jayyusi (1984: 57) 
calls “perceptually applicable” categories—such as man, young woman, old person, 
and are potentially relevant for the ongoing interaction. The analyst’s task is to 
examine whether participants actually orient to this identity during a conversation. 
The perceptual availability of an identity does not guarantee that it will actually be 
oriented to by the participants as it may not be relevant for them in the specific 
context. Such a view of transportable identities is not in dissonance with the 
ethnomethodological study of identity. Simply, the analyst must examine to what 
extent a transportable age or gender identity is actually transported in a given context.  

Koole (2003) argues that the importance of Zimmerman’s division lies in the fact 
that incumbency of age or gender identities that are often called “macro-social 
categories” is grounded in the construction of discourse identities and situated 
identities. Speakers take part in particular activities, “assume particular identities and 
ascribe particular reciprocal identities to the others engaged in the activities” (Koole 
2003: 6). In other words, discourse identities are the “building blocks” of both 
situated and transportable identities. Van De Mieroop (2010: 230) notes that such 
transportable identities can be invoked “selectively and carefully” since, as Schiffrin 
has observed, “we may act more or less middle-class, more or less female, and so on, 
depending on what we are doing and with whom” (Schiffrin 1996: 199). For example, 
Van De Mieroop examines how aspects of transportable identities can be used as 
argumentative resources to convince an audience. So what is transported is not the 
social identity but specific features that can be used as resources for the construction 
of identity (Koole 2003: 9). Thus, it can be concluded that constructing an identity 
relies heavily on aspects of all three types of identity in Zimmerman’s taxonomy. 

Although Zimmerman does not explicitly link the taxonomy he proposes to issues 
of membership categorization, it is worth emphasizing that incumbency in all three 
types of identity is associated with categorial work. Watson (1997), for example, 
shows how the discourse categories caller/called are bound with specific obligation 
and rights. Research on situational identities that are assumed during institutional talk 
(for example, the news-interview or doctor-patient interaction) should indicate how 
the categories involved in institutional contexts are invoked through the interaction as 
participants “occupy particular social positions relative to one another” (Hester and 
Francis 2000: 407)—positions that are bound to rights and obligations. Similarly the 
analysis of interactants’ categorization work in various contexts should also identify 
which aspects of their transportable identities are invoked or, to use Sacks’s (1992b) 
term, which transportable identities become operative identities during the interaction. 
The following section analyzes fragments from everyday conversations and television 
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programmes in which the transportable identity old person (Charalambidou 2011, 
Poulios 2011) becomes operative. 
 
 
2. Transporting the identity old person 
 
The first fragment shows how an ageist transportable identity is invoked by a younger 
person but resisted by older persons. The transportable identity is invoked through the 
incumbency of a discourse identity that is shaped by the situational identity that is 
itself invoked by the specific interactional context. Television presenter Roula 
(Ko)romila, who is 49 years old, is talking to a 77-year-old woman who used to be a 
regular guest on her morning variety show and who happened to be the 
(G)randmother of her then husband, and to 80-year-old actress Tasso (Ka)vadhia. The 
two elderly women have just presented a recipe for a cake. They have put the cake in 
the oven and are now standing behind a table. 
 

Fragment 1 (Καλώς τους/Welcome, Alpha, 2001) 
1  f Ko: Θα τα πούμε σε λίγο πάλι μαζί. 

Είστε εντάξει; [Θέλετε τίποτα; 
 We’ll come back to you in a minute. 

Are you OK? [Do you need anything?
2  f G:                         [Εντάξει, εντάξει 

είμαστε. 
                        [We’re OK we’re  

OK. 
3  f Ka: Τίποτα δεν θέλουμε.  We don’t need anything. 
4   Ko: Να σας φέρουμε να καθίσετε;  Would you like us to bring you seats? 
5   G: Όχι δεν θέλουμε.  No, we don’t need seats. 
6 →  Ka: Θέλουμε να σταματήσεις να μας 

φέρεσαι σαν να είμαστε γριέ:ς, 
αυτό θέλουμε. 

 We want you to stop treating us as if 
we were o:ld women, that’s what we 
want. 

 
Despite the fact that both women tell Koromila that they do not need anything, 

Koromila insists: she offers to bring them seats (turn 4). Her offer could probably be 
seen as an alignment with her situational identity hostess who must take care of the 
two women’s situational identity guests. In this way, however, Koromila also invokes 
the transportable identity frail old person with the category-bound attribute ‘inability 
to stand up’. Although the grandmother rejects the offer, Kavadhia’s more dynamic 
answer is an explicit rejection of membership in the category γριές—the pejorative 
Greek word for old women. Thus, a younger person’s protectionist and 
overaccommodative behaviour (cf. Coupland et al. 1991) towards two elderly people 
is countered by an elderly woman’s explicit refusal to accept, and hence active 
deconstruction of, the invoked transportable ageist identity. 

Fragment 2 similarly presents an old woman’s resistance to the stereotypical image 
of a weak old person who is not physically able to stand up. In this case again we note 
how this expectation that is associated with the transportable identity old person is 
invoked through reference to an expectation associated with the situational identity 
television programme guest. Retired veteran comedian Marika Nezer, who is 70, has 
been invited to the show of journalist Fredy Germanos, 42, on the occasion of her 
recent theatrical comeback in a revue that is titled Retro and features several veteran 
artists of the 1930s and 1940s. Apart from Nezer, younger actors who have worked 
with her in the past are also invited to the studio: Kostas (V)outsas, 45, Katerina 
(Y)oulaki, 38, and Vangelis (S)ilinos, 40. Germanos asks Nezer to sing an old song 
that she sings in the revue as well. 
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Fragment 2 (Το πορτρέτο της Πέμπτης/Thursday Portrait, 1976) 
1  m Γ: «Έχω κάποιο [μυστικό»  “I have some [secret” 
2  f Ν:                       [«Κάποιο»- (.) όχι 

«Κά:ποιο μυστικό». 
                       [“Some secre”t- (.) no 

“So:me secret”. 
3   G: «Κάποιο μυστικό έχω να σου πω».  “Some secret I have to tell you”. 
4    (.)  (.) 
5   Ν: ((nods)) Μάλιστα ((she prepares her 

stole))  
 ((nods)) Exactly ((she prepares her 

stole)) 
6 →  G: Πρέπει [να σηκωθεί-] να σηκωθείτε=  You have [to stan-] to stand up= 
7   Ν:             [( τραγούδησε   )]                  [(sang  )] 
8 →  G: =όμως.  =though. 
9 →  Ν: Ε- γιατί να μη σηκωθώ; (.) Τι  

έχω; 
 Uh- why not stand up? (.) What’s 

wrong with me? 
10   G: Μα[έστρο  Ma[estro 
11  m V:       [heh heh heh        [heh heh heh 
12  f Y:       [heh heh         [heh heh  
13  m S:       [heh heh heh        [heh heh heh 
14   Ν: (0.4) ((she stands up))   (0.4) ((she stands up)) 
15   G: Η κυρία Ν[έζερ  Mrs. N[ezer 
16 →  Ν:                  [Επειδή είμαι ρετρό  

[δεν σηκώ:νο[μαι; 
            [Because I am retro  

[I can’t sta:nd [up? 
17   V: [heh heh heh [heh                                   [heh heh heh  [heh 
18   S:                       [ΗΕΗ ΗΕΗ ΗΕΗ                         [ΗΕΗ ΗΕΗ ΗΕΗ 
 

Germanos tells Nezer that she must stand up in order to sing the song: her 
incumbency of the situational identity television programme guest is associated with 
specific performance requirements. Nezer, however, treats his use of όμως/though as 
a category-bound expectation that she might not be able to stand up because of her 
membership in the transportable identity old person. She explicitly rejects the 
association of the category retro—her membership seems to be automatically 
determined by her participation in the revue of the same title—with ‘inability to stand 
up’ (16). This reaction generates the other actors’ laughter. 

Another example of the association between discourse and transportable identities 
is presented in fragment 3 in which an older person is denied his legitimate right to 
respond to an invitation that is addressed to him. (N)iki, who is 52, wants to invite her 
parents to the Christmas dinner at her house. She addresses her ninetyish father first 
because she knows that he is often reluctant to go out as he suffers from rheumatism. 
However, the invitation is responded to by her 56-year-old brother (D)himitris and her 
83-year-old mother (A)spassia, and not by her father. 

 
Fragment 3 (24A470) 
 

1  f Ν: Μπαμπά θα ‘ρθείτε αύριο να φά:τε 
σε μα:ς; 

 Dad will you come tomorrow to have 
lu:nch at our place? 

2 → m D: Όχι καλέ μην τον λες έτσι, αφού 
δεν μπορεί: να ανέβει τη σκά:λα 
τον πονού:ν τα πόδια 

 No, don’t tell him, since  
he can’t walk up the stai:rs 
his leg hu:rt him. 

3   Ν: Ε σιγά σιγά θα την ανέ:βει θα τον 
κρατά:[με 

 Well, he will wa:lk them up slowly 
we will he:lp [him 

4 → f Α:            [Όχι βρε Νίκη, αφού δεν: 
μπορεί, πώς θα ντυθεί πώς θα τον 
[ετοιμάσω; 

                      [No Niki, he ca:nt, how 
will he dress himself, how will I get 
him [ready? 

5   D: [Άσ’ τον, άσ’ τον         [Leave him alone, leave him 
alone 
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Dhimitris tells Niki that she should avoid inviting their elderly father since his 
rheumatism would make it difficult for him to walk up the stairs to her house (2). Niki 
says that they will all help him to do it (3), but Aspassia goes on to say that it will also 
be difficult for him to get dressed and so she will have to help him. Note how she 
invokes her category-bound obligation of a wife helping her husband as something not 
very easy/pleasant for her, thereby making an indirect complaint about an extra 
burden being loaded on to her by Niki’s invitation within the standardized relational 
pair husband/wife, let alone her own membership in the category old woman) (5). 
Thus on the one hand, both Dhimitris and Aspassia refer to category-bound attributes 
such as rheumatism and ‘inability to dress oneself without help’ that invoke Panos’s 
membership in the category frail old person and, on the other, they deny him the right 
to take a turn as a legitimate next speaker (Sacks et al. 1974)—that is, they deny him 
the right to assume the discourse identity recipient of invitation—by  responding to an 
invitation not addressed to them. Aspassia’s and Dhimitris’s protectionist behaviour 
towards the elderly man is making operative his transportable identity as a dependent 
and frail old person who is even prohibited from expressing his view.  

The fourth fragment illustrates how age-telling helps a person construct a 
respectable transportable age identity but also indicates how this person exploits this 
transportable identity for his incumbency of the discourse identity advice giver in the 
particular context. A 75-year-old man (C) phones in to present to (A)ntonopoulou his 
view of ageing. 
 
Fragment 4 (Η ζωή είναι ωραία/Life is beautiful, ΕΤ-3, 2002) 
 

1  f Α: ...εμείς εδώ::: έτσι προσπαθού:με 
σήμερα να::: (.) πιάσουμε ένα θέμα 
που είναι πά:ρα πά:ρα πολύ .hh 
λεπτό: [κατά τη δική: μου= 

 …he:::re we are thus try:ing  
today to::: (.) touch upon an issue 
which is ve:ry ve:ry .hh  
de:licate [in my:= 

2  m C:            [Ναι (        )                [Yes 
3   Α: =[γνώ:μη αλλά βλέπω ότι=  =[opi:nion but I can see that= 
4   C:   [Συγχαρητή:ρια    [Congratula:tions 
5   Α: =υπάρχουνε (.) πολύ: αισιόδοξα 

μηνύματα πεί:τε μου 
 =there are (.) ve:ry optimistic 

messages plea:se tell me 
6   C: .hh Συγχαρητή:ρια για την εκπομπή 

σας, [.hh ε::: θέλω να σας= 
 .hh Congratula:tions on your  

programme, [.hh u:::h I want to= 
7   Α:        [Ευχαριστού:με                      [Thank you 
8 → 

→ 
 C: =πω: το εξή:ς. .hh Εγώ είμαι 

εβδομήντα πέ:ντε χρονώ:ν. (.) 
[.hhh Το πρωί:: ση- (.) ναι:::= 

 =te:ll you o:ne thing. .hh I am 
seventy-fi:ve ye:ars o:ld. (.) 
[.hhh In the mo::rning I ge- (.) ye:::s= 

9   Α: [Εβδομήντα πέ:ντε.  [Seventy fi:ve. 
10 →  C: =σηκώ:νομαι (.) χαρού:μενος. (.) .h 

Κρατά:ω επιχεί:ρηση, (.) κι εγώ κι 
ο γιο:ς μου, (.) τη ζωή τη 
φχαριστιό:μαστε, [.hh (.) η ζωή:(.)= 

 =ge:t up (.) ha:ppy. (.) .h 
I ru:n a bu:siness, (.) together with  
my so:n, (.) we enjo:y 
li:fe, [.hh (.) li:fe (.)= 

11   Α:                              [Μμ          [Mm 
12  

→ 
 C: =οποιαδή:ποτε ηλικί:α κι αν εί:ναι, 

(.) πάντα είναι ευχά:ριστη. (.) Να 
το ‘χετε υπό:ψη σας. [.hh Δε:ν=  

 =no matter wha:t you a:ge i:s,  
(.) ((life)) is always plea:sant. (.) Bear
that in mi:nd. [.hh You do:n’t= 

13   Α:                                   [Η ζωή είναι-                               [Life is- 
14 →  C: =χρειάζεται: (.) ποτέ:: (.) να 

αγχώ:νεστε. (.) [.hh Ό:λα=  
 =ha:ve (.) e::ver (.) to 

feel stre:ssed. (.) [.hh Everything=  
15   A:                          [Μμ                             [Mm 
16    =πάνε: [(0.5) ρό:δινα.  =go:es [(0.5) fi:ne. 
17   Α:              [.hh ((smiles))              [.hh ((smiles)) 
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18    (.)   (.) 
19   Α: Το κακό είναι ότι αγχωνό:μαστε 

πολύ:. ((nods)) (.) [Nαι. 
 The bad thing is that we are ve:ry 

stre:ssed. ((nods)) (.) [Yes. 
20   C:                               [Ναι. (.) Σας 

ευχαριστώ:. 
                                   [Yes. (.) Tha:nk 

you. 
21    (0.5)  (0.5) 
22   Α: Φχαριστού:με πολύ.  Tha:nk you very much. 
 

The MCDs family and work are important for an older person, as he refers to his 
son with whom he runs a family business. He thus constructs himself not only as an 
active 75-year-old person but also as a parent who still contributes to the welfare of 
his family. The caller also invokes activities that may not be conventionally bound to 
his age category, such as getting up in a good mood and being optimistic. He briefly 
assumes the discourse identity advice giver to advise younger people about having a 
positive attitude towards life (12). Disclosure of chronological age allows the older 
person to construct the identity of a satisfied and knowledgeable man who can set an 
example and advise others (especially younger people). 

In fragment 5, on the other hand, an older person seems to reject the incumbency 
of the discourse identity advice recipient by invoking the transportable identity old 
person. During a first-encounter conversation, (M)eropi, who is in her early 70s, has 
just finished shopping at (F)enia’s shop. Meropi insists that she must be given a 
present because she has already bought many things. Therefore, she wants to talk to 
Voula, Fenia’s mother about it. Fenia, who is 23 years old, is trying to escape this 
demand in a humorous manner but (S)oula, who is 85, and has been listening to 
Meropi’s insistent remarks, seems to be losing her temper. 

 
Fragment 5 
 

1  f Μ: Αλλά εγώ εψώνισα τό:σα (.) 
έπρεπε να μου κάνετε έ:τσι ένα 
δωρά:κι να το πάω στη νύ:φη μου 
(.) πώ:ς να μην πά:ω; Στα κορίτσια 
πήγα. (.) Θέ:λω τη Βούλα. (.) Να 
μου δώ:κει ένα δωρά:κι (.) δε:ν  
μου δώκατε έ::να τέ:τοιο να πάω 
στη νύφη μου .hh ψώ:νισα  
τό:σα μί:α τσά[:ντα ένα 

 But I’ve bought so: many things (.) 
you should give me a present to take 
it to my dau:ghter in law (.)  
I have to. I bought ((gifts)) for the 
girls. (.) I wa:nt Voula. (.) To gi:ve 
me a sma:ll gift. (.) You di:dn’t  
give me so:mething to give my 
daughter in law. .hh I bou:ght  
so: many things, a ba:g [something 

2 → f S:                        [Τι: να σου δώσει 
δωρά:κι για να πας στη νύφη  
[σου; 

                                        Wha:t, give 
you a small gift to give your daughter 
in [law? 

3  f F: [Τα Χριστούγεν-να αργού:ν ακόμα 
για τα δώρα 

     [Christmas is a lo:ng time off to 
give presents 

4   S: Α:: ρε γαμώ::το:::  Oh:: fu:::ck 
5   F: Δεν κατάλαβα τι  

εννοεί:τε; 
 I didn’t understand, what do you 

mea::n? 
6   S: Α:: ρε γαμώ[::heh heh το  Oh:: fu:::heh [hehck  
7   F:                    [Δεν της πήρατε 

τίποτα; 
                       [Haven’t you bought 

anything for her? 
8   Μ: Δεν της πήρα (.) γιατί δεν με 

φτάσαν τα λεφτά. (    ) Ήθελα να 
κάνω δώρο στην κυρί:α Ντίνα  
(  [                ) 

 I haven’t (.) because I’ve run out of 
money (        ) I wanted to give a 
present to Mr:s. Dina  
(   [                    ) 

9 → 
 
→ 

 S:    [Ε: όταν τα κονομήσεις να βάλεις 
στο πορτοφό:λι σου, (.) γιατί έ:τσι 
θα σου ‘ρθουνε διπλά: και 

      [We:ll when you make your pile, 
put it in your wallet (.) because tha:t 
way you will see it double and triple, 
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τρί:διπλα έ:τσι θα τα ΧΑ:σεις. thi:s way έ:τσι you will LO:se it. 
10    (0.5)  (0.5) 
11 →  Μ: Εμέ:να τα λες αυτά:; (.) Ε πόσων 

χρονώνε εί:σαι; 
 Are you saying these things to me:? 

(.) How old are you:? 
12    (0.1)  (0.1) 
13   S: Εγώ: πόσο είμαι; [Τρομά:ρα σου  How old am I:? [Da:mn you 
14   Μ: [Ναι  [Yes 
15    (0.1)  (0.1) 
16 →  S: Εγώ είμαι ΟΓΔΟ:ΝΤΑ ΠΕ:ΝΤΕ.  I am EI:GHTY FI:VE. 
17   Μ: Γιατί λες τρο- τρο[μά:ρα μου;  Why do you say da- da:mn [me? 
18   S:                              [ΤΡΟΜΑ:ΡΑ 

μου ΤΡΟΜΑ:ΡΑ μου,  
[με συγχωΡΕΙ:Σ 

 [DA:MN 
me, DA:MN me,  
[I’m SO::rry 

19   Μ: [Ούτε σένα ούτε μένα  [Neither me nor you 
20   S: Εγώ είμαι ΟΓΔΟ:ΝΤΑ ΠΕ:ΝΤΕ η 

Σπαρτιά:τισσα. 
 I am EI:GHTY FI:VE ((I’m a )) 

Spartan woman. 
21    (.)  (.) 
22   Μ: Εμ εγώ πού:θε λες ότι είμαι επειδής 

ακούω και δεν μιλά[::ω; 
 And whe:re do you think I come 

from? Just because I’m listening and 
not say::ing any[thing?  

 
Soula appears to be outspoken in her criticism of Meropi’s actions (note that she 

uses a four-letter word in a public place, an action not bound to the category woman, 
let alone old woman); being criticized for and being instructed about the management 
of her finances are two dispreferred first acts that are not tolerated by Meropi (11) as 
they threaten her negative face. She asks Soula how old she is, as her own 
membership in the category old woman entitles her to being free from criticism and/or 
receiving advice. In other words, an old person cannot be an incumbent of the 
discourse identities person criticized or advice recipient (cf. Poulios 2010). 

An unexpected MCD addition that is exploited for one’s incumbency of a 
situational identity is witnessed in fragment 6. A fiftyish male (C)andidate for a 
teaching post at a university department is asked by a (m)ember of the (el)ectorate 
why he has applied for the associate professor rank and not for lower ranks. After 
talking about the work he has published so far, the candidate pauses for one second 
and then says: 

 
Fragment 6 (W0303) 
 

1  m M: Γιατί επιλέξατε τη βαθμίδα του 
αναπληρωτή καθηγητή; 

 …why did you apply for the associate 
professor rank? 

2  m C: […] ((the candidate talks about his 
publications and background)) 
(1.0) Ε και έχω και την κατάλληλη 
ηλικί:α. 

 ((the candidate talks about his 
publications and background))  
(1.0) Well, after all I am at the 
appropriate a:ge. 

3  m, f El: heh heh heh heh heh heh heh heh 
heh heh heh heh 

 heh heh heh heh heh heh heh heh heh 
heh heh heh 

 
Although the candidate’s discourse prior to this fragment invoked the MCD career 
and membership in the category prolific author/researcher that would guarantee his 
eligibility for the specific post, his turn increment (Schegloff 1996) adds the MCD 
stage of life and the transportable identity older person as being relevant to his 
eligibility as well: in this way, he exploits this transportable identity as a resource for 
his incumbency of the situational identity job applicant. This addition generates the 



[  1409  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α 

electors’ laughter, which shows that this remark was probably not expected in this 
formal context but its commonsense meaning is irresistible and the members of the 
electorate show their affiliation.  

In fragment 7, a member’s political ideology is confirmed through the use of the 
transportable age identity as a resource for a situational identity, that is, the identity 
news-interviewee (Clayman & Heritage 2002, Poulios 2002). Aleka (P)aparigha, the 
Secretary of the Greek Communist Party, 64, challenges the views expressed by 
journalist Manolis Anagnostakis, 50+, by invoking her age. 
 
Fragment 7 (Mega Σαββατοκύριακο/Mega Weekend, Mega 2010) 
 

1  m A: (Έτσι είναι κυρία Παπαρήγα)  (That’s the way it is Mrs. Paparigha) 
2  f P: Α δεν τα θυμάστε καλά, εγώ είμαι 

και μεγαλύτερη από σας και τα 
θυμάμαι καλύτερα. 

 Oh you don’t remember well, I am 
older than you and yet I remember 
things better. 

 
Paparigha invokes stage-of-life membership (μεγαλύτερη από σας/older than you) to 
ironically challenge the interviewers’ question/views: incumbency of the category 
older person is normally bound to the expectation ‘forgetting’. Paparigha claims that 
in this case it is the younger person who has forgotten the details of the issue they are 
discussing. Thus, Paparigha uses her transportable age identity and its associated 
attribute to answer the questions she is being asked as an incumbent of the situational 
category news-interviewee and so strengthen her political arguments. 

Another instance of exploiting the transportable age identity older person for one’s 
conduct as an incumbent of the situational identity interviewee is presented in the 
final fragment. Journalist Dhimitra (G)oundouna, 50, is talking to actress Anna 
(F)onsou, 60+. Prior to this fragment the other hosts of the programme, Ghrighoris 
(M)elas and Kostas Koveos have asked Fonsou various questions regarding her 
activities but she has not been given time to answer them yet. In the beginning of the 
fragment, Goundouna asks one more question that is irrelevant to the previous ones. 
 
Fragment 8 (Όπως μας αρέσει/As we like it, ΕΤ1, 2002) 
 

1  f G: Εγώ θα ήθελα όμως κυρία Φόνσου 
να πούμε και για το θέατρο 
Καισαριανή:ς .hh και[: να:: 

 But I would like us Mrs. Fonsou to 
talk about the theatre of 
Kesariani: .hh a:[nd to:: 

2  
→ 

f F:                                   [Να τα 
ταξινομήσουμε γιατί είμαι  
και μεγά:λη δεν κα:::-  
[να τα:: he[h heh heh heh [heh heh 

                           [Let us 
classify them because I am 
quite o:ld it’s no:::t-  
[let u::s  he[h heh heh heh [heh heh 

3   G: [Ναι είστε:[: heh heh heh [heh heh   [Yes you::’[re heh heh heh [heh heh 
4   ( ):                                           [heh heh 

heh heh he[h heh          
                                             [heh heh 

heh heh he[h heh         
5   Μ:                  [Να πάμε πρώ:τα για το 

CD. 
                  [Let us fi:rst talk about the 

CD. 
 

Fonsou invokes the MCD stage of life and her membership in the category older 
person as a vehicle for doing irony or reprimanding the journalists for the lack of 
organization in the way they conduct the interview. Her transportable age identity 
appears to be relevant for the situational identity interviewee in this case, as claiming 
the former becomes a resource for aligning with the latter in a profitable way. 
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3. Conclusion 
 
The paper analyzed fragments from both everyday conversations and television 
programmes to show how the transportable identity old person was invoked (through 
explicit age-telling or stated membership in the category old/older person) for 
participants’ incumbency of specific situational identities (such as interviewee); it was 
also exploited as a resource for claiming incumbency of certain discourse identities 
(such as advice giver) or for rejecting membership in others (such as advice recipient 
or recipient of criticism). Finally, this identity was also made operative by younger 
interactants who denied older people the legitimate right to assume specific discourse 
identities (e.g. person invited). The analysis showed that the three-layer taxonomy 
proposed by Zimmerman (1998) is a useful analytic tool that helps us emphasize the 
importance of combining CA and MCA for the study of identity as incumbency of all 
three types of identity is related to categorial work: categorization is implicated in 
sequential organization and thus category membership and sequential organization are 
shown to be inextricably related and mutually constitutive.  
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Abstract 
 
One of the most prominent current paradigms in automatic syntactic analysis is data-
driven dependency parsing. In this approach, manually annotated treebanks are used in 
training and evaluating parsers that create tree representations, where each word depends 
on a head word and is assigned a label depicting its relation to the head word. This paper 
describes the Greek Dependency Treebank, a resource that contains 130+ thousand 
tokens in 5669 manually annotated sentences from texts including transcripts of 
parliamentary sessions and several types of web documents. The GDT has been used in 
experiments for training and evaluating a dependency parser for the Greek language. 
  
Λέξεις-κλειδιά: σώματα κειμένων, δένδρα εξάρτησης, αυτόματη συντακτική ανάλυση 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η ανάπτυξη και η αξιολόγηση ενός μεγάλου φάσματος εφαρμογών Επεξεργασίας 
Φυσικής Γλώσσας προϋποθέτουν αυτόματους συντακτικούς αναλυτές, οι οποίοι τις 
περισσότερες φορές εκπαιδεύονται σε κατάλληλα επισημειωμένους γλωσσικούς πόρους. 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζουμε την τρέχουσα κατάσταση και τη χρήση ενός τέτοιου 
πόρου για τη Νέα Ελληνική (ΝΕ). 

Το άρθρο είναι οργανωμένο ως εξής. Στην ενότητα 2 δίνεται η συνοπτική εικόνα μιας 
ομάδας συντακτικών αναπαραστάσεων με βάση τα δένδρα εξάρτησης  και το πώς αυτές 
οι αναπαραστάσεις χρησιμοποιούνται σε δενδροτράπεζες (treebanks) για γλώσσες από 
διαφορετικές γλωσσικές οικογένειες. Στην επόμενη ενότητα παρουσιάζουμε μια 
χειρωνακτικά επισημειωμένη δενδροτράπεζα με βάση τα δένδρα εξάρτησης που 
ονομάζεται Greek Dependency Treebank. Δίνουμε πληροφορίες σχετικά με την 
προέλευση των κειμένων και τα ποσοτικά χαρακτηριστικά αυτού του πόρου, καθώς και 
παραδείγματα από το σχήμα επισημείωσης που καταρτίστηκε με οδηγίες για την 
περιγραφή βασικών συντακτικών δομών της ΝΕ. Στην ενότητα 4 αναφερόμαστε σε 
ερευνητικές προσπάθειες για την ανάπτυξη και αξιολόγηση αυτόματων συντακτικών 
αναλυτών που βασίζονται στα δένδρα εξάρτησης, και δίνουμε πληροφορίες για 
αντίστοιχα πειράματα για τη ΝΕ.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1412-1423. Rhodes: University of the Aegean.
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2. Επισημειωμένοι πόροι βασισμένοι σε δένδρα εξαρτήσεων 
 
Η έρευνα στην ανάπτυξη αυτόματων συντακτικών αναλυτών κυριαρχείται τα τελευταία 
χρόνια από αναλυτές εκπαιδευμένους σε μεγάλα σώματα κειμένων, στα οποία κάθε 
πρόταση αναπαρίσταται ως ένα συντακτικό δένδρο. Αυτές οι δενδροτράπεζες (treebanks) 
ακολουθούν διάφορα σχήματα επισημείωσης και χωρίζονται συνήθως σε δύο βασικές 
κατηγορίες: ΔΤ που βασίζονται σε δένδρα με φραστικά συστατικά (constituency 
treebanks, εφεξής ΔΤΦ) και ΔΤ που βασίζονται σε δένδρα εξαρτήσεων (dependency 
treebanks, εφεξής ΔΤΕ). Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει δέντρα όπου ένας 
προτασιακός κόμβος αναλύεται αναδρομικά σε μη-τερματικούς κόμβους (με ετικέτες 
όπως NP για τις ονοματικές φράσεις) και σε τερματικούς κόμβους (λέξεις).  

Αντίθετα, οι ΔΤΕ χρησιμοποιούν δενδρικές δομές στις οποίες κόμβοι είναι οι λέξεις 
της πρότασης, που συνδέονται με δυαδικές ασυμμετρικές σχέσεις (dependencies) από 
έναν κόμβο-κεφαλή σε έναν εξαρτώμενο κόμβο. Στα δένδρα αυτά απουσιάζουν οι 
φραστικοί κόμβοι (NP, VP, κ.λπ.), ενώ οι σχέσεις συνοδεύονται από ετικέτες που 
αντικατοπτρίζουν το είδος της σχέσης και είναι συχνά γνωστές από την παραδοσιακή 
γραμματική (υποκείμενο, αντικείμενο, κ.α.). Παρά τις βασικές αυτές παραδοχές, πρέπει 
να σημειωθεί ότι οι περισσότερες ΔΤΕ (και οι θεωρητικές προσεγγίσεις στις οποίες 
βασίζονται) παρουσιάζουν αρκετές διαφορές όσον αφορά τα σχήματα επισημείωσης που 
ακολουθούν. Τα σχήματα αυτά μπορεί να χρησιμοποιούν διαφορετικά σύνολα με 
ετικέτες για τις σχέσεις, αλλά και διαφορετικές οδηγίες για την αναπαράσταση 
συγκεκριμένων φαινομένων όπως, χαρακτηριστικά, η παρατακτική σύνδεση: σε 
ορισμένες ΔΤΕ κεφαλή θεωρείται ο παρατακτικός σύνδεσμος  (π.χ. Böhmová et al. 
2003), ενώ σε άλλες (π.χ. Haverinen et al. 2010) ο πρώτος όρος της παρατακτικής 
σύνδεσης (με τον σύνδεσμο ως εξαρτώμενο κόμβο, και τον δεύτερο όρο ως εξαρτώμενο 
κόμβο από το σύνδεσμο). Ένα κοινό χαρακτηριστικό των περισσότερων ΔΤΕ είναι ότι 
επιτρέπουν τη δημιουργία μη-προβολικών δένδρων, δηλαδή δένδρων όπου δεν ισχύει 
πάντοτε ότι για κάθε ακμή από μία λέξη-κεφαλή w προς μία άλλη λέξη u, η w είναι 
πρόγονος κάθε λέξης που μεσολαβεί μέσα στην πρόταση ανάμεσα στην w και την u. 
Έτσι στο παράδειγμα της Εικόνα 1 από το McDonald et al. (2005), η λέξη dog αποτελεί 
κεφαλή του ρήματος was, αλλά δεν είναι πρόγονος του επιρρήματος yesterday.  

 
Εικόνα 1: Παράδειγμα μη-προβολικής ακμής για τα Αγγλικά 

 
 
Μια από τις σημαντικότερες ΔΤΕ είναι το Prague Dependency Treebank (Böhmová et 

al. 2003) για τα Τσεχικά, μια γλώσσα που χαρακτηρίζεται από ελεύθερη σειρά  όρων και 
πλούσια κλιτική μορφολογία. Το PDT περιλαμβάνει κείμενα από ειδησεογραφικές πηγές 
και ανέρχεται σε 2 εκατομμύρια λέξεις. Το σύνολό του έχει χειρωνακτικά επισημειωθεί 
στο επίπεδο της μορφολογίας, ενώ 88Κ προτάσεις (1.5M λέξεις) έχουν αναλυθεί στο 
επίπεδο της σύνταξης και έχουν αναπαρασταθεί ως συντακτικά δέντρα εξαρτήσεων. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1412-1423. Rhodes: University of the Aegean.
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Επίσης, σε 49Κ προτάσεις (0.8M λέξεις) έχουν επισημειωθεί σημασιολογικοί ρόλοι, 
σχέσεις συναναφοράς, πολυλεκτικές εκφράσεις, κ.α. Για την επισημείωση στο επίπεδο 
της σύνταξης έχει χρησιμοποιηθεί ένα σχήμα που περιλαμβάνει 28 βασικές σχέσεις 
εξάρτησης, ενώ είναι χαρακτηριστικό ότι το 23.15% των προτάσεων περιέχει 
τουλάχιστον μία μη-προβολική σχέση. Μία από τις σημαντικές συνεισφορές της 
ερευνητικής προσπάθειας γύρω από το PDT είναι η δημιουργία και διάθεση εργαλείων 
επισημείωσης και διαχείρισης ΔΤΕ.  

Αντίστοιχες προσπάθειες βρίσκονται σε εξέλιξη και για μια σειρά από άλλες γλώσσες 
που ανήκουν σε ποικίλλες γλωσσικές οικογένειες. Ο Πίνακας 1, που αποτελεί υποσύνολο 
των στοιχείων που παρουσιάζονται στο Zeman et al. (2012) περιέχει πληροφορίες για τα 
ποσοτικά χαρακτηριστικά ορισμένων τέτοιων ΔΤΕ. Για τα Αγγλικά, όπου ο βασικός 
πόρος εκπαίδευσης και αξιολόγησης είναι το Penn Treebank (Marcus et al. 1993), μία ΔΤ 
με φραστικά συστατικά, η πρόσφατη έρευνα συχνά βασίζεται σε μετασχηματισμούς σε 
δένδρα εξάρτησης με βάση ένα σύνολο κανόνων (De Marneffe et al. 2006).  

 
Πίνακας 1: Στοιχεία για ΔΤΕ διαφόρων γλωσσών από  το Zeman et al. (2012) 

Γλώσσα Προτάσεις Λέξεις Μέσο μήκος
προτάσεων 

Προτάσεις με 
μη προβολικές 
ακμές (%) 

Αγγλικά 40613 991535 24,41 0,39 
Αραβικά 3043 116793 38,38 0,37 
Αρχ. Ελληνικά 21160 308882 14,60 19,58 
Βασκικά 11226 151604 13,50 1,27 
Γερμανικά 38020 680710 17,90 2,33 
Δανέζικα 5512 100238 18,19 0,99 
Ινδικά (Hindi) 3515 77068 21,93 1,12 
Ισπανικά 15984 477810 29,89 0 
Τουρκικά 5935 69695 11,74 5,33 

 
Στις περισσότερες τελευταίες προσπάθειες για την ανάπτυξη ΔΤ για γλώσσες χωρίς 

μεγάλα επισημειωμένα σώματα κειμένων, επιλέγονται οι ΔΤ με βάση τις εξαρτήσεις. 
Σύμφωνα με τους Kübler et al. (2009) ένας από τους λόγους για αυτή την τάση είναι ότι 
τα δένδρα εξαρτήσεων είναι συχνά εύκολα μετατρέψιμα στις δομές κατηγορήματος-
ορισμάτων που χρησιμοποιούνται σε μια σειρά εφαρμογών εξαγωγής πληροφορίας. 
Επίσης, φαίνεται ότι τα δένδρα εξαρτήσεων αποτελούν κατάλληλες αναπαραστάσεις για 
γλώσσες με ελεύθερη σειρά όρων.  

Οι McDonald et al. (2013) περιγράφουν ένα έργο ομογενοποίησης των σχετικών ΔΤΕ.  
Το έργο, που φέρει τον τίτλο Universal Dependency Treebank Project, έχει ως στόχο την 
προσαρμογή και την εναρμόνιση ΔΤΕ με βάση ένα σχήμα επισημείωσης που αρχικά 
προτάθηκε για τα Αγγλικά από τους De Marneffe & Manning (2008). 

 
 

3. Το Greek Dependency Treebank 
 
Στην ενότητα αυτή παρουσιάζουμε το Greek Dependency Treebank (GDT), μια 
χειρωνακτικά επισημειωμένη ΔΤΕ για την ΝΕ, που αποτελείται από κείμενα που 
συλλέχθηκαν στο Ινστιτούτο Επεξεργασίας του Λόγου/Ε.Κ. Αθηνά. Επιλέχθηκε μία 
αναπαράσταση βασισμένη στα ΔΕ, καθώς επιτρέπουν την διαισθητική περιγραφή μίας 
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σειράς φαινομένων, τα οποία περιλαμβάνουν εξαρτήσεις μεγάλης απόστασης, όπως 
επίσης και δομές ειδικές σε κλιτές γλώσσες όπως τα ελληνικά, οι οποίες επιτρέπουν μία 
εύπλαστη σειρά των όρων. Επιπλέον, οι γραμματικές που προσπαθούν να περιγράψουν 
συνολικά τα φαινόμενα της Ελληνικής γλώσσας είναι περισσότερο συμβατές με 
αναπαραστάσεις που βασίζονται σε ΔΕ και άρα μπορούν εύκολα να χρησιμοποιηθούν ως 
υλικό αναφοράς κατά την επισημείωση. 

Η αρχική έκδοση του GDT (2005-2007, Prokopidis et al. 2005) περιελάμβανε περίπου 
70 χιλιάδες tokens (λεκτικές μονάδες και σημεία στίξης), ενώ το συνολικό μέγεθος του 
τρέχοντος επισημειωμένου πόρου ανέρχεται σε 249 κείμενα, 5669 προτάσεις και 130778 
tokens. Η προσπάθεια για την αύξηση του υλικού συνεχίζεται μέχρι σήμερα1. Το μέσο 
μήκος των προτάσεων είναι 23,07 tokens ανά πρόταση (Εικόνα 2).  

 
Εικόνα 2: Κατανομή των προτάσεων του GDT ανάλογα με το μήκος τους σε tokens 

 
 

Κατά τη διάρκεια της αρχικής συλλογής των κειμένων, επιδιώχθηκε η αντιμετώπιση 
των απαιτήσεων συγκεκριμένων ευρωπαϊκών και εθνικών ερευνητικών έργων με σκοπό 
την πολυγλωσσική και πολυμεσική εξαγωγή πληροφορίας. Έτσι τα βασικά κειμενικά 
είδη που καλύφθηκαν στην αρχική συλλογή ανταποκρίνονταν στο αντικείμενο των 
συγκεριμένων έργων: προέρχονταν από χειρωνακτικά μεταγραμμένες συνεδριάσεις του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και από διαδικτυακά κείμενα που αφορούσαν συγκεκριμένες 
τρέχουσες πολιτικές ειδήσεις, νέα για την υγεία, και ταξιδιωτικές πληροφορίες. Στις 
επόμενες φάσεις προστέθηκαν κείμενα ειδησεογραφικού χαρακτήρα και άρθρα από την 
ελληνική Wikipedia και το ελληνικό Wikinews. Η πλειοψηφία των κειμένων προέρχονται 
από την περίοδο 2000-2009 (Πίνακας 2). Καθώς κάθε επισημειωμένο αρχείο αντιστοιχεί 
είτε σε όλες τις προτάσεις ενός κειμένου είτε, στην περίπτωση των συνεδριάσεων του 
ευρωκοινοβουλίου, σε ένα τυχαία επιλεγμένο απόσπασμα μήκους συνήθως 30-60 
προτάσεων, το GDT μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για επισημείωση σε υπερπροτασιακά 
επίπεδα όπως η συναναφορά. 

 
Πίνακας 2: Χρονολογία και βασικές πηγές για τα κείμενα του GDT 

Χρονολογία Προτάσεις (%) Πηγή Προτάσεις (%) 
1993-99 22.97 Ειδησεογραφικά sites 50.11 
2000-09 71.19 Ομιλίες από το ευρωκοινοβούλιο 22.92 

                                                            
1 Οι επισημειωτές που έχουν συμβάλει στη δημιουργία του GDT είναι κυρίως ερευνητές του ΙΕΛ, φοιτητές 
του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Τεχνογλωσσία και τελειόφοιτοι του Τομέα Γλωσσολογίας 
της Φιλοσοφικής Σχολής του ΕΚΠΑ. 
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2010-σήμερα 5.83 Τουριστικές εκπομπές 16.95 
  Ελληνικά wikipedia & wikinews 10.02 

 
Για την παραγωγή των δένδρων εξάρτησης που έπρεπε να διορθωθούν από τους 

αρχικούς επισημειωτές, ακολουθήθηκε η εξής διαδικασία: Μετά από αυτόματη απόδοση 
μορφολογικής πληροφορίας και λημματοποίηση (Papageorgiou et al. 2000), μία 
γραμματική μεταγλωττισμένη σε μεταγραφείς πεπερασμένων καταστάσεων (Boutsis et 
al. 2000) αναγνώρισε όρια μη αναδρομικών συντακτικών συστατικών (chunks). Στη 
συνέχεια, ένα λογισμικό που βασιζόταν σε απλούς ευρεστικούς κανόνες, ανέλαβε την 
αναγνώριση των κεφαλών αυτών των συστατικών αλλά και την προσθήκη σχέσεων 
ανάμεσα σε αυτές τις κεφαλές. Σε τριάντα μεταπτυχιακούς φοιτητές δόθηκαν ίσα μέρη 
70 χιλιάδων λέξεων για διόρθωση. Οι αρχικοί επισημειωτές ανέλαβαν να εμπλουτίσουν 
περαιτέρω το κάθε δένδρο, επισημειώνοντας τις εξαρτήσεις που έλειπαν για τις μη 
προσαρτημένες λέξεις, και/ή να διορθώσουν τις αυτόματα δημιουργημένες σχέσεις και 
ετικέτες. Κατά την αρχική αυτή φάση αλλά και αργότερα, οι επισημειωτές 
χρησιμοποίησαν το TrEd2, μια διεπαφή επισημείωσης ΔΕ που έχει αναπτυχθεί στα 
πλαίσια του PDT. Κατά τη φάση της επαύξησης της αρχικής συλλογής, οι επισημειωτές 
διόρθωσαν την έξοδο μιας πρώτης έκδοσης του συντακτικού αναλυτή που περιγράφεται 
στην επόμενη ενότητα. Και στις δύο φάσεις, μέρος του υλικού εξεταζόταν από δύο 
επισημειωτές με στόχο την επισήμανση προβλημάτων στο σχήμα επισημείωσης. Σε κάθε 
φάση της διαδικασίας, διατηρούνταν  σχετικά με τη λέξη χαρακτηριστικά, όπως το 
λήμμα και το μέρος του λόγου, τα οποία αργότερα διορθώθηκαν και αυτά χειρωνακτικά. 

Για τη δημιουργία του σχήματος επισημείωσης, που εξελίχθηκε και βελτιώθηκε κατά 
τη διάρκεια της αρχικής φάσης, καταρτίστηκαν οδηγίες για τις κύριες συντακτικές δομές 
της Ελληνικής μετά από μία αρχική μελέτη παραδειγματικών προτάσεων από 
γραμματικές της Ελληνικής, καθώς και τυχαία εξαχθέντων αποσπασμάτων από το προς 
επισημείωση υλικό. Το σχήμα επισημείωσης περιλαμβάνει 20 βασικές σχέσεις με 
παραλλαγές για τις περιπτώσεις της παρατακτικής σύνδεσης, της παράθεσης κ.α. Ο 
Πίνακας 3 περιλαμβάνει μερικές από τις πιο συχνές σχέσεις στο GDT.  

 

                                                            
2 http://ufal.mff.cuni.cz/tred 
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Πίνακας 3: Συχνές σχέσεις εξάρτησης στο σχήμα επισημείωσης του GDT 
Σχέση Περιγραφή Σχέση Περιγραφή 
Pred Το κατηγόρημα της κύριας πρότασης Coord Κόμβος που αποτελεί κεφαλή 

παρατακτικής σύνδεσης 

Sb Υποκείμενο Apos Κόμβος που αποτελεί κεφαλή 
παράθεσης 

Obj Άμεσο αντικείμενο *_Co Κόμβος που εξαρτάται από έναν κόμβο 
Coord (π.χ. Sb_Co) 

IObj Έμμεσο αντικείμενο *_Ap Κόμβος που εξαρτάται από έναν κόμβο 
Apos (π.χ. Obj_Co) 

Adv Επιρρηματικά στοιχεία που εξαρτώνται από ρήματα, 
επίθετα και άλλα επιρρήματα AuxC Υποτακτικός σύνδεσμος 

Atr Προσδιορισμοί ονοματικών στοιχείων AuxP Πρόθεση 
ExD Ένας κόμβος που η κεφαλή του δεν είναι παρούσα 

στην πρόταση (έλλειψη) AuxV Μόρια ή βοηθητικά ρήματα 
εξαρτώμενα από ένα ρήμα 

 
Στις επόμενες παραγράφους παρουσιάζουμε μερικά χαρακτηριστικά παραδείγματα 

(συντομευμένα για λόγους χώρου) από τις προτάσεις του GDT. Καθώς τα δένδρα 
εξάρτησης στο GDT αναλύονται χωρίς να προϋποτίθεται κάποια βαθεία δομή από την 
οποία προέρχονται με μετασχηματισμό όλες οι άλλες, η αναπαράσταση για τις βασικές 
σχέσεις μιας πρότασης είναι προφανής, ανεξάρτητα από τη σειρά των όρων. Έτσι στο 
επόμενο παράδειγμα, το ρήμα ολοκληρώσει αποτελεί την κεφαλή της πρότασης και 
παίρνει την ετικέτα Pred, ενώ οι λέξεις έλεγχο, επιτροπή και σύντομα επισημειώνονται ως 
εξαρτώμενες του ολοκληρώσει και τους αποδίδεται η ετικέτα των σχέσεων Obj, Sb και 
Adv αντιστοίχως.  

 
Εικόνα 3: Βασικές σχέσεις: Sb, Obj και Adv  

 
 
Εκτός από πρωτοτυπικά αντικείμενα σε αιτιατική πτώση, ως αντικείμενα 

επισημειώθηκαν και οι εμπρόθετες δομές που προβλέπονται από το πλαίσιο 
υποκατηγοριοποίησης του ρήματος (Εικόνα 4), σε αντίθεση με εμπρόθετους 
προσδιορισμούς που αποτελούν ελεύθερη προσθήκη όπως το στο συνέδριο στην πρόταση 
Ο ομιλητής αναφέρθηκε στην ανεργία στο συνέδριο.  

 
Εικόνα 4: Εμπρόθετο αντικείμενο 
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Εικόνα 5: Έμμεσο αντικείμενο 

 
 

Καθώς το σχήμα αναπαράστασης επιτρέπει τη δημιουργία μη-προβολικών δένδρων, 
στις περιπτώσεις των εξαρτήσεων μακράς απόστασης, η ακμή που συνδέει αναφορικά 
και ερωτηματικά στοιχεία με τον κόμβο-κεφαλή επιτρέπει την αναπαράσταση της σχέσης 
τους χωρίς τη χρήση κοινής δεικτοδότησης με ίχνος (Εικόνα 6). 

 
Εικόνα 6: Μη-προβολικό δένδρο 

 
 

Αξίζει επίσης να αναφερθεί ότι το σχήμα, όσον αφορά την παρατακτική σύνδεση, 
ακολουθεί τη σύμβαση χρήσης του παρατακτικού συνδέσμου ως κόμβου-κεφαλής της 
σχετικών υποδέντρων (Εικόνα 7). Έτσι, στην παρατακτική σύνδεση συνδέονται δύο ή 
περισσότερα υποδένδρα και, σε κάθε περίπτωση, ο κόμβος που συνδέει τα δύο ή 
περισσότερα μέρη χαρακτηρίζεται με την ετικέτα Coord. Η ετικέτα που αποδίδεται στα 
συνδεόμενα μέρη αποτελεί σύνθεση της λειτουργίας τους, π.χ. Sb, Obj,  και του 
επιθήματος _Co, που δηλώνει ότι ένας κόμβος συμμετέχει σε μια παρατακτική δομή. 

 
 

Εικόνα 7: Παρατακτική σύνδεση 

 
 
 
 
4. Εκπαίδευση και αξιολόγηση ενός αυτόματου συντακτικού αναλυτή για τα 
Ελληνικά 
 
Η ύπαρξη των χειρωνακτικά επισημειωμένων ΔΤΕ που παρουσιάστηκαν παραπάνω έχει 
επιτρέψει την ανάπτυξη, για αρκετές γλώσσες, εύρωστων συντακτικών  αναλυτών (ΣΑ) 
με βάση τα δένδρα εξαρτήσεων. Οι αναλυτές αυτοί έχουν χρησιμοποιηθεί σε εφαρμογές 
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επεξεργασίας φυσικής γλώσσας όπως η μηχανική μετάφραση, η εξαγωγή πληροφορίας, η 
απλοποίηση κειμένου και η αυτόματη κατασκευή περιλήψεων (Kubler et al. 2009). Η 
συνήθης είσοδος για αυτούς τους αναλυτές είναι προτάσεις των οποίων η κάθε λέξη 
συνοδεύεται από το λήμμα, το μέρος του λόγου και διάφορα μορφολογικά 
χαρακτηριστικά. Από τις βασικές μετρικές αξιολόγησης είναι το Unlabelled Attachment 
Score (UAS), που υπολογίζει το ποσοστό των λέξεων για τις οποίες έχει αναγνωριστεί η 
σωστή κεφαλή. Το Labelled Attachment Score (LAS) υπολογίζει το ποσοστό των λέξεων 
για τις οποίες αναγνωρίζεται η σωστή κεφαλή και η σωστή σχέση εξάρτησης. Τέλος, το  
Label Accuracy (LA) μετρά το ποσοστό των λέξεων για τις οποίες αναγνωρίζεται η 
σωστή σχέση εξάρτησης. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν διεξαχθεί αρκετοί διαγωνισμοί αξιολόγησης ΣΑ όπως το 
Shared Task on Multilingual Dependency Parsing (Nivre et al. 2007), στο οποίο τα 
συστήματα που συμμετείχαν αξιολογήθηκαν πάνω σε ΔΤΕ από γλώσσες που 
περιελάμβαναν τα Αγγλικά, τα Αραβικά και τα Τουρκικά, με δεδομένα εκπαίδευσης που 
κυμαίνονταν σε μέγεθος από τις 2.7 χιλιάδες προτάσεις (Greek Dependency Treebank, 
έκδοση του 2007) έως τις 25.4 χιλιάδες προτάσεις (Prague Dependency Treebank). Σε 
μια προσπάθεια ερμηνείας των αποτελεσμάτων αυτού του διαγωνισμού οι Nivre et al. 
(2007) παρατήρησαν ότι οι γλώσσες με τα χαμηλότερα LAS (76–80%) ήταν συνήθως 
γλώσσες με ελεύθερη σειρά όρων και πλουσιότερη μορφολογία, όπως τα Αραβικά, 
Βασκικά, Τσεχικά, Ελληνικά, Ουγγρικά και τα Τουρκικά. Αντίθετα, γλώσσες με αυστηρή 
σειρά των όρων και σχετικά φτωχή μορφολογία μοιάζει να παρουσιάζουν υψηλότερα 
αποτελέσματα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα των Αγγλικών, για τα οποία σε 
πρόσφατες εργασίες αναφέρονται LAS πάνω από το 90% (Bohnet & Nivre 2012). 
Επιπλέον, η ύπαρξη ή όχι πλούσιας μορφολογίας μοιάζει να είναι περισσότερο 
καθοριστικός παράγοντας σε σχέση με το μέγεθος ή το σχήμα επισημείωσης των ΔΤ 
εκπαίδευσης. Η διαπίστωση αυτής της διαφοροποίησης οδήγησε και στη διοργάνωση 
διαγωνισμών ειδικά για γλώσσες με πλούσια μορφολογία, με πιο πρόσφατο το 4o 
Workshop on Statistical Parsing of Morphologically Rich Languages (Seddah et al. 
2013). Ένα από τα πολλά σενάρια αξιολόγησης αυτού του διαγωνισμού ήταν η μέτρηση 
του LAS με δεδομένα εκπαίδευσης 5Κ προτάσεων για κάθε μία από τις 9 γλώσσες του 
διαγωνισμού, και με δεδομένα αξιολόγησης στα οποία η μορφολογική πληροφορία είχε 
διορθωθεί χειρωνακτικά. Σε αυτό το σενάριο, το καλύτερο σύστημα (Björkelund et al. 
2013) είχε μέσο LAS 86,34%.   

Μια οικογένεια ΣΑ στη σχετική βιβλιογραφία είναι αυτοί που βασίζονται στις 
μεταβάσεις (transition-based), με χαρακτηριστικότερο παράδειγμα τον MaltParser (Nivre 
et al. 2006).  Οι αναλυτές αυτοί συνήθως διατρέχουν την πρόταση της εισόδου από 
αριστερά προς τα δεξιά, διατηρώντας δύο δομές δεδομένων: μία στοίβα με τις 
εξετασθείσες λέξεις και μία ουρά με την υπολειπόμενη είσοδο. Ο στόχος τους είναι η 
εύρεση μιας ακολουθίας μεταβάσεων από την αρχική κατάσταση της ανάλυσης (κενή 
στοίβα) σε μια τελική κατάσταση (κενή ουρά). Οι επιτρεπτές μεταβάσεις περιλαμβάνουν 
τις Left-Arc (εξαρτά τη λέξη που βρίσκεται στην κορυφή της στοίβας από την υπό 
εξέταση λέξη στην ουρά), Right-Arc (εξαρτά την υπό εξέταση λέξη στην ουρά από τη 
λέξη στην κορυφή της στοίβας) και Shift (μεταφορά της υπο εξέταση λέξης από την ουρά 
στην κορυφή της στοίβας). Οι αποφάσεις για το ποια θα είναι η επόμενη μετάβαση 
επηρεάζονται από τοπικά χαρακτηριστικά όπως οι ίδιες οι λέξεις στην κορυφή της 
στοίβας και στην αρχή της ουράς, το μέρος του λόγου αυτών των λέξεων και το μέρος 
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του λόγου των επόμενων n λέξεων στην είσοδο. Άλλα χαρακτηριστικά που επίσης 
λαμβάνονται συνήθως υπόψη, εφόσον είναι διαθέσιμα, είναι η σχέση της λέξης στην 
κορυφή της στοίβας προς τον αριστερότερο και δεξιότερο εξαρτώμενο κόμβο της, τα 
αντίστοιχα μέρη του λόγου των εξαρτώμενων αυτών κόμβων κ.λπ. 

Στα πειράματα που αναφέρουμε εδώ για την εκπαίδευση ενός αναλυτή για τα 
Ελληνικά, χρησιμοποιούμε τον MaltParser. Στο πρώτο και στο δεύτερο πείραμα  
(Πίνακας 4)  χρησιμοποιούμε χειρωνακτικά διορθωμένη και αυτόματα αποδοθείσα (MTL 
και ATL, αντιστοίχως) πληροφορία για το λήμμα, το μέρος του λόγου και τα 
μορφολογικά χαρακτηριστικά. Στο τρίτο πείραμα (MPLNF), χρησιμοποιούμε 
χειρωνακτικά διορθωμένη πληροφορία για το λήμμα και το μέρος του λόγου, αλλά 
αφαιρούμε όλα τα άλλα μορφολογικά χαρακτηριστικά από τα δεδομένα της εισόδου. Σε 
κάθε πείραμα, στον Πίνακα 4 αναφέρουμε τον μέσο όρο των αποτελεσμάτων που 
προκύπτουν μετά από 8-πλή διασταυρωμένη επικύρωση (cross-validation) πάνω στις 
5669 προτάσεις της τρέχουσας έκδοσης του GDT. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, ο 
αναλυτής παρουσιάζει ένα LAS 78,36%, ενώ επηρεάζεται σημαντικά από την αφαίρεση 
της πληροφορίας για τα μορφολογικά χαρακτηριστικά όπως η πτώση και το γένος. 
Αντίθετα δείχνει σχετική ευρωστία στη χρήση αυτόματης μορφολογικής πληροφορίας με 
μια πτώση του LAS κατά περίπου 2,3%.  

 
Πίνακας 4: Αποτελέσματα του αναλυτή σε πειράματα  

με αυτόματα και χειρωνακτικά διορθωμένη πληροφορία για το λήμμα και το μέρος του λόγου 
 MTL ATL MPLNF 
LAS 78,36 76,63 68,13 
UAS 84,04 82,88 75,18 
LA 87,3 85,93 79,94 

 
Όπως είναι αναμενόμενο, η απλή αναγνώριση της σωστής κεφαλής (UAS) 

παρουσιάζει υψηλότερα ποσοστά επιτυχίας (84,04%). Όσον αφορά την επιτυχία στην 
αναγνώριση συγκεκριμένων σχέσεων, αυτή διαφέρει σημαντικά ανάλογα με το είδος της 
σχέσης. Στον Πίνακα 5 παρουσιάζουμε ενδεικτικά ποσοστά μετά από μία επανάληψη 
ελέγχου σε ένα τυχαίο 1/8 του GDT στο πείραμα MTL. Οι στήλες GT, Cor και Sys 
αναφέρονται, αντίστοιχα, στις χειρωνακτικά επισημειωμένες, τις σωστά επισημειωμένες 
από το σύστημα, και τις επισημειωμένες από το σύστημα  σχέσεις. Οι στήλες  Ανάκληση 
και  Ακρίβεια ορίζονται ως Cor/GT  και Cor/Sys, αντίστοιχα.  Έχουμε χωρίσει τις σχέσεις 
σε 3 ομάδες. Οι πρώτες 6 γραμμές του πίνακα αφορούν βασικές σχέσεις που είναι 
εξαιρετικά χρήσιμες για πολλές εφαρμογές εξαγωγής πληροφορίας και παρουσιάζουν 
σχετικά μεγάλα ποσοστά επιτυχίας στην αναγνώρισή τους. Η επόμενη ομάδα σχέσεων 
περιλαμβάνει σχέσεις στις οποίες επιτυγχάνονται μεγάλα ποσοστά επιτυχίας κυρίως 
λόγω της προφανούς σχέσης της μορφολογίας των εξαρτώμενων κόμβων με τη 
συγκεκριμένη σχέση (π.χ. AuxV για τα μόρια ή τα βοηθητικά ρήματα, AuxC για τους 
υποτακτικούς συνδέσμους). Τέλος, στην τελευταία ομάδα περιλαμβάνονται σχέσεις με 
χαμηλά ποσοστά επιτυχίας. Αυτές είναι κυρίως σχέσεις κόμβων που συμμετέχουν σε 
δομές όπως η παρατακτική σύνδεση και η παράθεση, για τις οποίες τα δεδομένα 
εκπαίδευσης δεν παρέχουν αρκετή πληροφορία που θα βοηθούσε το σύστημα στο να τις 
διακρίνει από τις απλές σχέσεις (π.χ. Sb_Co έναντι Sb). 
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Πίνακας 5: Ανάκληση και ακρίβεια στην αναγνώριση σχέσεων εξάρτησης.  
Α/Α Σχέση GT Cor Sys Ανάκληση Ακρίβεια 
1 Atr 6074 5816 6183 95,75 94,06 
2 Pred 493 428 477 86,82 89,73 
3 Sb 975 852 961 87,38 88,66 
4 Obj 859 705 876 82,07 80,48 
5 Pnom 220 169 220 76,82 76,82 
6 Adv 1544 1247 1636 80,76 76,22 
7 AuxV 633 630 632 99,53 99,68 
8 AuxK 632 630 642 99,68 98,13 
9 AuxP 1380 1355 1391 98,19 97,41 
10 AuxC 269 236 249 87,73 94,78 
11 Coord 503 429 511 85,29 83,95 
12 Pred_Co 259 171 249 66,02 68,67 
13 ExD 179 104 154 58,10 67,53 
14 Atr_Co 366 214 322 58,47 66,46 
15 Pnom_Co 23 13 23 56,52 56,52 
16 Sb_Co 148 81 145 54,73 55,86 
17 IObj 100 41 65 41,00 63,08 
18 Sb_Ap 40 19 39 47,50 48,72 
19 Obj_Co 132 66 148 50,00 44,59 
20 Apos 55 19 28 34,55 67,86 

 
Ο συντακτικός αναλυτής έχει χρησιμοποιηθεί ως συστατικό διάφορων μεγαλύτερων 

συστημάτων επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Μεταξύ άλλων, έχει ενσωματωθεί σε μια 
εφαρμογή συμπίεσης κειμένου για την παραγωγή προσχεδίων ελληνικών υποτίτλων 
(Prokopidis et al. 2008), όπου ένα σύνολο κανόνων διαγραφής αναλαμβάνουν να 
επιλέξουν σε κάθε πρόταση πιθανά προς διαγραφή υποδένδρα. Οι κανόνες λαμβάνουν ως 
είσοδο τα δένδρα που παράγει ο αναλυτής και διατρέχουν τους κόμβους τους, ελέγχοντας 
αν συγκεκριμένοι μορφοσυντακτικοί περιορισμοί ισχύουν στον υπό εξέταση κόμβο. Στη 
συνέχεια προχωρούν στη διαγραφή πρώτα των υποδένδρων εκείνων που αποτελούν τους 
πιο υψίσυχνους (και άρα πιθανότατα λιγότερο σημαντικούς) συνδυασμούς λέξεων. Σε 
μια άλλη εφαρμογή, τα συντακτικά δένδρα χρησιμοποιούνται ως είσοδος για ένα 
λογισμικό εξαγωγής γεγονότων και διαφόρων χαρακτηριστικών τους. Έτσι, η πολικότητα 
ενός γεγονότος μπορεί να ανακτηθεί με βάση την εξάρτηση ή όχι αρνητικών μορίων και 
επιρρημάτων από το σχετικό ρήμα (π.χ. δεν το αγόρασε). Αντίστοιχα, η γεγονοτικότητα 
ενός ρήματος μπορεί να επηρεαστεί από το αν ένα συγκεκριμένο ρήμα αποτελεί 
συμπλήρωμα ενός γνωστικού ρήματος, κ.κπ.  
 
 
5. Συμπεράσματα και μελλοντικές εργασίες 
 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάσαμε το Greek Dependency Treebank, έναν επισημειωμένο 
πόρο στο επίπεδο της σύνταξης για τη ΝΕ. Η ιστοσελίδα όπου παρουσιάζονται οι κατά 
καιρούς εξελίξεις σε σχέση με το GDT είναι η  http://gdt.ilsp.gr/. Το GDT έχει 
χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση ενός συντακτικού αναλυτή και σε διάφορες 
εφαρμογές επεξεργασίας φυσικής γλώσσας. Στις επεκτάσεις αυτής της εργασίας, 
περιλαμβάνονται η προσθήκη νέου επισημειωμένου υλικού από διαφορετικά κειμενικά 
είδη και η επισημείωση και σε άλλα επίπεδα όπως η συναναφορά. 
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Abstract 

In this paper we discuss dialectal vocabulary that refers to agricultural activities of the 
inhabitants of mountainous and lowland Ileia from a lexicological perspective. Taking 
into account Kontosopoulos' (1994, 2008) and Pantelidis' (2001, 2010) work, we 
investigate the linguistic phenomena that seem to vary between the two areas. Our 
ultimate objective is to compare these language features, making a first lexicological 
description with emphasis on both morphology and semantics. 
 
Λέξεις–κλειδιά: διαλεκτικό λεξιλόγιο, ποικιλία, Ηλεία, ΚΝΕ, αγροτικές δραστηριό-
τητες, παραγωγή, σύνθεση, σημασία, δανεισμός.  
  
 
1. Εισαγωγή 

Στην εργασία αυτή μελετάμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει 
ορισμένες από τις αγροτικές δραστηριότητες των κατοίκων της ορεινής και πεδινής 
Ηλείας, στοχεύοντας ειδικά στην αμπελουργία, την ελαιοπαραγωγή και την 
παραγωγή σιτηρών. Σκοπός μας είναι η καταγραφή των βασικών μορφολογικών και 
σημασιολογικών χαρακτηριστικών του λεξιλογίου αυτού προκειμένου να 
συμβάλουμε σε μία πρώτη σφαιρική κατανόησή του, παρέχοντας εμπειρικά δεδομένα 
που βοηθούν στη διατύπωση γενικεύσεων και οι οποίες θα αποτελέσουν αφορμή 
περαιτέρω αναλύσεων και μελετών. Αρχικά λοιπόν, περιγράφουμε ορισμένα γενικά 
διαλεκτικά χαρακτηριστικά που μοιράζεται η περιοχή με άλλες ποικιλίες της 
Πελοποννήσου (Ενότητα 2). Στη συνέχεια, αναφερόμαστε στο θεωρητικό πλαίσιο 
που καθορίζει την ερευνητική μας προσέγγιση καθώς και τη μέθοδο που 
ακολουθήσαμε (Ενότητα 3). Κατόπιν, εντοπίζουμε και καταγράφουμε την 
παραγωγικότητα του λεξιλογίου αυτού, μέσω της παραγωγής και της σύνθεσης και 
συγκρίνουμε τους σχηματισμούς του με την ΚΝΕ (Ενότητα 4). Στη συνέχεια, 
μελετάμε τους σημασιολογικούς μηχανισμούς που διέπουν το λεξιλόγιο αυτό, 
εξετάζοντας συγκριτικά τις λεξιλογικές επιλογές των κατοίκων των ερευνώμενων 
περιοχών (Ενότητα 5) και επιχειρώντας μια πρώτη εκτίμηση της κοινής ή μη 
κατανομής των δάνειων λέξεων στην εξεταζόμενη περιοχή (Ενότητα 6). Τέλος, 
καταλήγουμε στην άποψη ότι πρόκειται μάλλον για λεξιλόγιο με ορισμένα ιδιαίτερα 
και διακριτά χαρακτηριστικά που το διαφοροποιούν από την ΚΝΕ. 

 

2. Γενικά διαλεκτικά χαρακτηριστικά  

Η Ηλεία ανήκει στην Κεντρική περιοχή του ενιαίου διαλεκτικού ελληνικού χώρου 
(Δυτική Ήπειρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Πελοπόννησος) σύμφωνα με τα 
χαρακτηριστικά ταξινόμησης του Trudgill (2003). Πρόκειται για μία περιοχή που είχε 
δεχτεί πληθυσμούς Σλάβων, Φράγκων, Τούρκων και Αρβανιτών. Γνώρισε μεγάλη 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1424-1435. Rhodes: University of the Aegean.
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ακμή κατά τη δεκαετία του 1880 όταν η σταφίδα την κατέστησε ως ένα από τα 
μεγαλύτερα εμπορικά αλλά και εργατικά κέντρα της εποχής συγκεντρώνοντας πλήθος 
εργατών από όλη τη χώρα. Η άνθιση αυτή κατέστησε αναγκαία την κατασκευή έργων 
υποδομής προκειμένου να διεξάγεται με μεγαλύτερη ευκολία η εξαγωγή της σταφίδας 
προς χώρες του εξωτερικού. Για το λόγο αυτό, κατασκευάστηκε εκεί η πρώτη 
σιδηροδρομική γραμμή της χώρας. Επομένως, η Ηλεία υπήρξε μία περιοχή η οποία, 
λόγω της έντονης εμπορικής της δυναμικής, ήρθε σε επαφή με πολλούς πληθυσμούς 
και αυτό αποτελεί κίνητρο για τη μελέτη της γλωσσικής της ποικιλίας. Παρόλα αυτά, 
η σύγχρονη Γλωσσολογία δεν έχει διεξάγει εκτενώς καμία μελέτη πάνω σε αυτή. 
Εντούτοις, o Κοντοσόπουλος (1994, 2008) και ο Παντελίδης (2001, 2010) έχουν 
μελετήσει την ευρύτερη περιοχή της Πελοποννήσου και έχουν καταγράψει διάφορα 
φωνολογικά και μορφολογικά φαινόμενα. Βασιζόμενοι λοιπόν στις παρατηρήσεις 
τους, στην ενότητα αυτή, περιγράφουμε τα χαρακτηριστικά εκείνα που μοιράζεται η 
ερευνώμενη ποικιλία με άλλες ποικιλίες της Πελοποννήσου και αφορούν την κλίση 
του ονόματος και του ρήματος. 

 
 
2.1 Ονοματική κλίση 

 
Γενικά, στην περιοχή της Ηλείας καταγράφονται  τα ακόλουθα στοιχεία στην 
ονοματική κλίση: η κατάληξη -ιά, (π.χ. πατουλιά (η) «φράχτης από βάλτους και 
θάμνους», πιτιά (η) «το υλικό που πήζει το τυρί», ποτοκιά (η) «ο πολύ γόνιμος 
αγρός»), ο σχηματισμός του πληθυντικού αριθμού οξύτονων αρσενικών σε -άς και -
(τ)ής σε -αδες (π.χ. καθηγητάδες), ο πληθυντικός παροξύτονων αρσενικών σε -ας ως -
άδες και -ηδες (π.χ. πατεράδες και πατέρηδες) και ο πληθυντικός θηλυκών 
ουσιαστικών σε -ή και -ά, σε -άδες όταν τα ουσιαστικά αυτά δηλώνουν βαθμό 
συγγένειας ή ημέρα, (π.χ. αδερφάδες, Κυριακάδες). Ωστόσο, δεν φαίνεται να 
απαντούν ορισμένα φαινόμενα τα οποία εντοπίζονται στις άλλες ποικιλίες της 
Πελοποννήσου, όπως είναι ο σχηματισμός παραθετικών σε -ύτερος αντί -ότερος ή το 
άρθρο της (γενική πτώση ενικού αριθμού θηλυκών) να παραγματώνεται ως tsi ή το 
θηλυκό του όλος να πραγματώνεται ως ούλια (βλ. περαιτέρω Παντελίδης 2001: 553-
557). 

 
 

2.2 Ρηματική κλίση 
 

Όσον αφορά τη ρηματική κλίση, εντοπίζονται ο σχηματισμός του ενεστώτα των 
ρημάτων σε -ίζω ως -άου (π.χ. κοκολογάου «μαζεύω σταφύλια ή ελιές», κορφολογάου 
«κόβω τις κορυφές των τρυφερών βλαστών»), η κατάληξη του 2ου

 
πληθυντικού 

προσώπου των μη παρελθοντικών χρόνων στην ενεργητική φωνή σε -ουτε (π.χ. 
πηγαίνουτε), η πολύ συχνή εμφάνιση της μορφής -ειγα αντί -ουσα στον παρατατικό 
οξύτονων ρημάτων β’συζυγίας (π.χ. μπόρειγα) καθώς και η εμφάνιση της κατάληξης -
κα αντί -σα στον ενεργητικό αόριστο (π.χ. άφηκα αντί άφησα) (Κοντοσόπουλος 1994, 
2008).  
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3.  Θεωρητικό υπόβαθρο και μέθοδος συλλογής του γλωσσικού υλικού 
 
Στην ενότητα αυτή περιγράφουμε τη μεθοδολογία συλλογής του γλωσσικού υλικού 
και παράλληλα προβαίνουμε σε κάποιες γενικές παρατηρήσεις που αφορούν το 
διαλεκτολογικό πλαίσιο της έρευνάς μας.  
 
3.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 
 
Σύμφωνα με τη σχετική βιβλιογραφία για την επαφή των διαλέκτων (dialect contact, 
βλ. μεταξύ άλλων, Trudgill 1986, Siegel 1987, Appel & Muysken 1987, Mühlhäusler 
1988, Thomason & Kaufman 1988, Kerswill 1994), όταν γλωσσικές κοινότητες 
έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, τότε οι κάτοικοι ενεργοποιούν μηχανισμούς που 
οδηγούν στη γλωσσική αλλαγή, οι οποίες τελικά διαμορφώνουν μία νέα τοπική 
κοινή. Όταν οι κάτοικοι δεν έχουν καθημερινή επαφή τότε δεν ενεργοποιούνται οι 
μηχανισμοί αυτοί και έτσι, στις τοπικές κοινότητες δημιουργείται μία τοπική ποικιλία 
η οποία, προφανώς, διαμορφώνεται διαφορετικά από την τοπική κοινή.  

Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, επιλέξαμε να μελετήσουμε ορεινές περιοχές 
σε αντιπαραβολή με πεδινές, θεωρώντας ότι από τους κατοίκους που ζουν υπό 
κοινωνικές συνθήκες που δεν επιτρέπουν την καθημερινή γλωσσική επαφή με την 
πόλη, αναμένουμε μία γλωσσική ποικιλία που δεν θα έχει δεχτεί μίξη με τη γλώσσα 
που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι της πόλης. Ενώ, αντίθετα, από τους κατοίκους που 
ζουν υπό κοινωνικές συνθήκες που επιτρέπουν τη γλωσσική επαφή, αναμένουμε μία 
γλωσσική ποικιλία που έχει δεχτεί μίξη με την τοπική κοινή. Στην παρούσα εργασία, 
μελετήσαμε την περιοχή του Πύργου μια και είχαμε άμεση και ιδία πρόσβαση στην 
περιοχή1. Πιο συγκεκριμένα, εστιάσαμε σε περιοχές γύρω από τον Πύργο (δηλαδή 
στις πεδινές περιοχές: Κορακοχώρι, Κυλλήνη, Στρέφι) και σε περιοχές μακριά από 
τον Πύργο (δηλαδή στις ορεινές περιοχές: Βαρβάσαινα, Ανδρίτσαινα, Βασιλάκι), με 
τελικό στόχο να συγκρίνουμε τα γλωσσικά χαρακτηριστικά των περιοχών αυτών, 
κάνοντας μία πρώτη λεξικολογική περιγραφή. 

 
 

3.2 Μεθοδολογία 
 
Το υλικό που χρησιμοποιήσαμε για την έρευνα αυτή αντλήθηκε αρχικά με 
αποδελτίωση του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας Αθηνών (τόμοι 1-5). Στη 
συνέχεια, πραγματοποιήθηκε έρευνα πεδίου η οποία διενεργήθηκε  στα επιλεγμένα 
χωριά σε διάστημα συνολικά 2 μηνών (Μάιος-Ιούνιος 2013) (βλ. παράρτημα χάρτη 
της Ηλείας). Οι πληροφορητές ήταν όλοι άνδρες (8 άνδρες), ηλικίας 47-74 ετών, 
μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής και απόφοιτοι Λυκείου στην πλειοψηφία τους. Τέλος, 
μελετήθηκε και διαλεκτικό λεξιλόγιο που είναι διαθέσιμο από διάφορες διαδικτυακές 
βάσεις, (όπως π.χ.: www.antroni.gr, users.sch.gr). Από την επεξεργασία του υλικού 
αυτού προέκυψαν 813 λήμματα προς εξέταση τα οποία σχετίζονται με το 
εξεταζόμενο λεξιλόγιο.  
 
 
 
 
                                                            
1 Η Α. Προύντζου κατάγεται από τον Πύργο και ζει εκεί, επομένως, μοιράζεται πολλούς κοινωνικούς 
δεσμούς με κατοίκους της περιοχής και έτσι διευκολύνεται η συλλογή υλικού ενώ η ίδια χρησιμοποιεί 
την τοπική κοινή σε διάφορες κοινωνικές περιστάσεις. 
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4. Μορφολογία: παραγωγή και σύνθεση 

 
4.1 Παραγωγή 

Από τη μελέτη του υλικού, παρατηρήσαμε ότι οι δύο υπό εξέταση περιοχές (ορεινή 
και πεδινή Ηλεία) εμφανίζουν ομοιότητες αλλά και διαφορές στην παραγωγή. 
Δηλαδή, ορισμένα φαινόμενα εντοπίζονται από κοινού και στις δύο περιοχές ενώ 
κάποια άλλα, μόνο στη μία από αυτές.  

 
4.1.1 Κοινά παραγωγικά επιθήματα 
 
Ένα από τα στοιχεία που εντοπίζονται συστηματικά και το ίδιο συχνά και στις δύο 
περιοχές, είναι το ονοματικό επίθημα -ούρι. Το επίθημα αυτό, το οποίο στην ΚΝΕ 
υπήρξε ως υποκοριστικό2, στο διαλεκτικό λεξιλόγιο φαίνεται να έχει διαφορετική 
σημασία. Δηλαδή, όπως μπορούμε να δούμε και στο (1), το επίθημα φαίνεται να 
δημιουργεί ουσιαστικά από διάφορες βάσεις, όπως π.χ. χαμούρι < χάμω, αλλάζοντας 
τη σημασία της παράγωγης λέξης, με εξαίρεση το παράδειγμα στο (1γ) όπου το 
επίθημα προσδίδει υποκοριστική σημασία. Επομένως, θα μπορούσαμε να πούμε ότι 
τα περισσότερα παράγωγα με το επίθημα –ούρι, μοιάζουν να έχουν λεξικοποιηθεί.   

(1) α. πετσούρι, το «άγονο χωράφι» 
β. χαμούρι, το «ο πολτός των ελαίων» 
γ. τσαμπούρι, το «μικρό τσαμπί σταφυλιού».     

Επιπλέον, πολύ συχνό είναι και το επίθημα –ίδι και στις δύο υπό εξέταση 
περιοχές, το οποίο αντίθετα προς την ΚΝΕ (βλ. Τριανταφυλλίδη 2004: 45), προσδίδει 
υποκοριστική σημασία στη βάση στην οποία προστίθεται, όπως μπορούμε να 
παρατηρήσουμε και στα παραδείγματα στο (2).  

 
(2) α. αγριλίδι, το «βλασταράκια» 

β. κηκίδι, το «μικρός καρπός»  
γ. ανασμίδι, το «το μικρό γουρούνι» 
δ. ξακρίδι, το «υπόλλειμα χωραφιού». 
 

Επίσης, πολύ συχνό είναι και το επίθημα -ούλι (βλ. και Ράλλη, 2005: 153), το 
οποίο χρησιμοποιείται κυρίως με την υποκοριστική του λειτουργία (3α, β, γ) αλλά και 
ως απλό επίθημα που προστίθεται σε ονοματική βάση και παράγει λέξεις χωρίς 
υποκορισμό όπως στο (3δ): 

(3) α. στρογγυλούλι, το «κυκλικό, μικρό χωράφι» 
β. αγανούλι, το «το μικρό σκληρό μέρος του βλαστού» 
γ. καδούλι, το «μικρός τσιμεντένιος κάδος για τα αμπέλια» 
δ. κουτρούλι, το «σωρός από χώμα που δημιουργείται με το σκάψιμο του 

αμπελιού» < λατ. scutra με αποβ. του [s]. 
 

 
                                                            
2 Σπάνιο υποκοριστικό επίθημα ουδέτερων ουσιαστικών παράγωγων κυρίως από ονόματα, όπως 
ζυγούρι < ζυγ(ός) + -ούρι ‘αρνί ηλικίας δύο ετών’ (Τριανταφυλλίδης 2004: 47). 



[  1428  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

4.1.2 Διαφοροποιημένα παραγωγικά επιθήματα 

Το ονοματικό επίθημα -ιά (βλ. Ευθυμίου 1999) χρησιμοποιείται το ίδιο συχνά και 
στις δύο περιοχές, όπως και στην υπόλοιπη Πελοπόννησο, όπως μπορούμε να δούμε 
στα παραδείγματα (4α, β, γ). Στις ορεινές όμως περιοχές (Ανδρίτσαινα, Βασιλάκι), 
παρατηρήσαμε ότι το επίθημα αυτό μπορεί να πραγματώνεται πολύ συχνά επίσης και 
με τη μορφή -έα ή -εά (βλ. παράδειγμα 4δ, ε, στ), που φαίνεται να προέρχεται από το 
επίθημα της αρχαίας ελληνικής -έα που δήλωνε ονομασία φυτών (βλ. σχετικά 
Τριανταφυλλίδη 2004: 45).  

(4)  α. αγκελωθιά, η «τόπος με πολλά αγκάθια» (πεδινές) 
β. αξαγιά, η «πληρωμή του εργοστασιάρχη» (πεδινές) 
γ. χαραδιά, η «μεταφορά άχυρου με πλέγματα» (ορεινές) 
δ. αφροκυδωνεά, η «αφροκύδωνο» (ορεινές) 
ε. αγριοπιδέα, η «άγρια αχλαδιά» (ορεινές) 
στ. κοκκινεά, η «ο κόκκινος βλαστός» (ορεινές). 
 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επίσης, παρουσιάζει η χρήση του επιθήματος -ίστρα το 
οποίο εντοπίζεται κυρίως στις ορεινές περιοχές ενώ η σημασία που προσδίδει στη 
βάση, μοιάζει να είναι αυτή του αποτελέσματος ή του προϊόντος μιας διαδικασίας 
αλλά και του αντικειμένου, όπως βλέπουμε στον Πίνακα 13.  

Πίνακας 1: Το επίθημα -ίστρα 

Νέα λέξη Σημασία Επίθημα 
σαλμ-ίστρα, η άχυρο από βρώμη αποτέλεσμα / προϊόν διαδικασίας 
βρωμ-ίστρα, η άχυρο από βρώμη αποτέλεσμα / προϊόν διαδικασίας 
κριθαρ-ίστρα, η άχυρο από κριθάρι αποτέλεσμα / προϊόν διαδικασίας 
ποτ-ίστρα, η δοχείο που πίνουν νερό τα 

πρόβατα 
αντικείμενο  

μελ-ίστρα, η μέρος όπου συλλέγεται το 
μέλι 

αντικείμενο 

θεμων-ίστρα, η τόπος όπου μαζεύουν τα 
στάχυα 

χώρος 

 
Τέλος, πολύ συχνή είναι και η χρήση του παραγωγικού επιθήματος -άδα (από το 

βενετικό -ada) που παράγει θηλυκά ουσιαστικά, προστίθεται σε ελληνική (5α, β, γ, δ) 
ή δάνεια βάση (5ε) και εμφανίζεται με μεγαλύτερη συστηματικότητα κυρίως σε 
λέξεις των πεδινών περιοχών (5α, β, γ, δ, ε): 

(5) α. καταβολάδα, η «βέργα κλήματος» < αρχ. καταβολή (πεδινές) 
β. πεσάδα, η «η πτώση του καρπού από το δέντρο» < πέφτω (πεδινές) 
γ. φουρκάδα, η «ξύλινο δίχαλο για υποστήριγμα δέντρων ή φυτών» < φούρκα 
(πεδινές) 
δ. κατσικάδα, η «χρονιάρα κατσίκα» < κατσίκι (πεδινές) 
ε. ματσάδα, η «κομμάτι χώματος» < ιταλ.mazzo (πεδινές) 
στ. αρνάδα, η «χρονιάρα προβατίνα» < αρνί (ορεινές). 

                                                            
3 Οι κατηγορίες θα μπορούσαν να θεωρηθούν ως μία, δηλαδή ως αυτή του «αποτελέσματος». Ωστόσο, 
αυτό δεν φαίνεται να είναι εφικτό αφού λέξεις όπως ποτίστρα δεν δηλώνουν αποτέλεσμα αλλά 
μηχανισμό ή αντικείμενο. 
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4.1.3 Άλλα παραγωγικά φαινόμενα 

Όπως παρατηρήσαμε, στο λεξιλόγιο της Ηλείας συχνή είναι και η εμφάνιση ρημάτων 
που απαντούν μόνο στο 3ο πρόσωπο ενικού και πληθυντικού αριθμού. Τα 
περισσότερα από αυτά χρησιμοποιούνται στις ορεινές περιοχές (6α, β, γ) και δεν 
δέχονται ανθρώπινο υποκείμενο καθώς αναφέρονται είτε σε δραστηριότητες ζώων 
(6α), είτε σε αγροτικές δραστηριότητες (6β, γ, δ), είτε σε διάφορα καιρικά φαινόμενα 
(6ε) (βλ. Αλεξανδρόπουλο 2007).  

(6)       α. κοκκολογιέται «κακαρίζει η κότα» (ορεινές) 
β. σιχλιάζει «μουχλιάζει το τυρί» (ορεινές) 
γ. μπούρτζανε «έκοψε το γάλα» (ορεινές) 
δ. κουλουντριάζει «σβολιάζει ο χυλός» (παντού) 
ε. σουδιάζει «κρύος αέρας που περνά από στενό πέρασμα» (παντού).  

Αυτό που έχει επίσης ενδιαφέρον είναι η ύπαρξη ουσιαστικών τα οποία απαντούν 
μόνο στον ενικό ή πληθυντικό αριθμό ενώ χρησιμοποιούνται κυρίως στις ορεινές 
περιοχές. Για παράδειγμα στο (7), μπορούμε να δούμε ουσιαστικά που 
χρησιμοποιούνται μόνο στον πληθυντικό αριθμό: 

(7) α. οι μπουλθάμες «σπόρια κολοκυθιάς» (ορεινές) 
      β. τα βογκίλια «λαχανικά» (ορεινές) 
      γ. τα σκιαζάρια «το φόβητρο, το σκιάχτρο» (ορεινές) 
      δ. τα βαρικά «τόπος με νερό» (ορεινές) 
      ε. τα λίπαρα «η ρήξη υμένων στα ζώα που γεννούν» (πεδινές), 

ενώ στο παράδειγμα (8), ουσιαστικά που χρησιμοποιούνται μόνο στον ενικό αριθμό 
και απαντούν μόνο στις ορεινές περιοχές:  

(8) α. η γουλισιά «λάσπη από υπερχείλιση ποταμού» 
      β. η γάρτσα «βρωμιά» 
      γ. η παραβολιά «μέρος που δεν το πιάνει το αλέτρι» 
      δ. η πνογά «κούραση». 

Τέλος, στις πεδινές περιοχές παρατηρήθηκε παραγωγή λέξεων με μεταπλασμό 
από λέξεις που απαντώνται και στις δύο περιοχές, με εξειδίκευση της σημασίας στην 
παραγόμενη λέξη. Για παράδειγμα, στο (9α) η λέξη κουτσούμπα σημαίνει 
«οποιοδήποτε ξερό μέρος το οποίο πρέπει να αφαιρείται από δέντρα ή φυτά» και 
χρησιμοποιείται παντού ενώ η λέξη κουτσούμπι σημαίνει «μόνο τα ξερά και αδύναμα 
δέντρα» και φαίνεται να χρησιμοποιείται μόνο στις πεδινές περιοχές, το ίδιο ισχύει 
και με τα υπόλοιπα παραδείγματα στο (9): 

(9)       α. κουτσούμπα, η «ξερά μέρη που αφαιρούνται από δέντρα ή φυτά»             
(παντού) 

    κουτσούμπι, το «ξερό, καχεκτικό δέντρο» (πεδινές) 
β. γράνα, η «ο λάκκος» (παντού) 
    γρανί, το «μικρός λάκκος ανάμεσα στα χωράφια» (πεδινές) 
γ. κάματος, ο «όργωμα χωραφιού» (παντού) 
    καμάτι, το «όργωμα περιοχής γύρω από το χωράφι» (πεδινές). 
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4.2 Σύνθεση 

Μεγάλη παραγωγικότητα παρατηρείται επίσης και στα σύνθετα, τα οποία όμως δεν 
διαφοροποιούνται σε σχέση με την ΚΝΕ, αφού ακολουθούν δομές τύπου [θέμα] 
[θέμα] (10α, β, γ, δ, ε) και [θέμα] [λέξη] (10στ, ζ). 

(10) α. αϊτονύχης, ο «είδος αμπελιού» 
β. κοπρολιά, η «είδος ελιάς» 
γ. αϊτορίχης, ο «είδος ποταμίσιου ψαριού» 
δ. αλογόπετρα, η «θειικός χαλκός για ράντισμα»  
ε. γροθαρόμαντρα, η «μάντρα από γροθάρια4»  
στ. κωλομπούτι, το «κλαδί που φυτρώνει σε ρίζα δέντρου» 
ζ. τσιμπολάμπα, η «μικρός λύχνος». 

Τα περισσότερα από τα σύνθετα αυτά εμφανίζουν αδιαφανή δομή αφού οι 
σημασίες των επιμέρους συστατικών τους δεν σχετίζεται με τη σημασία του συνθέτου 
(10α, γ, δ, στ) και κάποια άλλα εμφανίζουν ημιδιαφανή δομή αφού το ένα από τα δύο 
συστατικά του συνθέτου συμβάλει σημασιολογικά στο σύνολο της σημασίας του 
(10β, ε, ζ) (βλ. Ράλλη 2007: 23-25). Σε ορισμένα από τα σύνθετα αυτά παρατηρείται 
μία σχέση εξάρτησης των συστατικών τους αφού το ένα προσδιορίζει το άλλο, όπως 
φαίνεται στο (10β) ‘κοπρολιά ελιά με κοπριά’ και στο (10δ) ‘αλογόπετρα πέτρα που 
έχει σχέση με άλογο’ όπου το α’ συστατικό αποτελεί συμπλήρωμα του β’ (σχέση 
υπόταξης). Επίσης, εντοπίζονται σύνθετα όπου το α’ συστατικό προσδιορίζει το β’ 
αποδίδοντας ιδιότητα στο σύνθετο, όπως συμβαίνει στα παραδείγματα (10ε) και (11). 
Σε όλες αυτές τις περιπτώσεις πάντως παρατηρούμε ενδοκεντρική δομή. Ωστόσο, σε 
σύνθετα όπως το (10α), ‘αϊτονύχης’ < αϊτ(ος) νύχ(ι), ή το (10γ), ‘αϊτορίχης’ < αητ(ός) 
ριχ(ός) παρατηρούμε πως δηλώνουν κάτι το εντελώς διαφορετικό από αυτό που 
προσδιορίζουν τα συνθετικά τους. Στην περίπτωση δηλαδή της δομής ‘αϊτονύχης’ η 
σημασία δηλώνει ένα είδος αμπελιού και όχι αυτόν που έχει νύχια αετού και στην 
περίπτωση του ‘αϊτορίχης’ δηλώνει ένα είδος ποταμίσιου ψαριού. Επομένως, 
πρόκειται για εξωκεντρικά σύνθετα. Όλα αυτά τα σύνθετα διατηρούν το δείκτη 
σύνθεσης -ο- (Ράλλη 2005:190-203, Ράλλη 2007: 73-76) και έχουν δεξιόστροφες 
κεφαλές.  

Επιπλέον, όπως βλέπουμε παρακάτω στο παράδειγμα (11), εντοπίζονται πολλές 
περιπτώσεις όπου ο δείκτης σύνθεσης δεν παραμένει σταθερός ή αποβάλλεται. Αυτό 
συμβαίνει όταν λειτουργεί ο νόμος της ηχητικής ιεραρχίας (βλ. Νικολού, 2003) σε 
περιπτώσεις δηλαδή όπου το β’ συστατικό αρχίζει από φωνήεν (11α). Επίσης, 
βρίσκουμε περιπτώσεις χαλαρών συνθέτων με συστατικά που είναι σε σχέση 
εξάρτησης, όπως συμβαίνει στο (11β). Τέλος, συναντάμε περιπτώσεις με αριθμητικό  
ως α’ συστατικό (Ράλλη 2007: 69-70) που δεν δέχονται δείκτη σύνθεσης (11γ) αλλά 
και περίπτωση όπου ο δείκτης σύνθεσης εμφανίζεται ως -ου- (11δ)5.  

(11) α. κοκκιναντεριά, η «ασθένεια των εντέρων» 
   β. αψαλιδοκούρευτος, η, ο «ζώο που δεν έχει κουρευτεί με ψαλίδι» 
 γ. τριλείρης, ο «πετεινός με τρία λειριά» 

δ. πλατουνούρα, η «προβατίνα με πλατιά ουρά». 

                                                            
4 Ήμερο κλαδί για μεταφύτευση 
5 Στην περίπτωση του (11δ) η εμφάνιση του δείκτη σύνθεσης ως -ου- μοιάζει να είναι αποτέλεσμα 
ύψωσης του άτονου -ο-. 
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Παράλληλα, εντοπίσαμε σύνθετα με α’ συστατικό επίρρημα και β’ συστατικό 
ουσιαστικό, όπως στο (12) όπου σε κάποια από αυτά η σημασία τους σχετίζεται με 
τις σημασίες των επιμέρους συστατικών τους (12α, β), σε άλλα όμως δεν συμβαίνει 
κάτι τέτοιο (12γ, δ): 

(12) α. σώφυλλα, τα «κλαδάκια μέσα στο λιόπανο με τις ελιές» 
β. πισοκάπουλα, τα «τα καπούλια ζώου» 
γ. ξώμαχος, ο «εργάτης σε αγρό» 
δ. πισοκούκι, το «σημάδεμα γιδοπρόβατων». 

Ενδιαφέρον επίσης παρουσιάζει η χρήση του στοιχείου -βέλι ως β’ συστατικού 
συνθέτων που θέλουν να περιγράψουν τον καρπό ενός δέντρου (13α, β, γ) καθώς και 
του στοιχείου -πουλιά (13δ, ε, ζ) το οποίο περιγράφει ένα χωράφι με το χρώμα που 
δηλώνει το α’ συστατικό του συνθέτου. Και τα δύο αυτά στοιχεία εντοπίστηκαν μόνο 
σε λεξιλόγιο των ορεινών περιοχών ενώ δεν φαίνεται να χρησιμοποιούνται σε άλλες 
σύνθετες λέξεις. 

(13) α. αριοβέλι, το «ονομασία καρπού δέντρου» 
β. δεντροβέλι, το «ονομασία καρπού δέντρου» 
γ. πουρναροβέλι, το «ονομασία καρπού δέντρου» 
δ. ασπροπουλιά, η «χωράφι με άσπρο χώμα» 
ε. κοκκινοπουλιά, η «χωράφι με κόκκινο χώμα» 
ζ. μαυροπουλιά, η «χωράφι με σκούρο χώμα».  

Τέλος, εντοπίζονται σύνθετες λέξεις με α’ ή β’ συστατικό ηχομιμητικές λέξεις 
που είναι κυρίως περιγραφικές αφού μιμούνται φυσικούς ήχους ζώων ή φαινομένων, 
όπως μπορούμε να δούμε και από τα παραδείγματα στο (14).  

(14) α. κλωγιόπουλο, το «κλώσσα»  
β. κοκολόγημα, το «κακάρισμα κότας» 
γ. θολομπούρα, η «θολό νερό». 
 

Επίσης, παρατηρούνται και σύνθετα με α’ ή β’ συστατικό δάνεια λέξη όπως 
φαίνεται και στο παράδειγμα (15): 

(15)  α. αγκουσέβομαι < βεν. angossa (δύσπνοια) + σέβομαι: 
«στεναχωριέμαι, έχω δυσφορία» 
β. χειρόσβαρνα, η «ξύλινο ή μεταλλικό εργαλείο για το χωράφι» < χέρι 
+ σλαβ. barna  (γεωργικό εργαλείο). 
 
 

5. Σημασία: επέκταση και εξειδίκευση 

5.1 Μεταφορά και μετωνυμία 

Η μεταφορά φαίνεται να είναι το βασικότερο μέσο επέκτασης της σημασίας στο 
λεξιλόγιο που μελετήσαμε. Έτσι, όπως μπορούμε να δούμε αναλυτικότερα και στον 
Πίνακα 2, μέσω της μεταφοράς περιγράφονται χαρακτηριστικά ζώων, η εργασία σε 
διάφορες αγροτικές δραστηριότητες, καθώς και χαρακτηριστικά των αγρών, της ελιάς  
και των αμπελιών.  
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Πίνακας 2: Μεταφορά 

 Σημασία Ορεινές Πεδινές 
πρόβατο το μαλλί πλάτη, η μαλλί, το 
εργάτης εργάτης που θερίζει ό,τι 

απομένει από τους άλλους 
μασκαλιάρης, ο τελευταίος, ο 

αγρός χωράφι με άσπρο χώμα ασπροπουλιά, η νησί, το 
ελιά ελιές σε άλμη αρμολιά, η κολυμπάδες, οι 
αμπέλι μικρά βλαστάρια τυφλά, τα βλασταράκια, τα 

 

Οι περισσότερες από αυτές τις λέξεις δεν χρησιμοποιούνται στην ΚΝΕ με τις ίδιες 
σημασίες (16α, β) ενώ σε λέξεις που χρησιμοποιούνται στην ΚΝΕ, παρατηρούμε 
επέκταση της αρχικής τους σημασίας (16γ, δ, ε).  

(16)  α. κούκλα, η «καλαμπόκι» (ορεινές) 
β. βούτα, η «στέρνα όπου τοποθετείται το αμπέλι για να πατηθεί» 
(ορεινές) 
γ. κοκκινιά, η «αρρώστια βλαστού» (ορεινές) 
δ. ολύμπια, η «πλημμύρα» (πεδινές) 
ε. ήρα, η «ζιζάνιο δημητριακών» (πεδινές). 

 
Εκτός των περιπτώσεων μεταφοράς εντοπίζουμε και περιπτώσεις μετωνυμίας  

(Cruse, 2004: 210-211), όπως φαίνεται στο παράδειγμα (17). 

(17)  α. γαλαζώνω «ραντίζω με διάλυμα θειικού χαλκού» (πεδινές) 
β. λαμπριάτης, ο «αρνί για το Πάσχα»  (ορεινές) 
γ. κοντακιανό ,το «χωράφι κοντά στο χωριό»  (ορεινές) 
δ. αγουστιάτης, ο «είδος σταφυλιού του Αυγούστου» (πεδινές). 

 
 
5.2 Συνωνυμία 
 
Από τα δεδομένα που συλλέξαμε και εξετάσαμε, εντοπίσαμε επίσης, περιπτώσεις  
συνώνυμων λέξεων που η καθεμία χρησιμοποιείται στη μία από τις δύο περιοχές. 
Όπως βλέπουμε, για παράδειγμα, στον Πίνακα 3, η λέξη αψαλιδοκούρευτος 
χρησιμοποιείται μόνο στις ορεινές περιοχές και δηλώνει αυτόν που δεν κουρεύεται με 
ψαλίδα ενώ η λέξη ακλαδούρα χρησιμοποιείται μόνο στις πεδινές περιοχές και έχει 
ακριβώς την ίδια σημασία. Το ίδιο συμβαίνει και με τις υπόλοιπες λέξεις του Πίνακα 
3:  

Πίνακας 3: Συνωνυμία 
 

Ορεινές Πεδινές Σημασία 
αψαλιδοκούρευτος, η, ο ακλαδούρα, η αυτός που δεν κουρεύεται με 

ψαλίδα 
κασέλα, η ροΐ, το δοχείο λαδιού 
καματεύω οργώνω οργώνω 
λιοτριβιάρης, ο λαδάς, ο ή λαδέμπορος ,ο ο ιδιοκτήτης ελαιώνα 
σκιαζάρια, τα σκιάχτρο, το σκιάχτρο, το 
δαμάλι, το μπουγάς, ο αρσενικό χρονιάρικο βόδι 
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6. Δανεισμός 

Τέλος, εκτιμούμε ότι στο λεξιλόγιο των πεδινών περιοχών παρατηρείται μεγάλος 
αριθμός δάνειων λέξεων από τα ιταλικά και τα βενετικά (βλ. 18). Οι περισσότερες 
από τις λέξεις αυτές έχουν ενταχθεί πλήρως στο μορφολογικό σύστημα της τοπικής 
ποικιλίας (βλ. 18β). 
 

(18)  α. μάτερο, το «οργωμένο χωράφι» < ιταλ. materia. 
β. βλάγκος, ο «άλογο με ομοιόμορφο χρώμα στο σώμα και 
διαφορετικό κούτελο» < ιταλ. blanco «λευκός» 

  γ. καπονέρα, η «κοτέτσι για καπόνια» < βεν. Caponera.  
 

Στις ορεινές περιοχές παρατηρείται μία τάση δανεισμού από γλώσσες όπως τα 
αρβανίτικα (19α), τα τουρκικά (19β) και τα σλαβικά (19γ, δ).  
 

(19)  α. φιλέρι, το «ροζ ή κόκκινο σταφύλι» < αλβ. fillër 
β. καντάρι, το «είδος ζυγού με τσιγκέλια» < τουρκ. kantar 
«ζυγοπλάστιγγα»  
γ. σέμπρος «αυτός που έχει πάρει το χωράφι άλλου και το καλλιεργεί 
ενώ στο τέλος μοιράζονται το εισόδημα» < σερβοκροατικά sjabr 
«φίλος». 
δ. βαγένια, τα «βαρέλια» < σλαβ. vagan –ι σλαβικά, σέρβικα 
«σταθμισμένος». 

 
Ωστόσο, για ένα μεγάλο μέρος του λεξιλογίου και των δύο περιοχών (βλ. 20) δεν 

κατορθώσαμε να εντοπίσουμε ακόμα πληροφορίες για την προέλευσή τους αφού 
απαιτείται εξειδικευμένη ετυμολογική έρευνα (βλ. σχετικά Μωυσιάδη 2005: 82). 
 

(20)  μπολτήμια, τα «λουριά που δένουν τα καπούλια του γαϊδάρου» 
(ορεινές)  
κουτσούμπα, η «το ξερό μέρος ενός φυτού που αφαιρείται» (ορεινές) 
μουσγό, το «βρεγμένο χώμα» (ορεινές) 
μπαλατσούκι, το «είδος σαλιγκαριού» (πεδινές) 
στάμα, η «ο πολτός των ελιών» (πεδινές) 
σουδιάζω «περνάει αέρας» (πεδινές) 
ζήρης, ο «μικρό πουλερικό» (πεδινές) 
σουρδέλα, η «στενόμακρο κομμάτι χωραφιού» (πεδινές). 

 
 
7. Γενικά συμπεράσματα  

Στη μελέτη αυτή εξετάσαμε το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται για να περιγράψει τις 
αγροτικές δραστηριότητες των ορεινών και πεδινών περιοχών στην Ηλεία (αμπέλι, 
ελαιοπαραγωγή και σιτηρά). Αφού περιγράψαμε περιληπτικά τα κοινά διαλεκτικά 
χαρακτηριστικά του λεξιλογίου αυτού με τις υπόλοιπες ποικιλίες της Πελοποννήσου, 
με βάση τις παρατηρήσεις του Κοντοσόπουλου (1994, 2008) και του Παντελίδη 
(2001, 2010) (ενότητα 2.1 και 2.2), περιγράψαμε τον τρόπο συλλογής του υλικού μας 
(ενότητα 3). Στη συνέχεια, καταγράψαμε και εξετάσαμε την υψηλή παραγωγικότητα 
του λεξιλογίου με μηχανισμούς που διαφέρουν από την ΚΝΕ ή δεν απαντούν πλέον 
στην ΚΝΕ (ενότητα 4). Επίσης, διαπιστώσαμε (ενότητα 4.1.1) ότι οι περιοχές της 
ορεινής και πεδινής Ηλείας μπορούν να χρησιμοποιούν διαφορετικούς παραγωγικούς 
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μηχανισμούς (π.χ. ορεινές -ίστρα, πεδινές –παραγωγή με μεταπλασμό) και είδαμε ότι 
η σημασία αυτών των λέξεων συχνά μπορεί να διαφοροποιείται τελείως από τη 
σημασία της βάσης. Στη συνέχεια, είδαμε περιπτώσεις συνθέτων (ενότητα 4) και 
παρατηρήσαμε ιδιαίτερους σχηματισμούς με στοιχεία όπως το -πουλιά και το -βέλι. 
Επιπλέον, είδαμε κάποιες περιπτώσεις μεταφοράς και μετωνυμίας (ενότητα 5). Τέλος, 
παρατηρήσαμε ότι στις πεδινές περιοχές εντοπίζονται δάνεια κυρίως από τα ιταλικά 
ενώ στις ορεινές κυρίως από τα σλαβικά, τουρκικά και αρβανίτικα (ενότητα 6).  
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Abstract 
 
The current study investigated the effects of age, gender and L1 strategies on strategy 
use in English as a Foreign Language learned by primary school learners in Greece. 
Data were obtained (a) through the administration of Oxford’s (1990) Strategy 
Inventory for Language Learning to 103 participants of fourth, fifth and sixth grades 
and (b) through the examination of Greek coursebooks. Results showed a strong 
effect of age on strategic use but no strong effect of gender or L1 strategies. Overall, 
the reported medium use of strategies and the low use of specific strategies calls for 
pedagogic intervention in the form of strategic instruction. 
 
Keywords: language learning strategies, L2 English, primary school, age, gender, 
transfer of L1 Greek strategies  
 
 
1. Introduction 
 
Language learning strategies (LLS) have been defined as “…specific actions, 
behaviours, steps, or techniques that students (often intentionally) use to improve their 
progress in developing L2 skills. These strategies can facilitate the internalisation, 
storage, retrieval, or use of the new language” (Oxford 1992/93: 18). In Oxford’s 
taxonomy, adopted here, LLS have been categorized as follows (adapted from Oxford 
1990, 1992/93): 

 Memory strategies help learners store incoming information in such a way 
that it can be recalled easily when required.  

 Cognitive strategies are more task-specific. Learners use them in order to 
manipulate or transform the learning material or solve language problems.  

 Compensation strategies enable learners to use the new language for either 
comprehension or production despite limitations in knowledge. They are 
intended to make up for an inadequate repertoire in grammar or 
vocabulary.  

 Metacognitive strategies are essential actions, which help learners 
coordinate and manage their own learning process overall by planning, 
arranging monitoring and evaluating their learning.  

 Affective strategies help learners control their emotions, attitudes, 
motivations, and values while learning another language.  

 Social strategies help the learner work with others and understand the 
target culture as well as the language. 

                                                            
1 This study was held in the frame of the National Strategic Reference Frame (Ε.Σ.Π.Α) and was co-
funded by resources of the European Union (European Social Fund) and national resources (Thales 
project MIS 379335). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1436-1448. Rhodes: University of the Aegean.
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The role of LLS is considered positive as they speed up the above described 

processes and contribute to a learner-centred language instruction. Over the last 30 
years or so, LLS have been researched with regard to various factors, such as age, 
gender, proficiency level, learning styles, motivation, beliefs about language learning, 
culture, the educational setting, or the tasks involved in the teaching process (for a 
review, see Oxford, 2011). However, research on the possibility and outcomes of 
transferring strategies from one language learning situation to another has mainly 
been conducted in the area of multilingualism and has concerned the influence of 
previously acquired languages on L3 grammar or vocabulary rather than the possible 
transfer of L1 strategies to the learning of an L2 in a foreign language setting (Jessner 
1999, Kemp 2007, Sagasta-Errasti 2003).  

Given the above, in the present study we investigate the reported preferences 
overall of strategy employment by primary school learners of English as a foreign 
language (EFL) in Greece, and, mainly, these learners’ LLS preferences in relation to 
age and gender; we further investigate the possible transfer of LLS from the L1 to the 
L2. Relevant research in these areas is briefly presented below. 
 
 
2. Language learning strategy research 
 
Age is one of the variables that have been rather extensively investigated in relation to 
the strategies learners of different age groups employ while learning an L2. Scholars 
have argued that the attested differences in strategy selection and frequency of 
strategy use can be attributed to maturational differences (Bialystok & Hakuta 1999, 
Griffiths 2008, Ioup et al. 1994), the learning context (Muňoz 2006), L2 proficiency 
(Lan & Oxford 2003, Trangant & Victory 2012) and individual differences or 
personal factors, such as family, job and health (Griffiths 2008). An indicative 
example of how age may interact with other variables in LLS use is the finding that 
Dutch primary school learners reported using fewer metacognitive LLS than Dutch 
secondary school learners, while the opposite was found in a study with primary and 
secondary school learners in Greece (see Psaltou-Joycey 2010 and references therein).  

With regard to gender differences in LLS use studies have shown that the two 
genders use a different range of strategies in most learning situations and that 
overwhelmingly females use strategies more frequently than males (Gu 2002, 
Kazamia 2003, Lan & Oxford 2003, Lee & Oxford 2008, Παπάνης 2008, Peacock & 
Ho 2003, Psaltou-Joycey & Kantaridou 2009, Vrettou 2009, 2011). 

LLS research has shown that usually learners – and especially young ones − do not 
automatically transfer strategies they have used in one learning situation to a different 
one, as they tend to restrict a strategy to the context in which they first used it (Gu 
1996, O’Malley & Chamot 1990, Davidson & Stenberg 1998). Consequently, such 
use does not contribute to developing learner autonomy in a cognitively economical 
way. To overcome this problem, learners need to explicitly practise transferring 
strategies to new tasks, so teachers must assist them in this process. Ideally, all 
teachers of different subject areas should teach strategies and learners would then be 
more likely to transfer strategies learnt in one class to another (Chamot 2008). In 
more realistic terms, Cohen, Weaver & Li (1998, in Chamot 2008: 148) suggest that 
“transfer can be encouraged not only across L2 task types but also across L1 and L2”, 
and Chamot (2001: 42) has called for research on “the transfer of learning strategies 
from the L1 to the L2 − and from the L2 to additional languages and then back to the 
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L1”. Macaro (2001) proposed that young learners can benefit from awareness raising 
through recalling the strategies they recently used in their L1 and relating them to 
similar strategies in their L2, whereas Wenden (1999) has recognized a key role to 
metacognitive knowledge as it can facilitate strategy transfer and hasten the whole 
process of transfer from either language (L1, L2) to the other.  

The above overview points to the need for further research in LLS, which is the 
aim of the present study, given also the relative paucity of research regarding LLS use 
by young learners in general (Tragant & Victori 2006) as well as in Greece, in 
particular.  
 
 
3. Research questions in the present study 
 
The present study sought answers to the following questions: 

1. Which are the preferred strategies in English as a foreign language (EFL) as 
reported by Greek primary school learners?  

2. Are these strategies influenced by  
a) age? 
b) gender? 
c) exposure to or use of strategies in their L1? 

 
 
4. Methodology  
 
In this section we describe the context, the participants, and the methods of data 
collection. 
 
4.1 Context and participants 
 
In the Greek educational context, the teaching of all subjects is carried out with the 
help of an approved set of courseware materials, specially written for the Greek 
primary school learners. The instruction of English is introduced in the third grade of 
the state primary school and is taught three hours per week up to the sixth grade in the 
primary sector. Greek language courses are taught nine hours per week in the first and 
second grades, eight hours in the third and fourth grades and 7 hours in the last two 
grades. 

A total of 103 Greek primary school learners of English completed a questionnaire 
(see section 4.2) that looked into their preferred learning styles. 29.1% (N=30) 
attended grade 4 (aged 10), 35.9% (N=37) attended grade 5 (aged 11), and 35% 
(N=36) attended grade 6 (aged 12) in two state primary schools, situated in a similar 
socio-economic context in Thessaloniki, Greece. In this study, 58.3% (N=60) were 
female and 41.7% (N=43) were male. Table 1 demonstrates the distribution of male 
and female students per grade.  
 

Table 1: Gender distribution per grade (%) 
 Grade 4 Grade 5 Grade 6 
Male 46.7 40.5 38.9 
Female 53.3 59.5 61.1 
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4.2 Method of data collection 
 
4.2.1 The questionnaire 
 
The learners’ preferred LLS were drawn with the administration of a questionnaire, 
which was distributed to 4th, 5th and 6th graders. The questionnaire was adapted from 
Oxford’s (1990) Strategy Inventory for Language Learning (SILL) in order to suit the 
Greek educational context and translated into Greek. At the same time, it is worth 
mentioning that this questionnaire was piloted for the needs of a nation-wide study in 
Greece, entitled “Adjustment of SILL in Greek and Turkish and strategic profiling of 
primary and secondary school learners and teachers” and coordinated by the 
Democritus University of Thrace (see also Footnote 1). Our ultimate aim is to adapt 
the SILL scale in order to determine the LLS profile of learners of English in Greek 
Primary and Secondary Education as well as of Muslim students learning Greek as a 
second language.  

The questionnaire was administered in the presence of the questionnaire 
administrator and the class teacher toward the end of the school year (i.e. in April-
May). The learners were introduced to the questionnaire and were informed that there 
were no correct answers. They were assured that their anonymity would be retained 
and that, once collected, the questionnaires would not be accessed by their teacher. 
When the learners became familiarized with the questionnaire, they were encouraged 
to ask questions and unclear points were clarified.  

With regard to the questionnaire format, the questionnaire had two sections. 
Section one built participants’ profile, whereas Section two contained 50 items, 
making use of the 5-point Likert scale as follows: (1) I never or almost never do, (2) I 
rarely do, (3) I sometimes do, (4) I often do, and (5) I always do. The items in this 
questionnaire fall into the following categories, as classified by Oxford (op.cit.): 
memory strategies (e.g. ‘I review English lessons often’), cognitive strategies (e.g. ‘I 
repeat the pronunciation of English words in order to learn them’), compensation 
(‘When I can’t think of a word during a conversation in English, I use gestures’), 
metacognitive strategies (e.g. ‘I think about my progress in learning English’), 
affective strategies (e.g. ‘I try to relax whenever I feel afraid of using English’), and 
social strategies (e.g. ‘I practice English with other students).  
 
 
4.2.2 The books 
 
The three books implemented for the teaching of Greek in grades 4 through 6 
(Διακογιώργη κ.ά. 2012, Ιορδανίδου κ.ά. 2012, Ιορδανίδου κ.ά. 2012) were studied so 
as to uncover the strategies that are introduced as part of everyday teaching. The 6 
types of strategies (i.e. memory, cognitive, compensation, metacognitive, affective, 
social) as suggested by Oxford were accounted for in order to subsequently categorise 
the strategies incorporated in the coursebooks.  
 
 
4.3 Data analysis 
 
Both quantitative and qualitative analyses were carried out. The quantitative analysis, 
included: (a) descriptive statistics such as frequencies, means and standard deviations, 
and (b) inferential statistics: independent samples t-tests and ANOVA.  
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The Greek coursebooks were qualitatively analysed in order to trace the 
incorporation of and learners’ exposure to strategy use in the L1 classroom context. 
The qualitative results were in turn quantified so as to give us an insight into the most 
promoted LLS in the L1 classroom context. 
 
 
5. Results and discussion 
 
We next discuss the results vis-a-vis each of our research questions formulated in 
Section 3. As already mentioned, the investigation of all research questions except the 
one concerning transfer of strategies was based on the results we obtained from the 
SILL questionnaire. 
 
 
5.1 Research Question 1: Which are the preferred strategies in English as a foreign 
language (EFL) as reported by Greek primary school learners?  
 
First, an analysis of the SILL data according to LLS categories, illustrated in Figure 1, 
indicates that the learners favour metacognitive and affective strategies the most and 
almost to the same degree (3.6 and 3.5, respectively). Next in the learners’ 
preferences are social (3.2) and cognitive strategies (3.1), while memory and 
compensation strategies seem to be the least favoured strategies (2.9 and 2.5, 
respectively).   

 

 
Figure 1: Learners’ preferences in strategy type 

 
Strategies with a mean score 4.5-5.0 are ‘very high’ use, 3.5-4.4 ‘high use’, 2.5-3.4 

‘medium use’, and 1.5-2.4 ‘low use’ (Oxford 1990). In our study, according to the 
mean scores of reported LLS use per category only metacognitive and affective 
strategies seem of high use (3.6 and 3.5 respectively), while the rest of the strategies 
fall within the range of medium use. Note that a common research finding is medium 
LLS use as, for example, in Lan and Oxford’s (2003) study with 379 sixth-grade 
primary school learners of EFL in Taiwan but also with adults and secondary school 
learners in Greece (Kazamia 2003, Psaltou & Kantaridou 2009, Vrettou 2009), as well 
as in other countries (e.g. Liu, 2013). It is worthy to mention that Psaltou-Joycey and 
Sougari’s (2010) SILL-based data from 262 sixth-grade primary school learners of 
EFL in Greece were very similar to ours regarding the mean scores; moreover, the 
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order of preferences in LLS categories in Psaltou-Joycey and Sougari’s data was the 
same as the one here.  

Next we present the ten most frequently used strategies. As shown in Table 2, the 
mean scores of the most ‘frequent’ strategies are within the range of high use (3.6 - 
4.4). Half of these strategies are metacognitive (2, 3, 4, 6 and 8) and three are 
affective (7, 9 and 10), while there were also one memory and one cognitive strategy 
(1 and 5 respectively). Strategy 1 was the sixth graders’ favourite one, while strategies 
2 and 3 were preferred the most by the fifth and the first graders, respectively.  
 

Table 2: The ten most frequently used strategies 
Strategy Category Mean score 

1. I review English lessons often Memory 4.1 
2. I think about my progress in learning English Metacognitive 4.1 
3. I notice my English mistakes and use that information to help me do 

better 
Metacognitive 4.1 

4. I pay attention when someone is speaking English Metacognitive 4.1 
5. I repeat the pronunciation of English words in order to learn them Cognitive 3.9 
6. I try to find out how to be a better learner of English Metacognitive 3.9 
7. I notice if I am tense or nervous when I am studying or using 

English 
Affective  3.8 

8. I have clear goals for improving my English skills Metacognitive 3.8 
9. I encourage myself to speak English even when I am afraid of 

making a mistake 
Affective 3.7 

10. I try to relax whenever I feel afraid of using English Affective 3.6 
 
 
5.2 Research Question 2a: Are the learners’ LLS influenced by age? 
 
Figure 2 traces the developmental patterns of LLS category use by the three age 
groups of our learners. Age seems to affect the choice of strategies the learners report 
they use in that the older the learners, the less frequently they appear to use five out of 
the six LLS categories, namely, memory, cognitive, metacognitive, affective and 
social LLS. Only compensation LLS seem to be used more by the older than the 
younger learners. The statistical analysis of the results, carried out by T-tests, and 
shown in Table 3, revealed that between fourth and sixth graders the age effect was 
significant for the compensation strategies and highly significant for all of the other 
LLS categories.  
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Figure 2: Learners preferences across age 

 
Table 3: Significant differences in strategy types between age groups 

 Ages 
Strategy 
category 

10-11 10-12 11-12 

 t df p t df p t df p 
Memory 1.938 60 .057 3.687 56 .001 1.525 64 .132 
Cognitive 2.341 53 .023 4.844 52 .000 2.087 61 .041 
Compens. -1.003 59 .320 -2.152 56 .036 -1.093 67 .278 
Metacogn. 2.468 54 .017 5.235 52 .000 2.783 58 .007 
Affective 3.509 59 .001 4.679 60 .000 0.981 67 .330 
Social 0.682 60 .498 4.893 59 .000 4.478 69 .000 

 
Note that if strategy use is anticipated to increase with age, we would expect the 

older learners to report higher use of strategies than the younger learners, and not vice 
versa. However, it should be noted that our findings are not unprecedented. Psaltou-
Joycey & Sougari’s (2010) study with EFL learners in Greece showed that junior 
secondary school learners reported lower use of LLS than did primary school learners. 
To account for these results, Psaltou-Joycey & Sougari (op.cit.: 396) suggested that 
“primary learners make conscious effort to use various strategies in their attempt to 
achieve better learning outcomes and that they are more willing to experiment”. Note 
also that age may interact with level of L2 proficiency. Although in our study L2 
proficiency was not independently measured, we may assume that the learners’ level 
of English language proficiency generally increased with grade level. On this 
assumption, our results are comparable with the results in some studies showing that 
less advanced L2 learners were more resourceful in LLS use than more advanced 
learners (see references in Tragant & Victori 2012: 294) 

The above line of argument may account also for most of our data regarding 
separate LLS categories. ANOVA analysis was conducted in order to determine 
interaction effect of age and LLS type. In cognitive and metacognitive strategies there 
were significant differences between all three age groups in that, again, fourth graders 
reported using these strategies more frequently than fifth graders and so on. It is 
possible that the lower the grade of the learners, the more their need to use cognitive 
LLS as well as their need for metacognitive LLS.  

memory cognitive compensati
on

metacogniti
ve affective social

10 year olds 3,2 3,5 2,3 4,1 4,0 3,5
11 year olds 2,9 3,1 2,5 3,6 3,4 3,4
12 year olds 2,7 2,7 2,6 3,1 3,2 2,6

1,0
1,5
2,0
2,5
3,0
3,5
4,0
4,5
5,0
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Memory strategies too seem to be used significantly more by fourth than by sixth 
graders (with the other between-grades differences being either near-significant or not 
significant). Again, this complies with findings from other studies which indicated 
that learners of less advanced L2 proficiency tend to depend more on memorization 
strategies (e.g. Tragant & Victory 2006). Also, memory abilities, which are linked 
with learning in general and also with L2 learning (Ellis 2001), improve fast through 
adolescence (e.g. Gómez-Pérez & Ostrosky-Solís 2006) and thus the younger the 
learners, the more they may need to rely on strategies that help them remember words, 
sounds, etc. in L2.  

Affective and social strategies too were significantly more used by younger than 
by older learners in our study, as in Psaltou-Joycey & Sougari (2010). A slightly 
higher use of affective LLS by younger than by older learners was found also by 
Magogwe & Oliver (2007), although this difference was not statistically significant. 
Other studies, however, found that the use of both affective and social LLS increases 
with age (e.g. Lan & Oxford 2003).  

Compensation strategies were the only ones that were reportedly used more by 
older than by younger learners, with a statistically significant difference attested only 
between the fourth and the sixth graders. A plausible account for these results is that 
compensation strategies mature with age. Yet it is also possible that here again age 
may interact with L2 proficiency; generally speaking, in EFL contexts like the one in 
Greece, although sixth graders are generally not yet proficient enough in English, they 
are more able to communicate in this language than fourth graders, so they may 
employ more compensation strategies to this end. 

Last, our results may have been affected by the “social desirability response bias – 
that is, telling the researcher what seems to be the “desired” response” (Lan & Oxford 
2003: 373), if we assume that the younger the learners, the more they may wish to 
please. This possibility, however, will remain a speculation.  
 
  
5.3 Research Question 2b: Are the learners’ strategies influenced by gender? 
 
Overall there were no statistically significant differences in LLS use between male 
and female learners, except in the following three strategies that were reportedly used 
more often by girls than by boys.  
 

1. I repeat the pronunciation of English words in order to learn them (cognitive) 
[t (100) = -2,348, p=0.021, p<0.05] 

2. I try to find out how to be a better learner of English (metacognitive) 
[t (95) =-2,670 ,p=0.009, p<0.01] 

3. When I do not understand something in English, I ask the other person to slow 
down or say it again (social) 
[t (98) = -2,822, p=0.006, p<0.01] 

 
Our results do not support the generally attested superiority of females over males 

in LLS use (see references in Section 2). However, most relevant research has 
involved adults or secondary school learners and in the few studies that involved 
primary school learners, those were sixth graders. In our study, on the other hand, 
only 35% of the participants were sixth graders, while the majority were fourth and 
fifth graders. Lack of gender effects on LLS use was found also in a study that 
involved fifth graders in Canada (Gunning 1997, reported in Lan & Oxford 2003: 
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351). Therefore, gender may not have a significant role in strategy use in children as 
young as those in our study.  

 
 

5.4 Research Question 3c: Are the learners’ strategies influenced by exposure to or 
use of strategies in their L1? 

 
Before we start, let us contextualize. Greek is the language of instruction in all state 
schools and is considered the learners’ L1 despite the presence of a considerable 
number of non-native children in the classes. Language instruction focuses primarily 
on literacy development which entails knowledge of the Greek system, enrichment of 
vocabulary knowledge, cultivation of reading and writing skills as well as ability to 
use academic speech. Oral fluency is taken for granted and it is not processed further.  

A careful study of the Greek coursebooks revealed that the approach followed in 
all levels is text-based: rather extensive authentic texts, literary and other, are used as 
a starting point for the elaboration of language phenomena. The selected texts aim at 
providing the necessary material for conceptual processing and development of 
critical thinking as well as presentation of structural elements and applications for 
practice.  

The term “strategy” is not encountered in any of the “student’s” or the “teacher’s” 
books. Nor is there any explicit instruction or explanation to teachers of how and why 
to approach the teaching of a particular language element in a certain way. To decide 
what strategies are being implemented indirectly we had to study the activities 
accompanying each unit and the instructions provided to the pupils by the coursebook 
writers as to how to proceed. 

As the approach is text-based, a lot of strategies are used for reading 
comprehension but in a rather traditional way as the activities the pupils are asked to 
perform always follow the initial reading of the text. What is missing is a series of 
pre-reading strategies such as predicting by looking at accompanying pictures or 
titles, brainstorming of ideas, using world knowledge or presentation of unknown 
vocabulary. The learners are called to use these strategies in the after-reading session. 
Also despite the fact that the pupils are often asked to answer questions which require 
either the finding of the main idea(s) or of specific detailed information on the text, 
there is no reference as to how this can be facilitated by learning how to skim and 
scan a text. Comprehension questions mainly require answers in the form of multiple 
choices, true-false, matching sentences, putting sentences in the right conceptual 
order, or making judgmental comments.  

All in all, through a careful study of all the units included in the ‘student’s’ 
coursebooks for the three primary grades, 4th, 5th and 6th, we identified the implicit use 
of a number of LLS, with the ten most commonly employed in order of frequency 
being the following:  
 

1. I use resources (literary texts, the internet, books, dictionaries, etc.) to find 
information (cognitive)  

2. I think about my progress in language learning (metacognitive)  
3. I think of relationships between what I already know and the new things I learn 

(memory)  
4. I remember new words, expressions and grammar rules because I have seen 

them printed in tables in my book (memory)  
5.  I try to learn about the culture of people who speak other languages (social)  



[  1445  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

6. I participate in the class activities by forming pairs or groups with my 
classmates (social)  

7. I use pictures, my imagination, or sounds to help me remember words (memory) 
8. I make summaries of information that I hear or read in Greek (cognitive)  
9. If I can’t think of a Greek word, I use a word or a phrase that means the same 

thing (compensation)  
10. I use various means such as constructions, flashcards, to help me remember 

words and phrases (memory)  
 

Therefore, Greek language coursebooks appear to promote mainly memory strategies 
as those were four out of the ten attested ones, while in the rest of the strategies there 
were two cognitive, two social, one metacognitive and one compensation. Given that 
the learners’ preferred LLS were mainly metacognitive and affective (section 5.1), it 
seems the learners’ strategies in English are not influenced by exposure to or use of 
strategies in their L1. This may hold with the exception of one of the metacognitive 
strategies, “I think about my progress in learning English”, which was both found in 
the Greek coursebooks and was one of the learners’ most preferred strategy in English 
(section 5.2). 

The discrepancies between L1 and L2 strategies may be due to the difference 
between improving or teaching one’s L1 and learning or teaching a foreign language, 
especially if the latter concerns low L2 proficiency levels. So, for example, when 
learners cannot recall a word in L2 they tend to use gestures or coin their own words, 
while in L1 they may use a synonym instead. Last, it is also plausible that L2 learning 
is more affected by the L2 strategies learners become familiar with either through 
explicit instruction, or through implicit exposure.  
 
 
6. Conclusions 
 
We hope that the current study has broadened insights into reported LLS use. In sum, 
our findings indicate that age is the most important factor regarding EFL strategies 
employed by primary school learners in Greece and that generally younger learners 
may use a wider range of strategies more frequently than older learners. Gender does 
not seem to affect LLS use, nor does exposure to L1 Greek strategies, at least as these 
appear in the examined coursebooks. Our data also show that most LLS types are of 
medium use, which is commonly attested in the LLS literature. The latter finding 
points to the need for pedagogical intervention in the form of strategic instruction, 
which has often proved beneficial (e.g. Chamot 2008).  

As mentioned in section 5.1, our results resemble those in Psaltou and Sougari’s 
(2009) study with primary school learners in Greece. On the other hand, there are 
some important differences between our results and those in Lan and Oxford’s (2003) 
study with primary school learners of EFL in Taiwan. Moreover, our results differ 
from those in a study with primary school children learning English as a second 
language in Canada (Cunning 1997, reported by Lan and Oxford op. cit.). For 
example, omitting details due to space limitations, Lan and Oxford’s learners reported 
lower LLS use than our learners and the study in Canada revealed high use of 
compensation LLS, while in our study these LLS had the lowest mean score of 
medium use. The above comparisons point to that LLS use may be socioculturally 
determined and context-dependent.  
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Of course the issues dealt with here need to be further explored with a larger and 
more representative sample of learners, the inclusion of observations regarding 
learners’ actual LLS use, the examination of their EFL coursebooks, interviews of 
learners and teachers and classroom observation to probe strategic instruction in L1 
and L2. This, however, is the aim of future research within the frame of the nation-
wide research we currently work (see Section 4.1). 
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Abstract 
 

Object of the present study are French Loanwords which occur as False Friends in 
Modern Greek. The specific research aims to examine the factors which influence 
their use by native speakers of Greek. In particular, we deal with the frequency and 
the propriety of use of French False Friends. We categorised the sample lexical units 
into ten semantic fields and we set control variables such as gender, age, education, 
status, knowledge of foreign languages. Based on the results of the research, we point 
out the need for systematic and methodical teaching of Loanwords and especially of 
False Friends in Greek. 
 
Λέξεις-κλειδιά: λεξιλογικά δάνεια, ψευδόφιλες μονάδες 

 
 

1. Θεωρητικό πλαίσιο της έρευνας 
 
1.1 Γλωσσικός δανεισμός  
 
Ο Haugen (1950: 210-231) προτείνει τον ορισμό του δανεισμού ως εσκεμμένη 
αναπαραγωγή σε μία γλώσσα μοντέλων που έχουν βρεθεί νωρίτερα σε μία άλλη 
γλώσσα. Ο Humbley (1974: 51), ορίζει το δανεισμό ως πέρασμα ενός στοιχείου μίας 
γλώσσας σε μία άλλη. Ο γλωσσικός δανεισμός, και κυρίως ο λεξιλογικός δανεισμός, 
σύμφωνα με την Lakhdhar (2008: 55), συνεισφέρει στον εμπλουτισμό και την 
ανανέωση των ζωντανών γλωσσών, καθώς προϋποθέτει μια κίνηση ανθρώπων και 
πραγμάτων. Ο δανεισμός δεν είναι μόνο γλωσσικό γεγονός, αλλά κυρίως πολιτισμικό, 
καθώς μας φέρνει αντιμέτωπους με τον Άλλο, τις δραστηριότητές του, τις συνήθειές 
του, τις παραδόσεις του, τις πεποιθήσεις του, τις κοινωνικές συμπεριφορές του. Ο 
Deroy (1956: 215) προσθέτει ότι ο τρόπος που γίνεται αποδεκτή η δάνεια λέξη στη 
δανείστρια γλώσσα διαφοροποιείται ανάλογα με τις κοινωνικές τάξεις, διαφέρει 
ακόμα από άτομο σε άτομο ανάλογα με την ηλικία, το επίπεδο μόρφωσης, τις 
οικογενειακές παραδόσεις, τις πολιτικές απόψεις, το φύλο.  

Στην παρούσα έρευνα μελετήσαμε μόνο λεξιλογικά δάνεια. Η Bynon (1983: 232) 
ορίζει ως λεξιλογικό δάνειο την υιοθέτηση από μία γλώσσα δέκτη της μορφής και της 
σημασίας ενός λεξιλογικού στοιχείου που προέρχεται από μία άλλη γλώσσα. 

 
 

1.2 Ψευδόφιλες μονάδες 
 
Ψευδόφιλες μονάδες ονομάζουμε στην παρούσα έρευνα τις λέξεις που παρουσιάζουν 
φωνολογικές και μορφολογικές ομοιότητες ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες γλώσσες, 
αλλά έχουν διαφορετικές σημασίες. Ο όρος ψευδόφιλες μονάδες (faux amis) εισήχθη 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1449-1461. Rhodes: University of the Aegean.
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από τους Koessler & Derocquigny (1928) για να ορίσει τις λέξεις που ανήκουν σε δύο 
ή περισσότερες γλώσσες και ηχούν όμοια, αλλά έχουν διαφορετική σημασία.  

Από ετυμολογικής άποψης, οι λόγοι ύπαρξης ψευδόφιλων μονάδων είναι 
πολλαπλοί. Η πλειοψηφία των ψευδόφιλων μονάδων είναι συγγενείς λέξεις και οι 
ομοιότητες τους ανέρχονται στην κοινή προέλευση των διαφόρων γλωσσών 
απογόνων μίας γλώσσας προγόνου, οι οποίες με το πέρασμα του χρόνου 
διαφοροποιούνται σημασιολογικά. Ωστόσο, ομοιότητες ανάμεσα στις λεξικές 
μονάδες ενδέχεται να οφείλονται και σε λεξιλογικό δανεισμό μίας γλώσσας από μία 
άλλη που συνέβη σε μεταγενέστερο στάδιο της ιστορικής εξέλιξης τους. Ακόμα, 
διαπιστώνουμε συχνά ότι οι δάνειες λέξεις χαράσσουν τη δική τους πορεία, 
αποκτώντας νέες σημασίες σχετικές ή μη με την αρχική τους. Επίσης, είναι πιθανό 
δύο γλώσσες να δανειστούν ένα λέξημα από μία άλλη γλώσσα, αλλά η καθεμία να 
δανειστεί τη λέξη αυτή με διαφορετική σημασία. Σε άλλες περιπτώσεις οι ψευδόφιλες 
μονάδες είναι απλά ομώνυμες ή ομόφωνες λέξεις και οι ομοιότητές τους είναι 
τυχαίες.  

Οι Domininguez & Nerlich (2002) μας δίνουν δύο ορισμούς για τις λεξικές 
μονάδες που παρουσιάζουν ομοιότητες ανάμεσα σε δύο ή περισσότερες γλώσσες. Οι 
τυχαίες ψευδόφιλες μονάδες (Chance false friends) μοιράζονται την ίδια μορφή, αλλά 
έχουν διαφορετική ετυμολογία και διαφορετικές σημασίες ανάμεσα στις δύο 
γλώσσες, ενώ οι σημασιολογικές ψευδόφιλες μονάδες (Semantic false friends) έχουν 
κοινή ετυμολογική καταγωγή, αλλά διαφορετικές σημασίες σε διαφορετικές γλώσσες, 
έχοντας ωστόσο σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ τους. Σύμφωνα με την Carroll 
(1992: 94) οι λεγόμενες λανθασμένες συγγενείς λέξεις (false cognates) ή ψευδόφιλες 
μονάδες (false friends) προκαλούν λανθασμένη παραγωγή λόγου και μπορούν να 
προκαλέσουν λανθασμένη ερμηνεία νοήματος.   

 
 

2. Μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας μας για την ορθότητα και τη συχνότητα χρήσης των 
λεξιλογικών δανείων που λειτουργούν ως ψευδόφιλες μονάδες βασίζονται στις 
απαντήσεις που δόθηκαν σε ερωτηματολόγιο από 222 γαλλόφωνους φυσικούς 
ομιλητές της Ελληνικής που διαμένουν στο νομό Αττικής. 

Το ερωτηματολόγιο, που αποτέλεσε την βάση της εμπειρικής έρευνας μας, είναι 
χωρισμένο σε τρία μέρη. Το πρώτο μέρος περιέχει ασκήσεις στα γαλλικά, ενώ το 
δεύτερο μέρος έχει ασκήσεις στα ελληνικά. Στην παρούσα ανακοίνωση θα 
αναφερθούμε μόνο στα συμπεράσματα που αφορούν το ελληνικό κομμάτι του 
ερωτηματολογίου. Το τρίτο μέρος περιλαμβάνει προσωπικές ερωτήσεις που αφορούν 
τους συμμετέχοντες στην έρευνα. Το δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου, το οποίο 
είναι γραμμένο στα ελληνικά, εξετάζει την ορθότητα και τη συχνότητα χρήσης των 
ελληνικών λεξημάτων που αποτελούν δάνεια από τη γαλλική γλώσσα και 
λειτουργούν ως ψευδόφιλες μονάδες στα ελληνικά. Περιέχει ασκήσεις πολλαπλών 
επιλογών και είναι χωρισμένο σε δύο τμήματα, από τα οποία το πρώτο αφορά την 
ορθότητα χρήσης, ενώ το δεύτερο τμήμα αναφέρεται στη συχνότητα χρήσης.  

Η μελέτη των απαντήσεων που δόθηκαν στις ασκήσεις σε συσχέτιση με τα 
προσωπικά στοιχεία των ερωτηθέντων, όπως το φύλο, η ηλικία, το επάγγελμα, η 
ιδιότητα, η μητρική γλώσσα, η γνώση ξένων γλωσσών, μας βοήθησε να φτάσουμε σε 
ενδιαφέροντα συμπεράσματα σχετικά με τις παραμέτρους που επηρεάζουν την 
επιλογή των λέξεων από τους φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής και την προέλευση 
των λαθών τους.  
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Στα πλαίσια αυτής της έρευνας, κατηγοριοποιήσαμε τα λεξιλογικά στοιχεία που 
μελετήσαμε σε δέκα λεξιλογικά πεδία σύμφωνα με τη χρήση τους στο 
ερωτηματολόγιο. Τα λεξιλογικά πεδία που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: 

1. Μόδα 
2. Αυτοκίνητο 
3. Γαστρονομία 
4. Κατοικία 
5. Αθλητισμός 
6. Μέσα επικοινωνίας 
7. Ψυχαγωγία 
8. Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων 
9. Έννοιες 
10. Εξοπλισμός  
 
 

3. Αποτελέσματα 
 
3.1 Περιγραφή δείγματος 
 
Σχετικά με το προφίλ των συμμετεχόντων στην έρευνα, αναφέρουμε ότι 12,2% είναι 
άνδρες, ενώ 87.8 % είναι γυναίκες. 24,3% είναι κάτω των 24 χρονών, 35,1% είναι 
από 24 έως 40 χρονών και 40,5% είναι άνω των 40 χρονών. 9,4% είναι μαθητές 
γυμνασίου, 5,6% μαθητές λυκείου, 12,2% φοιτητές και 72,8% εργαζόμενοι.  

Πάνω από τους μισούς εργαζόμενους (57,1%) εξασκούν επαγγέλματα σχετικά με 
τις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, 31.3% ασχολούνται με οικονομικά και 
διοικητικά επαγγέλματα ή υπηρεσίες, ενώ το 11,5% εξασκούν επάγγελμα που ανήκει 
στο χώρο των φυσικών επιστημών ή των μαθηματικών. Το κυρίαρχο επάγγελμα είναι 
οι καθηγητές που αποτελούν το 33,3% του συνόλου των εργαζομένων. 15,4% του 
συνόλου των εργαζομένων εργάζονται ως καθηγητές Γαλλικών ή μεταφραστές. Όσον 
αφορά τη μόρφωση των ερωτηθέντων, διαπιστώνουμε ότι το 8,6% έχουν αποφοιτήσει 
το δημοτικό, 5,9% έχουν απολυτήριο γυμνασίου, 10% έχουν απολυτήριο λυκείου, 
43,4% έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, 26,2% κατέχουν μεταπτυχιακό και 5,9% έχουν 
διδακτορικό. Το 97,7 % των ατόμων που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο είναι 
Έλληνες και έχουν ως μητρική την ελληνική γλώσσα. Σχετικά με τη γνώση ξένων 
γλωσσών, αναφέρουμε ότι το 8,2% γνωρίζει γαλλικά σε επίπεδο A1, 9,1% σε επίπεδο 
A2, 14,1% σε επίπεδο B1, 16,8% σε επίπεδο B2, 13,6% σε επίπεδο C1 και 38,2% σε 
επίπεδο C2.1 Όλοι οι ερωτηθέντες γνωρίζουν αγγλικά, εκ των οποίων το 38% σε 
επίπεδο C2. Ανάμεσα στα άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο, το 42% 
γνωρίζει μία τρίτη ξένη γλώσσα. 

 
 

3.2 Περιγραφή εξαρτώμενων μεταβλητών 
 
3.2.1 Ορθότητα χρήσης 
 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις του δείγματος στο τμήμα που αφορούσε την ορθότητα 
χρήσης των ψευδόφιλων δανείων, διαπιστώνουμε την τάση των ερωτηθέντων να 

                                                 
1 Τα επίπεδα γνώσης των ξένων γλωσσών αντιστοιχούν στα κοινά επίπεδα αναφοράς του Κοινού 
Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς για τις Γλώσσες (2000).  
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χρησιμοποιούν περισσότερες φορές ορθά παρά λανθασμένα τις συγκεκριμένες λέξεις. 
Αναφορικά με τις δέκα σημασιολογικές κατηγορίες που θέσαμε, παρατηρούμε ότι 
στις κατηγορίες Έννοιες, Ψυχαγωγία, Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων,  
Εξοπλισμός, Αυτοκίνητο και Μόδα, οι γαλλόφωνοι Έλληνες είναι πολύ ικανοί. 
Ακολουθούν τα πεδία Γαστρονομία, Κατοικία και Μέσα επικοινωνίας. 
  

Ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 

0

0.1

0.2

0.3

0.4

0.5

0.6

0.7

0.8

0.9

1 Μόδα

Αυτοκίνητο

Γαστρονομία

Κατοικία

Αθλητισμός

Μέσα
Επικοινωνίας
Ψυχαγωγία

Επαγγέλματα &
Χαρακτηριστικά
Έννοιες

Εξοπλισμός

 
 

3.2.2 Συχνότητα χρήσης 
 
Σύμφωνα με τα τεστ που πραγματοποιήθηκαν, παρατηρούμε ότι οι ερωτηθέντες 
τείνουν να αποφεύγουν τη  χρήση των ψευδόφιλων δάνειων λέξεων στο λόγο τους. 
Εξετάζοντας τα λεξιλογικά πεδία σε σχέση με τις απαντήσεις, φθάνουμε στα 
παρακάτω συμπεράσματα. Μόνο στο σημασιολογικό πεδίο  Κατοικία, υπάρχει μία 
ελαφριά προτίμηση για τις λέξεις γαλλικής προέλευσης. Στην κατηγορία Μέσα 
επικοινωνίας χρησιμοποιούνται σχεδόν αποκλειστικά λέξεις ελληνικής προέλευσης. 
Ακολουθούν οι κατηγορίες Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων, Έννοιες και 
Αυτοκίνητο, όπου η προτίμηση των ψευδόφιλων δάνειων λέξεων είναι φανερή και 
έπειτα οι κατηγορίες Ψυχαγωγία,  Γαστρονομία  και Εξοπλισμός, που πλησιάζουν τη 
μέση τιμή.   
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3.3 Έλεγχος των μεταβλητών 
 
3.3.1 Φύλο 
 
3.3.1.1 Ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Όσον αφορά στο φύλο, στην έρευνά μας παρατηρούμε την τάση των γυναικών να 
δίνουν περισσότερες ορθές απαντήσεις από τους άνδρες. Ο Baylon (2008: 119) 
επισημαίνει ότι από λεξιλογικής άποψης, το ποιοτικό υπόβαθρο στην επιλογή 
λεξιλογίου είναι πιο υψηλό στις γυναίκες. Σύμφωνα με τον Bodo Müller (1985: 176), 
αυτό μπορεί να επεξηγηθεί αν λάβουμε υπόψη ότι  λόγω του έργου της ως 
παιδαγωγού έχει συναίσθηση ότι αποτελεί γλωσσολογικό μοντέλο για το παιδί της, το 
οποίο πρέπει να ενσωματωθεί στην κοινωνία. Ο Edwards (1994: 200) μνημονεύοντας 
τον Joyce (1961: 14) αναφέρει ότι στην ερώτηση γιατί ο λόγος των γυναικών είναι 
πιο τυποποιημένος από των ανδρών, οι περισσότερες εξηγήσεις επικεντρώνονται στο 
γεγονός ότι οι γυναίκες έχουν μεγαλύτερη υποτιθέμενη συναίσθηση της κοινωνικής 
τους κατάστασης. Προσθέτει ότι αυτό συμβαίνει επειδή νιώθουν λιγότερο ασφαλείς 
κοινωνικά από ότι οι άνδρες και, έτσι, ελπίζουν να κερδίσουν στάτους μέσα από τη 
χρήση τυποποιημένων μορφών.  

Εξετάζοντας τις απαντήσεις των ανδρών και των γυναικών στις διάφορες 
σημασιολογικές κατηγορίες, συμπεραίνουμε ότι μόνο στην κατηγορία Αθλητισμός οι 
άνδρες δίνουν περισσότερες ορθές απαντήσεις με μικρή διαφορά από τις γυναίκες.  

 
 

3.3.1.2 Συχνότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Εξετάζοντας τις απαντήσεις που αφορούν τη συχνότητα χρήσης δανείων, 
παρατηρούμε ότι οι γυναίκες τείνουν να χρησιμοποιούν περισσότερες δάνειες λέξεις 
από τους άνδρες. Οι γυναίκες προτιμούν τη χρήση δανείων σε όλες τις σημασιολο-
γικές κατηγορίες εκτός από τα Μέσα επικοινωνίας. 
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3.3.2 Ηλικία 
 
3.3.2.1 Ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Σχετικά με την ορθότητα χρήσης των ψευδόφιλων μονάδων από τις διάφορες 
ηλικιακές κατηγορίες, παρατηρούμε ότι όσοι είναι πάνω από 40 ετών απαντούν 
ορθότερα σε σύγκριση με αυτούς που είναι από 24 έως 40 ετών και αυτούς που είναι 
κάτω των 24. Αντίθετα, όσοι είναι κάτω των 24 ετών απαντούν τις περισσότερες 
φορές λανθασμένα. 

Σύμφωνα με την Llamas (2007: 69-76), η οποία αναφέρει τον Chambers (2003: 
195), οι νέοι ενήλικες βρίσκονται σε ένα στάδιο της ζωής τους κατά το οποίο η 
τυποποίηση αυξάνεται και η κοινωνιογλωσσολογική ποικιλία αρχίζει να μειώνεται 
σταδιακά. Επιπλέον, σύμφωνα με την ίδια συγγραφέα, οι ενήλικες θεωρείται ότι 
χρησιμοποιούν περισσότερες γλωσσολογικές μορφές που αποδίδουν ευρέως κύρος ή 
είναι συντηρητικές από ότι οι νεαροί ομιλητές. Επίσης, η Llamas παρατηρεί 
αναφέροντας την Holmes (1992: 186) ότι ο ενήλικας θεωρείται ως μετέχων στην 
τυποποιημένη γλωσσολογική αγορά κατά τη διάρκεια της περιόδου όπου εργάζεται. 
Έτσι, η χρήση μορφών που απορρέουν κύρος φτάνει στο απόγειο της σε μία μέση 
ηλικία όπου υφιστάμεθα το μέγιστο της κοινωνικής πίεσης. Τα αποτελέσματα της 
έρευνάς μας συμφωνούν με τις παρατηρήσεις της Llamas εάν θεωρήσουμε τα 
περισσότερα λάθη των νέων ως παράγοντα γλωσσολογικής ποικιλίας και τις 
περισσότερες ορθές απαντήσεις των μεγαλυτέρων σε ηλικία ως αποτέλεσμα της 
τυποποίησης που έχει πραγματοποιηθεί και της περισσότερο συντηρητικής 
συμπεριφοράς τους.  

Όσον αφορά στις σημασιολογικές κατηγορίες που τέθηκαν, βλέπουμε ότι οι άνω 
των 40 ετών δίνουν τις περισσότερες ορθές απαντήσεις σε όλες τις σημασιολογικές 
κατηγορίες, ενώ οι κάτω των 24 ετών δίνουν την πλειοψηφία των λανθασμένων 
απαντήσεων, εκτός από την κατηγορία Μέσα επικοινωνίας, όπου όσοι είναι από 24 
έως 40 χρονών δίνουν τις περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις. Επίσης, στις 
κατηγορίες Κατοικία και Εξοπλισμός τα άτομα ηλικίας 24 έως 40 ετών δίνουν την 
πλειοψηφία των ορθών απαντήσεων ακολουθούμενοι από όσους είναι κάτω των 24 
και στη συνέχεια τους πάνω από 40 ετών. 

 
 

3.3.2.2 Συχνότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Στο μέρος που αφορά τη συχνότητα χρήσης δάνειων λέξεων συμπεραίνουμε ότι τα 
άτομα ηλικίας άνω των 40 ετών χρησιμοποιούν τις περισσότερες δάνειες λέξεις. 
Έπονται τα άτομα κάτω των 24  και ακολουθούν όσοι είναι από 24 έως 40 ετών. 
Αναφορικά με τις σημασιολογικές κατηγορίες που τέθηκαν, τα άτομα πάνω από 40 
ετών χρησιμοποιούν πάντα περισσότερες δάνειες λέξεις από τις άλλες ηλικιακές 
κατηγορίες, εκτός από τα πεδία Μόδα και Κατοικία, όπου όσοι είναι κάτω των 24 
χρησιμοποιούν περισσότερες δάνειες λέξεις από τις άλλες δύο ομάδες. Όσοι είναι από 
24 έως 40 ετών χρησιμοποιούν τις λιγότερες δάνειες λέξεις στα πεδία Μόδα, 
Αθλητισμός, Ψυχαγωγία, Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων, Έννοιες και 
Εξοπλισμός.  
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3.3.3 Ιδιότητα2 
 
3.3.3.1 Ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Αναφορικά με την ιδιότητα των ατόμων που συμμετείχαν στην έρευνα, 
συμπεραίνουμε ότι οι εργαζόμενοι τείνουν να δίνουν την πλειοψηφία των σωστών 
απαντήσεων. Έπονται οι φοιτητές, οι μαθητές γυμνασίου και οι μαθητές λυκείου. 

Σχετικά με τα σημασιολογικά πεδία που τέθηκαν, παρατηρήσαμε ότι η πλειοψηφία 
των ορθών απαντήσεων δόθηκε από τους εργαζόμενους σε όλα τα πεδία, εκτός από 
την κατηγορία Μέσα επικοινωνίας, όπου οι μαθητές γυμνασίου έδωσαν τις 
περισσότερες ορθές απαντήσεις. Οι φοιτητές ήρθαν δεύτεροι στα περισσότερα 
σημασιολογικά πεδία, εκτός από τις κατηγορίες Μέσα επικοινωνίας, Ψυχαγωγία και 
Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων, όπου δεύτεροι έρχονται οι εργαζόμενοι, 
οι μαθητές γυμνασίου και οι μαθητές λυκείου αντίστοιχα. Στην τρίτη θέση βρίσκουμε 
τους μαθητές γυμνασίου. Οι μαθητές λυκείου έρχονται τρίτοι στις κατηγορίες 
Αυτοκίνητο και Εξοπλισμός, οι φοιτητές στα Μέσα επικοινωνίας και στην Ψυχαγωγία. 
Η πλειοψηφία των λανθασμένων απαντήσεων δόθηκε από τους μαθητές λυκείου σε 
όλες τις κατηγορίες εκτός από το Αυτοκίνητο και τις Έννοιες, όπου οι μαθητές 
γυμνασίου απαντούν περισσότερο λανθασμένα και τα Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά 
ανθρώπων όπου οι φοιτητές δίνουν τις πιο πολλές λανθασμένες απαντήσεις.  

 
 

3.3.3.2 Συχνότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων, βλέπουμε ότι οι 
μαθητές γυμνασίου δείχνουν να προτιμούν περισσότερο από τις άλλες ομάδες τη 
χρήση των συγκεκριμένων δανείων. Ακολουθούν οι εργαζόμενοι και οι μαθητές 
λυκείου, ενώ οι φοιτητές χρησιμοποιούν λιγότερο τις ψευδόφιλες δάνειες λέξεις στο 
λόγο τους. 

Αν λάβουμε υπόψη τα σημασιολογικά πεδία, συμπεραίνουμε ότι οι μαθητές 
γυμνασίου και λυκείου χρησιμοποιούν περισσότερα λεξιλογικά δάνεια. Οι μαθητές 
γυμνασίου είναι πρώτοι στη χρήση των ψευδόφιλων δανείων στα πεδία Μόδα, 
Γαστρονομία, Κατοικία, Ψυχαγωγία, Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων και 
Έννοιες, ενώ οι μαθητές λυκείου είναι πρώτοι στον Αθλητισμό, στα Μέσα 
επικοινωνίας και στον Εξοπλισμό. Οι εργαζόμενοι είναι πρώτοι στη χρήση 
ψευδόφιλων λεξιλογικών δανείων στο πεδίο Αυτοκίνητο. Οι εργαζόμενοι είναι 
δεύτεροι στη χρήση δανείων στις περισσότερες κατηγορίες; πιο συγκεκριμένα στα 
πεδία Μόδα, Γαστρονομία, Μέσα επικοινωνίας, Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά 
ανθρώπων, Έννοιες και Εξοπλισμός. Οι φοιτητές έρχονται δεύτεροι στο πεδίο 
Αυτοκίνητο, οι μαθητές λυκείου στα πεδία Κατοικία και Ψυχαγωγία, οι μαθητές 
γυμνασίου στον Αθλητισμό. Οι μαθητές λυκείου έρχονται τρίτοι στη Μόδα, στο 
Αυτοκίνητο, στη Γαστρονομία, στα Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων και 
στις Έννοιες, οι φοιτητές στην Κατοικία και στα Μέσα επικοινωνίας, οι εργαζόμενοι 
στον Αθλητισμό και την Ψυχαγωγία και οι μαθητές γυμνασίου στον Εξοπλισμό. Αυτοί 
που χρησιμοποιούν λιγότερες ψευδόφιλες μονάδες είναι οι φοιτητές στις κατηγορίες 
Μόδα, Γαστρονομία, Αθλητισμός, Ψυχαγωγία, Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά 
ανθρώπων, Έννοιες και Εξοπλισμός, οι μαθητές γυμνασίου στο πεδίο Αυτοκίνητο και 
στα Μέσα επικοινωνίας, οι εργαζόμενοι στην Κατοικία. 

                                                 
2 Ως ιδιότητα θεωρούμε την οικονομικο-επαγγελματική κατηγορία των συμμετεχόντων στην έρευνα. 
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3.3.4 Επάγγελμα 
 
3.3.4.1 Ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Σχετικά με την ορθότητα χρήσης των ψευδόφιλων δάνειων λέξεων από τους 
διαφόρους τομείς επαγγελμάτων, διαπιστώνουμε ότι όσοι ασκούν επαγγέλματα που 
σχετίζονται με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες απαντούν ορθότερα σε 
σύγκριση με όσους εξασκούν επαγγέλματα σχετικά με την οικονομία, τη διοίκηση και 
τις υπηρεσίες, αλλά επίσης σε σχέση με όσους έχουν επαγγέλματα που αφορούν τις 
φυσικές και μαθηματικές επιστήμες. Αυτοί που απασχολούνται με τις φυσικές και 
μαθηματικές επιστήμες δίνουν την πλειοψηφία των λανθασμένων απαντήσεων.  

Αναφορικά με τα σημασιολογικά πεδία, σημειώνουμε ότι οι άνθρωποι που έχουν 
επάγγελμα σχετικό με τις κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες απαντούν 
ορθότερα σε όλα τα σημασιολογικά πεδία, εκτός από τη Γαστρονομία, τα 
Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων και τις Έννοιες, όπου προηγούνται στις 
ορθές απαντήσεις όσοι ασχολούνται με την οικονομία, τη διοίκηση και τις υπηρεσίες. 
Η πλειοψηφία των λαθών παρατηρείται στις απαντήσεις όσων έχουν επάγγελμα 
σχετικό με τις φυσικές και μαθηματικές επιστήμες. Αυτή η παρατήρηση ισχύει σε 
όλες τις κατηγορίες εκτός από το Αυτοκίνητο, την Κατοικία και τον Εξοπλισμό. 

Όσον αφορά τη διάκριση των επαγγελμάτων σύμφωνα με το κριτήριο της σχέσης 
του με τα γαλλικά ως ξένη γλώσσα, εξάγουμε ενδιαφέροντα συμπεράσματα. Τα 
άτομα με επαγγέλματα σχετικά με τα γαλλικά χρησιμοποιούν, όπως ήταν 
αναμενόμενο, πιο σωστά τις συγκεκριμένες δάνειες λέξεις. Αυτή η παρατήρηση δεν 
ισχύει μόνο στην περίπτωση των πεδίων Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων 
και Έννοιες.  

 
 

3.3.4.2 Συχνότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Αναφέρουμε ως προς τη συχνότητα χρήσης των ψευδόφιλων δάνειων λέξεων ότι τα 
άτομα που ασκούν επάγγελμα σχετικό με την οικονομία, τη διοίκηση ή τις υπηρεσίες 
χρησιμοποιούν περισσότερο από τις άλλες ομάδες τα συγκεκριμένα γαλλικά δάνεια, 
ενώ τα επαγγέλματα των φυσικών και μαθηματικών επιστημών χρησιμοποιούν τα 
λιγότερα. Αυτή η τάση παρατηρείται σχεδόν σε όλες τις κατηγορίες. Αντίθετα, οι 
κοινωνικές και ανθρωπιστικές επιστήμες χρησιμοποιούν περισσότερα δάνεια στην 
Κατοικία, στις Έννοιες και στον Εξοπλισμό, και τα λιγότερα στον Αθλητισμό. Τα 
επαγγέλματα της οικονομίας, της διοίκησης και των υπηρεσιών χρησιμοποιούν τα 
λιγότερα ψευδόφιλα δάνεια μόνο στην Κατοικία. Επιπρόσθετα, τα άτομα που ασκούν 
επάγγελμα που δε σχετίζεται με τα γαλλικά χρησιμοποιούν λιγότερα λεξικά δάνεια 
της Γαλλικής στο λόγο τους.  

Όσον αφορά τα σημασιολογικά πεδία, συμπεραίνουμε ότι όσοι εξασκούν 
επάγγελμα σχετικό με τα γαλλικά χρησιμοποιούν περισσότερες ψευδόφιλες δάνειες 
λέξεις από τη Γαλλική σε όλες τις κατηγορίες εκτός από τη Μόδα, τη Γαστρονομία 
και τον Αθλητισμό. 
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3.3.5 Μόρφωση 
 
3.3.5.1 Ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Αναφορικά με τη μόρφωση, διαπιστώνουμε ότι οι κάτοχοι διδακτορικών δίνουν τις 
περισσότερες σωστές απαντήσεις, ενώ όσοι έχουν απολυτήριο γυμνασίου δίνουν τις 
περισσότερες λανθασμένες απαντήσεις. Οι κάτοχοι πτυχίου έρχονται δεύτεροι, 
ακολουθούμενοι από τους κατόχους μεταπτυχιακού διπλώματος, τους κατόχους 
απολυτηρίου λυκείου και όσους έχουν τελειώσει το δημοτικό. 

Εξετάζοντας τις σημασιολογικές κατηγορίες, φθάνουμε στα ακόλουθα συμπε-
ράσματα: στα πεδία Μόδα και Αυτοκίνητο, είναι εντυπωσιακή η παρατήρηση ότι οι 
κάτοχοι διδακτορικού δεν είναι αρκετά ικανοί όσον αφορά στη χρήση των 
ψευδόφιλων δάνειων λέξεων από τη Γαλλική. Έτσι, οι κάτοχοι πτυχίου κατέχουν την 
πρώτη θέση. Ακολουθούν οι κάτοχοι μεταπτυχιακού, έπειτα οι κάτοχοι διδακτορικού, 
όσοι έχουν απολυτήριο λυκείου, όσοι έχουν απολυτήριο δημοτικού, και τέλος όσοι 
έχουν απολυτήριο γυμνασίου. Στη Γαστρονομία, την πλειοψηφία των ορθών 
απαντήσεων δίνουν οι κάτοχοι διδακτορικού, ακολουθούμενοι από όσους έχουν 
πτυχίο, απολυτήριο λυκείου, μεταπτυχιακό, απολυτήριο γυμνασίου, απολυτήριο 
δημοτικού. Στην Κατοικία, ορθότερα απαντούν τα άτομα που έχουν μεταπτυχιακό, 
έπειτα όσοι έχουν διδακτορικό, πτυχίο πανεπιστημίου, απολυτήριο λυκείου, 
απολυτήριο δημοτικού, απολυτήριο γυμνασίου. Επισημαίνουμε ότι στο λεξιλογικό 
πεδίο Αθλητισμός οι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου παρουσιάζονται πιο ικανοί από 
τους κατόχους διδακτορικού. Πρώτοι που δίνουν τις περισσότερες ορθές απαντήσεις 
είναι οι κάτοχοι μεταπτυχιακού, ακολουθούν οι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου, οι 
διδακτορικοί, όσοι έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, απολυτήριο γυμνασίου και 
απολυτήριο δημοτικού. Είναι επίσης αξιοσημείωτο ότι  οι κάτοχοι απολυτηρίου 
λυκείου κατέχουν την πρώτη θέση στο πεδίο Μέσα επικοινωνίας, ακολουθούμενοι 
από τους διδακτορικούς. Επισημαίνουμε ακόμα ότι τα άτομα που έχουν απολυτήριο 
δημοτικού κατέχουν την τρίτη θέση, δηλαδή παρουσιάζονται πιο ικανοί σε σχέση με 
όσους έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, μεταπτυχιακό ή απολυτήριο γυμνασίου, οι οποίοι 
κατέχουν την τέταρτη, την πέμπτη και την τελευταία θέση αντίστοιχα. Στην 
Ψυχαγωγία, συμπεραίνουμε την ακόλουθη σειρά ως προς τη μόρφωση των ατόμων 
που συμμετείχαν στην έρευνα ξεκινώντας από τους περισσότερο ικανούς σχετικά με 
την ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων λεξιλογικών δανείων από τη Γαλλική: πτυχίο, 
διδακτορικό, μεταπτυχιακό, απολυτήριο λυκείου, απολυτήριο δημοτικού, απολυτήριο 
γυμνασίου. Στην κατηγορία Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων 
επισημαίνουμε την περίπτωση των ατόμων που τελείωσαν το δημοτικό, οι οποίοι 
κατέχουν την τρίτη θέση δίνοντας ακριβώς το ίδιο ποσοστό ορθών απαντήσεων με 
τους κατόχους μεταπτυχιακού. Επίσης, παρατηρούμε ότι οι κάτοχοι απολυτηρίου 
λυκείου απαντούν λιγότερο ορθά από όλες τις ομάδες, ενώ προηγούνται αυτών οι 
κάτοχοι απολυτηρίου γυμνασίου. Την πρώτη και τη δεύτερη θέση κατέχουν όσοι 
έχουν διδακτορικό και πτυχίο πανεπιστημίου αντίστοιχα. Στις απαντήσεις των δύο 
τελευταίων λεξιλογικών πεδίων παρατηρούμε την ακόλουθη σειρά σύμφωνα με την 
ορθότητα των δοθεισών απαντήσεων: μεταπτυχιακό, διδακτορικό, απολυτήριο 
λυκείου, πτυχίο, απολυτήριο γυμνασίου, απολυτήριο δημοτικού για το πεδίο Έννοιες, 
διδακτορικό, μεταπτυχιακό, πτυχίο, απολυτήριο λυκείου, απολυτήριο δημοτικού, 
απολυτήριο γυμνασίου για το πεδίο Εξοπλισμός. 
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3.3.5.2 Συχνότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης των ψευδόφιλων λεξιλογικών δανείων, 
συμπεραίνουμε ότι οι κάτοχοι διδακτορικού τείνουν να χρησιμοποιούν συχνότερα τα 
δάνεια από τις άλλες ομάδες. Μετά τους διδακτορικούς, περισσότερα λεξιλογικά 
δάνεια χρησιμοποιούν όσοι έχουν τελειώσει το δημοτικό, ακολουθούμενοι από όσους 
έχουν πτυχίο πανεπιστημίου, απολυτήριο γυμνασίου, μεταπτυχιακό και απολυτήριο 
λυκείου.  

Στην πλειοψηφία των σημασιολογικών πεδίων οι κάτοχοι διδακτορικού 
χρησιμοποιούν περισσότερα λεξιλογικά δάνεια. Αυτή η παρατήρηση ισχύει για τις 
κατηγορίες Αυτοκίνητο, Γαστρονομία, Αθλητισμός, Ψυχαγωγία, Επαγγέλματα & 
χαρακτηριστικά ανθρώπων. Αντίθετα, τα άτομα που έχουν τελειώσει το δημοτικό 
τείνουν να χρησιμοποιούν την πλειοψηφία των δανείων στα πεδία Μόδα, 
Κατοικία και Έννοιες. Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου προηγούνται στα Μέσα 
επικοινωνίας, ενώ οι απόφοιτοι λυκείου στον Εξοπλισμό. Στη Μόδα, οι κάτοχοι 
διδακτορικού έρχονται δεύτεροι. Οι κάτοχοι πανεπιστημιακού πτυχίου, 
μεταπτυχιακού, απολυτηρίου γυμνασίου και απολυτηρίου λυκείου έπονται 
αντίστοιχα. Στο πεδίο Αυτοκίνητο, μετά τους κατόχους διδακτορικού, οι οποίοι 
χρησιμοποιούν την πλειοψηφία των λεξιλογικών δανείων, ακολουθούν οι πτυχιούχοι, 
οι απόφοιτοι λυκείου, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού, οι απόφοιτοι γυμνασίου και οι 
απόφοιτοι δημοτικού. Στη Γαστρονομία, οι απόφοιτοι δημοτικού κατέχουν τη δεύτερη 
θέση, ακολουθούμενοι από όσους έχουν πτυχίο, μεταπτυχιακό, απολυτήριο λυκείου. 
Τέλος, οι απόφοιτοι γυμνασίου τείνουν να χρησιμοποιούν τις λιγότερες ψευδόφιλες 
δάνειες λέξεις από τη Γαλλική. Στην περίπτωση της κατηγορίας Κατοικία, μετά από 
τους απόφοιτος δημοτικού έρχονται τα άτομα που έχουν απολυτήριο γυμνασίου, 
μεταπτυχιακό, πτυχίο, διδακτορικό, απολυτήριο λυκείου. Στο πεδίο Αθλητισμός, τους 
κατόχους διδακτορικού ακολουθούν οι απόφοιτοι δημοτικού, οι πτυχιούχοι, οι 
μεταπτυχιακοί, οι απόφοιτοι λυκείου, οι απόφοιτοι γυμνασίου. Στα Μέσα 
επικοινωνίας, μετά τους πτυχιούχους, έρχονται όσοι έχουν διδακτορικό, 
μεταπτυχιακό, απολυτήριο δημοτικού, απολυτήριο λυκείου και απολυτήριο 
γυμνασίου. Στην Ψυχαγωγία, δεύτεροι είναι οι απόφοιτοι δημοτικού. Ακολουθούν οι 
απόφοιτοι γυμνασίου, οι πτυχιούχοι, οι απόφοιτοι λυκείου και οι μεταπτυχιακοί. Για 
τα Επαγγέλματα & χαρακτηριστικά ανθρώπων, διαπιστώνουμε ότι τους κατόχους 
διδακτορικού, οι οποίοι χρησιμοποιούν τις περισσότερες ψευδόφιλες μονάδες, 
ακολουθούν οι απόφοιτοι δημοτικού, οι απόφοιτοι  λυκείου, οι πτυχιούχοι, οι 
απόφοιτοι γυμνασίου, οι μεταπτυχιακοί. Αναφορικά με την κατηγορία Έννοιες, 
παρατηρούμε ότι μετά τους απόφοιτους δημοτικού έρχονται οι κάτοχοι 
μεταπτυχιακού, διδακτορικού, πτυχίου, απολυτηρίου γυμνασίου, ενώ οι απόφοιτοι 
λυκείου χρησιμοποιούν τα λιγότερα λεξιλογικά δάνεια από τη Γαλλική. Για το πεδίο 
Εξοπλισμός, μετά τους απόφοιτους λυκείου έπονται οι κάτοχοι πτυχίου και στη 
συνέχεια οι απόφοιτοι γυμνασίου, οι κάτοχοι μεταπτυχιακού, οι απόφοιτοι δημοτικού 
και οι κάτοχοι διδακτορικού. Είναι αξιοσημείωτο ότι σε αυτή την κατηγορία οι 
κάτοχοι διδακτορικού τείνουν να μη χρησιμοποιούν λεξιλογικά δάνεια από τα 
γαλλικά, τάση που πάει αντίθετα με τη γενική τους τάση να χρησιμοποιούν την 
πλειοψηφία των λεξιλογικών δανείων σε σχέση με τις άλλες ομάδες.   
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3.3.6 Χώρα καταγωγής και μητρική γλώσσα 
 
3.3.6.1 Ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Όσον αφορά στην χώρα καταγωγής και στη μητρική γλώσσα, σημειώνουμε την τάση 
των Ελλήνων ομιλητών να χρησιμοποιούν ορθότερα τα δάνεια από τη γαλλική στην 
ελληνική γλώσσα σε σχέση με τα άτομα που έχουν άλλες εθνικότητες.  

Εάν μελετήσουμε τις απαντήσεις ανάλογα με τις σημασιολογικές κατηγορίες, 
παρατηρούμε ότι οι Έλληνες ομιλητές δίνουν ορθότερες απαντήσεις σε όλα τα πεδία 
από όσους έχουν μητρική γλώσσα διαφορετική από την Ελληνική. Εξαίρεση αποτελεί 
το πεδίο Αθλητισμός, όπου οι ξένοι είναι πιο ικανοί.  

 
 

3.3.6.2 Συχνότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Αναφορικά με τη συχνότητα χρήσης των ψευδόφιλων δάνειων λέξεων από τη 
Γαλλική, σημειώνουμε ότι οι φυσικοί ομιλητές της Ελληνικής χρησιμοποιούν 
περισσότερες δάνειες λέξεις από τη Γαλλική από τους μη φυσικούς ομιλητές της 
Ελληνικής. Η τάση των Ελλήνων φυσικών ομιλητών να χρησιμοποιούν τις 
περισσότερες δάνειες λέξεις είναι γενικευμένη σε όλα τα σημασιολογικά πεδία εκτός 
από τη Μόδα και την Κατοικία. Αξιομνημόνευτο είναι το γεγονός ότι οι μη φυσικοί 
ομιλητές της Ελληνικής στην κατηγορία Μέσα επικοινωνίας δεν επιλέγουν καμία 
λέξη γαλλικής καταγωγής στις απαντήσεις τους. 

 
 

3.3.7 Επίπεδο γνώσης της γαλλικής γλώσσας 
 
3.3.7.1 Ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Όσον αφορά στην επιρροή της γνώσης Γαλλικών στην ορθότητα χρήσης των 
ψευδόφιλων λεξιλογικών δανείων από τη Γαλλική, έπειτα από μελέτη των δοθεισών 
απαντήσεων, συμπεραίνουμε ότι όσο μεγαλύτερο επίπεδο γνώσης της Γαλλικής έχουν 
τα άτομα που συμπλήρωσαν το ερωτηματολόγιο τόσο ορθότερα απαντούν. Έτσι, τις 
πιο πολλές ορθές απαντήσεις δίνουν τα άτομα που γνωρίζουν γαλλικά σε επίπεδο C2, 
ακολουθούμενοι από αυτούς που έχουν επίπεδο C1, B2, B1, A1, A2. Είναι 
αξιοσημείωτο ότι από την τάση αυτή εξαιρούνται οι χρήστες που έχουν επίπεδο A2, 
οι οποίοι δίνουν περισσότερες ορθές απαντήσεις από τους χρήστες με επίπεδο 
Γαλλικής A1. 

Σχετικά με την ορθότητα χρήσης ψευδόφιλων μονάδων, προχωρώντας σε 
συγκρίσεις ανάμεσα στις απαντήσεις των γαλλόφωνων, μπορούμε να αναφέρουμε ότι 
οι αυτόνομοι χρήστες (C1) είναι πιο αδύνατοι στα πεδία Αυτοκίνητο και Κατοικία, 
όπου δίνουν σχεδόν τη μειοψηφία ορθών απαντήσεων. Οι ανεξάρτητοι χρήστες είναι 
λίγο ικανοί στις κατηγορίες Έννοιες και  Εξοπλισμός, όπου δίνουν λιγότερες σωστές 
απαντήσεις από τους χρήστες επιπέδου A1. Παρατηρούμε μία αντίστοιχη τάση για 
τους προχωρημένους χρήστες (B2) στις κατηγορίες Κατοικία και Μέσα επικοινωνίας. 
Αντίθετα, οι χρήστες επιπέδου B1 είναι πολύ ικανοί στα Επαγγέλματα & 
χαρακτηριστικά ανθρώπων και οι προχωρημένοι χρήστες (B2) στον Αθλητισμό. Είναι 
εντυπωσιακό ότι οι χρήστες επιπέδου A2 κατέχουν τη δεύτερη θέση στο πεδίο 
Αυτοκίνητο και οι στοιχειώδεις χρήστες (A2) έχουν τη δεύτερη θέση στο πεδίο 
Κατοικία. 
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3.3.7.2 Συχνότητα χρήσης ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
 
Σχετικά με τη συχνότητα χρήσης των ψευδόφιλων λεξιλογικών δανείων, βλέπουμε 
ότι τα άτομα που έχουν επίπεδο C1 γνώσης Γαλλικών τείνουν να χρησιμοποιούν 
περισσότερα γαλλικά λεξιλογικά δάνεια από ότι οι άλλες ομάδες. Μετά τους χρήστες 
επιπέδου C1 ακολουθούν οι χρήστες επιπέδων B2, C2, A2, A1, B1 αντίστοιχα.   

 
 

3.3.8 Επίπεδο γνώσης της αγγλικής γλώσσας 
 
Αναφορικά με την επιρροή την γνώσης αγγλικών στην ορθότητα και τη συχνότητα 
χρήσης των ψευδόφιλων δάνειων λέξεων από τη Γαλλική, η πιο αξιοσημείωτη 
παρατήρηση είναι ότι οι στοιχειώδεις χρήστες (A1, A2) στα αγγλικά τείνουν να 
χρησιμοποιούν ορθότερα τις ψευδόφιλες δάνειες λέξεις από τα γαλλικά από τις άλλες 
ομάδες. 

 
 

3.3.9 Επίπεδο γνώσης τρίτης ξένης γλώσσας 
 
Δεδομένου ότι το δείγμα μας περιλαμβάνει φυσικούς ομιλητές της Ελληνικής, που 
γνωρίζουν τα γαλλικά και τα αγγλικά σε κάποιο επίπεδο, προσθέσαμε την παράμετρο 
της τρίτης ξένης γλώσσας προκειμένου να αναζητήσουμε ενδεχόμενη σχέση ανάμεσα 
στην ορθότητα και τη συχνότητα χρήσης των ψευδόφιλων δάνειων λέξεων από τη 
Γαλλική και την πολυγλωσσία.  

Έτσι, αναφορικά με τη μελέτη για την ορθότητα χρήσης των ψευδόφιλων 
μονάδων, συμπεραίνουμε ότι οι  έμπειροι χρήστες (C1-C2) μίας τρίτης ξένης 
γλώσσας τείνουν να δίνουν περισσότερες ορθές απαντήσεις από τους στοιχειώδεις 
χρήστες (A1-A2) ή τους ανεξάρτητους χρήστες (B1-B2). Μπορούμε λοιπόν να 
συμπεράνουμε ότι η πολυγλωσσία επιδρά θετικά στην ικανότητα χρήσης λεξιλογικών 
δανείων, όταν υπάρχει σε πολύ υψηλό επίπεδο.  

Εξετάζοντας τις απαντήσεις όσων γνωρίζουν μία τρίτη ξένη γλώσσα, παρατηρούμε 
ότι τα άτομα που έχουν επίπεδο B2 σε μία τρίτη ξένη γλώσσα τείνουν να 
χρησιμοποιούν συχνότερα λεξιλογικά δάνεια από τις άλλες ομάδες. Επιπλέον, οι 
εισαγωγικοί χρήστες (Α1) μίας τρίτης ξένης γλώσσας τείνουν να χρησιμοποιούν τα 
λιγότερα λεξιλογικά δάνεια από τη Γαλλική.  

 
 

4. Συμπεράσματα 
 
Με τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας προσπαθήσαμε να μελετήσουμε 
διεξοδικά την ορθότητα και τη συχνότητα χρήσης των ψευδόφιλων δάνειων λέξεων 
από τη γαλλική γλώσσα. Υπάρχουν ωστόσο αρκετά ζητήματα με τα οποία θα θέλαμε 
να ασχοληθούμε στο μέλλον. Κρίνουμε σημαντικό να μελετηθεί η χρήση των 
ψευδόφιλων λεξιλογικών δανείων σε διάφορες περιοχές της Ελλάδας και η 
ενδεχόμενη επιρροή παραγόντων όπως μετανάστευση, τουρισμός, μεικτοί γάμοι, 
ναυτικά επαγγέλματα. Επίσης, θα ήταν ενδιαφέρον να εξεταστεί η χρήση των 
ψευδόφιλων λεξιλογικών δανείων ανάλογα με το επίπεδο λόγου, το ύφος και να 
εξεταστούν οι στιλιστικές διαφορές στη χρήση των ψευδόφιλων λεξιλογικών δανείων 
και των ελληνικής  προέλευσης συνωνύμων τους.  Προτείνουμε τη δημιουργία ενός 
θεματικού λεξικού ψευδόφιλων μονάδων από τη γαλλική γλώσσα ως χρήσιμου 
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εργαλείου για τη διασαφήνιση και την αποτελεσματική εκμάθηση των ψευδόφιλων 
μονάδων προκειμένου να επιτευχθεί η ορθή χρήση τους στο λόγο. Επιπρόσθετα, θα 
ήταν χρήσιμη η αναφορά αυτών των ζευγών λέξεων και η επεξήγηση των σημασιών 
τους με συστηματικό τρόπο από τα εγχειρίδια διδασκαλίας/εκμάθησης της Ελληνικής 
ως μητρικής ή ως ξένης γλώσσας.   

Τέλος, θα θέλαμε να επισημάνουμε ότι οι ενδείξεις σωστό και λάθος που 
υιοθετήθηκαν για να χαρακτηρίσουν τις απαντήσεις των συμμετεχόντων στην έρευνα 
ενέχουν στοιχεία υποκειμενικότητας από τη στιγμή που η γλώσσα δεν είναι σταθερή, 
αλλά υφίσταται συνεχώς αλλαγές  και είναι δεκτική σε αλλαγές και διαφοροποιήσεις. 
Επηρεάζεται λοιπόν από πολλαπλούς παράγοντες που δεν μπορούν πάντα να 
υπολογιστούν ποσοτικά. Κατά συνέπεια, για την καλύτερη κατανόηση της γλώσσας 
μέσα στο κοινωνικό της περιβάλλον, είναι ουσιαστικό να προχωρούμε στη μελέτη 
τόσο των αντικειμενικών όσο και των υποκειμενικών δεδομένων της λαμβάνοντας 
πάντα υπόψη την προσαρμοστικότητα και την ιδιότητα της να αλλάζει και να 
εμπλουτίζεται διαρκώς. 
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Abstract 
 
The problem of second language acquisition has been one of the main inquires for a long 
time as well in theory as in foreign language teaching. Nowadays, the methodology of 
foreign language teaching is focused on acquiring linguistic competences and not on 
learning grammar units like it used to be. Therefore, aiming to raise the efficacy of 
studies in order to satisfy students’ needs and complete the needs of high education, it 
was necessary to diverse not only the teaching methods, but also the process of students’ 
evaluation. The aim of this paper is to analyze the achieved results of the first and 
second-year students, who have completed Modern Greek language courses P-1 and P-2 
(Modern Greek as an elective subject in the first and second year of studies) in winter 
semester in the academic year 2012/13 by the reformed curriculum, and to indicate the 
difficulties students are faced with while taking grammar-lexical multiple-choice test 
compared to traditional grammar test. 
 
Keywords: foreign language teaching, vocabulary, evaluation 
 
 
1. Linguistic competence 
 
In order to assess language ability, we need to define what language ability is. Allison 
(1999: 42-45) mentions four forms of language ability:  

1. Knowledge of an inventory of language items 
This was the view associated with the structuralist tradition in linguistics and with 

behaviorist tradition in psychology and language teaching, by which language was taken 
to consist of a number of levels and language ability was considered as knowledge of the 
language system.  
This approach holds little currency in applied linguistics circles and among language 
teachers, because it excludes a lot of other language competencies, such as making 
appropriate choices within contexts of use. 

2. A single language competence 
By this view language ability is considered as essentially unitary or holistic. In this 

approach the range of contextually influenced choices made by language users is taken 
into consideration. Language ability could consequently be assessed as a whole, using 
integrative tests that sampled the pragmatic expectancy grammar of language learners.  
Although this holistic view has a lot to offer, the strong versions of a unitary account of 
language ability are now considered untenable. 

3. A set of language abilities (a divisible competence) 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1462-1470. Rhodes: University of the Aegean.
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This approach is based on four-skill model (listening, reading, writing and speaking) 
and it should be possible to describe, test and obtain differences in test results that match 
the differences among language abilities that the models predict separately.  

This model seems to be pedagogically useful, but also extremely difficult to be 
measured in practice.  

4. A set of contexts of language use 
An alternative approach to differentiating one’s construct of language ability is to 

propose a set of contexts of use that embody different linguistic requirements and 
choices. By discourse domains or genres language ability can be more finely described, 
developed and assessed.   
Any attempt to identify learners’ strengths and weaknesses must, if only implicitly, relate 
to theories of language learning and use, and thus any approach to diagnosis must take 
cognizance of current debate in this area. Previous emphasis on the importance of 
linguistic knowledge in language learning and development of proficiency has to a large 
extent been superseded by more sophisticated notions of what language ability might be. 
The influential Bachman model (1990) of communicative language ability saw language 
competence as consisting of organizational and pragmatic competence, with the former 
dividing into grammatical and textual competencies and the latter into illocutionary and 
sociolinguistic competencies (Fox 2007: 31).  
 
 
2. Learning and testing language competence 
 
Although the curriculum of Modern Greek as an elective subject is based on four-skill 
model, in this paper we will concentrate on grammar and lexical tests and on the 
comparison of results of the two test formats. In order to get the best possible test results, 
it was necessary first to explain the teaching process of language items (grammar and 
vocabulary).  

As Read (2004: 146) observes, second language learners are typically conscious of the 
extent to which limitations in their vocabulary knowledge hamper their ability to 
communicate effectively in the target language, since lexical items carry the basic 
information load of the meanings they wish to comprehend and express. This gives 
vocabulary study a salience for learners that may be lacking in the acquisition of other 
features of the language system. However, language teachers are often unsure about how 
best to incorporate vocabulary learning into their teaching. Traditional techniques of 
presenting new words in class or requiring students to memorize lists of vocabulary items 
seem old-fashioned in the context of current task-based language programs. 

The debate in SLA about the need to focus on form in classroom communication 
activities (see Doughty & Williams 1998) has centered almost entirely on the acquisition 
of grammar, but there are similar issues involved in finding a place for the systematic 
study of vocabulary in the language curriculum (Read 2004: 146). 

When we are testing productive knowledge, full words have to be produced, and they 
have to be elicited in an efficient way. Controlled productive knowledge tests (e.g. Laufer 
& Nation 1999) target predetermined test items, and usually elicit them through a 
sentence context. This is problematic in two ways. First, as a learner’s lexicon grows, it 
becomes more difficult to test enough words to extrapolate about the size of the lexicon. 
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Second, the nature of the elicitation demands that receptive knowledge be employed too, 
which means that no conclusions can be drawn which are specific to productive 
knowledge. Free productive tasks are problematic too, with a lot of language being 
produced which is superfluous to the measure being used (Fitzpatrick & Clenton 2010: 
539). 

In order to write a good multiple-choice test, our first concern was about its validity. 
The codes and guidelines all place the concept of validity at the centre of the testing 
enterprise. It is the concept of validity that guides our work in testing and assessment. 
What is validity? Until 1989 the same definition had been echoed down the decades. This 
is taken from Ruch (1924: 13): 

By validity is meant the degree to which a test or examination measures what 
it purports to measure. Validity might also be expressed more simply as the 
‘worthwhileness’ of an examination. For an examination to possess validity it is 
necessary that the materials actually included be of prime importance, that the questions 
sample widely among the essentials over which complete mastery can reasonably be 
expected on the part of the pupils, and that proof can be brought forward that the test 
elements (questions) can be defended by arguments based on more than mere personal 
opinion.

With this traditional definition, the key validity question has always been: does my test 
measure what I think it does?’ If the evidence suggests that it does, the responsibility of a 
test developer is at an end (Fulcher 2010: 19). 

One of the problems we are also faced with is finding the best way to test both 
grammar and vocabulary, being aware of the fact that the test our students take judges 
their language knowledge and defines their final mark on the exam.  

Therefore, we tried to find the most efficient way of testing based on the multiple-
choice tests, which we found demanding in the sense that the test should be balanced, 
considering its difficulty and structure. In this attempt, we were driven by the Bachman’s 
(Bachman & Palmer 1996 in McNamara & Roever 2006: 33) criteria for test usefulness, 
which requires a trade-off among six aspects: reliability, construct validity, authenticity, 
interactiveness, impact and practicality. This is an influential attempt to make language 
test development and validation more manageable.  
 
 
3. Modern Greek as an elective subject before the reformed program 
 
Modern Greek as a foreign language has been taught at the Faculty of Philology, 
University of Belgrade, since the foundation of the Department of Modern Greek studies, 
ie. from the academic year 1995/1996. Interest in learning the Greek language as an 
elective subject was great in the beginning. The number of students who have attended 
this course varied between 15 and 25 students. From 2002 this interest decreased. By an 
inflow of Greek investments in Serbia there was a need to recruit more people who speak 
Greek. Therefore, the Greek language in recent years is one of the most popular 
languages among students of the Faculty of Philology in Belgrade. The number of 
students applying to follow lectures in this course is increasing from year to year. From 
the academic year 2009/2010 the constant number of the applicants is between 100 and 
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130 students, while in the academic year 2012/13 there was a maximal number of 157 
students. 

The process of globalization and new social trends imply the diversification of the 
educational process with the goal of independence of pupils /students, who would, in the 
future, be able to respond successfully to the professional and the social demands they 
meet.  

Therefore, in 2006 the university reform was conducted in accordance with the 
Bologna Declaration, with the aim of increasing the efficiency of study and meeting the 
needs of students and the standards of higher education. Greek as a second language by 
then has been taught by traditional outdated methods. However, in 2006 the 
communicative method of teaching process was introduced. The focus is no longer on the 
teacher, but it seeks to establish the interactivity between teachers and students in the 
classroom and to encourage the self-organized learning. The increasing importance is 
attributed to the autonomous work of students and the focus is shifting from passive to 
active learning process. 

After six years of constant reform process, we analyzed the achievements of our 
students before and after the reformed teaching process in order to state advantages, 
deficiencies of the reformed curriculum, and ways of its development. 
Greek as an elective language was taught by outdated traditional methods until 2006. 
Until then, for teaching Modern Greek as an elective language the textbooks 'Elinika Tora 
1 +1'1 in the first year and the second 'Elinika tora 2 +2'2 were used, where the emphasis 
is placed on the basic structure of the language, the grammar itself (the construction and 
use of time, changing nouns and adjectives, pronouns, etc..). The knowledge acquired 
was tested by written and oral exams. The written part of the exam included the grammar 
test, in which students were supposed answer the open-ended questions, whereas the oral 
exam consisted of reading and translating lessons from a book or chatting on a given 
topic (retelling lesson). The exam was taken after four semesters, which means that there 
was no sustained examination. By such a method of learning the language it was almost 
impossible to obtain knowledge of the language, but the average score of students was 
very high.  
 
 
4. Modern Greek as an elective subject after the reformed program 
 
With the introduction of communicative method in the teaching of Greek as a foreign 
language the textbook 'Epikinoniste elinika 1'3 was introduced at the first year of studies, 
and on the second 'Epikinoniste elinika 2'4. These books represented the modern methods 
of teaching Modern Greek as a foreign language. After the reform of the curriculum the 
form of the exam is also changing, becoming more complex. The examination consists of 
several parts (tests in the form of lexical tests, then grammar tests with multiple-choice 
questions, listening and reading comprehension, written and oral production. 

                                                            
1 Δημητρά, Δ., και Μ. Παπαχειμώνα. 1992.  Ελληνικά Tώρα 1+1. Αθήνα: Νόστος. 
2 Δημητρά, Δ.,  και Μ. Παπαχειμώνα. 1992.  Ελληνικά Τώρα 2+2. Αθήνα: Νόστος. 
3 Αρβανιτάκης, Κ., και Φ. Αρβανιτάκη. 2009. Επικοινωνήστε Ελληνικά 1. Αθήνα: Δέλτος. 
4Αρβανιτάκης, Κ., και Φ. Αρβανιτάκη. 2009. Επικοινωνήστε Ελληνικά 2. Αθήνα: Δέλτος.  
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With the reformed curriculum in accordance with the Common European Framework 
of Reference for Languages we wanted to raise the output level of linguistic competence 
in the subject Contemporary Greek as an elective language P-2 (from A1 to A2 level), as 
well as the Contemporary Greek as an elective language P-4 (from A2 to B2), with the 
aim of increasing the efficiency of the study, in order to meet the needs of students and 
the standards of higher education. After analysis of the results achieved during the 
evaluation process of students turned out that the goals were too ambitious and that the 
real output level of linguistic competence, after four semesters of language learning was 
B1. The passing rate decreases as well as the average score on the exams. This was not 
expected, and therefore we analyzed the results obtained in all parts of the exam in the 
previous examination periods in order to discover which part of the reformed 
examination sets the difficulty to many students. 

We see the constant difficulties of students in solving the written exam and grammar 
test with multiple-choice questions, which is assumed to be significantly easier to solve 
than the traditional grammar tests with open-ended questions.  

Taking into account various factors we have come to the conclusion that the main 
problem is that the students from the very beginning have not been taught how to learn. 
Education has for decades been seen as a process of transferring knowledge from the 
professors to the students, accepting the offered knowledge without critical judgment and 
not as a process of student- teacher interaction with the goal of more efficient acquisition 
of knowledge and skills. 

Because of this the students consciously take a passive role in teaching since active 
role in the didactic process requires significantly more time and commitment. Few 
students perceive their studies in the right way, as an independent research and not 
merely as a reproduction. Establishing communication in a foreign language that is taught 
is very difficult, not only during the oral examination but during lectures. One of the main 
reasons is the students' fear of making a mistake in front of the professor and 
insufficiently enriched vocabulary, which we may attribute to deficiency of the textbook 
used. 

Therefore, in the academic year 2012/13 we have changed the textbooks and instead of 
textbooks 'Epikinoniste elinika' 1 and 2, we introduced on the first year 'Elinika Α', and 
on the second 'Elinika Β'. After a year of experience applying new textbooks in the 
classroom, adopting modern methods of foreign languages, the results achieved during 
the analysis of the performance evaluation of knowledge in the academic 2012/13 have 
shown satisfactory outcomes. The passing rate increased 17% compared to the previous 
year and the mean score increased from 8.39 to 8.64 (out of 10). What is the cause of 
such a progressive improvement? 

One of the main prerequisites for successful learning of a foreign language is the 
active communication not only during classes, but also during extra-curricular activities. 
The key to success is certainly encouraging autonomous student work, high motivation, 
and acceptance of an active role in the didactic process, leaving the conservative 
preconceptions about how the teaching process should look like. Passivity of the students 
may also be a cause of poorer exam results, since the lack of motivation for learning 
Greek as an elective language needs to be excluded because it was confirmed by the 
survey conducted in 2011 (Milojevic 2011). 
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5. Advantages of multiple-choice tests 
 
The multiple-choice format for test items is characterized by an item with a stem sentence 
or phrase that presents a problem or asks a question, followed by usually two to five 
response alternatives, one of which appropriately answers the stem. Further, as has been 
described in earlier sections of this book, the stem should generally be in the 
interrogative. The response alternatives may be complete sentences, sentence fragments, 
or even single words (Osterfind 1997: 162-163). 

Burton et al. (1991: 4) consider that multiple-choice test items are appropriate for use 
in many different subject-matter areas, and can be used to measure a great variety of 
educational objectives. They are adaptable to various levels of learning outcomes, from 
simple recall of knowledge to more complex levels, such as the student’s ability to: 

 
• Analyze phenomena 
• Apply principles to new situations 
• Comprehend concepts and principles 
• Discriminate between fact and opinion 
• Interpret cause-and-effect relationships 
• Interpret charts and graphs 
• Judge the relevance of information 
• Make inferences from given data 
• Solve problems 
 

The difficulty of multiple-choice items can be controlled by changing the alternatives, 
since the more homogeneous the alternatives, the finer the distinction the students must 
make in order to identify the correct answer. Multiple-choice items are amenable to item 
analysis, which enables the teacher to improve the item by replacing distractors that are 
not functioning properly. In addition, the distractors chosen by the student may be used to 
diagnose misconceptions of the student or weaknesses in the teacher’s instruction. 

In terms of validity, reliability and efficacy the same authors (ibid.) consider that the 
muliple-choice tests are very practical. It is less time consuming and a student is therefore 
able to answer many multiple-choice items in the time it would take to answer a single 
essay question. This feature enables the teacher using multiple-choice items to test a 
broader sample of course content in a given amount of testing time. Consequently, the 
test scores will likely be more representative of the students’ overall achievement in the 
course. Well-written multiple-choice test items compare favorably with other test item 
types on the issue of reliability. They are less susceptible to guessing than are true-false 
test items, and therefore capable of producing more reliable scores. And one more 
advantage of multiple-choice items is that they are amenable to rapid scoring. 
 
 
6. Limitations of multiple-choice tests 
 
Although multiple-choice format, compared to traditional grammar tests possesses many 
positive features, items in the multiple-choice format also have negative aspects, some of 
which are the obverse of positive aspects of the format. For example, one positive feature 
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of the format, that examinees need not produce a long, written response, can also be 
construed as a negative characteristic. By prescribing that examinees merely select one 
choice from among a very few alternatives, the multiple-choice format inhibits examinees 
from expressing creativity or demonstrating original and imaginative thinking. The critics 
charge that thorough discussion of events and their meaning is discouraged by reducing 
knowledge to only what can be accommodated by simple statements, since that is what 
fits most conveniently into the format. Some detractors of standardized testing take the 
criticism that multiple-choice items inhibit creativity and reduce all important knowledge 
to superficial facts a step further by claiming that knowledge itself is “vulgarized” by the 
multiple-choice format. This vulgarization of knowledge is reified for these critics in the 
sense that multiple-choice items suggest there is one, and only one, correct answer to 
every problem (Osterfind 1997: 164). 

However, this denunciation of the multiple-choice item is not universally accepted. In 
fact, there is overwhelming proof that valid interpretations of scores from tests containing 
multiple-choice items can be made. To review this proof, one need only examine the 
evidence for valid score interpretations from literally hundreds of well-constructed tests.  
Further, the interpretations of test’s scores are not limited to simple interpretations. Many 
times the score’s interpretations are complex and sophisticated, lending further evidence 
that the criticism is unfounded. In separate essays, Wood (1977) and Ebel (1972) offer 
thorough and cogent defenses against this criticism. Of course, the critics’ charge can 
become all too accurate if items are poorly written. Regretfully, too many poor items 
exist. One hopes, however, poorly-prepared items will become increasingly rare. Chances 
for the trivialization of knowledge which can occur with poorly-constructed test items 
should be reduced. Preparing good test items requires knowledge and background 
(Osterfind 1997: 165). 
 
 
7. Discussion 
 
In a recent study  conducted in EFL/ESL context (Currie & Chiramanee 2010: 487) it is 
suggested that employing the multiple-choice format is likely to elicit a greater 
proportion of format-related ‘noise’ than the language performance actually sought, and 
that the results of such tests are unlikely to fully reflect the responses that the test takers 
would offer if the test were set in a constructed-response format.  

Arguments concerning the objectivity of the multiple-choice format, and its 
practicality as a method of testing large numbers of learners efficiently and cheaply must 
therefore be weighed against the risk that the measurement of the intended construct is 
likely to be contaminated by the effect of the item format. 

Nevertheless, this study represents only a limited approach to the many situations in 
which the multiple-choice format is used and its findings can only at this stage be applied 
within the limited context in which it was conducted, that is tests of English language 
structure at a lower intermediate level in an EFL context.   

Dobson (1974) compared multiple-choice items in a test of grammar and vocabulary. 
The study used an open-ended test to generate distractors but only reported the results of 
a comparison of multiple-choice items including those distractors, with a test of stem 
equivalent items using distractors written by experienced item writers. The test using 
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student-generated distractors was found to be consistently more difficult and also more 
reliable, and the items were qualitively different from those using expert-written 
distractors, tapping both grammatical and semantic ability (Currie & Chiramanee 2010: 
473-474). 

The most serious criticism maintains that examinees do not or need not comprehend 
the texts accompanying the test items in order to answer the items. In particular, for 
listening tests, ne would have to claim that examinees do not or need not have to listen to 
the mini talk passage in order to answer the test items. At the very least one should be 
able to counteract such criticisms by showing that some variables that reflect the structure 
and content of the text passage are significantly correlated with item difficulty. Finding 
such significant correlations would indicate that examinees are probably paying attention 
to text information and are using this information to guide their selection of answers to 
the items. Such a demonstration could be argued to constitute a modest but still viable 
claim for the construct validity of a test. We do not claim, however, that a multiple-
choice language-comprehension test that shows such effects is necessarily measuring 
what it ‘should’ measure; we only claim that the criticisms raised by some critics of 
standardized testing have been too extreme and that, in part, correlational evidence can be 
gathered to counteract these extreme criticisms. (At the end of this paper we do, however, 
raise the issue of evaluating a broader notion of construct validity.) (Freedle & Kostin 
1999: 3). 
 
 
8. Conclusion 
 
Although the new system of testing used among students of Modern Greek as an elective 
subject has shown that students have achieved better results, we cannot claim that this has 
happened only because of the test format, i.e. because of the multiple-choice questions 
taking into consideration the new methods and textbooks used. It is also certain that the 
results of multiple-choice tests do not necessarily depend on random choice of the correct 
answers. 

Further studies would need to be conducted in different language skill areas, with 
learners at different levels and in different educational and cultural contexts, as well as 
outside of the domain of language, employing the direct comparison technique used in 
this study, to reveal if similar disparities in the responses elicited by constructed-response 
and multiple-choice test items occur more generally. 

Further studies could also usefully look at the way in which item content, presentation 
and difficulty shape the patterns of response variation and consistency between different 
formats at the individual item level (Currie & Chiramanee 2010: 488). 
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Abstract 
 
In this article we present the electronic language learning environment, which was 
designed to support the teaching of Albanian and Russian as heritage languages to 
primary and secondary education students. We present the theoretical framework 
followed by the pedagogic and linguistic principles that dictated its design. We also 
offer a brief description of its components and provide illustrative examples of texts, 
activities and the in-game assistance provided. Two separate applications, the teacher 
and the administrator application, provide an environment for user management. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον, Αλβανική, Ρωσική, μητρική 
γλώσσα 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στο πλαίσιο της πιλοτικής εφαρμογής προγραμμάτων διδασκαλίας μητρικής γλώσσας 
από τη Δράση 5 του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 
Μαθητών» του Α.Π.Θ. αναπτύχθηκε ένα ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον (ΗΜΠ)  
για τη διδασκαλία της Αλβανικής και της Ρωσικής.1  
 Βασική επιδίωξη του ΗΜΠ είναι: (α) η διατήρηση και ενίσχυση της μητρικής 
γλώσσας ή/και γλώσσας καταγωγής των (δυνάμει) δίγλωσσων μαθητών/-τριών, (β) η 
υποστήριξη του προγράμματος διδασκαλίας τους παρέχοντας ένα περιβάλλον 
                                                                 
1  Επιστημονική υπεύθυνος του Προγράμματος «Εκπαίδευση Αλλοδαπών και Παλιννοστούντων 
Μαθητών» (ΕΣΠΑ 2007-2013, www.diapolis.auth.gr) είναι η  Καθ. Άννα Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 
(Α.Π.Θ.). Στο πλαίσιο της Δράσης 5 έχει επίσης παραχθεί γλωσσοδιδακτικό υλικό σε έντυπη και 
ηλεκτρονική (διαδραστική) μορφή για τη διδασκαλία της Αλβανικής και της Ρωσικής σε μαθητές/τριες 
με γλώσσα καταγωγής την Αλβανική και τη Ρωσική, αντίστοιχα. Την επιστημονική ευθύνη για την 
παραγωγή του γλωσσοδιδακτικού υλικού έχουν η Δρ. Α. Ρεβυθιάδου (Α.Π.Θ.) και ο Δρ. Β. 
Σπυρόπουλος (Ε.Κ.Π.Α.). Το υλικό για το ηλεκτρονικό μαθησιακό περιβάλλον που αφορά την 
Αλβανική έχει παραχθεί από την Α. Ρόντου-Γκόρου σε συνεργασία με τη Μ. Σουκαλοπούλου, ενώ το 
υλικό της Ρωσικής έχει σχεδιαστεί και υλοποιηθεί από την Τάνια Ζουράβλιοβα με τη βοήθεια του 
Αλέξανδρου Νικολαΐδη. Υπεύθυνοι για τον παιδαγωγικό σχεδιασμό του ηλεκτρονικού (διαδραστικού) 
υλικού είναι η Δρ. Β. Καζούλλη (Επίκουρη Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Αιγαίου) και ο Δρ. Ι. 
Σπαντιδάκης (Αναπληρωτής Καθηγητής, Πανεπιστήμιο Κρήτης). Tην τεχνική υλοποίηση έχουν 
αναλάβει οι:  Χ. Ζάρρας & Κ. Κωνσταντουδάκης (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών 
Υπολογιστών, Εργαστήριο Ηλεκτρακουστικής, Α.Π.Θ.), ενώ η γραφιστική επεξεργασία έχει γίνει από 
τον Νέστορα Πελέσογλου (Nightbreed Creative). Η υλοποίηση του περιβάλλοντος διέρκεσε 24 μήνες 
(01/04/2011-31/03/2013). Τα 7 Κλειδιά του Δράκου είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Δράσης 5. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1471-1482. Rhodes: University of the Aegean.
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πλούσιο σε γλωσσικά και μορφωτικά ερεθίσματα, όπου οι μαθητές/-τριες μπορούν να 
δουλέψουν, εντός και εκτός σχολικής τάξης, στο δικό τους επίπεδο γλωσσομάθειας.  
 Το πολυμεσικό ΗΜΠ περιλαμβάνει κείμενα, ασκήσεις με εστίαση στη γλώσσα, 
στο νόημα και στη χρήση της γλώσσας, και στοχευμένο γλωσσοδιδακτικό υλικό με 
βάση πορίσματα που πρoέκυψαν από τη συγκριτική μελέτη της Αλβανικής-
Ελληνικής και της Ρωσικής-Ελληνικής. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 9-13 ετών και 
αφορά δύο επίπεδα γλωσσομάθειας, επίπεδο αρχαρίων (Α1/Α2) για τη Ρωσική και 
επίπεδο προχωρημένων (Α2/Β1) για την Αλβανική, ενώ η Ελληνική χρησιμοποιείται 
επικουρικά. Για παράδειγμα, οι εκφωνήσεις των ασκήσεων/δραστηριοτήτων είναι 
δίγλωσσες, κάτι που άλλωστε απαιτείται στα αρχικά επίπεδα γλωσσομάθειας.  
 Αξίζει να αναφερθεί ότι το ΗΜΠ έχει σχεδιαστεί για να λειτουργεί ως βοηθητικό 
υλικό συμπληρώνοντας αυτό που χρησιμοποιείται στα μαθήματα που 
πραγματοποιούνται μέσα στη σχολική τάξη. Παράλληλα, ωστόσο παρέχει στο 
χρήστη τη δυνατότητα για αυτόνομη εξάσκηση καθώς του επιτρέπει να επιλέξει μια 
μεγάλη ποικιλία ασκήσεων και δραστηριοτήτων με διαφορετικό βαθμό δυσκολίας σε 
ένα θελκτικό περιβάλλον, το οποίο είναι διαδραστικό και έχει τη μορφή ενός 
παιχνιδιού-αναζήτησης.  
 
 
2. Χαρακτηριστικά της ομάδας επιμορφούμενων  
 
Τα αριθμητικά στοιχεία που αφορούν τους/τις επιμορφούμενους/-ες του 
Προγράμματος παρουσιάζονται στον πίνακα 1: 
 
Πίνακας 1: Πίνακας μαθητών/-τριών στα συνεργαζόμενα σχολεία της Δράσης 5 κατά τη σχολική 
περίοδο 2012-2013 
Σχολείο Αρχάριοι Προχωρημένοι Σύνολο

Αγόρια Κορίτσια Αγόρια Κορίτσια 
3ο Γυμνάσιο Κορδελιού 7 4 7 13 31
4ο Γυμνάσιο Θεσ/νίκης 10 6 - - 16
5ο Δημοτικό Σταυρούπολης 21 17 5 5 48
6ο Διαπολιτισμικό Δημοτικό 
Ελευθερίου-Κορδελιού 

19 20 7 6 52

6/θέσιο Διαπολ. Δημοτικό Θεσ/νίκης 9 8 - - 17
132ο Δημοτικό Αθηνών 15 9 6 2 32
 81 64 25 26  

196145 51 
 
 Το ΗΜΠ σχεδιάστηκε για μαθητές/-τριες αλβανικής ή ρωσικής καταγωγής (10-15 
ετών) που φοιτούσαν στα σχολεία στα οποία εφαρμόστηκε η Δράση 5. Οι γλωσσικές 
τους δεξιότητες – όσον αφορά τη γλώσσα-στόχο – βασίζονταν κυρίως στην 
επικοινωνία με μέλη της οικογένειας και περιορίζονταν κυρίως στην κατανόηση και 
παραγωγή προφορικού λόγου. Συνεπώς, κατά τον σχεδιασμό του γλωσσοδιδακτικού 
υλικού, δόθηκε έμφαση στην ανάπτυξη του γραπτού λόγου, στην εμπέδωση βασικών 
γραμματικών δομών των γλωσσών-στόχου αλλά και στην καλλιέργεια του 
προφορικού λόγου.  
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3. Μεθοδολογία-Διαδικασία υλοποίησης 
 
3.1 Σχεδιασμός
 
Το συγκεκριμένο περιβάλλον σχεδιάστηκε για δίγλωσσους μαθητές ή εν δυνάμει 
δίγλωσσους μαθητές βάσει της θεωρητικής προσέγγισης του Cummins (2001). 
Παράλληλα, χρησιμοποιήθηκαν συγγενικές θεωρίες όπως η θεωρία του Vygotsky 
(1962, 1978) για τη ζώνη επικείμενης ανάπτυξης, του Krashen (1982), για την 
κατανόηση της εισερχόμενης πληροφορίας, των Cope & Kalantzis (2000) για τους 
πολυγραμματισμούς και τα πολυτροπικά κείμενα, και του Egan (1992) για το ρόλο 
της φαντασίας και δημιουργικότητας στη μάθηση (βλ. επίσης Κούρτη-Καζούλλη 
2012). 

Το γλωσσοδιδακτικό υλικό βασίζεται σε πορίσματα που πρoέκυψαν από τη 
συγκριτική μελέτη της Αλβανικής/Ρωσικής με την Ελληνική. Σύμφωνα με την Αρχή 
της Αλληλεξάρτησης των Γλωσσών (Cummins 2001: 137), η οποία παρατίθεται 
παρακάτω, η χρήση και των δύο γλωσσών στο ρεπερτόριο ενός δίγλωσσου ατόμου ή 
η ενασχόληση με μαθησιακές δραστηριότητες που εμπλέκουν και τις δύο γλώσσες 
βοηθάει στην ανάπτυξη μιας βαθύτερης εννοιολογικής και γλωσσικής ικανότητας 
που είναι αναποσπαστα συνδεδεμένη με την ανάπτυξη του γραπτού λόγου και του 
αλφαβητισμού. 
 

Αρχή της Αλληλεξάρτησης των Γλωσσών: Στο βαθμό κατά τον οποίο η 
διδασκαλία στη Γχ προωθεί αποτελεσματικά την ικανότητα στη Γχ, θα προκύψει 
μεταφορά της επάρκειας στη Γψ, υπό την προυπόθεση ότι θα υπάρχει επαρκής 
έκθεση στη Γψ (είτε στο σχολείο είτε στο περιβάλλον) και ικανό κίνητρο για να 
μάθει κανείς τη Γψ (Μτφρ: Β. Κούρτη-Καζούλλη) 

 
Με άλλα λόγια, η ενασχόληση με δραστηριότητες που βασίζονται σε πορίσματα 

της αντιπαραβολικής μελέτης των δύο γλωσσών (Αλβανική-Ελληνική και Ρωσική-
Ελληνική) βοηθούν τον/την δίγλωσσο/η μαθητή/τρια να αναπτύξει την κοινή 
υποκείμενη γλωσσική του ικανότητα και, κατά συνέπεια, τη γλωσσική του ικανότητα 
τόσο στην γλώσσα περιβάλλοντος (Ελληνική) όσο και στη γλώσσα-στόχο (Αλβανική 
ή Ρωσική). Σύμφωνα με τη Σκούρτου (2011), ό,τι κατακτιέται ή μαθαίνεται μέσω της 
μιας ή της άλλης γλώσσας «αποθηκεύεται» σε μια εννοιολογική «δεξαμενή», 
προσβάσιμη μέσω κάθε μίας από τις γλώσσες που συγκροτούν το γλωσσικό 
ρεπερτόριο του δίγλωσσου ομιλητή. 

Επιδίωξή μας, επομένως, ήταν η δημιουργία ενός περιβάλλοντος που λειτουργεί 
επικουρικά στη μαθησιακή διαδικασία. Ειδικότερα, το ΗΜΠ συμπληρώνει το υλικό 
που χρησιμοποιείται στη σχολική τάξη με μια μεγάλη ποικιλία διαδραστικών 
ασκήσεων/δραστηριοτήτων διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, τις οποίες ο μαθητής 
μπορεί να επεξεργαστεί αυτόνομα και από το περιβάλλον του σπιτιού του και 
σύμφωνα με τον ατομικό του ρυθμό μάθησης.   
 Προκειμένου το ΗΜΠ να γίνει περισσότερο ελκυστικό στο νεαρό χρήστη, 
επινοήθηκε ένα σενάριο βάσει του οποίου ο χρήστης καλείται να βοηθήσει τον 
Βοηθό-Μάγο να απελευθερώσει τον Μάγο-Δάσκαλό του, τον οποίο έχει φυλακίσει 
ένας Δράκος. Η αποστολή ολοκληρώνεται όταν ο χρήστης ανταπεξέλθει με επιτυχία 
σε έναν ορισμένο αριθμό ασκήσεων και συγκεντρώσει τους απαιτούμενους πόντους 
(7 κλειδιά). Στην προσπάθεια αυτή ο χρήστης έχει ως βοηθούς δύο χαρακτήρες-
καρτούν: τον Δράκο και τον Βοηθό του Μάγου. (Βλ. Εικ. 6) 
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3.2 Θεωρητικό πλαίσιο 
 
Το συγκεκριμένο περιβάλλον σχεδιάστηκε για (δυνάμει) δίγλωσσους μαθητές βάσει 
της θεωρίας του Cummins (2001) «Πλαίσιο για την Ανάπτυξη της Ακαδημαϊκής 
Ικανότητας». Έμφαση δίνεται στην ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα, η οποία 
περιλαμβάνει τη γνώση του λιγότερο συχνού λεξιλογίου, και εστιάζει στις ιδιαίτερες 
γλωσσικές δεξιότητες ή τις γραμματικές γνώσεις (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη), 
καθώς και τις γνώσεις γραφής και ανάγνωσης. Πιο συγκεκριμένα, η διδασκαλία της 
γλώσσας εστιάζει στο νόημα, στη γλώσσα και στη χρήση της.  
 Η «Εστίαση στη Γλώσσα» έχει στόχο την ανάπτυξη της γλωσσικής 
συνειδητοποίησης μέσα από τις τυπικές μορφές της γλώσσας, και την ανάπτυξη της 
κριτικής γλωσσικής επίγνωσης, καθώς αυτή διευκολύνει τη μεταφορά γνώσεων από 
τη μια γλώσσα στην άλλη σε δίγλωσσα άτομα. Για παράδειγμα, αφορά 
δραστηριότητες που βοηθούν την εμπέδωση των ομοιοτήτων και διαφορών μεταξύ 
των δύο γλωσσών (Βλ. Εικ. 6). Πολλές από τις γλωσσικές δραστηριότητες 
αξιοποιούν τα πορίσματα που πρoέκυψαν από τη συγκριτική μελέτη της 
Αλβανικής/Ρωσικής με την Ελληνική και στοχεύουν στη συνειδητοποίηση και την 
κριτική ανάλυση των μορφών και χρήσεων της γλώσσας. 
 Η «Εστίαση στο Νόημα» περιλαμβάνει την κατανόηση της εισερχόμενης 
πληροφορίας και την ανάπτυξη του κριτικού αλφαβητισμού. Μέσω αυτών των 
ασκήσεων/δραστηριοτήτων οι μαθητές/-τριες συνδέουν τα νοήματα του κειμένου με 
τις δικές τους εμπειρίες και με την προγενέστερη γνώση τους, αναλύουν με κριτικό 
τρόπο τις πληροφορίες στο κείμενο και χρησιμοποιούν τα αποτελέσματα των 
συζητήσεων τους σε συγκεκριμένες δραστηριότητες (π.χ. φτιάχνω ένα βίντεο ή 
γράφω ένα ποίημα).  
 Η «Εστίαση στη Χρήση» ωθεί τους μαθητές να χρησιμοποιούν τη γλώσσα-στόχο 
ενεργά ως μέσο έκφρασης της ταυτότητάς τους και συμβάλλει στην ανάπτυξη του 
αλφαβητισμού.  
 
 
3.3 Δομή και παραδείγματα 
 
3.3.1 Κείμενα και ασκήσεις
 
Στην παρούσα έκδοση (1.02) το ΗΜΠ αποτελείται από πέντε ενότητες για κάθε 
γλώσσα με τις ακόλουθες θεματικές: περιβάλλον, διατροφή, ελεύθερος χρόνος, 
ταξίδι, ποίηση (Αλβανική), επίσκεψη σε μουσείο, τα δικαιώματα των παιδιών, 
μουσική, παραδοσιακές ιστορίες (Ρωσική). Βασικό στοιχείο κάθε ενότητας είναι ένα 
κείμενο πάνω στο οποίο βασίζονται οι γλωσσικές δραστηριότητες και οι ασκήσεις 
(Εικ. 1): 
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Εικ. 1: Τύποι εστίασης και επίπεδα δυσκολίας 
 

 
 Στην αρχική σελίδα της πλατφόρμας ο μαθητής εισάγει το όνομα χρήστη και τον 
κωδικό του (Εικ. 2):  
 
Εικ. 2: Αρχική σελίδα 
 

 
 
 Με την πληκτρολόγηση των κωδικών, εμπλέκεται στο σενάριο (Εικ. 3).  
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Εικ. 3: Εισαγωγικό βίντεο μαθησιακού σεναρίου 
 

 
  
 Η περιπέτεια ξεκινά μόλις ο μαθητής πατήσει την επιλογή «Έναρξη» στην 
κεντρική σελίδα του προγράμματος (Εικ. 4). 
 
Εικ. 4: Κεντρική σελίδα 
 

 
 
 Με την εισαγωγή στο περιβάλλον, ο χρήστης πρέπει να επιλέξει ένα κείμενο. 
Ανάλογα με τον βαθμό βοήθειας που χρειάζεται για την επεξεργασία του, μπορεί να 
χρησιμοποιήσει κάποια υποστηρικτικά εργαλεία: το επιλεγμένο λεξικό ή/και την 
μετάφραση του κειμένου. Μπορεί επίσης να επιλέξει την ηχογραφημένη εκφώνηση 
του κειμένου με επιλογή να ακούγεται η εκφώνηση ενώ ο μαθητής βλέπει/δε βλέπει 
το κείμενο, ή με το κείμενο να υπογραμμίζεται ταυτόχρονα με την εκφώνηση (Εικ. 
5). 
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Εικ. 5: Ηχογραφημένη εκφώνηση του κειμένου με ταυτόχρονη υπογράμμιση 
 

 
 
 Αφού ο μαθητής ολοκληρώσει την επεξεργασία του κειμένου μπορεί να 
προχωρήσει στις ασκήσεις. Εδώ, όλοι οι τύποι εστίασης περιλαμβάνουν ασκήσεις 3 
επιπέδων δυσκολίας προκειμένου να αντιμετωπιστεί το θέμα της ύπαρξης χρηστών με 
διαφορετικό επίπεδο γλωσσομάθειας. Επίσης, υπάρχει μεγάλη ποικιλία στους τύπους 
ασκήσεων: σωστό/λάθος, πολλαπλή επιλογή, συμπλήρωση κενών, συμπλήρωση 
πίνακα, ταξινόμηση, αντιστοίχιση, ακουστικές ασκήσεις, γραπτές εργασίες ελεύθερης 
απάντησης, σταυρόλεξα και άλλες δραστηριότητες. Όλες οι ασκήσεις διορθώνονται 
αυτόματα από το πρόγραμμα (σε κάθε προσπάθεια του χρήστη, ο οποίος έχει έως δύο 
προσπάθειες), εκτός από τις ασκήσεις ελεύθερης απάντησης, τις οποίες καλείται να 
διορθώσει ο εκπαιδευτικός, και τις δραστηριότητες, οι οποίες αποτελούν προτάσεις 
για σχέδια εργασίας και δεν βαθμολογούνται. Ο πίνακας 2 παρουσιάζει τον αριθμό 
των ασκήσεων/δραστηριοτήτων ανά κατηγορία της έκδοσης 1.02. 
 
Πίνακας 2: Λίστα ασκήσεων ανά τύπο εστίασης και γλώσσα 
 

 Αλβανική Ρωσική 
Εστίαση στη γλώσσα 85 91 
Εστίαση στο νόημα 52 67 
Εστίαση στη χρήση 44 36 

Σύνολο  181 194 
 
 Στη διαδικασία επίλυσης των ασκήσεων, ο χρήστης χρησιμοποιεί τους βοηθούς: 

 Ο Δράκος επικουρεί στην πλοήγηση του μαθητή, π.χ. ανακοινώνει την 
βαθμολογία ή δίνει τεχνικές συμβουλές. 

 Ο Μαθητευόμενος Μάγος παρέχει τις κατάλληλες νύξεις υποστηρίζοντας 
τον μαθητή κυρίως στις ασκήσεις γλωσσικής επεξεργασίας, π.χ. 
παραπέμποντας σε κεφάλαια της γραμματικής. 

 Ενδεικτικά αναφέρουμε ένα παράδειγμα από τις γραμματικές ασκήσεις με έμφαση 
στην απόκλιση ανάμεσα στη Ρωσική/Αλβανική και την Ελληνική. Η άσκηση στην 
Εικ. 6 βοηθά τον χρήστη να εξασκηθεί στον επιτονισμό/μελωδία των ερωτηματικών 
προτάσεων της Ρωσικής (ο τόνος κατεβαίνει στο τέλος του εκφωνήματος), που 
διαφέρει από τον επιτονισμό της Ελληνικής (ο τόνος ανεβαίνει-κατεβαίνει στο τέλος 
του εκφωνήματος) και αποτελεί βασικό γραμματικό λάθος στην παραγωγή λόγου των 
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ρωσόφωνων μαθητών που ζουν στην Ελλάδα. Οι μαθητές καλούνται να ακούσουν το 
ηχητικό αρχείο της Ρωσικής πρότασης εκφωνημένο με τον Σωστό-Ρωσικό και τον 
Λάθος-Ελληνικό επιτονισμό και να αποφασίσουν ποιος είναι ο σωστός. 
 
Εικ. 6: Παράδειγμα άσκησης στον επιτονισμό ερωτηματικών προτάσεων της Ρωσικής 
 

 
 
 
3.3.2 Προφίλ και Περιοδικό
 
Στην κεντρική σελίδα του ΗΜΠ (Εικ. 4) ο χρήστης, εκτός από την «Έναρξη» έχει 
άλλες δύο επιλογές: το «Προφίλ» και το «Περιοδικό» 
 Το Προφίλ (Εικ. 7) δίνει στον μαθητή τη δυνατότητα: (α) να παρακολουθήσει τη 
συνολική προσπάθεια και την πρόοδό του στις δραστηριότητες και (β) να 
εμπλουτίσει το Portfolio του αποθηκεύοντας κάποιες από τις γραπτές εργασίες του 
αλλά και διάφορα κείμενα ή οπτικοακουστικό υλικό που τον εκφράζουν. Επίσης, στο 
Προφίλ δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να επικοινωνήσει με τον καθηγητή του 
αλλά και τους υπόλοιπους συμμαθητές του μέσω μίας φιλικής προς το χρήστη 
εφαρμογής ασύγχρονης επικοινωνίας. Τέλος, εδώ ο χρήστης ενημερώνεται για τον 
αριθμό των κλειδιών που έχει κερδίσει για την απελευθέρωση του Μάγου αλλά και 
για τα «μετάλλια» που λαμβάνει όταν επιτυγχάνει συγκεκριμένους στόχους. Για 
παράδειγμα, η καλύτερη επίδοση/σκορ ενός χρήστη στην έκθεση του δίνει το 
μετάλλιο του ‘Άριστου συγγραφέα’, μετάλλιο που μπορεί να χάσει αν κάποιος άλλος 
χρήστης επιτύχει περισσότερους πόντους σε αυτήν την κατηγορία.  
 Αυτή η πρωτοποριακή λογική ανταγωνιστικού παιχνιδιού, την οποία η ομάδα 
εργασίας εμπνεύστηκε από τη σύγχρονη τάση στα computer games, παρέχει επιπλέον 
κίνητρο στους μαθητές για εμπλοκή στη διαδικασία μάθησης. Επιπλέον, σύμφωνα με 
τα αποτελέσματα ερευνών σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης (Little 2004, 
Schwienhorst 2007), η παρακολούθηση της εξέλιξης από τον ίδιο τον μαθητή (self 
monitoring) και η δημιουργία portfolio με τις ατομικές του εργασίες δρουν θετικά 
στη διαδικασία εκμάθησης της γλώσσας, καθώς τον βοηθούν να αυτοαξιολογείται και 
να ορίζει ο ίδιος τους προσωπικούς του στόχους μέσα στα πλαίσια της 
αυτορυθμιζόμενης μάθησης.  
 Το Περιοδικό αποτελεί και αυτό επικουρική εφαρμογή. Εδώ ο καθηγητής μπορεί 
να δημοσιεύει εργασίες των μαθητών του αφού τις επιλέξει από το Portfolio τους. Η 
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δυνατότητα αυτή προσδίδει αυθεντικότητα στη διαδικασία παραγωγής λόγου και 
ενισχύει τα κίνητρα για εμπλοκή των μαθητών στη διαδικασία μάθησης, μιας και 
γίνονται οι ίδιοι δημιουργοί και χρήστες των σελίδων τους. 
 
Εικ. 7: Το προφίλ του μαθητή 
 

 
 
 
4. Τεχνική υλοποίηση 
 
4.1 Τεχνικά χαρακτηριστικά
 
Καινοτόμο χαρακτηριστικό του ΗΜΠ είναι η φιλικότητα προς τον χρήστη. Το 
γραφικό περιβάλλον, η δημιουργία υποστηρικτικών εργαλείων και χαρακτήρων-
βοηθών, όπως και η ενσωμάτωση ορισμένων ειδικών λειτουργιών (π.χ. ταυτόχρονη 
παρουσίαση κειμένου και λεξιλογίου) καθιστούν το ΗΜΠ ιδιαίτερα προσιτό στον 
χρήστη. 
 Ως προς τις τεχνικές προδιαγραφές, το ΗΜΠ χρησιμοποιεί λογισμικό ανοιχτού 
κώδικα (Java – Java FX2). Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται και ανακτώνται από μια 
online βάση δεδομένων, ενώ ένας μηχανισμός επικαιροποίησης μεταφορτώνει κάθε 
φορά την πιο πρόσφατη έκδοση της εφαρμογής.  
 Η καινοτομία του ΗΜΠ έγκειται επίσης στο ότι είναι επεκτάσιμο. Νέες ασκήσεις 
και κείμενα μπορούν να προστεθούν ανά πάσα στιγμή από τον διαχειριστή, και να 
ενσωματωθούν άμεσα και απρόσκοπτα στην πλατφόρμα. Επιπλέον, το περιβάλλον 
μπορεί εύκολα να αξιοποιηθεί για τη διδασκαλία/εκμάθηση και άλλων γλωσσών, με 
ελάχιστες μόνο παρεμβάσεις. 
 
 
4.2 Κατηγορίες εφαρμογών
 
«Τα 7 Κλειδιά του Δράκου» περιλαμβάνουν τρεις επιμέρους κατηγορίες εύχρηστων 
εφαρμογών: 
1| την πλατφόρμα του χρήστη, η οποία περιέχει τα κείμενα και τις ασκήσεις, 
2| την πλατφόρμα του εκπαιδευτικού (Εικ. 8), η οποία περιλαμβάνει: 

 τη δημιουργία νέου λογαριασμού για τους χρήστες, 
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 την εποπτεία της επίδοσης του/της μαθητή/-τριας στις ασκήσεις κλειστού 
τύπου, 

 τη διόρθωση εκθέσεων, 
 την ανάρτηση επιλεγμένων εργασιών των μαθητών/-τριών στο 

ηλ.περιοδικό,  
 την επικοινωνία με τους/τις μαθητές/-τριες μέσω ηλ.μηνυμάτων. 

3| την πλατφόρμα του διαχειριστή, που αφορά: 
 δημιουργία λογαριασμών για τους εκπαιδευτικούς,  
 διόρθωση/τροποποίηση κειμένων και ασκήσεων, 
 προσθήκη νέου υλικού, 
 επικοινωνία μεταξύ διαχειριστή και εκπαιδευτικών, 
 ανάρτηση ανακοινώσεων. 

 
Εικ. 8: Η πλατφόρμα του εκπαιδευτικού 

 
 
 Η ιεραρχική δομή με βάση την οποία διαρθρώνονται οι παραπάνω τρεις τύποι 
εφαρμογών περιγράφεται σχηματικά στην Εικ. 9:  
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Εικ. 9: Ιεραρχική δομή εφαρμογών μαθητή-εκπαιδευτικού-διαχειριστή 
 

 
 
 
5. Υλικό που χρησιμοποιήθηκε 
 
To υλικό κατασκευάστηκε εξολοκλήρου από την ομάδα εργασίας. Κάποια από τα 
κείμενα είναι εμπευσμένα από παραδοσιακές ιστορίες της κάθε γλώσσας, αλλά σε 
κάθε περίπτωση είναι προσαρμοσμένα στο εκάστοτε γλωσσικό επίπεδο. Τα γραφικά, 
τα βίντεο και τα ηχητικά αρχεία είναι επίσης κατασκευασμένα από την ομάδα 
εργασίας. 
 
 
6. Επιλογικά 
 
Όπως αναφέρθηκε παραπάνω, βασικός στόχος του ΗΜΠ είναι να ενισχύσει τη 
διδασκαλία της μητρικής γλώσσας των αλλοδαπών και παλιννοστούντων μαθητών/-
τριών που φοιτούν στα ελληνικά σχολεία με απώτερο σκοπό την ενδυνάμωση της 
πολιτιστικής τους ταυτότητας και της γνωστικής τους προόδου. Η απώλεια της 
μητρικής γλώσσας αφαιρεί τη δυνατότητα να ενδυναμώσουν την εικόνα τους για τον 
κόσμο και τους αποξενώνει από τα κοινωνικά δίκτυα της εθνικής τους κοινότητας. 
Επομένως, το ΗΜΠ απευθύνεται σε κοινωνικά ευάλωτες ομάδες με στόχο την ένταξή 
τους στον κοινωνικό ιστό. Τα σημαντικότερα αποτελέσματα που αναμένονται από 
την εφαρμογή του ΗΜΠ είναι: (α) να βοηθήσει τον (δυνάμει) δίγλωσσο μαθητή να 
καλλιεργήσει τη γλώσσα καταγωγής του χωρίς να βρίσκεται ο ίδιος απαραίτητα σε 
χώρο διδασκαλίας της γλώσσας και χωρίς να επιβαρύνεται οικονομικά η οικογένειά 
του, (β) να εμπλουτιστεί με επιπλέον καινοτόμα στοιχεία και γλώσσες. 
 Έχει υποστηριχθεί (Chapelle 2001, Beatty 2003, Hubbard 2009) ότι τα πολυμέσα 
ως διδακτικά εργαλεία βοηθούν σημαντικά στη δημιουργία ενός ποιοτικότερου 
περιβάλλοντος γλωσσικής εκμάθησης και ενισχύουν τους/τις μαθητές/-τριες στην 
ανάπτυξη θετικών προσδοκιών και ισχυρών κινήτρων γι’ αυτήν. Ειδικότερα, το 
ΗΜΠ: 
 Απευθύνεται σε αλβανόφωνους/ρωσόφωνους πληθυσμούς ανά τον κόσμο και 

μπορεί εύκολα να προσαρμοστεί στις ιδιαίτερες γλωσσικές τους ανάγκες (π.χ. 
εκμάθηση Αλβανικής σε παιδιά με βασική γλώσσα τη Γερμανική).  
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 Καθώς το λογισμικό μπορεί να προσαρμοστεί σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα, 
ιδιαίτερα αυτές που είναι λιγότερο διαδεδομένες, αποτελεί ένα παράδειγμα 
καλής πρακτικής που μπορεί να συμβάλει στην ανάπτυξη επαφών πέρα από τα 
εθνικά σύνορα και να συνεισφέρει στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων 
για την κατανόηση άλλων πολιτισμών.  
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Abstract 
 
The purpose of this paper is to describe some of the many functions fulfilled by 
(in)equality comparison expressions in Modern Greek and to extend the catalogue of 
these expressions to encompass other items that have never been previously 
considered (in)equality expressions.  
 
Keywords: comparison, subordinators, prepositions, pragmatic functions, illocution, 
manner, focus 

 
 

1. Introduction 
 
Comparative expressions are a very complex category that includes a very large 
number of different and heterogeneous constituents. For example, if we take as our 
starting point comparative subordinate clauses we shall see that there are some 
problems in the way they have been classified. 

a) Some grammars use the label manner to refer to clauses headed by όπως, καθώς 
(‘as’, ‘like’) and other similar subordinators. This label refers to a clear-cut semantic 
function, but it only covers a small part of all the possible uses of these comparative 
clauses.2 

b) Other grammars prefer the label comparative, but comparison is not a semantic 
function or role, but rather a cognitive operation of equation. Besides, this label seems 
to be restricted to subordinate clauses and is never applied to other kinds of 
constituents (nominal phrases, adverbs or prepositional phrases). 

c) Apart from subordinate clauses, there are other kinds of constituents that may 
convey the same or similar meanings; generally, these are absent from grammars or 
classified in a different way from comparative clauses (that is, not as constituents 
fulfilling the same function as comparative clauses). 

The following table shows the odd position of the label comparison/comparative 
among other functions. Whereas there are functions like time, cause, condition and so 
on, and these functions can be conveyed through different means (subordinate 
clauses, NPs, adverbs or PPs), the term comparative (in the sense of (in)equality 
comparison) seems to be restricted to subordinate clauses and normally no other kinds 
of constituents receive this label. 

                                                           
1 This paper has been written within the framework of the research projects “Funciones y marcas del 
griego moderno” (HUM2007-61974) and “Corpus Morfológico y Formación de Palabras en Griego 
Moderno” (FFI2012-31567) financed by the Spanish Ministry of Science and Innovation. I want to 
express my gratitude to Hartley Ferguson for making my English more understandable. 
2 Most works on Greek and English classify these clauses as manner or comparison subordinates 
(Cleris et al. 2005: § 737 «τρόπος», 739 «παρομοίωση»; Holton, Mackridge & Philippaki-Warburton 
1997: § 5.3.8 «adverbial clauses of manner», § 5.4.2.2 «correlative comparison», § 5.4.2.3 «equation»; 
Mackridge 1985, 271 «clauses of manner»; for English see Quirk et al. 1985: § 15.50 «clauses of 
similarity and comparison»). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1483-1494. Rhodes: University of the Aegean.
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Function Constituents 

 Subordinate NP Adverb PP 
Time (Time) όταν, ενώ 

… 
το απόγευμα … νωρίς … στις πέντε … 

Cause (Causal) γιατί, 
αφού … 

  εξαιτίας + Gen. … 

Condition (Conditional) αν, 
σε περίπτωση που 

… 

 αλλιώς … σε περίπτωση + Gen. 
… 

Concession (Concessive) 
παρόλο που … 

  παρά + Ac., με + Ac. 
… 

Purpose (Purpose) για να 
… 

  για + Ac. … 

… … … … … 
? (Comparative/ 

Manner) όπως, 
καθώς, σαν να … 

? ? ? 

 
The purpose of this paper is to describe some of those functions or roles displayed 

by comparative clauses in Modern Greek3 and to extend the repertoire of comparative 
expressions to other kinds of constituents beyond subordinate clauses. 

Due to the usual space limitations the content of this paper is restricted in two 
ways. 

 
a) It is restricted to cases where the comparative element (see COMP) modifies a 

verb or sentence(see S, first example), but not a nominal phrase or other 
constituents(see NP, second example), as in the examples below: 

 
(1)  [I would like to paint [like Rembrandt]COMP ]S 
(2)  [A man [like Rembrandt]COMP ]NP 
 
b) It is restricted to cases where comparative structures express equality or 

inequality, but not superiority or inferiority. Therefore examples such as the following 
are excluded from this paper. 

 
(3)  [I would like to paint [better than Rembrandt]COMP ]S 
 
A full account of comparison will have to take into account all of the above cases, 

but this task falls out of the scope of the present article. 
The article is organized as follows: (i) sections 2-4 discuss some of the functions 

fulfilled by comparative expressions and some of their features (mainly their 
behaviour under negation and the existence of parallel inequality expressions); (ii) 
section 5 presents some conclusions and a preliminary general view of(in)equality 
expressions in Modern Greek. The findings of this article can then be extended to 
other languages.4 
 
 
 
                                                           
3 Most examples are taken from the Hellenic National Corpus (hence HNC) unless otherwise stated. 
4 For a similar treatment of Ancient Greek and Latin see Revuelta (2006, 2007b and 2002). Modern 
Greek “comparative” expressions are discussed in Revuelta (2007a). 
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2. Manner 
 

The most evident meaning of comparative markers is the expression of manner as in 
the following examples of σαν5 and όπως: the first operates as a preposition, whereas 
the second one heads a subordinate clause. Both structures establish the identity 
between the manner in which two States of Affairs (SoAs) take place: the SoA 
referred to by the main clause and the SoA implied by the comparative structure. 

 
(4) Ο Σεζάν ήθελε να ζωγραφίσει σαν τον Ντελακρουά. (‘Cezanne wanted to 

paint like Delacroix’, ΤΟ ΒΗΜΑ: B13426C091 25/11/2001: 43) 
 a. Cezanne wanted to paint in a manner X 
 b. Delacroix painted in a manner Y 
 c. XMANNER = YMANNER 
 
(5)  Μπα, εγώ ζωγραφίζω όπως μου έρθει! (‘I paint as it pleases me’, HNC 

903390) 
 a. I paint in a manner X 
 b. It pleases me to paint in a manner Y 
 c. XMANNER = YMANNER 

 
 
2.1 Syntactic differences 

 
Comparative markers connect two States of Affairs (SoA) that can be similar or 
completely different. Markers differ in this regard. Prepositional Phrases like σαν 
impose that both States of Affairs be identical except for the subject (see the next 
example) and sometimes the object:  

 
(6)  Συμπεριφέρεται σαν ένα μικρό παιδάκι (‘He behaves like a small child’, HNC 

395843) 
 
In contrast, conjunction-like elements like όπως allow wider differences between 

both SoAs. They can also compare the way two different subjects carry out the verbal 
action: 

 
(7) Ένα άτομο δεν συμπεριφέρεται όπως ένας πλανήτης (‘A person does not 

behave like a planet’, HNC 1391769) 
 
Additionally, they can compare the way two SoAs are carried out in different 

temporal occasions or in two different places, as illustrated in examples 8 and 9. 
 
(8)  Αν η αγορά συνεχίσει να συμπεριφέρεται όπως τους δύο τελευταίους μήνες… 

(‘If the market keeps behaving like the last two months …’, HNC 891338) 
(9)  Τώρα ανησυχεί μήπως το κοινό του συμπεριφερθεί όπως στις συναυλίες του 

(‘Now he fears that his public may behave asin his concerts’, HNC 739689) 
 
With subordinating structures the elements common to both States of Affairs are 

                                                           
5 For the use of σαν in distribution with ως see Katsimali (2004); for a full account of σαν see 
Τσαμαδού-Jacoberger (1989), Revuelta (2007a) introduces in the equation the preposition για 
χρησιμεύει ως/σαν/για). 
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elliptic or must be elliptic most of the times, as in the following paraphrase of 
example 8(see the constituents between brackets): 

 
(8b) Αν η αγορά συνεχίσει να συμπεριφέρεται όπως [αυτή συμπεριφέρθηκε] τους 

δύο τελευταίους μήνες (‘If the market keeps behaving as [it has behaved] in the last 
two months …’, HNC 891338) 

 
The question whether these elements are really elliptic and can or cannot be 

restored is too complex to be discussed in this article. I will just point out the oddity 
of both the previous paraphrase and its translation into English. At the very least, 
comparative clauses with no elliptic constituents seem to be marked in comparison 
with their counterparts with elliptic constituents. 
 
 
2.2 Inequality markers 

 
Some markers are specialized forexpressing manner inequality: for example 
διαφορετικά (από) (‘unlike/differently from’) in Modern Greek. So, unlike the next 
two examples where σαν and όπως convey that both SoAs take place in the same 
way(two entities or groups of entities live in the same way), in the third example 
διαφορετικά από conveys the opposite meaning(the entities live in a different way): 

 
(10) Ζούσε όπως όλοι οι νέοι τότε της υψηλής κοινωνίας της Αμερικής (‘He lived 

like the youngsters of that time in the American upper class’, HNC 677219) 
(11) Η ρωσική επανάσταση είχε νόημα για τους μουζίκους, που ζούσαν σαν τα 

ζώα. (‘The Russian revolution had sense for the moujik, who lived like animals’, 
HNC 1655457) 

(12) Κάποιοι πιστεύουν ακόμα ότι οι καλλιτέχνες ζουν διαφορετικά από τους 
υπόλοιπους ανθρώπους. (‘Some people still think that artists live differently from the 
rest of the population’, HNC 952539) 

 
As we shall see in the next sections, the form of this inequality marker differs from 

one meaning to other. 
 
 
2.3 Negation 

 
One of the characteristics of comparative expressions conveying manner is that they 
become the focus of negation.6 In the following example both SoAs take place, they 
are not affected by the negation. What is negated is the identity of the manner in 
which both of them take place. The players and the Brazilians do both play, but they 
do not do so in the same way: 

 
(13) «Οι παίκτες […] δεν θα παίξουν ποτέ σαν τους Βραζιλιάνους». (‘The 

players […] will never play like the Brazilians’, HNC 695912) 
  a. The players will play in a manner X 
  b. The Brazilians play in a manner Y 
  c. XMANNER ≠ YMANNER 

                                                           
6 See Dik et al. (1981) and Dik (1997: 326-338). 
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3. Focus 
 

The next class of comparative structures is more interesting. In14 we have an example 
belonging to the meaning discussed in the previous section where the comparative 
structure compares the manner in which two entities eat. They do so in the same way: 

 
(14) Τρώει, τάχα, σαν λύκος! (‘Perhaps he eats like a wolf’, HNC 774747) 
  a. A eats in a manner X 
  b. A wolf eats in a manner Y 
  c. XMANNER = YMANNER 
 
On the other hand, in 15 a different comparison is established. What is compared is 

not the way in which two States of Affairs happen, but rather what is asserted about 
two entities: both Thessaloniki and Chronos do the same. The speaker comments that 
both of them eat their children: 

 
(15) Η Θεσσαλονίκη έχει ένα μεγάλο ελάττωμα: σαν τον Κρόνο τρώει τα παιδιά 

της … (‘Thessaloniki has a big defect: like Chronos, it eats its children’, ΤΟ ΒΗΜΑ: 
B13426A541 25/11/2001: 79-80) 

  a. Thessaloniki does XCOMMENT (assertion) 
  b. Chronos does YCOMMENT (presupposition) 
  c. to do XCOMMENT = to do YCOMMENT = to eat one's children 
 
In this case, comparative structures operate upon the Informational Structure of the 

Sentence, that is, on the topic-comment or theme-rheme parts into which a sentence 
can be decomposed from an informative point of view.7 

The same applies to the next two examples with όπως. The first one compares the 
manner in which two States of Affairs take place: the subjects speak in the same way 
(manner). In contrast, the second compares the information provided about the topic, 
Mrs. Papandreou, with that presupposed about the Prime Minister: both politicians do 
the same; they speak about the many billions paid by the Greek State to the DEKO. 

 
(16) Μιλάς όπως οι δημοσιογράφοι (‘You speak like journalists do’, HNC 

476092) 
  a. You speak in a manner X 
  b. Journalists speak in a manner Y 
  c. XMANNER = YMANNER 
(17) Πάντως, η κ. Παπανδρέου, όπως και ο πρωθυπουργός, μίλησε για τα πολλά 

δισεκατομμύρια που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός στις ΔΕΚΟ (‘Mrs. Papandreu, 
like the Prime Minister, spoke about the many billions paid by the Greek State to the 
DEKO’, HNC 1263124) 

  a. Mrs. PapandreuTOPIC did XCOMMENT …(assertion) 
  b. The Prime MinisterTOPIC did YCOMMENT(presupposition) 
  c. To do XCOMMENT = To do YCOMMENT = to speak about the many billions 

paid by the Greek State to the DEKO 
 
This value of additive8 focus is displayed not only by όπως (και), but also by other 

                                                           
7 For the Information Structure of the sentence see Lambrecht (1994). 
8 There are some pragmatical differences between this focusing use of comparative expressions and 
more prototypical additive focusing expressions (see König 1991 and Dik et al. 1981). This issue 
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comparative expressions like καθώς και, as illustrated in example 18: 
 
(18) Γράφοντας ειδικότερα για το Γεράσιμο Μαρκορά (1828-1911) παρατηρεί ότι 

ο ποιητής αυτός, καθώς και άλλοι Επτανήσιοι, ο Πολυλάς και ο Καλοσγούρος, 
διακρίνει "το αφύσικον περιτύλιγμα της γλώσσης εντός των νεκρών τύπων της 
αρχαίας". (‘Writing about Gerasimo Marcora (1828-1911) he remarks that this poet - 
like other Heptanesian poets, e.g. Polilás and Kalosguros - is able to see the artificial 
presentation of the language within the dead types of Ancient Greek’, HNC 343219) 

  a. Gerasimos Marcoras is able to see  … (assertion) 
  b. Other poets are able to see … (presupposition) 

 
 
3.1 Focus vs. coordination 

 
These and other comparative focusing constructions seem to develop into 
coordinating structures both in Greek and many other languages from a diachronic 
point of view, as shown in examples 19 and 20 (Greek) and 21 (English and 
Spanish):9 

 
(19) Όλη η βρετανική αντιπροσωπεία, ο Αμερικανός, ο Ρώσος καθώς και ο 

Γάλλος σηκωθήκαμε. (‘The whole British delegation, the American, the Russian as 
well as the French, stood up’, HNC 738350) 

(20) Η δύναμη των γραπτών του Όργουελ ήταν τέτοια που τον διεκδίκησε τόσο η 
Αριστερά όσο και η Δεξιά, για τους δικούς τους λόγους. (‘The strength of Orwell's 
writings were claimed by both the Left and the Right, each for different reasons’, ΤΟ 
ΒΗΜΑ: B13791S062 16-02-2003: 22-23) 

(21) a. I am studying biology and chemistry, as well as history 
  b. Estoy estudiando biología y química, así como historia 
 
However, there is a subtle, but relevant difference between the focusing 

expressions and the use of coordinating comparative structures: focusing structures 
presuppose that the information asserted about the topic is valid for the entity they 
introduce; in contrast, coordinating structures convey this information as an assertion 
and not as a presupposition. This difference is sometimes reflected in the verbal 
agreement: when the topic is a singular subject, the focusing meaning does not impose 
plural agreement, whereas the coordinating value imposes a plural agreement of the 
verb, as in the following case. 

 
a) Coordination (multiple assertions) 
(22) Ο Γενοβέλης όπως και ο Παναγιωτόπουλος μίλησαν για νέα ατομικά 

ρεκόρ (‘Both Ginovellis and Panagiotopoulos spoke about new personal records’, 
HNC 1846025) 

  a. Ginovellis did XCOMMENT … (assertion) 
  b. Panagiotopoulos did YCOMMENT … (assertion) 
  c. XCOMMENT = YCOMMENT = to speak about new personal records 
 
b) Focus (assertion plus presupposition) 

                                                                                                                                                                      
cannot be treated in this article due to lack of space. 
9 See Revuelta (2002, 2007b) for Latin and Ancient Greek. 
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(23) (=17) Πάντως, η κ. Παπανδρέου, όπως και ο πρωθυπουργός, μίλησε για τα 
πολλά δισεκατομμύρια που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός στις ΔΕΚΟ (‘Mrs. 
Papandreu, like the Prime Minister, spoke about the many billions paid by the Greek 
State to the DEKO’, HNC 1263124) 

  a. Mrs. PapandreuTOPIC did XCOMMENT … (assertion) 
  b. The Prime MinisterTOPIC did YCOMMENT (presupposition) 
  c. To do XCOMMENT = To do YCOMMENT = to speak about the many billions 

paid by the Greek State to the DEKO 
 
Although there are many examples of coordination with όπως, they are by far 

much more frequent with καθώς και; on the other hand, the focus cases are more 
frequent with όπως than with καθώς και. The reasons for this difference in frequency 
need further research. 
 
 
3.2 Inequality markers 

 
Unlike manner comparative expressions, whose inequality form is rather διαφορετικά 
(από) (‘differently (from)’), focusing markers have as their most frequent negative 
counterpart σε αντίθεση με (‘unlike/in contrast to’). In example 24, as we have seen 
before, the information asserted about the subject (Mrs. Papandreou) is compared 
with that presupposed about the Prime Minister (focusing meaning): both speak about 
the many billions paid by the Greek people. In contrast, in example 25 the information 
asserted about the main character is presupposed not to hold true for the other 
characters (see the negative meaning postulate at 25b). Therefore the PP σε αντίθεση 
με behaves as the negative version of the focusing combination όπως (και): 

 
(24) (=17) Πάντως, η κ. Παπανδρέου, όπως και ο πρωθυπουργός, μίλησε για τα 

πολλά δισεκατομμύρια που έχει πληρώσει ο ελληνικός λαός στις ΔΕΚΟ (‘Mrs. 
Papandreu, like the Prime Minister, spoke about the many billions paid by the Greek 
State to the DEKO’, HNC 1263124) 

  a. Mrs. Papandreu spoke about the many billions spent by … (assertion) 
  b. The Prime Minister spoke about the many billions spent by … 

(presupposition) 
(25) Ο πρωταγωνιστής, σε αντίθεση μ' όλους τους άλλους, μιλάει... σιωπώντας. 

(‘Unlike the other characters the main character speaks by keeping silent ’, HNC 
1648376) 

  a. The main character speaks by keeping silent (assertion) 
  b. The other characters do NOT speak by keeping silent (presupposition) 
 
Here are another couple of examples with the verb αγαπάω (‘to love’): 
 
(26) Κοιτάξτε, είμαι Έλληνας και όπως όλοι οι Έλληνες αγαπάω τη χώρα μου. 

(‘Look, I am a Greek and as all Greeks I love my country’, HNC 414442) 
  a. I love my country (assertion) 
  b. All Greeks love their country (presupposition) 
(27) Το κοινό αγαπάει το Ολντ Βικ, σε αντίθεση με τον Τύπο. (‘In contrast to the 

press the public loves Old Vic’, HNC 2532029) 
  a. The public loves Old Vic (assertion) 
  b. The press does NOT love Old Vic (presupposition) 
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Here we see a new difference between manner and focusing comparative 

expressions: each one has a different inequality marker. 
 
 
3.3 Negation 

 
The different behaviour under negation shows that both the manner and the focusing 
uses of the same structures are different. As we saw above, when operating as manner 
expressions, they are the sentence focus and therefore affected by negation: 

 
(28) (=13) «Οι παίκτες […] δεν θα παίξουν ποτέ σαν τους Βραζιλιάνους». (‘The 

players […] will never play like the Brazilians’, HNC 695912) 
  a. The players will play in a manner X 
  b. The Brazilians play in a manner Y 
  c. XMANNER ≠ YMANNER 
 
In this example the negation does not affect the SoAs (the players and the 

Brazilians play), but the identity of the manner in which they take place (see meaning 
postulate c). 

As we see below, focusing comparative markers are not focused themselves, and 
negation can fall within or outside their scope, but it cannot affect them, as in the 
following examples. In 29 the negation is outside the scope of the comparative 
expression (see the brackets) and therefore it is not included in the presupposition: 
Anderson suffers from ‘basketball anorexia’, but the subject of the main clause does 
not. Instead in 30 the negation is within the scope of the comparative expression (see 
the brackets), and the presupposition includes it: both modernization and 
development, as well as Godot, never arrive.10 

 
(29) Τουλάχιστον δεν [ πάσχει από μπασκετική ανορεξία, σαν τον Άντερσον ]! 

(‘At least he does not suffer from ‘basketball anorexia’ like Anderson’, HNC 
1686832) 

  a. A does not suffer from basketball anorexia (assertion) 
  b. Anderson suffers from basketball anorexia (presupposition) 
(30) Ο "εκσυγχρονισμός" και η "ανάπτυξη" [δεν έρχονται ποτέ, σαν τον 

"Γκοντό" του Μπέκετ]. (‘"Modernization" and "development" never arrive, like 
Beckett's "Godot"’, HNC 1024165) 

  a. "Modernization" and "development" never arrive 
  b. Beckett's "Godot" never arrives 
 
Examples 31 and 32 are parallel cases, but both comparative structures are headed 

by όπως, which proves that scope differences can be independent from the selected 
comparative marker. 

 
(31) Η επιρροή της κ. Ράις στην κυβέρνηση δεν [είναι θεσμική , όπως του κ. 

Ράμσφελντ]. Προέρχεται από την εμπιστοσύνη του προέδρου. (‘Mrs. Rice's influence 
                                                           
10 As professor Tsangalidis has pointed out to me, theoretically both examples in their written form 
could be interpreted in both ways. However prosodic patterns and our knowledge of the world provided 
by the context trigger just one of both interpretations. It cannot be forgotten that language is an oral 
product and that its written form is but a pale representation of language and not the language itself. 
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on the government is not institutional like Rumsfeld's’, HNC 51243) 
  a. Mrs. Rice's influence on the government is not institutional (assertion) 
  b. Mr. Rumsfeld's influence on the government is institutional 

(presupposition) 
 
(32) Η Ελλάδα αναφέρεται ότι [δεν έχει εφαρμόσει - όπως και το Βέλγιο - 

συνολικά 64 οδηγίες]. (‘Greece reports that, like Belgium, it has not applied 64 
directives’, HNC 626257) 

  a. Greece has not applied 64 directives (assertion) 
  b. Belgium has not applied 64 directives. (presupposition) 
 
 

4. Attitudinal remarks 
 

The third case I am going to discuss in this article (but not the last possible one) is 
what could be labelled attitudinal remarks. Under this label I include all those 
comparative structures that express an epistemic or deontic comment about the 
content of the main clause. The possible fact expressed by the main clause is assigned 
to the set of ideas, beliefs (epistemic) or desires, hopes (deontic), and so on, of the 
logical subject of the comparative structure, as in examples 33 and 34. In example 33, 
the comparative clause assigns the sentence content to the historian 
Huizinga(epistemic remark) and in example 34 the comparative sentence assigns the 
sentence content to the hopes of all the Greeks (deontic remark). 

 
(33) Ο πολιτισμός είναι αντίθετος της φύσης, όπως λέει ο Χουιζίνγκα. 

(‘Civilization is the opposite of nature, as Huizinga says’, HNC 352421) 
  a. Culture is the opposite of nature (= Y) 
  b. Huizinga says Y 
(34) Εκεί τώρα, όπως όλοι ελπίζουν, η Ελλάδα θα γίνει ξανά παραγωγός χρυσού 

(‘There now, as everybody hopes, Greece will again become a gold producer’, HNC 
1040379) 

  a. Greece will again become a gold producer (= Y) 
  b. Everybody hopes Y 

 
 
4.1 Inequality markers 

 
Unlike the two previous classes of comparative expressions(manner and focusing 
uses), in this case inequality can be conveyed by prepositional phrases headed by 
παρά (‘in contrast to/against’) and other means. In example 35 the expression παρά τις 
ελπίδες της Κυβέρνησης conveys the idea that the main clause content does not belong 
to the government's expectations, unlike what happens with όπως at 36 (= 34). 

 
(35) Παρά τις ελπίδες της Κυβέρνησης, 6 Γάλλοι στους 10 υποστηρίζουν ή 

συμπαθούν τους απεργούς. (‘Against the government's hopes, 6 of every 10 French 
citizens support or sympathize with the strikers’, HNC 1061793) 

  a. 6 of every 10 French citizens support or sympathize with the strikers (= 
Y) 

  b. The government did not expect Y 
(36) (=34) Εκεί τώρα, όπως όλοι ελπίζουν, η Ελλάδα θα γίνει ξανά παραγωγός 
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χρυσού (‘There now, as everybody hopes, Greece will become again a gold producer’, 
HNC 1040379) 

  a. Greece will become again a gold producer (= Y) 
  b. Everybody hopes Y 

 
 
4.2 Negation 

 
As in the previous case (focusing use), but unlike manner comparative structures, 
negation can be within (example 37) or outside (example 38) the scope of attitudinal 
comparative expressions(see the brackets), but it does not affect the comparative 
expression itself:  

(37) Η εξουσία [δεν είναι πάντα αφροδισιακό στοιχείο, όπως λέει το βιβλίο]. 
(‘Power is not always an aphrodisiac element, as the book says ’, HNC 520390) 

  a. Power is not always an aphrodisiac element 
  b. The book says [that power is not always an aphrodisiac element] 
(38) Τα κεφάλαια δεν [είναι εκατοντάδες εκατομμύρια, όπως είπε ένας 

υπουργός], αλλά σίγουρα είναι μεγάλα. (‘The funds are not hundreds of millions, in 
contrast to what a minister has said ’, HNC 46078) 

  a. The funds are not hundreds of millions 
  b. A minister has said that [the funds are hundreds of millions] 

 
 
5. Conclusions 

 
Despite the sketchy presentation, the data can be used to draw some provisional 
conclusions. 

1) Comparative structures of equality and inequality can be used to express 
manner, but they convey many other meanings as well, such as degree, quality, focus, 
attitudinal/illocutional remarks and coordination. 

2) Comparative structures can be treated as a coherent class. Their different 
meanings can be explained by many factors, as for example the sentence layer they 
operate upon.11 First, they can be part of the State of Affairs and express manner. 
Second, they can operate upon the Information Structure of the Sentence and mark 
different kinds of foci. Third, they can operate upon the Possible Fact referred to by 
the whole sentence and assign its content to somebody's beliefs (epistemic) or wishes 
(deontic). 

3) There are many more comparative markers than the usual suspects discussed in 
most grammars. I have included more for further consideration. See, for example, the 
inequality markers διαφορετικά από (‘unlike’), σε αντίθεση με/προς (‘unlike/in 
contrast to’), αντίθετα (‘instead’), παρά (‘in contrast to/against’). These inequality 
markers are parallel to other negative versions of positive functions: for example, 
without is the negative counterpart of comitatives like with, on one hand, and 
malefactives are negative versions of benefactives (see Revuelta 2013a, b). 

4) The different uses of the same marker have syntactic reflections, as for example 
their behaviour under negation (see the last row of the table below): a) some of them 
can be the the focus of sentence negation, whereas others cannot; b) some can be 
within or outside negation scope. Therefore the provisional classification provided in 

                                                           
11 For the use of the same expression on different layers see Dik, S.C. et al. (1990). 



[  1493  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α
 

 

 

this article is linguistically motivated. 
To sum up my paper, (in)equality comparative structures are more numerous and 

complex than usually supposed and deserve further research. This paper is just a first 
approach. The following table summarizes most of the information provided in this 
paper. 

 
 Functions Other 
Sentence layer ⇒ State of Affairs Information 

Structure 
Proposition/Possible Fact  

Word Class ⇒ Argument/Adjunct Ad-/Disjunct Disjunct Coordination 
Function ⇒ MannerDegreeQuality Focus Metalinguistic remarks  
     Attitudinal Illocution  
καθώς    καθώς((επίσης) 

και) 
+ + καθώς(επίσης) και

με/κατά τον τρόπο που, με
διαφορετικό τρόπο απ' ό,τι 

+       

όπως +   όπως(και 
(επίσης)) 

+ + όπως(επίσης) και 

σαν +  + +    
λες και, σαν να, σάμπως να +       
(τόσο …) όσο  +     τόσο … 

όσο((επίσης) και) 
ως   + + +   
διαφορετικά από +       
σε αντίθεση με/προς //αντίθετα    +    
παρά     + +  
Negation:  
1) Focus 
2)Within/Outside scope   

Focus Focus   Within/OutsideWithin/Outside
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Abstract 
 
Every word has a basic meaning and it has different senses depending on the context 
they are used in. These new senses can be explained by the action of contextual 
factors and, according to the Greek-Spanish Dictionary of New Testament (DGENT), 
can be of different types: morphological, syntactic, semantic, stylistic or extratextual. 
Most of them have influence on the adjective, especially the morphological one, 
because of the close relation between adjective and substantive. This paper aims to 
describe and exemplify the contextual factors that affect the adjective in the New 
Testament corpus, according to this Dictionary.  
 
Keywords: adjective, change of meaning, contextual factor(s), Greek-Spanish
Dictionary of New Testament 
 
 
1. Introduction 
 
It is a scholarly consensus that every word of a language has a basic or lexical 
meaning; but, it is possible to find different senses for one word added to the basic 
one depending on other words they are joined with in the sentence or on the context 
they are used in the utterance (Rodón 1971: 392-393). According to Redondo (2014), 
this semantic change “consists of the alteration of the relationship between a given 
word and the set of referents such a word may denote”. These new senses are 
collected in the list of translations (glosses) given by dictionaries. However, the lexica 
just translate the word without explaining the reasons for these changes. 
 The Diccionario Griego-Español del Nuevo Testamento (DGENT) (i.e., Greek-
Spanish Dictionary of the New Testament) fills in the gap, providing the user with the 
contextual factor (the cause) that rises new senses. We are aware that this is only 
possible when we work with a fixed corpus. Otherwise, it entails a great difficulty due 
to the development of the language. 

This paper will briefly explain the contextual factors we have found in the DGENT 
and which of them affect more frequently the adjective in the New Testament. 

 
 

2. The Contextual Factors 
 
As Hanks (1992: 232) points out, “it is a truism that the meaning of words sometimes 
depends upon the circumstances in which they are used”. These circumstances range 
from grammatical to pragmatic ones, and add to the literal meanings of a word in the 
																																																								
1 This paper has been prepared within the framework of the “Diccionario Griego-Español del Nuevo 
Testamento” Research Programme financed by the Ministry for Science and Innovation. General 
Directive for Programs and Knowledge Transfer 2011-2014 (FFI2011-26124). 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1495-1503. Rhodes: University of the Aegean.
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utterance. But, when we speak about them, referring to them as the “contextual 
factor”, what are we talking about?  

Researchers disagree on the kind of factor that produces the change. So, Rodríguez 
Adrados (1975: 118) summarizes all textual factors in three groups: grammatical or 
syntactical (depending on the relation with the utterance), textual (according to the 
extraverbal context) and pragmatic (in accordance to who speaks and who listens). On 
the same line, other researchers, as Bergs & Diewald (2009: 1), analyse the change of 
meaning according to co-textual and contextual factors. Co-textual factors “refer to 
language internal factors, such as the syntactic or textual environment of a given 
element”, while the contextual ones “refer to language external factors, such as time, 
place, interlocutors and manner”.  

However, there are also some researchers who only consider as contextual factors 
those related to the verbal context –named as contextual (in relation to the verbal 
context and the preceding situation where the word appears), the lexical (in relation to 
lexical or linguistic units) and the grammatical (in relation to the syntactic structures) 
(Robert 2008: 82-83). Although they consider the situation in which the utterance 
takes place, the pragmatic context, as a contextual factor, they tend to think it as a 
manner of specifying the value of a term instead of a real cause of the change of 
meaning. 

We understand by contextual factors the new elements that appear in a given 
context and affect a word’s basic or obvious sense, leading it to take on a new sense 
and/or translation (Muñoz 2010: 103). They can be of different types, listed as follows 
grouped:  

- morphological (gender, number and aspect for nouns; number, tense, mode, 
voice and aspect for verbs),  
- syntactic (the position a certain word has in the sentence; the nature of the 
noun it accompanies where adjectives are concerned) 
- semantic (the specific use made of a word in a certain context) 
- extratextual (everything that embraces the use of a word in, for example, the 
cultural, historical, social, political and religious context) 

 
 Most of these factors have an influence on the adjective, especially the syntactic 
one, because of the close relation between adjective and noun. So, the adjective 
αὐστηρός in its literally sense means ‘rough’ when it qualifies a thing (with this basic 
sense it doesn’t appear in the NT), but describing a person, it transfers the quality of 
roughness to the human personality and behaviour, as in Luke 19,21: ἄνθρωπος 
αὐστηρὸς εἶ you are an austere man. 
 Therefore, we will describe and exemplify the most usual contextual factors that 
affect the adjective in the New Testament corpus, according to the DGENT2. The 
examples will be presented following this structure: firstly, the grammatical level and 
the exact cause which causes the change of meaning in the adjective; secondly, the 
Greek lexeme and a translation of its basic meaning, and thirdly, a series of texts 
where it is possible to see the semantic difference3. 
																																																								
2	The adjectives and the contextual factors will be those that appear in the Alfa and Beta lexemes, 
because the Dictionary has reached to the Delta.	
3 For more examples, cf. the five volumes of the DGENT and D. Romero González, El adjetivo en el 
Nuevo Testamento. Clasificación semántica, Córdoba 2010. For not overwhelming the reader with an 
endless list of verses where each cited lexeme appears, we will choose the more obvious ones and add 
the rest of them as “confer”. Likewise, we will complete the adjectives that share the contextual factor 
in footnotes and refer them to the DGENT. 
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2.1 Morphological level 
 
At this level the change of grammatical number (singular to plural) is the reason why 
one lexeme can have two senses. Up to now there is only one adjective in this group 
and it is ἅπας, but it is most certain that in the future we will find more4. 

So, the adjective ἅπας in singular denotes that the thing or class named [by the 
noun] is ‘taken as a whole’, acting as a collective, as in 1Timothy 1,16: ἐν ἐμοὶ πρώτῳ 
ἐνδείξηται Χριστὸς Ἰησοῦς τὴν ἅπασαν μακροθυμίαν in me first Jesus Christ might 
show all long-suffering; but, on the other hand, if it occurs in plural, it denotes ‘all and 
each one of the things named [by the adjectival companion], without exception’, 
should be considered, functioning as a distributive, as in Luke 21,15: ...οὐ δυνήσονται 
ἀντιστηναι ἢ ἀντειπεῖν ἅπαντες οἱ ἀντικείμενοι ὑμῖν all your adversaries will not be 
able to contradict or resist5. 
 
 
2.2 Syntactic level 
 
This is, without any doubt, the level at most changes of meaning in the adjective take 
place. Due to the high amount of examples, we are going to organize them in smaller 
groups attending to the specific circumstance of the change of meaning. 
 
 
2.2.1 Depending on whether the noun refers to person or thing 
 
First of all, the most frequent case of change of meaning depends on the noun 
qualified by the adjective6. The senses are not drastically different, and indeed, it is 
possible to translate them with the same word, but they have different nuances, which 
are appreciated in the definition of the adjective. 

So, when ἅγιος refers to God, his name or to the Holy Spirit, it denotes an intrinsic 
quality, because the term is considered as ‘holy’ (Jn 17,11), but when it is attributed to 
angels or human beings, realities whose nature isn’t ‘sacred’, it denotes the 
participation of the quality of holiness (Mk 6,20). Also, when ἅγιος is refered to 
places, objects, actions and institutions, it denotes that something has its origen or 
conclusion in God, is choosen by the deity or reserved for his worship (Rom 7,12)7. 

																																																								
4 We consider that the adjectives that indicate quantity (except the numerals) as πᾶς could fit in this 
group.  
5 ἅπας as a collective, cf. Mk 16,15; Lk 3,21; 8,37; 19,37.48; 20,6; 23,1; Acts 25,24; ἅπας as a 
distributive, cf. Mt 24,39; Mk 1,27; 11,32; Lk 4,40; 5,26; 9,15; Act 2,7; 4,31; 5,12.16; 16,3.28; 27,33; 
James 3,2. 
6 Other adjectives are ἀγαθός (sememes 1 and 3, I. 2000: 9-10, 12-17), ἄδηλος (I. 2000: 130-131), 
ἄδικος (I. 2000: 147-148), ἀληθής (II. 2002: 318-321), ἀληθινός (II. 2002: 321-323), ἄλογος (II. 
2002: 369-370), ἄμεμπτος (II. 2002: 403-405), ἀναγκαῖος (II. 2002: 456-457), ἄνομος (III. 2007: 656-
658), ἄξιος (sememes 3 and 4, III. 2007: 712-713), ἀργός (IV. 2010: 1004-1006), ἀσφαλής (IV. 2010: 
1131-1133), ἄφθαρτος (IV. 2010: 1205-1207), ἀχρεῖος (IV. 2010: 1238-1240). 
7 ἅγιος referred to God, cf. Mt 28,19; Lk 1,15.49; 2,26; 12,10.12; Jn 20,22; Acts 1,8; 2,33; 9.31; 10,38; 
Eph 1,13; 1Pe 1,15. ἅγιος referred to angels or human beings, Mk 8,38; Acts 4,27; Rom 1,7; Eph 5,27 
Heb 3,1; 1Pe 1,15. Because of the high frequency of the adjective (233 times), we give only some 
references. ἅγιος referred to places, objects, actions and institutions, cf. Mt 4,5; 24,15; Rom 12,1; 2Pe 
3,11. For more verses, cf. DGENT I. 2002: 66-74. 
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John 17,11: πάτερ ἅγιε, τήρησον αὐτοὺς ἐν τῷ ὀνόματι σου Holy Father, 
keep those through Your name. 
Mark 6,20: εἰδὼς αὐτὸν ἄνδρα δίκαιον καὶ ἅγιον knowing that he was a 
just and holy man. 
Rom 7,12: ὥστε ὁ μὲν νόμος ἅγιος, καὶ ἡ ἐντολὴ ἁγία καὶ δικαία καὶ 
ἀγαθή therefore the law is holy and the commandment holy and just and 
good.

 
The same thing can be applied to βασίλειος. In its basic sense, it could be defined 

as ‘belonging to the king’, when it refers to a material object (Lk 7,25). Attributed to 
humans, the new definition is ‘who shares the dignity and the authority of the king’ 
(1Pe 2,9). 

Lk 7,25: οἱ ἐν ἱματισμῷ ἐνδόξῳ καὶ τρυφῇ ὑπάρχοντες ἐν τοῖς [οἰκοὶς] 
βασιλείοις εἰσίν8 those who are gorgeously apparelled and live in luxury 
are in king’ courts. 
1Pe 2,9: ὑμεῖς δὲ γένος ἐκλεκτόν, βασίλειον ἱεράτευμα you are a chosen 
generation, a royal priesthood. 

 
 Secondly, we find that the complement of the adjective also modifies its meanings. 
So, in an adjective like βλάσφημος, its sense changes when the object of the insult is 
a person or God. In the first case, the basic sense, the adjective signifies someone who 
insults another person and the translation could be ‘slanderous, reviling’ (2Pe 2,11); in 
the second one, the new definition is someone who says irreverent words against God 
and its translation is ‘blasphemous’9. 

2Pe 2,11: ἄγγελοι... οὐ φέρουσιν κατ᾿ αὐτῶν παρὰ κυρίου βλάσφημον 
κρίσιν angels do not bring a reviling accusation against them before the 
Lord.
Acts 6,11: ἀκηκόαμεν αὐτοῦ λαλοῦντος ῥήματα βλάσφημα εἰς Μωϋσῆν 
καὶ τὸν θεόν we have heard him speak blasphemous words against Moses 
and God. 

2.2.2 Use of the adjective in a passive or active sense 
 

There are some adjectives that have a passive sense (ἀγαπητός ‘beloved’), or an 
active sense (ἀψευδής ‘truthful’). But there are also some adjectives that have both 
active and passive senses and they usually, but not always, correspond to the verbal 
adjectives in –τος (Zerwick 82005: 47 §142). The use of one or another sense is 
considered as the contextual factor that explains the change of the meaning10. 

The use of a passive or an active sense can explain the two meanings of ἀδύνατος. 
The lexical meaning, which is the passive sense, denotes ‘lack of strength’, as in Acts 
14,8: τις ἀνὴρ ἀδύνατος ἐν Λύστροις τοῖς ποσὶν ἐκάθητο in Lystra a certain man 

																																																								
8 We have added the noun because in the text the adjective is nominalized. 
9	βλάσφημος to a person, cf. 1Tim 1,13; 2Tim 3,2.	
10 Other adjectives are ἄξιος (sememes 1 and 2, III. 2007: 709-712), ἄπιστος (sememes 3 and 4, III. 
2007: 784-785). 
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without strength in his feet was sitting; however, using it in its active sense ἀδύνατος 
denotes ‘with no possibility to be done’, as in Matthew 19,26: παρὰ ἀνθρώποις τοῦτο 
ἀδύνατόν ἐστιν, παρὰ δὲ θεῷ πάντα δυνατά with men this is impossible, but with 
God all things are possible11.
 Same explanation could be given to the so different meanings of ἀπρόσκοπος: 
‘blameless’ and ‘free from offensiveness’. In the basic meaning of ἀπρόσκοπος the 
passive sense prevails and, because of that, it denotes state and is defined as ‘who has 
no reason for censorship or is without offense’ (Acts 24,16). On the other hand, the 
new meaning denotes action, due to the active sense, as it can be appreciated in its 
definition, ‘who does not give occasion for censorship or offense’ (1Cor 10,32)12. 

Acts 24,16: ἀσκῶ ἀπρόσκοπον συνείδησιν ἔχειν πρὸς τὸν θεόν I myself 
always strive to a have a conscience without offence toward God. 
1Cor 10,32: ἀπρόσκοπον καὶ ἰουδαίοις γίνεσθε καὶ ἕλλησιν give no offense, 
either to the Jews or to the Greeks.  

 
 
2.2.3 Use of the adjective as adjective, pronoun or noun 
 
There are adjectives that can be used in the sentence as adjective or pronoun, which 
transfers the meaning of an adjectival lexeme. It happens to ἀμφότεροι. When 
ἀμφότεροι is used as adjective, it denotes ‘duality –that is, being two, they are 
introduced as one’ (Luke 5,7); otherwise when it is used as a pronoun, it stands for 
two beings or things that are now referred to as one (Matthew 13,29-30)13. 

Lk 5,7: ἔπλησαν ἀμφότερα τὰ πλοῖα they filled both the boats. 
Mt 13,29-30: μήποτε συλλέγοντες τὰ ζιζάνια ἐκρίζωσητε ἅμα αὐτοῖς τὸν 
σῖτον. ἄφετε συναυξάνεσθαι ἀμφότερα lest while you gather up the tares 
you also uproot the wheat with them. Let both grow together until the 
harvest.

 
 Another use of the adjective is when, in neutral –in singular or in plural-, it 
functions as a noun. This mechanism of nominalization can explain one contextual 
meaning of ἅγιος, when it goes from ‘holy, sacred’ (quality) to ‘temple’ (material 
entity). In this case ἅγιος, instead of denoting participation of the quality of holiness -
as seen above 2.2.1-, denotes the place where holiness is in by a process of 
metonymy14.  

Acts 7,33: ὁ γὰρ τόπος ἐν ᾧ ἕστηκας γῆ ἁγία ἐστίν for the place where 
you stand is holy ground 
Heb 9,1: …τὸ τε ἅγιον κοσμικόν … and the earthly sanctuary… 

																																																								
11	ἀδύνατος in passive sense, cf. Rom 8,3; 15,1. ἀδύνατος in active sense, cf. Mk 10,27; Lk 18,27; 
Heb 6,4-6.18; 10,4; 11,6. 	
12	ἀπρόσκοπος in passive sense, cf. Phil 1,10. 	
13	ἀμφότεροι used as a pronoun, cf. Mt 9,17; 15,14; Lk 1,6.7; 7,42; Acts 8,38; 19,16; 23,8; Eph 
2,14.16.18.	
14	ἅγιος as ‘temple’, cf. Heb 8,2; 9,2.3.8.12.24.25; 10,19; 13,19.	
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2.3 Extratextual level 
 
Some changes can’t be explained by morphological or syntactic reasons, but for 
causes beyond grammar. In some cases, it would be necessary to appeal to linguistic 
elements, such as certain contexts where the speech is produced. In other cases, the 
adjectives are used with a literary function, which is revealed in the figurative sense 
of the adjective. 
 
 
2.3.1 Context 
 
Analysing the meaning of a word implies not just considering its position in the text 
or its relationship with the surrounding words, but it’s also necessary to underline the 
context in which the text is produced and received. That entails taking into account 
different contexts, such as the cultural, religious, legal, etc., which give new senses to 
the word. 
 Considering this, we can explain the different meanings of ἄπιστος, whose basic 
meaning denotes the sceptical attitude of someone to an act that is difficult to believe, 
as in Jn 20,27: μὴ γίνου ἄπιστος ἀλλὰ πιστός do not be unbelieving, but believing. 
The second sense is originated in a religious context, when the subject doesn’t belong 
to the Christian group because he doesn’t believe in God, such as 1Cor 7,12: εἴ τις 
ἀδελφὸς γυναῖκα ἔχει ἄπιστον… if any brother has a wife who does not believe…15 
 Another example is αἴτιος. The basic sense denotes origin (referred to a non-
personal subject) and can be defined as “wish, intention or act that inspires the action”. 
But, in a judicial context, the adjective means an “act against the law that may be 
brought against someone”16. 

Hch 19,40: …μηδενὸς αἰτίου ὑπάρχοντος περὶ οὗ δυνησόμεθα 
ἀποδοῦναι λόγον περὶ συστροφῆς ταύτης …there being reason which we 
may give to account for this disorderly gathering.
Lc 23,4: οὐδὲν εὑρίσκω αἴτιον ἐν τῷ ἀνθρώπῳ τούτῳ I find no fault in 
this Man. 

 
Likewise, adjectives are sometimes used in a different sense from their primary one, 

but this doesn’t imply a new meaning, just a semantic nuance. So it’s possible to 
categorize the literal and the figurative sense in an adjective such as ἀβαρής. In its 
primary sense, it can be defined as “being lightweight or having no weight at all” 
when it is referred to an object. However, this literal sense doesn’t appear in the New 
Testament. Instead, ἀβαρής is used in a figurative sense when it is attributed to a 
person and to the way he acts, as in 2Cor 11,9: ἐν παντὶ ἀβαρῆ ἐμαυτὸν ὑμῖν 
ἐτήρησα in everything I kept myself from being burdensome to you. 
 The same figurative context can be appreciated in ἄγριος. This adjective literally 
means “That it spontaneously grows in the countryside without human control” and it 
is seen in Mt 3,4: ἡ δὲ τροφὴ ἦν αὐτοῦ ἀκρίδες καὶ μέλι ἄγριον his food was locusts 
and wild honey. Nevertheless, its figurative sense is evident in Jud 13: κύματα ἄγρια 
																																																								
15	ἄπιστος in a religious context, cf. Lk 12,46; 1Cor 6,6; 7,13-15; 10,27; 14,22-24; 2Cor 4,4; 6,14-15; 
1Tim 5,8; Tit 1,15; Re 21,8.	
16	αἴτιος in its basic sense, cf. Heb 5,9. αἴτιος in a judicial context, cf. Lk 23,14.22.	
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θαλάσσης raging waves of the sea, where it retains the “without human control” seme, 
so its definition is “Because of its violence, it is beyond human control”.  

Not only the figurative sense is found in the New Testament, but also the ethical or 
the legal one, among others17. This fact can be seen in ἄμωμος. In its basic meaning, 
attributed to animal, it denotes absence of imperfection and can be translated as 
‘without defect, pure, stainless’; in an ethical sense, when it is ascribed to persons, it 
denotes absence of moral imperfection18.  

1Pe 1,19: τιμίῳ αἵματι ὡς ἀμνοῦ ἀμώμου καὶ ἀσπίλου Χριστοῦ but with 
the precious blood of Christ, as of a lamb without blemish and without 
spot.
Philp 2,15: τέκνα θεοῦ ἄμωμα μέσον γενεᾶς σκολιᾶς children of God 
without fault in the midst of a crooked generation. 

 
 
2.3.2 Semitic influence 
 
The meaning of an adjective can be influenced by another language. In relation to the 
NT, its authors, although they wrote in Greek, were Jews so they adapted some 
Hebrew expressions to Greek. It happens with ἁπλοῦς, that in its lexical meaning 
denotes the quality of being undivided when it is referred to matter and can be 
translated as “simple, pure”. When it is related to persons and it is used in its 
figurative sense, ἁπλοῦς still denotes that someone is undivided in his/her character 
and the translations can be again “pure, simple”. But when the NT authors want to 
give an economic sense to the word, they turn to a Hebrew expression: ὀφθαλμός 
ἁπλοῦς19, so that the adjective indicates now ‘generosity, magnanimity’ (Mateos-
Camacho 1981: 72-73), as in Mt 6,22: ἐὰν οὖν ᾖ ὁ ὀφθαλμός σου ἁπλοῦς, ὅλον τὸ 
σῶμά σου φωτεινὸν ἔσται if therefore your eye is good/generous, your whole body 
will be full of light.  
 
 
3. Conclusions 
 
To sum up, we will draw some conclusions. 

First of all, the adjective, as any other part of discourse, has a basic meaning itself, 
but it can be modified by different elements considered ‘contextual factors’. These 
contextual factors give an adequate explanation to the researcher or just to the student 
that in many occasions choose among the translations offered in the dictionaries.  

Secondly, most of the added senses of the adjective depend on the noun it 
accompanies –whether that noun refers to a person or a thing. No doubt this is the 
most obvious contextual factor. However, it’s not the only reason. The morphology of 
the adjective (singular versus plural) or its syntax can be regarded as contextual 
factors. The possibility of certain adjectives to be used as adjectives or pronouns (and 
																																																								
17	Other adjectives are ἀγαθός (sememes 1 and 2, I. 2000: 9-12); ἀκάθαρτος (II. 2002: 238-240); 
ἀκέραιος (II. 2002: 249-250); ἀντίχριστος (III. 2007: 697-699); ἄσπιλος (IV. 2010: 1118-1119). 
18	ἄμωμος in an ethical sense, cf. Eph 1,4; 5,27; Col 1,22; Heb 9,14; Jude 24.	
19 According to these authors, Mateos & Camacho (1981: 72-73), ὀφθαλμός ἁπλοῦς is opposed to 
ὀφθαλμός πονηρὸς. Both expressions are semantic idioms: in Hebrew, “bad eye” means envy or tigh 
greed (cf. Dt 15,9; Eclo 14,10), while “good eye” means generosity (cf. Prov 11,25). 
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even as nouns) or in their active or passive senses is an explanation of the change of 
meaning. 

Finally, the context where the adjective is inserted or the sense (primary or 
figurative) with which it is used contributes to new shades of meaning in the adjective. 
It doesn’t add meanings, but transforms them. 

The Greek-Spanish Dictionary of the New Testament analyses every adjective 
providing both a semantic definition (what it denotes) and a “normal” definition (what 
it means) and the different translations of it corresponding to the different senses, and 
it is here that the innovation of the dictionary lies: in providing with a reason for each 
different sense. 
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Abstract  
 
Nowadays, mass media discourse tends to be “heteroglossic”, leading to the heavier 
use of social and geographical dialects in mass cultural texts. One of the sociolects 
which is increasingly mediated in television discourse is “youth language”, even by 
characters who do not belong to the age group of young people, namely, by characters 
who are younger than teenagers, or by characters who are over thirty years old. In 
light of this, the aim of our study was the use of “youth language” in two popular 
Greek TV series by children, middle-aged persons, and the elderly. The analysis 
disclosed that Greek television seems to construct different versions of youth for them 
who want to feel young, reproducing, however, the dominant discourse for young 
people as “adolescents” or “incomplete adults”.  
 
Keywords: youth language, children, middle-aged, elderly, discourse of adolescence, 
standard language ideology 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Οι τηλεοπτικές σειρές, όπως και άλλα είδη λόγου της μαζικής κουλτούρας, ενώ 
αντλούν τα (γλωσσικά) πρότυπά τους από το παγκόσμιο τηλεοπτικό σκηνικό, 
προσαρμόζονται στην εκάστοτε κοινότητα πρόσληψης, αξιοποιώντας τις εθνικές 
πολιτισμικές συμβάσεις και τους κοινωνιογλωσσικούς πόρους της κοινότητας, και 
επηρεάζοντας συνάμα τον λόγο της (Ανδρουτσόπουλος 2004). Παρ’ όλα αυτά, η 
μελέτη της κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας στις τηλεοπτικές σειρές αποτέλεσε 
αντικείμενο έρευνας μόλις τις τελευταίες δύο δεκαετίες, εξαιτίας της αρνητικής 
στάσης της πρώιμης κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας απέναντι στα μη «φυσικά» και 
μη «αυθεντικά» γλωσσικά δεδομένα που προέρχονταν από τον λόγο των ΜΜΕ και 
της μαζικής κουλτούρας (Coupland 2007). Οι ευρύτερες κοινωνικές αλλαγές, όμως, 
οδήγησαν  στη χρήση των διαλέκτων σε ορισμένα τηλεοπτικά είδη (π.χ. διαφημίσεις, 
ταινίες, τηλεοπτικές σειρές, εκπομπές με συμμετοχή του κοινού κλπ.) και στη 
διαμόρφωση ενός «ετερογλωσσικού» λόγου από τα ΜΜΕ, με στόχο την προσέγγιση 
συγκεκριμένων ομάδων-στόχων και την κατασκευή της «αυθεντικότητας» 
(Androutsopoulos 2010). Αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη στροφή της κοινωνιογλωσσο-
λογικής έρευνας στη μελέτη της τηλεοπτικής αναπαράστασης των διαλέκτων και της 
ιδεολογικής λειτουργίας των ΜΜΕ, καθώς τα τελευταία τείνουν να κατασκευάζουν 
μια συγκεκριμένη εκδοχή της γλώσσας και της κοινωνικής πραγματικότητας. Σε αυτό 
το πλαίσιο, εξετάζεται  η εικόνα που δημιουργείται για ορισμένες κοινωνικές ομάδες-
                                                            
1 Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στο  πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1504-1519. Rhodes: University of the Aegean.
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ομιλητές γεωγραφικών ή κοινωνικών ποικιλιών και, κατ’ επέκταση, η αναπαραγωγή 
ή ανατροπή των επικρατούντων γλωσσικών και κοινωνικών στερεοτύπων (Stamou 
2014). 

Μία από τις ποικιλίες αυτές που παρουσιάζουν αυξημένη χρήση στον τηλεοπτικό 
λόγο είναι η λεγόμενη «γλώσσα των νέων» (Stamou κ.ά. 2012), ακόμη και από 
χαρακτήρες που δεν ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των νέων, από χαρακτήρες 
δηλαδή που είναι μικρότεροι από τους εφήβους ή που υπερβαίνουν την ηλικία των 30 
ετών. Ωστόσο, τα σχετικά ερευνητικά δεδομένα είναι μέχρι στιγμής περιορισμένα και 
έχουν κυρίως εστιάσει σε νεανικές πολιτισμικές πρακτικές, όπως η χιπ χοπ 
κουλτούρα (π.χ. Androutsopoulos & Scholz 2003, Leppänen 2007). Αντίθετα, πολύ 
λίγες έρευνες έχουν γίνει αναφορικά με την κοινωνιογλωσσική κατασκευή της 
νεανικής ταυτότητας και πώς αυτή αποτελεί αντικείμενο απεικόνισης από την 
επικρατούσα (ενήλικη) μαζική κουλτούρα, όπως είναι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις 
(Stamou 2013, Stamou κ.ά. 2012) και τα σήριαλ (Mandala 2007, Saltidou & Stamou 
2014). Από την άλλη, εκτός κοινωνιογλωσσολογίας, υπάρχουν αρκετές έρευνες από 
τον χώρο των πολιτισμικών και μιντιακών σπουδών που διερεύνησαν την εικόνα των 
νέων που οικοδομείται στο περιεχόμενο τηλεοπτικών σειρών (π.χ. Brooker 2001, 
García-Muñoz & Fedele 2011, Heintz-Knowles 2000, McKinley 1997) ή ταινιών 
(Stern 2005). Και οι δυο ερευνητικές περιοχές καταλήγουν στο συμπέρασμα πως τα 
κείμενα της επικρατούσας μαζικής κουλτούρας, τα οποία ελέγχονται από ενήλικες και 
απευθύνονται στο γενικό ακροατήριο, τείνουν να αναπαριστούν τους νέους και τον 
τρόπο ομιλίας τους αντλώντας από στερεότυπα και κυρίαρχους λόγους για τη νεότητα 
ως μια ομοιογενή και ατελή κοινωνικοπολιτισμική εμπειρία .  

Στο πλαίσιο αυτό, αντλώντας δεδομένα από δύο δημοφιλείς ελληνικές τηλεοπτικές 
σειρές της τελευταίας δεκαετίας (Ευτυχισμένοι Μαζί, Παρά Πέντε), στην παρούσα 
εργασία, εξετάζουμε τον τρόπο με τον οποίο η «γλώσσα των νέων» λειτουργεί ως 
«υφολογικός πόρος» (stylistic resource: Coupland 2007) από τον οποίο αξιοποιούν 
στοιχεία για την επικοινωνία τους όλες οι ηλικιακές ομάδες, προκειμένου να 
διερευνήσουμε ποια αξία της αποδίδουν οι τηλεοπτικές σειρές, καθώς και ποια 
στοιχεία δομούν τη «νεανική ταυτότητα» σε ηλικιακά διαφορετικούς χαρακτήρες. 
 
 
2. Η «γλώσσα των νέων» και ο λόγος της εφηβείας 
 
Από μια παραδοσιακή κοινωνιογλωσσολογική σκοπιά, η «γλώσσα των νέων» (youth 
language) αποτελεί μια κοινωνιόλεκτο, η οποία λειτουργεί ως μέσο ένταξης στην 
κοινωνική ομάδα των νέων και διαφοροποίησης από την κοινωνική ομάδα των 
ενηλίκων. Η κοινωνιόλεκτος αυτή συνιστά μια γλωσσική ποικιλία που συνήθως 
αντιπαραβάλλεται με μια αφηρημένη πρότυπη ποικιλία και χρησιμοποιείται από ένα 
μεγάλο μέρος της νεολαίας σε συνθήκες κοινωνικής εγγύτητας και ιδιωτικής 
επικοινωνίας (Ανδρουτσόπουλος 1997, Androutsopoulos 2005). Η «γλώσσα των 
νέων» αποτελεί ένα παγκόσμιο φαινόμενο που συνδέεται άμεσα με την ηλικιακή 
διαβάθμιση, ενώ, λόγω της παγκοσμιοποίησης, εμφανίζονται ομοιότητες ανάμεσα 
στα νεανικά ιδιώματα διαφόρων ευρωπαϊκών χωρών, όπως π.χ. ο εκτεταμένος 
δανεισμός από την αγγλική γλώσσα, η χρήση λέξεων και εκφράσεων ταμπού, η 
αναπλαισίωση γλωσσικών στοιχείων από τα κείμενα μαζικής κουλτούρας, καθώς και 
η οικειοποίηση μη πρότυπων κοινωνιογλωσσικών πόρων (Ανδρουτσόπουλος 1997). 

Η συνήθης αντιμετώπιση των νέων και της κοινωνιολέκτου τους ως μιας 
ομοιογενούς κοινωνικής ομάδας και ενός ενιαίου γλωσσικού κώδικα, αντίστοιχα, που 
τους ορίζει σε αντίθεση με τους ενήλικες, συνδέεται με τον κυρίαρχο «λόγο της 
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εφηβείας» (Bucholtz 2002: discourse of adolescence) που αντιμετωπίζει τους νέους 
ως «ατελείς ενήλικες» (incomplete adults) και εστιάζει στη μετάβαση από την 
(ανώριμη) εφηβεία στην (ολοκληρωμένη) ενηλικίωση, συνδέοντας τους νέους και τον 
τρόπο ομιλίας τους με αρνητικά στερεότυπα, όπως ανωριμότητα, ανευθυνότητα, 
διαρκή σύγχυση και συνεχή επιρροή από τα προϊόντα της μαζικής κουλτούρας, ενώ 
επισημαίνεται ότι η ομιλία τους τείνει να παρεκκλίνει από τον τρόπο ομιλίας των 
ενηλίκων (πρότυπη ποικιλία).   

Η τάση στιγματισμού της «γλώσσας των νέων» ως υποδεέστερης σχετίζεται, 
επίσης, και με τη γλωσσική ιδεολογία της πρότυπης ποικιλίας (π.χ. Milroy 2001, 
Silverstein 1996), που αντιμετωπίζει όλες τις μη πρότυπες ποικιλίες 
(συμπεριλαμβανομένης και της «γλώσσας των νέων») ως αποκλίνοντα γλωσσικά 
συστήματα από την πρότυπη ποικιλία, καθώς θεωρεί ότι διαταράσσουν την ιδεατή 
μονόγλωσση γλωσσική κοινότητα. Η γλωσσική ιδεολογία της πρότυπης, στην οποία 
οφείλεται κυρίως ο στιγματισμός της «γλώσσας των νέων», φαίνεται να 
υποστηρίζεται από τέσσερις βασικούς κοινωνικούς θεσμούς που σχηματίζουν ένα 
«κυρίαρχο μπλοκ» (dominant bloc): την εκπαίδευση, τα ΜΜΕ, τις επιχειρήσεις και τη 
βιομηχανία της διασκέδασης (Lippi-Green 1994: 167). 

Ωστόσο, οι πρόσφατες προσεγγίσεις που προέρχονται κυρίως από την 
ανθρωπολογία της νεότητας (π.χ. Rampton 1995) και την κονστρουξιονιστική 
κοινωνιογλωσσολογία (ή τρίτο κύμα των σπουδών ποικιλότητας, βλ. Eckert 2012) 
έχουν αμφισβητήσει τις προαναφερθείσες αναπαραστάσεις των νέων, δίνοντας 
έμφαση στην ετερογένεια, την τοπικότητα και τη ρευστότητα της κατασκευής της 
νεανικής ταυτότητας σε συγκεκριμένα κοινωνικοπολιτισμικά συμφραζόμενα. Έτσι, 
στον λόγο της εφηβείας αντιπροτείνεται «ο λόγος της νεότητας» (youth discourse: 
Bucholtz 2002), ο οποίος εστιάζει στον πλούτο και τη διακριτότητα ανάμεσα στις 
νεανικές πρακτικές που σηματοδοτούνται από συγκεκριμένες υφολογικές προτιμήσεις 
σχετικές με τη μουσική, την εμφάνιση και την ομιλία (Androutsopoulos & 
Georgakopoulou 2003). Συνεπώς, αντί για μια «γλώσσα των νέων», μιλάμε για ένα 
εύρος «νεανικών ομιλιακών υφών» (youth speech styles), τα οποία εκφράζουν τις 
ποικίλες πολιτισμικές πρακτικές στις οποίες συμμετέχουν διαφορετικές ομάδες νέων, 
με αποτέλεσμα η ηλικία να αποτελεί τον ενοποιητικό παράγοντα διαφορετικών 
τρόπων ομιλίας (Stenström & Jørgensen 2009). Παρ’ όλα αυτά, σύμφωνα με 
πρόσφατη έρευνα στις ελληνικές τηλεοπτικές διαφημίσεις (Stamou κ.ά 2012), τα 
ΜΜΕ φαίνεται πως τείνουν να παρουσιάζουν τη «γλώσσα των νέων» ως μια 
ομοιογενή κοινωνιόλεκτο που έρχεται σε σαφή αντίστιξη με την πρότυπη ποικιλία, 
καθώς και τους νέους ως μια ομοιογενή ομάδα με σαφή τάση στον καταναλωτισμό 
και τη διασκέδαση, ενώ στον ελληνικό τύπο η «γλώσσα των νέων» παρουσιάζεται ως 
κάτι «ξένο», «εξωτικό», «ακατανόητο» και ως «σύμπτωμα γλωσσικής πενίας» 
(Ιορδανίδου & Ανδρουτσόπουλος 1999).2  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
2 Στην παρούσα εργασία, χρησιμοποιούμε τον όρο «γλώσσα των νέων» σε εισαγωγικά, προκειμένου να 
δηλώσουμε την απόστασή μας από την κυρίαρχη αντίληψη (αλλά και την τηλεοπτική αναπαράσταση 
που εξετάζουμε εδώ) του νεανικού ιδιώματος, που το αντιμετωπίζει ως ένα μοναδικό και ομοιογενές 
ομιλιακό ύφος που χρησιμοποιείται από όλους τους νέους.  



[  1507  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

3. Μεθοδολογία 
 
3.1 Υλικό έρευνας 
 
Στόχο της συγκεκριμένης μελέτης αποτελεί η έρευνα για τη χρήση της «γλώσσας των 
νέων» ως «υφολογικού πόρου» από τηλεοπτικούς χαρακτήρες που δεν ανήκουν 
παραδοσιακά στην ηλικιακή ομάδα των νέων, από χαρακτήρες δηλαδή που είναι 
μικρότεροι από τους εφήβους ή μεγαλύτεροι από τριάντα ετών, καθώς τα τελευταία 
χρόνια εμφανίζεται αυξημένη χρήση της «γλώσσας των νέων» από αυτές τις 
ηλικιακές ομάδες στον τηλεοπτικό λόγο. Συνεπώς, θα επικεντρωθούμε σε χαρακτήρες 
που ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των παιδιών δημοτικού, των μεσήλικων και των 
ηλικιωμένων. Ειδικότερα, οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες που αναλύονται είναι ο 
μαθητής δημοτικού «Γιαννάκης» και ο μεσήλικας «Μάκης» από την τηλεοπτική 
σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί, καθώς και οι γιαγιάδες «Θεοπούλα» και «Σοφία» από την 
τηλεοπτική σειρά Στο Παρά Πέντε.  

Κριτήριο επιλογής των δύο τηλεοπτικών σειρών αποτέλεσε η παρατήρησή μας ότι 
εμφανίζονται σε αυτές στοιχεία της «γλώσσας των νέων» και της νεανικής 
ταυτότητας, καθώς και το γεγονός ότι οι σειρές αυτές σημείωσαν υψηλά νούμερα 
τηλεθέασης κατά την περίοδο προβολής τους, ενώ έχουν προβληθεί έκτοτε πολλές 
φορές σε επανάληψη στην prime time ζώνη του καναλιού, σημειώνοντας εξίσου 
υψηλά νούμερα τηλεθέασης. Μάλιστα, η σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί ήταν η πιο 
επιτυχημένη σειρά της σεζόν 2008-2009, ενώ το 2010 ψηφίστηκε για τα 20 χρόνια 
του Mega ως η πιο αγαπημένη οικογενειακή κωμωδία. Από την άλλη, η σειρά Στο 
Παρά Πέντε το 2006 και 2007 απέσπασε έναν αξιοσέβαστο αριθμό βραβείων στην 
εκδήλωση «Πρόσωπα» του περιοδικού ΤV Έθνος, τόσο από το τηλεοπτικό κοινό όσο 
και από την κριτική επιτροπή. 

Τα δεδομένα για τον Γιαννάκη και τον Μάκη αντλήθηκαν από την οικογενειακή 
κωμικής σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί. Υπόθεση της σειράς είναι τα οικογενειακά 
προβλήματα που ανακύπτουν, όταν ο ιδιοκτήτης μπυραρίας, Διονύσης, που είναι 
χήρος και πατέρας τριών αγοριών, αποφασίζει να παντρευτεί την Ελένη, που είναι 
διαζευγμένη από μεγαλοδικηγόρο-καθηγητή πανεπιστημίου και μητέρα δύο 
κοριτσιών, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να γεφυρώσουν διαρκώς το χάσμα που 
υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς τους δύο διαφορετικούς «κόσμους».  

Τα δεδομένα για τις ηλικιωμένες αντλήθηκαν από την οικογενειακή κωμωδία Στο 
Παρά Πέντε. Η υπόθεση της σειράς περιστρέφεται γύρω από την εξιχνίαση ενός 
εγκλήματος που είχε συμβεί κατά το παρελθόν από μια ομάδα ετερόκλητων 
χαρακτήρων, με τις δραστήριες γιαγιάδες να συμμετέχουν στην έρευνα, βοηθώντας 
τους κεντρικούς ήρωες της σειράς στην αποκάλυψη των δολοφόνων.  

Τα υπό εξέταση επεισόδια προσπελάστηκαν μέσω της επίσημης ιστοσελίδας του 
καναλιού Mega (www.megatv.com/classics). Από τη σειρά Ευτυχισμένοι Μαζί 
επιλέχτηκαν τα πέντε πρώτα επεισόδια, καθώς είναι καθοριστικά για τη γνωριμία μας 
με τους χαρακτήρες και για τη θεμελίωση της πλοκής, ενώ για την τηλεοπτική σειρά 
Στο Παρά Πέντε επιλέχτηκαν δεκαεπτά επεισόδια του πρώτου κύκλου, καθώς οι 
ηλικιωμένες ως περιφερειακοί χαρακτήρες εμφανίζονται σε περιορισμένο αριθμό 
σκηνών ανά επεισόδιο.  
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3.2 Πλαίσιο ανάλυσης 
 
Στην παρούσα εργασία, αντιμετωπίζουμε τη «γλώσσα των νέων» ως «υφολογικό 
πόρο» (stylistic resource) από τον οποίο μπορούν να αντλήσουν ομιλητές 
διαφορετικών ηλικιών, στηριζόμενες στο θεωρητικό πλαίσιο που προτείνεται από τον 
Coupland (2007) για το ύφος. Πιο συγκεκριμένα, εκκινώντας από μια κονστρουξιονι-
στική κοινωνιογλωσσολογική οπτική, ο Coupland αποκαλεί «ομιλιακά ύφη» (speech 
styles) τις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες, για να σηματοδοτήσει την αντιμετώπιση της 
γλωσσικής χρήσης ως μιας ενεργητικής δυνατότητας για την κοινωνική ταυτοποίηση 
παρά ως ενός αντικατοπτρισμού προδιαγεγραμμένων και προκαθορισμένων 
κατηγοριών. Με τη δυνατότητα που μας παρέχει αυτή η θεωρητική έννοια, μπορούμε 
να εστιάσουμε στις περιστάσεις και στα συμφραζόμενα όπου οι άνθρωποι 
χρησιμοποιούν τα ομιλιακά ύφη ως πηγές για τη δημιουργία νοήματος. Παράλληλα, η 
έννοια του ομιλιακού ύφους μάς βοηθάει να αναδείξουμε το γεγονός πως η γλωσσική 
χρήση εντάσσεται σε ευρύτερα κοινωνικά ύφη που ενισχύουν τη διακριτότητα 
ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνικές ομάδες, από το ντύσιμο μέχρι την κίνηση και τα 
ευρύτερα καταναλωτικά πρότυπα. 

Για τη μελέτη των αναπαραστάσεων της «γλώσσας των νέων» στον τηλεοπτικό 
λόγο, βασιστήκαμε στο μοντέλο του Androutsopoulos (2012) για την ανάλυση του 
κοινωνιογλωσσικού ύφους σε μυθοπλαστικά κείμενα (βλ. και Stamou 2014). 
Πρόκειται για ένα πολυ-επίπεδο πλαίσιο ανάλυσης, που αποτελείται από το μακρο-
επίπεδο του συνολικού γλωσσικού ρεπερτορίου του μυθοπλαστικού κειμένου 
(repertoire analysis: «ανάλυση ρεπερτορίου»), το μεσο-επίπεδο ανάλυσης του τρόπου 
χρήσης των γλωσσικών κωδίκων από τους μυθοπλαστικούς χαρακτήρες (character 
analysis: «ανάλυση χαρακτήρων»), καθώς και το μικρο-επίπεδο ανάλυσης 
συγκεκριμένων μυθοπλαστικών συνομιλιών ειδικού κοινωνιογλωσσικού ή 
αφηγηματικού ενδιαφέροντος (scene analysis: «ανάλυση σκηνών»). 

Στην παρούσα έρευνα θα εστιάσουμε στο μακρο- και στο μεσο-επίπεδο. Επίσης, 
θα αξιοποιηθούν συνδυαστικά και οι τέσσερις άξονες ανάλυσης (γλωσσολογικός, 
κοινωνιογλωσσολογικός, σημειωτικός, ιδεολογικός) που έχουν προταθεί από τη 
Stamou (2011) για την κοινωνιογλωσσολογική ανάλυση τηλεοπτικών σειρών. Έτσι, 
το αναλυτικό μας μοντέλο αποτελείται τελικά από τα εξής:  

α. ανάλυση ρεπερτορίου/ γλωσσολογικός άξονας 
β. ανάλυση χαρακτήρων/ κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 
γ. ανάλυση χαρακτήρων/ σημειωτικός άξονας 
δ. ιδεολογικός άξονας 
Αναλυτικότερα, στην ανάλυση ρεπερτορίου/ γλωσσολογικό άξονα θα αναλυθούν 

τα στοιχεία της «γλώσσας των νέων» που αναπαρίστανται σε όλα τα επίπεδα 
γλωσσικής ανάλυσης (λεξιλογικό, μορφολογικό, συντακτικό, σημασιολογικό 
πραγματολογικό), προκειμένου να εντοπίσουμε τα στοιχεία της «γλώσσας των νέων» 
που εμφανίζονται στον λόγο των τηλεοπτικών ηρώων. Για τον εντοπισμό των 
γλωσσικών στοιχείων των τηλεοπτικών χαρακτήρων που εντάσσονται στη «γλώσσα 
των νέων» αξιοποιήσαμε τις εμπειρικές έρευνες του Ανδρουτσόπουλου (1997, 2001) 
για το ελληνικό νεανικό ιδίωμα. Παράλληλα, η χρήση της «γλώσσας των νέων» θα 
συσχετιστεί με το κοινωνικο-οικονομικό προφίλ των τηλεοπτικών χαρακτήρων (π.χ. 
φύλο, ηλικία, κοινωνική τάξη, μορφωτικό επίπεδο κ.τ.λ.). 

Στην ανάλυση χαρακτήρων/ κοινωνιογλωσσολογικό άξονα θα εξεταστεί η χρήση 
της «γλώσσας των νέων» ανά χαρακτήρα, ο βαθμός προσαρμογής του τρόπου ομιλίας 
του κάθε χαρακτήρα ανάλογα με τον συνομιλητή και την περίσταση επικοινωνίας, 
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προκειμένου να δούμε αν το γλωσσικό του ρεπερτόριο και ομιλιακό ύφος 
παρουσιάζονται ως πάγια ή δυναμικά χαρακτηριστικά..     

Καθώς τα τηλεοπτικά κείμενα είναι πολυτροπικά, στον σημειωτικό άξονα, θα 
κάνουμε ορισμένες παρατηρήσεις και σε άλλα υφολογικά στοιχεία, τα οποία σε 
συνδυασμό με τη γλώσσα, αποκαλύπτουν τον τρόπο με τον οποίο κατασκευάζεται η 
«νεανική ταυτότητα», όπως π.χ. τα ρούχα, οι συνήθειες, τα ενδιαφέροντα, οι στάσεις, 
οι διατροφικές συνήθειες και η συμμετοχή σε νεανικές κουλτούρες.3  

Στον ιδεολογικό άξονα, που αποτελεί μια σύνθεση των προηγούμενων επιπέδων 
ανάλυσης, θα εξετάσουμε τα ιδεολογικά στοιχεία που αποτυπώνονται στα κείμενα 
αυτά της μαζικής κουλτούρας για τη διαμόρφωση της νεανικής ταυτότητας και της 
κοινωνιογλωσσικής ποικιλότητας.  
 
 
4. Ανάλυση 
 
4.1 Προκαταρκτικές παρατηρήσεις 
 
Κατά την πορεία της ανάλυσης διαπιστώθηκε πως δεν είναι εύκολο να απομονωθεί 
αναλυτικά η «γλώσσα των νέων» από άλλες μη πρότυπες κοινωνικές ποικιλίες (π.χ. 
καθομιλουμένη, «γλώσσα της πιάτσας») και ειδικά λεξιλόγια (π.χ. «γλώσσα της 
τεχνολογίας») που χρησιμοποιούν οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες, καθώς η «γλώσσα των 
νέων» φαίνεται πως έχει μια συμβιωτική σχέση με αυτές τις ποικιλίες. Έτσι, αφενός 
κάποια γλωσσικά στοιχεία μπορούν να ενταχθούν εξίσου σε όλες τις κοινωνικές 
ποικιλίες, αφετέρου αυτές οι ποικιλίες τείνουν να συνυπάρχουν στον λόγο των 
χαρακτήρων. Γι’ αυτό, μπορούμε να μιλήσουμε για ένα «υφολογικό σύμπλεγμα» 
(stylistic complex: Eckert 2001: 124), στο οποίο εντάσσεται η «γλώσσα των νέων», η 
καθομιλουμένη, η «γλώσσα της πιάτσας» και τα ειδικά λεξιλόγια που εντοπίζονται 
στον λόγο των χαρακτήρων (π.χ. «γλώσσα της τεχνολογίας», «γλώσσα του 
ποδοσφαίρου» κ.τ.λ.).4  
 
 
4.2 H χρήση της «γλώσσας των νέων» από τα παιδιά δημοτικού: Η περίπτωση του 
«Γιαννάκη» 
 
4.2.1 Ανάλυση ρεπερτορίου/γλωσσολογικός άξονας 
 
Το υφολογικό σύμπλεγμα από το οποίο αντλεί ο Γιαννάκης αποτελείται από τη 
«γλώσσα των νέων», το ειδικό λεξιλόγιο της «γλώσσας του ποδοσφαίρου», τη 
«γλώσσα της πιάτσας» και την καθομιλουμένη. Οι περισσότερες αποκλίσεις του 
Γιαννάκη από την πρότυπη ποικιλία εμφανίζονται στο λεξιλογικό επίπεδο. Έτσι, στον 
λόγο του παρατηρούμε τη χρήση ξένων λέξεων (π.χ. «café bar restaurant με specialité 
τα finger food», «string», «formula»), λεξιλογικά στοιχεία από τη «γλώσσα του 
ποδοσφαίρου» (π.χ. «γκολ!», «Ολυμπιακάρες!», «παίξε μπάλα!», «πουλημένε!»), 
λεξιλογικά στοιχεία από τη «γλώσσα της πιάτσας» (π.χ. «Να τον κυνηγάνε οι 

                                                            
3 Για λόγους έκτασης, ο σημειωτικός άξονας δεν θα εξεταστεί λεπτομερώς στην παρούσα εργασία. Για 
μία ολοκληρωμένη πρόταση σημειωτικής ανάλυσης των κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων της 
«γλώσσας των νέων» στον διαφημιστικό λόγο, βλ. Stamou (2013). 
4 Αξίζει να επισημανθεί, ωστόσο, ότι με το «υφολογικό σύμπλεγμα» η Eckert δεν αναφέρεται μόνο στη 
μίξη διαφορετικών γλωσσικών αλλά και μη γλωσσικών υφολογικών στοιχείων (π.χ. ντύσιμο, κόμμωση 
κ.λπ.). 
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γκόμενες»), καθώς και λεξιλογικά στοιχεία από την καθομιλουμένη (π.χ. «Αυτοί όλο 
τρώγονται! Μαζί δεν κάνουνε και χώρια δεν μπορούνε!»). 

Στο μορφολογικό επίπεδο εντοπίζουμε μόνο μία φορά τη χρήση του ενισχυτικού 
επιθήματος –άρες («Ολυμπιακάρες») Στο σημασιολογικό επίπεδο οι αποκλίσεις από 
την πρότυπη ποικιλία εμφανίζονται για την αξιολόγηση προσώπων με βάση τον 
χαρακτήρα (π.χ. «Ο μπαμπάς μου είναι ταραγμένος και σπαστικός», «Είναι ο 
πλακατζής της οικογένειας»), για την αξιολόγηση αθλήματος («Το ποδόσφαιρο για 
εμάς είναι θρησκεία!»), καθώς και για την αξιολόγηση πράγματος («Αηδίες!»), ενώ 
δεν εντοπίζονται αποκλίσεις από την πρότυπη ποικιλία στο συντακτικό επίπεδο. 
Τέλος, στο πραγματολογικό επίπεδο καταγράφηκε η προσφώνηση «έλα ρε» και η 
έκφραση θαυμασμού «Ουάου!». Για μια σύνδεση της «γλώσσας των νέων» με το 
κοινωνικο-οικονομικό και αφηγηματικό προφίλ του Γιαννάκη, βλ. Πίνακα 1. 
 
 
4.2.2 Ανάλυση χαρακτήρα/κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 
 
Ο Γιαννάκης χρησιμοποιεί κατά τις αλληλεπιδράσεις του με τους υπόλοιπους 
χαρακτήρες της σειράς το υφολογικό αυτό σύμπλεγμα σε εναλλαγή με την πρότυπη 
ποικιλία. Κυρίως το χρησιμοποιεί στο αφηγηματικό μέρος κάθε επεισοδίου ─καθώς 
αποτελεί και τον αφηγητή στην αρχή κάθε επεισοδίου─, προκειμένου να διανθίσει 
την αφήγησή του με έναν χιουμοριστικό χαρακτήρα και να γίνει πιο ευχάριστος και 
συμπαθής στο τηλεοπτικό κοινό.  Ειδικότερα, αναπαρίσταται να το χρησιμοποιεί, 
προκειμένου να αναφερθεί σε θέματα που εντάσσονται στον «κόσμο των 
μεγαλυτέρων» (και κυρίως το σεξ), με απώτερο σκοπό την πρόκληση γέλιου στο 
τηλεοπτικό κοινό.   

Για παράδειγμα, βλέπουμε στο αφηγηματικό μέρος του πρώτου επεισοδίου 
ενθουσιασμένο τον Γιαννάκη με τον δεύτερο γάμο του πατέρα του και τις «νέες» του 
αδερφές, επειδή επιτέλους θα δει από κοντά τι είναι το «string», ενώ αναφερόμενος 
στον μεγαλύτερο αδελφό του, τον Μάρκο, λέει ότι τον «κυνηγάνε οι γκόμενες». Από 
την άλλη, χρησιμοποιεί τη «γλώσσα του ποδοσφαίρου», όταν βλέπει ποδόσφαιρο με 
τα μεγαλύτερα αδέρφια του και παρασύρεται από τις αντιδράσεις τους, καθώς το 
ποδόσφαιρο γι’ αυτούς είναι μια «παθιασμένη» και «αντρική» υπόθεση. Mε άλλα 
λόγια, με τα «γλωσσικά του περάσματα» (crossing: βλ. Rampton 1995), αναπαράγει 
λέξεις και εκφράσεις που έχει ακούσει από τα μεγαλύτερα αδέρφια του, για να 
προκαλέσει γέλιο στους τηλεθεατές. 
 
 
4.2.3 Ανάλυση χαρακτήρα/σημειωτικός άξονας 
 
Ο Γιαννάκης είναι χαρακτηριστικό παιδί της ηλικίας του. Έχει απορίες σχετικά με 
όσα συζητούν οι μεγαλύτεροι ή με αντικείμενα που ανήκουν στους μεγαλύτερους 
(π.χ. παραξενεύεται με τα εσώρουχα τον κοριτσιών ή με ένα ταμπόν που βρίσκει στο 
μπάνιο). Οι ατάκες του και οι απορίες του αποσκοπούν κυρίως στην επίτευξη 
χιουμοριστικού αποτελέσματος, καθώς συμβάλλουν στην παρουσίασή του ως ενός 
χαριτωμένου, αθώου και αξιολάτρευτου παιδιού.  

Είναι ευχαριστημένος από τον γάμο του πατέρα του και χαίρεται που απέκτησε 
καινούριες αδερφές. Εμφανίζεται να διαβάζει τα μαθήματά του και να είναι υπάκουος 
τις περισσότερες φορές. Παρ’ όλα αυτά, συμμετέχει στις πλάκες που σκαρώνει ο 
αδερφός του, ο Θανάσης, προσπαθώντας εμμέσως να ενταχθεί στην ομάδα των 
μεγαλυτέρων του. Υιοθετεί, επίσης, τη συμπεριφορά των αδερφών του, όταν βλέπουν 
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ποδοσφαιρικούς αγώνες, και εμφανίζεται θυμωμένος με το κακό παιχνίδι ορισμένων 
παικτών, ενώ, παράλληλα, παρουσιάζεται ως γνήσιος ποδοσφαιρόφιλος να ακούει τον 
ύμνο του Ολυμπιακού.  

Εμφανίζεται συνήθως να κινείται στον χώρο του σπιτιού ή του σχολείο, ενώ 
προτιμά, όπως και οι υπόλοιποι άντρες της οικογένειας, τις ανθυγιεινές τροφές 
(πίτσες, αναψυκτικά, λουκάνικα, πατάτες, αυγά με μπέικον). Το ντύσιμό του 
περιλαμβάνει καθημερινά ρούχα.  
 
 
4.2.4 Ιδεολογικός άξονας 
 
Στην περίπτωση του Γιαννάκη, η χρήση της «γλώσσας των νέων» (σε συνδυασμό με 
τις άλλες ποικιλίες) δομεί έναν «καλό» χαρακτήρα, λόγω του χιουμοριστικού 
αποτελέσματος που επιτυγχάνεται. Συγκεκριμένα, ένα μικρό παιδί αναπαρίσταται να 
χρησιμοποιεί εκφράσεις και λέξεις του νεανικού ιδιώματος με έναν χαριτωμένο και 
ίσως αφελή τρόπο, προκαλώντας το γέλιο στο τηλεοπτικό κοινό και κερδίζοντας με 
μεγάλη ευκολία τη συμπάθειά του, δεδομένου ότι πρόκειται για έναν ήρωα που 
απεικονίζεται ως ένα αξιολάτρευτο και συμπαθητικό παιδάκι. Έτσι, η «γλώσσα των 
νέων» χρησιμοποιούμενη από τον Γιαννάκη συνδέεται με θετικά κυρίως στερεότυπα 
για τη νεανική ταυτότητα (π.χ. χιούμορ, ενδιαφέρον για το σεξ).  
 
 
4.3 H χρήση της «γλώσσας των νέων» από τους μεσήλικες: Η περίπτωση του «Μάκη» 
 
4.3.1 Ανάλυση ρεπερτορίου/γλωσσολογικός άξονας 
 
Το υφολογικό σύμπλεγμα που σχηματίζει ο Μάκης αποτελείται από τη «γλώσσα των 
νέων», καθώς εντοπίζονται υβριστικές λέξεις (π.χ. «μαλάκας») και μετακίνηση 
ρημάτων από αισθητηριακές σε γνωστικές σημασίες (π.χ. «έτσι μου ‘ρθε»), τη 
«γλώσσα της πιάτσας» (π.χ. «το τινάξαμε το μιλφέιγ», «σε ξαποστέλνει», «τα 
κακάρωσε», «την έπρηξα», «να ρίχνεις γκόμενες»), την καθομιλουμένη (π.χ. «να σ’ 
έχει ανάμεσα στα πόδια της», «προεδριλίκι») και τα ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας 
του ποδοσφαίρου» (π.χ. «μάτς», «Ο-λυ-μπι-α-κός», «οι κανονιέρηδες του ‘84», «ν’ 
ανεβάσεις την ομάδα (ενν. κατηγορία)») και της «γλώσσας του body building» (π.χ. 
«να γίνουμε τρίγωνοι», «personal training»).  

Οι περισσότερες αποκλίσεις από την πρότυπη ποικιλία εντοπίζονται κυρίως στο 
λεξιλογικό και στο σημασιολογικό επίπεδο για την αξιολόγηση προσώπων με βάση 
τον χαρακτήρα («π.χ. «κοπρόσκυλα», «λίγο μαλάκας»), την εμφάνιση (π.χ. 
«πιγκουίνος») ή την ηλικία (««γεροντοπαλίκαρο), καθώς και για τη δήλωση 
πνευματικών ή συναισθηματικών καταστάσεων (π.χ. «γουστάρεις», «τα ‘χω παίξει», 
«μας τα έχεις ζαλίσει»). 

Στο συντακτικό επίπεδο εντοπίζουμε τη χρήση εκφράσεων με σημασιολογικά κενή 
αντωνυμία (π.χ. «τα κακάρωσε», «τα ‘χω παίξει», «μας τα έχει ζαλίσει»), καθώς και 
το μετασχηματισμό ονόματος σε αξιολογικό επίθετο (π.χ. «δεν είμαστε και οι 
Κορλεόνε»). Στο μορφολογικό επίπεδο παρατηρούμε σύνθετες λέξεις (π.χ. 
«κοπρόσκυλα») και τη χρήση του παραγωγικού επιθήματος –ιλίκι (π.χ «προεδριλίκι») 
της πρότυπης ποικιλίας, ενώ στο πραγματολογικό επίπεδο παρατηρούμε τη συχνή 
χρήση του κλητικού επιφωνήματος «ρε» (π.χ. «ρε παιδιά»). Για μια σύνδεση της 
«γλώσσας των νέων» με το κοινωνικο-οικονομικό και αφηγηματικό προφίλ του 
Μάκη, βλ. Πίνακα 1. 
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4.3.2 Ανάλυση χαρακτήρα/κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 
 
Ο Μάκης εμφανίζεται να είναι συστηματικός ─αν όχι αποκλειστικός χρήστης του 
υφολογικού συμπλέγματος─ καθώς αναπαρίσταται να το χρησιμοποιεί όταν 
συνομιλεί με τους φίλους του, Διονύση και Σπύρο, και τον κουνιάδο του Αλέξη, 
σχεδόν για όλα τα ζητήματα, όπως θέματα σχέσεων, γάμου και ανταγωνισμούς στα 
ζητήματα της ομάδας, καθώς και για την αξιολόγηση προσώπων και καταστάσεων. 
Ειδικότερα, τη «γλώσσα του ποδοσφαίρου» τη χρησιμοποιεί όταν μιλάει κυρίως με 
τον Σπύρο, αλλά και με τον Διονύση και τους υπόλοιπους παλαίμαχους της τοπικής 
τους ομάδας του ΑΗΤΤΗΤΟΥ για ζητήματα ποδοσφαιρικά. Επίσης, αντλεί από το 
υφολογικό σύμπλεγμα και όταν μιλάει με τη γυναίκα του, για να δηλώσει τον 
αυθορμητισμό (π.χ. «έτσι μου ‘ρθε») αλλά και τη γενναιοδωρία του (π.χ. όταν θέλει 
να πει στη γυναίκα του να διαλέξει ό,τι την ευχαριστεί χρησιμοποιεί την έκφραση 
«ό,τι γουστάρεις»). Επίσης, τον βλέπουμε να υιοθετεί απέναντί της και ένα πιο 
τρυφερό ύφος με τη χρήση υποκοριστικών («π.χ. Βικάκι»). Στις υπόλοιπες 
περιπτώσεις χρησιμοποιεί στοιχεία της πρότυπης ποικιλίας, αλλά όχι σε μεγάλη 
έκταση. 

Έτσι, η χρήση του υφολογικού συμπλέγματος κατασκευάζει έναν λαϊκό τύπο, με 
στοιχειώδη μόρφωση και μοναδικά ενδιαφέροντα τις μπύρες και το ποδόσφαιρο. 
Στόχος είναι η πρόκληση γέλιου, καθώς ο συγκεκριμένος χαρακτήρας λειτουργεί ως 
«καρικατούρα» και, γι’ αυτό ο τρόπος ομιλίας του αποτελεί σχεδόν πάγιο στοιχείο 
του χαρακτήρα του. 
 
 
4.3.3 Ανάλυση χαρακτήρα/σημειωτικός άξονας  
 
Ο Μάκης είναι η «καρικατούρα» της τηλεοπτικής σειράς. Απεικονίζεται ως ένας 
άνθρωπος βαριεστημένος και τεμπέλης, που μονίμως πίνει μπύρες αντί να δουλεύει, 
αν και θεωρεί τον εαυτό του επιχειρηματία. Παρουσιάζεται, επίσης, ως ένας αφελής 
άνθρωπος, απαίδευτος με μοναδικό ενδιαφέρον το ποδόσφαιρο. Σε αντίθεση με την 
όλη συμπεριφορά του, εμφανίζεται ιδιαίτερα προστατευτικός και τρυφερός απέναντι 
στη γυναίκα του, ιδιαίτερα όταν νομίζει πως είναι έγκυος. 

Επίσης, απεικονίζεται ως φανατικός Ολυμπιακός και, γι’ αυτό εμφανίζεται να 
πανηγυρίζει στις κερκίδες του γηπέδου μαζί με τον Σπύρο, ενώ ανήκει και στους 
παλαίμαχους της ομάδας του Αήττητου, και έτσι εμφανίζεται μία φορά να παίζει 
ποδόσφαιρο. Έχει ροπή στην ανθυγιεινή διατροφή και πίνει μονίμως μπύρες, ακόμη 
και στον χώρο του γυμναστηρίου. Κινείται κυρίως μεταξύ της μπυραρίας και του 
γηπέδου και εμφανίζεται να φοράει απλά και καθημερινά ρούχα (κυρίως τζιν 
παντελόνια με καρό πουκάμισα και αθλητικά παπούτσια). 
 
 
4.3.4 Ιδεολογικός άξονας 
 
Στην περίπτωση του μεσήλικα Μάκη, η «γλώσσα των νέων» (σε συνδυασμό με τις 
άλλες ποικιλίες) χρησιμοποιείται για τη δόμηση της «λαϊκότητας» (γι’ αυτόν τον 
λόγο, βλέπουμε να χρησιμοποιείται από τον συγκεκριμένο χαρακτήρα ως πάγιο και 
όχι ως δυναμικό στοιχείο του ομιλιακού του ύφους) αλλά και για τη σύνδεση με ένα 
νεανικό lifestyle (π.χ. body building). Παράλληλα, η «γλώσσα των νέων» 
στιγματίζεται, καθώς χρησιμοποιείται από άτομα με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο, της 
«πιάτσας», χωρίς ευρύτερη καλλιέργεια, που αποκλίνουν συχνότερα από την πρότυπη 
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ποικιλία, συνδέοντάς την με τα αρνητικά στερεότυπα που συνοδεύουν τους 
χαρακτήρες αυτούς. 
 
 
4.4 H χρήση της «γλώσσας των νέων» από τις ηλικιωμένες: η περίπτωση της «Σοφίας» 
και της «Θεοπούλας» 
 
4.4.1 Ανάλυση ρεπερτορίου/γλωσσολογικός άξονας 
 
Το υφολογικό σύμπλεγμα από το οποίο αντλούν η Θεοπούλα και η Σοφία αποτελείται 
από τη «γλώσσα των νέων» («θραύση!», «glitter», «bowling», «windsurfing», 
«hobby», «party»), τη «γλώσσα της πιάτσας» (π.χ. «να μας κερατώνει», 
«καρφώνεσαι»), τα ειδικά λεξιλόγια της «γλώσσας της τεχνολογίας» (π.χ. 
«Bluetooth», «MMS», «3G»), της «γλώσσας του ποδοσφαίρου» (π.χ. «πέναλντι», 
«στην κορυφή της επίθεσης ο Βρύζας», «Euro») και της «γλώσσας του beach volley» 
(π.χ. «πόντος!», «έσκασε η μπάλα», «έξω ήταν (ενν. η μπάλα)»), καθώς και την 
καθομιλουμένη (π.χ. «να ξεφορτωθώ την κοντή», «να πάρει πόδι η κοντή», 
«ξεπορτίζει», «να ξεραθείς», «δε σηκώνω κουβέντα»). Οι περισσότερες αποκλίσεις 
από την πρότυπη ποικιλία εντοπίζονται και στους δύο χαρακτήρες στο λεξιλογικό 
επίπεδο. 

Αρκετές είναι και οι αποκλίσεις στο σημασιολογικό επίπεδο για την αξιολόγηση 
προσώπων με βάση τον χαρακτήρα (π.χ. ««ξετσίπωτη»), την εμφάνιση («η κοντή»), 
την ευφυΐα/ βλακεία («χαϊβάνι»), ενώ, επίσης, εντοπίζονται αξιολογικές εκφράσεις με 
την πρωτοτυπική σημασία καλό/ κακό (π.χ. «θραύση!», «χαμός!»), λέξεις που 
δηλώνουν πνευματικές και συναισθηματικές καταστάσεις (π.χ. «είχα πολύ τρακ», «θα 
τρελαθώ», «μπλόκαρε»), λέξεις δηλωτικές των αντικειμένων ενδιαφέροντος της 
νεανικής κουλτούρας (π.χ. «bowling», «windsurfing», «bungee jumping», 
«camping», «party»), καθώς και λέξεις-εκφράσεις που δηλώνουν βιωματικές και 
κοινωνικές εμπειρίες  (π.χ. «sex», «να της ρίξουν πέντε μέρες αποβολή», «θα με 
σέρνουν στον λυκειάρχη», «κοπάνα»).  

Στο συντακτικό επίπεδο εντοπίζουμε μόνο τη συντακτική δομή «είμαι + 
κατηγορηματικό εμπρόθετο» («για πέταμα είναι») στον λόγο της Θεοπούλας, ενώ στο 
μορφολογικό επίπεδο δεν παρατηρήθηκαν αποκλίσεις από την πρότυπη ποικιλία και 
στους δύο χαρακτήρες. Τέλος, στο πραγματολογικό επίπεδο εντοπίζουμε και στους 
δυο χαρακτήρες εκφράσεις επιδοκιμασίας («Xαμός!», «Γιούπιιι!») και αποδοκιμασίας 
(«Ουυυυυυ!»), καθώς και αποχαιρετισμούς («Φιλάκια», «À tout à l’ heure»). Για μια 
σύνδεση της «γλώσσας των νέων» με το κοινωνικο-οικονομικό και αφηγηματικό 
προφίλ της Σοφίας και της Θεοπούλας, βλ. Πίνακα 1. 
 
 
4.4.2 Ανάλυση χαρακτήρων/κοινωνιογλωσσολογικός άξονας 
 
Η Θεοπούλα και η Σοφία αλλάζουν τον γλωσσικό τους κώδικα (πρότυπη ποικιλία) 
και περνάνε στο υφολογικό σύμπλεγμα, όταν μιλάνε με τον εγγονό της Σοφίας, 
Σπύρο, για τις νεανικές δραστηριότητες με τις οποίες σκοπεύουν να ασχοληθούν. 
Έτσι, τις βλέπουμε να το χρησιμοποιούν, προκειμένου να αναφερθούν  στα διάφορα 
χόμπυ (π.χ. «bowling», «windsurfing», «bungee jumping», «camping», «party») για 
τα οποία συλλέγουν πληροφορίες, καθώς δεν τις ενδιαφέρουν οι «κλασικές» 
δραστηριότητες της ηλικίας τους, όπως π.χ. το κέντημα, ενώ, επίσης, καταφεύγουν 
στη χρήση του και για να αναφερθούν στα μέρη διασκέδασης, τα οποία σκοπεύουν να 
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επισκεφτούν («Moulin Rouge», «Crazy Horse»). Παράλληλα, το χρησιμοποιούν, 
προκειμένου να αναφερθούν στα τεχνολογικά μέσα που αξιοποιούν (π.χ. «κινητό») 
και να περιγράψουν τις ιδιότητές τους (π.χ. «3G», «Bluetooth»), καθώς και για να 
δείξουν τις ποδοσφαιρικές τους γνώσεις, εν όψει του αγώνα της εθνικής μας ομάδας 
με τη Γεωργία, τον οποίο σκοπεύουν να παρακολουθήσουν από τις κερκίδες του 
γηπέδου, αλλά και όταν παρακολουθούν τον αγώνα beach volley στον οποίο 
συμμετέχει ο εγγονός της Σοφίας, προκειμένου να διαμαρτυρηθούν στον διαιτητή, 
κάνοντάς του υποδείξεις, γιατί διαφωνούν με το σφύριγμά του και τον πόντο που 
έδωσε στην αντίπαλη ομάδα («γλώσσα του beach volley»).  

Επίσης, η χρήση του υφολογικού αυτού συμπλέγματος τις διευκολύνει να 
περιγράψουν την κακή σχέση που έχει η Θεοπούλα με τη νύφη της και να 
διατυπώσουν τις υποψίες τους πως η νύφη της απατάει τον γιο της («κερατώνει»), 
ενώ, επίσης, χρησιμοποιείται  για την περιγραφή ψυχικών/ συναισθηματικών 
καταστάσεων (π.χ. «είχα πολύ τρακ», «θα τρελαθείς»), προσώπων (π.χ. «η κοντή», 
«ξετσίπωτη»), σχέσεων (π.χ. «κερατώνει»), για την αξιολόγηση καταστάσεων και 
συμπεριφορών (π.χ. «χαμός!», «καρφώνεσαι») και για τη δήλωση επιδοκιμασίας (π.χ. 
«θραύση!», «Γιούπιιι!») ή αποδοκιμασίας (π.χ. «Ουυυυ!»), καθώς και για την 
αναφορά σε βιωματικές εμπειρίες (π.χ. «sex») ή σε αντικείμενα ενδιαφέροντος της 
νεανικής κουλτούρας (π.χ. «party»). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποκτά η οικειοποίηση του 
υφολογικού συμπλέγματος, όταν η Θεοπούλα επιστρέφει στο σχολείο, καθώς τη 
βλέπουμε να βιώνει στο έπακρο το πνεύμα της μαθητικής κοινότητας και τον νεανικό 
της χαρακτήρα (π.χ. «να της ρίξουν πέντε μέρες αποβολή», «θα με σέρνουν στον 
λυκειάρχη», «κοπάνα») 

Αξιοσημείωτες περιπτώσεις εσφαλμένης χρήσης του από την ηλικιωμένη Σοφία 
αποτελούν μια αποτυχημένη προσπάθεια γλωσσικού περάσματός της που καταλήγει 
σε υπερδιόρθωση, όταν αντί για bowling λέει «μπάουρινγκ», με τη Θεοπούλα να τη 
διορθώνει λέγοντάς της «μπόουλινγκ», καθώς και η περίπτωση όπου δυσκολεύεται να 
διαβάσει το bungee jumping. Επίσης, τη βλέπουμε να ζητάει συγγνώμη από τον 
διαιτητή, επειδή πάνω στα νεύρα της τον αποκάλεσε «χαϊβάνι» («με συγχωρείτε για 
το χαϊβάνι»), περίπτωση που συνιστά μεταγλωσσικό σχόλιο. 

Τέλος, βλέπουμε ότι η Θεοπούλα και η Σοφία περνούν στη γαλλική γλώσσα, όταν 
ξεκινούν μαθήματα γαλλικών και θέλουν να δείξουν στον εγγονό της Σοφίας την 
πρόοδό τους (π.χ. «Je voudrais une table pour quatre personnes, «la carte s’ il vous 
plaît», «ma belle fille veut m’empoisonner»), ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός 
πως, όταν μαθαίνουν τις χώρες στα γαλλικά, η Θεοπούλα μιμούμενη τους 
παρουσιαστές της Eurovision, λέει τις χώρες τόσο στα αγγλικά (««Norway one 
point») όσο και στα γαλλικά («la Norvège un point»), αναφέροντας παράλληλα και 
τους «πόντους» που δίνουν οι χώρες αυτές κατά την ψηφοφορία στην Ελλάδα. Στις 
υπόλοιπες περιστάσεις επικοινωνίας, και οι δυο χαρακτήρες χρησιμοποιούν την 
πρότυπη ποικιλία, με τη Σοφία να χρησιμοποιεί την πρότυπη ποικιλία εντονότερα σε 
σύγκριση με τη Θεοπούλα. 
 
 
4.4.3 Ανάλυση χαρακτήρων/σημειωτικός άξονας 
 
Ενδιαφέρον παρουσιάζει η σημειωτική ανάλυση των δύο ηλικιωμένων χαρακτήρων, 
καθώς ενισχύει την κωμική υπόσταση του τηλεοπτικού ρόλου τους, ενώ, παράλληλα, 
τονίζει τα στοιχεία της νεανικής ταυτότητας που υιοθετούν. Έτσι, λοιπόν, η 
Θεοπούλα παρουσιάζεται ως μία ηλικιωμένη γυναίκα, η οποία κατά το παρελθόν είχε 
υποστεί «μαλάκυνση», με αποτέλεσμα να τα έχει μονίμως λίγο χαμένα (π.χ. όταν της 
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λέει η Σοφία πως θα πάνε στον αγώνα της Ελλάδας με τη Γεωργία, αυτή είναι 
σίγουρη πως θα πάνε με τη Γεωργία, τη γειτόνισσά τους). Αντιπαθεί υπερβολικά τη 
νύφη της, την οποία μονίμως χαρακτηρίζει «κοντή» (ενώ δεν είναι στην 
πραγματικότητα) και προσπαθεί να πείσει τον Σπύρο και τη Σοφία πως η νύφη της  
–που στην πραγματικότητα τη λατρεύει– θέλει να τη δηλητηριάσει. Παράλληλα, 
εμφανίζεται να είναι εξοικειωμένη με τη νέα τεχνολογία (π.χ. έχει κινητό με bluetooth 
και γνωρίζει από βιντεο-κλήσεις), να έχει φλερτ, χωρίς να θέλει δέσμευση, ενώ 
παρουσιάζεται να πιστεύει ακράδαντα πως, ακόμη και σε προχωρημένη ηλικία δεν 
«κόβεται το σεξ». 

Από την άλλη πλευρά, η Σοφία συνδυάζει περισσότερο τα στοιχεία της 
«παραδοσιακής» γιαγιάς με αυτά της «προοδευτικής», καθώς, αφενός παρουσιάζεται 
να ασχολείται με τις τυπικές δραστηριότητες της ηλικίας της (π.χ. δουλειές, εκδρομές 
με τα ΚΑΠΗ, θρησκευτικές δραστηριότητες) και, αφετέρου να θέλει να ασχοληθεί 
μαζί με τη Θεοπούλα με δραστηριότητες που ταιριάζουν περισσότερο σε άτομα 
νεανικής ηλικίας (π.χ. camping, bungee jumping, καταδίωξη κακοποιών), για τον 
λόγο ότι δεν θεωρεί τον εαυτό της μεγάλο ηλικιακά κι ούτε έχει σκοπό να «τρέχει 
συνέχεια στις εκκλησίες» μαζί με τη Θεοπούλα. 

Για να γεμίσουν τον ελεύθερο χρόνο τους, προτιμούν να συμμετέχουν σε 
τηλεοπτικά παιχνίδια πρωινών εκπομπών, να μαθαίνουν γαλλικά ή ζωγραφική δι’ 
αλληλογραφίας, να λυγίζουν κουτάλια με ταχυδακτυλουργικά, να ξενυχτάνε ως τα 
ξημερώματα, να ταξιδεύουν στο εξωτερικό, ενώ, παράλληλα, γράφονται στο ωδείο, 
όπου η Σοφία μαθαίνει μπαγλαμαδάκι και η Θεοπούλα ντραμς, γιατί «η χορωδία της 
εκκλησίας είναι passé», πηγαίνουν σε διαδηλώσεις και σε αγώνες της εθνικής ομάδας 
και παρευρίσκονται στην παρουσίαση δίσκου της Πέγκυς Ζήνα, προβάλλοντας με 
αυτόν τον τρόπο την όρεξη που έχουν για ζωή, διασκέδαση και νεανικές 
δραστηριότητες. Επίσης, αποφασίζουν από κοινού να γραφτούν στο εσπερινό 
σχολείο, για να πάρουν το απολυτήριό τους. Για όλες αυτές τις δραστηριότητές, 
δέχονται συχνά την κριτική του εγγονού της Σοφίας, καθώς θεωρεί πως δεν 
ασχολούνται με δραστηριότητες της ηλικίας τους, από τη στιγμή που, κατά την 
άποψή του, οι «κανονικές» γιαγιάδες «πλέκουν, κεντάνε και βλέπουν τηλεόραση». 
Γι’ αυτόν τον λόγο, προσποιούνται καμιά φορά ότι κεντάνε, για να μη δεχτούν την 
κριτική του. 

Ως προς το ντύσιμό τους, φοράνε, σε γενικές γραμμές, απλά, καθημερινά ρούχα 
που ταιριάζουν στην ηλικία της, με εξαίρεση τις στιγμές που η Θεοπούλα 
παρουσιάζεται να παίζει ντραμς με χίπικο ντύσιμο ή να φοράει μπλε ποδιά και να 
κρατάει σχολική σάκα περασμένης εποχής για την πρώτη μέρα στο σχολείο. Επίσης, 
εν όψει του αγώνα της Εθνικής, οι δυο ηλικιωμένες εμφανίζονται να φοράνε την 
ελληνική σημαία σαν μπέρτα και να έχουν ζωγραφισμένες σημαίες της Ελλάδας στο 
πρόσωπό τους. Τέλος, παρουσιάζονται να κινούνται κυρίως στους χώρους του 
σπιτιού της Σοφίας ή στο σχολείο.  
 
 
4.4.4 Ιδεολογικός άξονας 
 
Η χρήση της «γλώσσας των νέων» (σε συνδυασμό με τις άλλες ποικιλίες) από τις δύο 
ηλικιωμένες γυναίκες έχει ως στόχο την κατασκευή δυο γιαγιάδων με νεανικό 
χαρακτήρα που θέλουν να εμπλέκονται σε νεανικές δραστηριότητες και οι οποίες δεν 
συμβιβάζονται με την ηλικία τους και τις δραστηριότητες που κοινωνικά αποδίδονται 
σε αυτή την ηλικιακή κατηγορία, αλλά αντιθέτως έχουν διάθεση για ζωή. Επίσης, η 
εμφάνιση νεανικών στοιχείων στον λόγο τους γίνεται με φειδώ, προκειμένου να μην 
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οδηγηθούμε σε χαρακτήρες «καρικατούρες» που ουδεμία σχέση έχουν με την 
πραγματικότητα και τον χαρακτήρα ενός μέσου ηλικιωμένου που εντοπίζεται στην 
κοινωνία.  

Επίσης, λειτουργεί ως μέσο για την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος αλλά 
και ως τρόπος για να διαφανεί πως κάποιοι «νιώθουν και συμπεριφέρονται ως νέοι». 
Ωστόσο, είναι ενδεικτικό πως δεν επιχειρείται ρήξη με τους κυρίαρχους λόγους περί 
νεότητας που συνδέουν τους νέους με την καλοπέραση, την ανευθυνότητα και την 
ξενοιασιά.  
 
Πίνακας 1: Ανάλυση ρεπερτορίου ανά χαρακτήρα 
Δημογραφικά  
αφηγηματικά 
στοιχεία  

Παιδιά δημοτικού: 
«Γιαννάκης» 

Μεσήλικες: «Μάκης» Ηλικιωμένοι: 
«Σοφία» «Θεοπούλα» 

Ηλικία Γύρω στα 8 Γύρω στα 50 Γύρω στα 70 
Κοινωνική τάξη Μεσαία τάξη Μεσαία τάξη Μεσαία τάξη 
Επάγγελμα  Ιδιοκτήτης συνεργείου 

αυτοκινήτων 
Οικιακά 

Μορφωτικό επίπεδο 
(γονέων) 

Πατέρας: ιδιοκτήτης 
μπυραρίας (απολυτήριο 
γυμνασίου) 
Μητέρα: έχει πεθάνει 
(άγνωστο) 
Ο ίδιος καλός μαθητής 

Απολυτήριο γυμνασίου Απολυτήριο δημοτικού 

Οικογενειακή 
κατάσταση 

 Παντρεμένος με τη 
Βίκυ (φιλόλογο) και 
πατέρας του Μήτσου 
(έφηβος) 

Χήρες 

Αφηγηματική σημασία Πρωταγωνιστής και 
αφηγητής 

Περιφερειακός 
χαρακτήρας 

Περιφερειακοί 
χαρακτήρες 

Αφηγηματική 
αξιολόγηση 

Καλός χαρακτήρας Καλός χαρακτήρας Καλοί χαρακτήρες 

Γλωσσικό ρεπερτόριο  Πρότυπη ποικιλία, 
υφολογικό σύμπλεγμα 
(γλώσσα των νέων, 
γλώσσα ποδοσφαίρου, 
γλώσσα της πιάτσας, 
καθομιλουμένη) 

Πρότυπη ποικιλία, 
υφολογικό σύμπλεγμα 
(γλώσσα των νέων, 
γλώσσα ποδοσφαίρου, 
γλώσσα της πιάτσας, 
καθομιλουμένη, 
γλώσσα του body 
building) 

Πρότυπη ποικιλία, 
υφολογικό σύμπλεγμα 
(γλώσσα των νέων, 
γλώσσα τεχνολογίας, 
γλώσσα της πιάτσας, 
γλώσσα του 
ποδοσφαίρου, 
καθομιλουμένη, 
γλώσσα του beach 
volley), ξένες γλώσσες 
(αγγλικά, γαλλικά) 

 
 5. Συμπεράσματα 
 
Οι υπό εξέταση τηλεοπτικοί χαρακτήρες αντλούν στοιχεία στην ομιλία τους από τους 
ίδιους υφολογικούς πόρους λίγο-πολύ. Ωστόσο, πιο συστηματική χρήση της 
«γλώσσας των νέων» εντοπίζουμε από τον μεσήλικα Μάκη, ενώ στις ηλικίες του 
δημοτικού και στους ηλικιωμένους χαρακτήρες η χρήση του νεανικού ιδιώματος 
απεικονίζεται να είναι πιο σποραδική. Οι περισσότερες αποκλίσεις από την πρότυπη 
ποικιλία παρατηρούνται στο λεξιλογικό επίπεδο, με στόχο την αποφυγή 
επικοινωνιακών χασμάτων με το τηλεοπτικό κοινό, ενώ οι λιγότερες αποκλίσεις 
εντοπίζονται στο μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο. Επίσης, η «γλώσσα των 
νέων» φαίνεται (τηλεοπτικά τουλάχιστον) να σχηματίζει ένα υφολογικό σύμπλεγμα 
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με άλλες μη πρότυπες γλωσσικές ποικιλίες (π.χ. γλώσσα της πιάτσας) ή ειδικές 
ορολογίες (π.χ. γλώσσα ποδοσφαίρου).  

Η «γλώσσα των νέων» στις υπό εξέταση τηλεοπτικές σειρές απεικονίζεται σε 
γενικές γραμμές θετικά, από τη στιγμή που λειτουργεί ως δείκτης της νεανικής 
ηλικίας και ταυτότητας, προκειμένου να καταδείξει πως ορισμένοι χαρακτήρες 
«μιλούν, δρουν και σκέφτονται» όπως οι νέοι, ενώ παράλληλα αξιοποιείται ως μέσο 
για την επίτευξη χιουμοριστικού αποτελέσματος. Παρ’ όλα αυτά, μέσω αυτών των 
κοινωνιογλωσσικών αναπαραστάσεων, αναπαράγεται ο κυρίαρχος λόγος της 
εφηβείας/ ατελούς ενηλικίωσης, από τη στιγμή που τα στοιχεία της νεανικής 
ταυτότητας που επισημαίνονται με τη χρήση της «γλώσσας των νέων» συνδέονται με 
τα κυρίαρχα στερεότυπα που αποδίδονται στους νέους (π.χ. ροπή στην καλοπέραση, 
ανωριμότητα, χαλαρότητα, επιπολαιότητα κ.τ.ό.), ενώ εν μέρει στιγματίζεται 
αρνητικά όταν χρησιμοποιείται ως μέσο για την ανάδειξη της «λαϊκότητας», λόγω 
της σύνδεσής της με αρνητικά στερεότυπα (π.χ. έλλειψη μορφωτικού επιπέδου και 
ευρύτερης καλλιέργειας). Σε αυτό το πλαίσιο, συνομιλεί με την ηγεμονική γλωσσική 
ιδεολογία της πρότυπης ποικιλίας. 

Με βάση τα δεδομένα αυτά, διαπιστώνουμε πως για τη μαζική κουλτούρα η 
«γλώσσα των νέων» δεν αποτελεί μόνο έναν κοινό κώδικα για όλους τους νέους 
αλλά και για όλες τις ηλικίες, ανεξαρτήτως επιμέρους κοινωνικών χαρακτηριστικών. 
Συνεπώς, αυτές οι κοινωνιογλωσσικές αναπαραστάσεις της νεανικής ταυτότητας που 
εντοπίζονται σε κείμενα σαν και αυτά που μελετήθηκαν εδώ σχετίζονται προφανώς 
με το αφανές κύρος που απολαμβάνουν τα νεανικά ομιλιακά ύφη (Ανδρουτσόπουλος 
& Κακριδή 2010) αλλά και με τον «ηλικιακό ρατσισμό» (ageism: βλ. Poulios 2011) 
της σύγχρονης κοινωνίας, η οποία προσανατολίζεται στο νεανικό lifestyle, έχοντας 
αρνητική στάση προς τα γηρατειά, ενώ παράλληλα τείνει να περιθωριοποιεί τους 
ηλικιωμένους.  
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Abstract 
 
This study examines the production of formal consonant clusters in Greek-speaking 
children. The purpose of the investigation is twofold: first, to determine whether these 
clusters are present in the language production of young children; second, to explore 
whether the historical manner dissimilation rule operating on these obstruent clusters 
is active in first language acquisition. Using a non-word repetition task, we examined 
the production of formal, non-formal, and non-native obstruent clusters word-initially 
and word-medially in 58 children aged two to five years. Results show some presence 
of formal clusters, while error analysis indicates that dissimilation is active in Greek 
child language.  
 
Λέξεις-κλειδιά: φωνολογική κατάκτηση, δοκιμασία επανάληψης ψευδολέξεων, 
συμφωνικά συμπλέγματα, ανομοίωση, παραγωγή 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Στην παρούσα έρευνα εξετάζεται η παραγωγή συμπλεγμάτων φρακτικών συμφώνων 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Η έρευνά μας θα εστιαστεί στα συμπλέγματα 
φρακτικών συμφώνων της Ελληνικής που ανήκουν κυρίως σε επίσημο επίπεδο 
ύφους, τα οποία θα εξεταστούν σε αντιπαράθεση με άλλα συμπλέγματα φρακτικών. 
Τα συμπλέγματα αυτά (εφεξής ‘επίσημα συμπλέγματα’) αποτελούνται από μέλη που 
έχουν τον ίδιο τρόπο άρθρωσης: δύο άηχα κλειστά (pt/kt) ή δύο άηχα τριβόμενα 
(fθ/xθ) (παραδείγματα 1α και 1β αντίστοιχα).  
 

(1α) Συμπλέγματα άηχων κλειστών  
pteroðaktilos  
ktirio  

 
(1β) Συμπλέγματα άηχων τριβόμενων 

ixθiopolio  
 fθonos  

 
Αυτά τα συμπλέγματα προέρχονται από την Καθαρεύουσα και χρησιμοποιούνται 

κυρίως σε επίσημο επίπεδο ύφους (Holton et al. 2012). 
Τα επίσημα συμφωνικά συμπλέγματα συνυπάρχουν στην Ελληνική με 

συμπλέγματα φρακτικών των οποίων τα μέλη έχουν διαφορετικό τρόπο άρθρωσης, 
ξεκινώντας με τριβόμενο και καταλήγοντας σε κλειστό (ft, xt, παράδειγμα 2). Αυτά τα 
συμπλέγματα, λιγότερο επίσημα από τα προηγούμενα,  προέρχονται από τη Δημοτική 
(Holton et al. 2012).  

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1520-1534. Rhodes: University of the Aegean.
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(2) Συμπλέγματα τριβόμενου - κλειστού 
 ftano  
 oxto 

 
Στην Ελληνική μπορούμε να βρούμε λέξεις που έχουν δύο τύπους: ένα τύπο με 

επίσημο σύμπλεγμα κι ένα με μη επίσημο σύμπλεγμα (παραδείγματα στο 3 κατά τους 
Holton et al. 2012). Η επιλογή ανάμεσα στους δύο τύπους εξαρτάται από 
κοινωνιογλωσσικούς παράγοντες, και τα συμπλέγματα με όμοιο τρόπο άρθρωσης 
είναι συνδεδεμένα με υψηλότερο επίπεδο ύφους (Tserdanelis 2001). 
 

(3α) fθinos - ftinos 
   xθes - xtes 

 
(3β) eptα - efta 

  ktima - xtima 
 

Η ιστορική διαδικασία που οδήγησε στη δημιουργία των ζευγών αυτών στην 
Ελληνική έχει περιγραφεί  ως εξής (Browning 1983, Horrocks 1997): 
 

(4α) Τροπή δασυνόμενων κλειστών σε εξακολουθητικά 
 

(4β) Προοδευτική ανομοίωση τρόπου άρθρωσης των άηχων τριβόμενων (τροπή σε 
κλειστά - σκλήρυνση) 
 

(4γ) Οπισθοχωρητική ανομοίωση τρόπου άρθρωσης των άηχων κλειστών (τροπή 
σε εξακολουθητικά) 
 

(4δ) Επανεισαγωγή των παλιότερων μορφών (συμπλεγμάτων όμοιου τρόπου 
άρθρωσης) από την Καθαρεύουσα. 
 

Με την εφαρμογή του κανόνα (4α) δημιουργήθηκαν τα συμπλέγματα άηχων 
τριβόμενων (5). 
  

(5) Δημιουργία συμπλεγμάτων άηχων τριβόμενων 
okhthee > oxθi   

 
Πεδίο εφαρμογής των κανόνων (4β) και (4γ) ήταν τα νέα συμπλέγματα άηχων 

τριβόμενων (6α) και τα συμπλέγματα άηχων κλειστών (6β) αντίστοιχα. Εξαγόμενα 
και των δύο κανόνων ήταν συμπλέγματα τριβόμενων - κλειστών. 
 

(6α) Προοδευτική ανομοίωση σε συμπλέγματα τριβόμενων 
       xθes > xtes  

fθano > ftano  
 

(6β) Οπισθοχωρητική ανομοίωση σε συμπλέγματα κλειστών 
     epta > efta 

 
Σύμφωνα με την πλέον διαδεδομένη ιστορική ανάλυση, στην εφαρμογή αυτών των 

κανόνων (4β/4γ) οφείλεται η ύπαρξη συμπλεγμάτων τριβόμενων - κλειστών στις 
περισσότερες διαλέκτους της ελληνικής (Newton 1972), ενώ τα συμπλέγματα που 
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αποτελούνται από δύο τριβόμενα ή δύο κλειστά επανεισήχθησαν στην Ελληνική 
γλώσσα αργότερα μέσω της Καθαρεύουσας (Malikouti-Drachman 1987). 

Παρά τη γενική συμφωνία ως προς την ιστορική πορεία των συμπλεγμάτων και το 
ρόλο των ιστορικών κανόνων της ανομοίωσης στη δημιουργία των συμπλεγμάτων 
τριβόμενων - κλειστών, είναι λιγότερο ξεκάθαρο το αν οι κανόνες της ανομοίωσης  
(4β/4γ)  είναι συγχρονικά ενεργοί (για παράδειγμα Malikouti-Drachman 1987, Pagoni 
1993, Seigneur-Froli 2006).  Το γεγονός ότι υπάρχουν λέξεις που εμφανίζονται με 
δύο τύπους (ένα τύπο με σύμπλεγμα όμοιου τρόπου άρθρωσης κι ένα με ανόμοιου, 
δες παραδείγματα στο 3 παραπάνω) ενισχύει την άποψη πως πρόκειται για κανόνα 
ενεργό, αν και προαιρετικό (για παράδειγμα Pagoni 1993). Παρότι αυτή η ανάλυση 
έχει παγιωθεί αρκετά ώστε να βρίσκεται σε βιβλία γραμματικής (Holton et al. 2012), 
δεν είναι χωρίς προβλήματα: η ύπαρξη ελάχιστων ζευγών (fino, ftino) καθώς και 
λέξεων που δεν παρουσιάζουν εναλλαγή (apteros  - *afteros) έχουν χρησιμοποιηθεί 
ως ενδείξεις ότι ο κανόνας την ανομοίωσης δεν είναι συγχρονικά ενεργός  (Seigneur-
Froli 2006, δες και Malikouti-Drachman 1987). Η απουσία σύγχρονων συστηματικών 
κοινωνιογλωσσολογικών και ψυχογλωσσολογικών ερευνών πάνω στο θέμα 
δυσχεραίνει τις προσπάθειες θεωρητικής ανάλυσης του φαινομένου της ανομοίωσης 
από συγχρονική άποψη. 

Η παρούσα μελέτη έρχεται να συνεισφέρει στην έρευνα της ανομοίωσης από 
συγχρονική σκοπιά, παρουσιάζοντας δεδομένα από την κατάκτηση της Ελληνικής ως 
μητρικής γλώσσας, τα οποία αποκτήθηκαν με ψυχογλωσσολογικές μεθόδους. Η 
μελέτη εξετάζει την παραγωγή των επίσημων συμφωνικών συμπλεγμάτων 
(συμπλέγματα φρακτικών όμοιου τρόπου άρθρωσης), σε αντιδιαστολή με άλλα 
συμπλέγματα φρακτικών, σε παιδιά προσχολικής ηλικίας. Χρησιμοποιώντας τη 
Δοκιμασία Επανάληψης Ψευδολέξεων, επιδιώξαμε να εξακριβώσουμε κατά πόσο τα 
παιδιά θα επαναλάβουν με ακρίβεια τα επίσημα συμπλέγματα που θα ακούσουν ή αν 
θα εφαρμόσουν ανομοίωση στα συμπλέγματα αυτά.  

Ενώ η παραγωγή συμφωνικών συμπλεγμάτων κατά την κατάκτηση μητρικής 
γλώσσας έχει ερευνηθεί αρκετά, σε διάφορες γλώσσες συμπεριλαμβανομένης και της 
Ελληνικής (για την Ελληνική: Kappa 2002, Sanoudaki 2010, Syrika et al. 2011, 
Τζακώστα 2001, Tzakosta & Kappa 2008, Tzakosta & Vis 2009, μεταξύ άλλων), η 
σχετική έρευνα έχει ελάχιστα εστιάσει στα συμπλέγματα φρακτικών ως τώρα. Το 
γεγονός αυτό αποτελεί σημαντική έλλειψη, καθώς τα συμπλέγματα φρακτικών στην 
Ελληνική παρουσιάζουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον από φωνολογική άποψη: η ύπαρξη 
συμπλεγμάτων φρακτικών στην αρχή της λέξης είναι ένα χαρακτηριστικό που 
ξεχωρίζει την Ελληνική από άλλες ευρέως μελετημένες ευρωπαϊκές γλώσσες. 
Πρόσφατη έρευνα με τη μέθοδο της Δοκιμασίας Επανάληψης Ψευδολέξεων έδειξε 
μικρότερα ποσοστά σωστών απαντήσεων στην αρχή της λέξης για τα συμπλέγματα 
φρακτικών σε σχέση με άλλα συμπλέγματα στην ίδια θέση (συμπλέγματα φρακτικού 
– αντηχητικού, συμπλέγματα s+φρακτικού) αλλά και σε σχέση με τα ίδια 
συμπλέγματα στη μέση της λέξης (Sanoudaki 2010). Καμία πειραματική μελέτη, από 
όσο γνωρίζουμε, δεν έχει εξετάσει την κατάκτηση των επίσημων συμπλεγμάτων 
φρακτικών συμφώνων της Ελληνικής και του κανόνα την ανομοίωσης.  
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2. Πείραμα  

2.1 Στόχος 
 
Το παρόν πείραμα εξετάζει την παραγωγή συμπλεγμάτων φρακτικών σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας που μαθαίνουν την Ελληνική ως μητρική γλώσσα, εστιάζοντας 
στην παραγωγή επίσημων συμπλεγμάτων (δύο άηχων τριβόμενων ή δύο άηχων 
κλειστών). Στη πείραμα αυτό ζητήσαμε από τα παιδιά να επαναλάβουν λέξεις που 
περιέχουν συμφωνικά συμπλέγματα (δες ενότητα 2.3 παρακάτω). Τα κύρια 
ερευνητικά ερωτήματα τα οποία επιδιώξαμε να απαντήσουμε είναι τα εξής: πρώτο, 
κατά πόσο παράγουν τα παιδιά επίσημα συμφωνικά συμπλέγματα. Δεύτερο, ο 
κανόνας της ανομοίωσης εφαρμόζεται από τα παιδιά;  

Για να απαντήσουμε στο πρώτο ερώτημα, συγκρίναμε τα ποσοστά παραγωγής 
(δηλαδή  ποσοστά σωστών απαντήσεων) επίσημων συμπλεγμάτων με τα ποσοστά 
παραγωγής άλλων συμπλεγμάτων φρακτικών της Ελληνικής, (συμπεριλαμβανομένων 
και των συμπλεγμάτων τριβόμενου - κλειστού) καθώς επίσης και με τα ποσοστά 
παραγωγής συμπλεγμάτων φρακτικών που δεν ακολουθούν τους φωνοτακτικούς 
περιορισμούς της Ελληνικής. Η τελευταία κατηγορία συμπλεγμάτων (αντιφωνοτακτι-
κά συμπλέγματα) συμπεριλήφθηκε ως επιπλέον μέτρο σύγκρισης για την περίπτωση 
που τα ποσοστά παραγωγής επίσημων συμπλεγμάτων είναι χαμηλότερα από τα 
ποσοστά παραγωγής άλλων συμπλεγμάτων φρακτικών της Ελληνικής: στην 
περίπτωση αυτή, η σύγκριση επίσημων και αντιφωνοτακτικών συμπλεγμάτων θα μας  
δείξει αν τα επίσημα συμπλέγματα έχουν κάποια, έστω μειωμένη θέση στην 
παραγωγή των παιδιών, ή αν η επίδοση των παιδιών στη συνθήκη επίσημων 
συμπλεγμάτων είναι παρόμοια με την επίδοσή τους σε συμπλέγματα που τα παιδιά 
ακούν για πρώτη φορά. Εάν τα επίσημα συμπλέγματα έχουν κάποια μικρή θέση στη 
γλωσσική παραγωγή των παιδιών, περιμένουμε ότι τα ποσοστά παραγωγής αυτών 
των συμπλεγμάτων θα είναι μικρότερα από τα ποσοστά παραγωγής των άλλων 
φρακτικών συμπλεγμάτων, αλλά μεγαλύτερα από εκείνα των αντιφωνοτακτικών 
συμπλεγμάτων. 

Για να απαντήσουμε στο δεύτερο ερώτημα (δηλαδή αν ο κανόνας της ανομοίωσης 
εφαρμόζεται από τα παιδιά), εξετάσαμε τα είδη ανακριβών (λάθος) απαντήσεων που 
έδωσαν τα παιδιά στις τρεις πειραματικές συνθήκες και κυρίως στην περίπτωση των 
επίσημων συμπλεγμάτων. Εάν τα παιδιά εφαρμόζουν τον κανόνα της ανομοίωσης, 
περιμένουμε υψηλά ποσοστά συμπλεγμάτων τριβόμενου - κλειστού ως απαντήσεις 
στη συνθήκη επίσημων συμπλεγμάτων. 
  
 
2.2 Συμμετέχοντες 
 
Εξετάστηκαν 58 παιδιά (38 κορίτσια και 20 αγόρια, ηλικίας 2;03 ως 5;00, μέσος όρος 
3;08). Τα παιδιά εξετάστηκαν σε τέσσερεις παιδικούς σταθμούς στην Κρήτη 
(Ηράκλειο και Ρέθυμνο). Σύμφωνα με το προσωπικό των παιδικών σταθμών, όλα τα 
παιδιά που συμμετείχαν στο πείραμα ήταν υγιή, χωρίς ιστορικό μαθησιακών ή 
αναπτυξιακών δυσκολιών και χωρίς προβλήματα ακοής. Όλα τα παιδιά μεγάλωναν σε 
μονόγλωσση ελληνόφωνη οικογένεια και είχαν τυπική γλωσσική ανάπτυξη. 
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2.3 Μέθοδος και υλικό 

Χρησιμοποιήσαμε τη Δοκιμασία Επανάληψης Ψευδολέξεων. Η δοκιμασία αυτή έχει 
χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη της εργαζόμενης μνήμης (για παράδειγμα Gathercole 
1995) αλλά και ως εργαλείο για τη μελέτη της φωνολογικής κατάκτησης (για 
παράδειγμα Kirk & Demuth (2006), Zamuner & Gerken (1998)) σε διάφορες 
γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και της Ελληνικής (Μαριδάκη-Κασσωτάκη 1998). 
Κατά τη δοκιμασία αυτή τα παιδιά καλούνται να επαναλάβουν κατασκευασμένες 
λέξεις που περιέχουν τις υπό εξέταση φωνολογικές δομές. Η δοκιμασία αυτή 
επιλέχθηκε λόγω της δυνατότητάς της να παραγάγει σημαντική ποσότητα χρήσιμων 
δεδομένων σε σύντομο χρονικό διάστημα, καθώς και για την αποφυγή φαινομένων  
οικειότητας (δηλαδή πιθανές διαφορές σε δοκιμασίες με υπαρκτές λέξεις ανάλογα με 
το πόσο καλά γνωρίζει το παιδί κάθε λέξη).  

Στην παρούσα έρευνα εξετάσαμε τρεις τύπους συμφωνικών συμπλεγμάτων: TT, 
Επίσημο TT και Αντιφωνοτακτικό ΤΤ, στην αρχή και στη μέση της λέξης. Λόγω των 
ευρημάτων που διαφοροποιούν την αρχή από τη μέση της λέξης στην παραγωγή 
φρακτικών συμπλεγμάτων από τα παιδιά (Sanoudaki 2010), στην ανάλυση των 
σωστών απαντήσεων εξετάστηκαν οι δύο θέσεις μέσα στη λέξη χωριστά. Το πείραμα 
επομένως συμπεριελάμβανε έξι πειραματικές συνθήκες (τρεις τύποι συμπλεγμάτων 
επί δύο θέσεις). Στις συνθήκες ΤΤ και Αντιφωνοτακτικό ΤT εξετάστηκαν πέντε 
συμφωνικά συμπλέγματα, και στην συνθήκη Επίσημο TT εξετάστηκαν τα τέσσερα 
επίσημα συμφωνικά συμπλέγματα. 
 

(7) Συμφωνικά συμπλέγματα ανά κατηγορία 
TT: ft, xt, vð, ɣð, vɣ     
Επίσημο TT: fθ, xθ, pt, kt  
Αντιφωνοτακτικό TT:  ɣv,  ðv, tx, tk, tf  

 
Κατά την κατασκευή των ψευδολέξεων ακολουθήθηκαν οι φωνοτακτικοί 

περιορισμοί της Ελληνικής (εκτός βεβαίως από την περίπτωση των Αντιφωνο-
τακτικών ΤΤ). Τα Αντιφωνοτακτικά ΤΤ περιείχαν σύμφωνα που συμπεριλαμβάνονται 
στις  υπόλοιπες συνθήκες και κατασκευάστηκαν έτσι ώστε αν αντιστραφεί η σειρά 
των μελών κάθε συμπλέγματος να δημιουργείται ένα σύμπλεγμα που ακολουθεί τους 
φωνοτακτικούς περιορισμούς της Ελληνικής (για παράδειγμα ɣv  vɣ, tx  xt). Όλες 
οι ψευδολέξεις ήταν δισύλλαβες, με ένα άηχο κλειστό σύμφωνο (p, t ή k) στη θέση 
έμβασης της συλλαβής που δεν περιείχε συμφωνικό σύμπλεγμα. Σε κάθε λέξη 
χρησιμοποιήθηκαν δύο από τα εξής τρία φωνήεντα: i, ο, και a. Όλες οι λέξεις (με 
εξαίρεση το συνδυασμό συμφώνων στα Αντιφωνοτακτικά ΤΤ) σχημάτιζαν πιθανά 
θηλυκά ή ουδέτερα ουσιαστικά στην ονομαστική (ή κλητική).  
 

(8) Λέξεις: συνθήκη αρχής της λέξης 
ΤΤ: ftipo, xtika, vðito, ɣðoki1, vɣapi  
Επίσημο TT: fθoki, xθapi, ktito, ptika 
Αντιφωνοτακτικό TT:  tkapi, tfika, ɣvoki,  ðvito, txipo 

 

                                                            
1 Στα παραδείγματα έχει γίνει χαλαρή φωνολογική μεταγραφή, στο βαθμό που επιβάλλεται από τις 
ανάγκες του κειμένου. Για παράδειγμα, δε σημειώνεται η προσθίωση (ουρανικοποίηση) των 
υπερωικών συμφώνων, ιδιαίτερα έντονη στην περιοχή της Κρήτης (Newton 1972).   
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Η συνθήκη που περιείχε τα συμφωνικά συμπλέγματα στη μέση της λέξης 
δημιουργήθηκε αντιστρέφοντας τη σειρά των συλλαβών της προηγούμενης 
συνθήκης. 
 

(9) Λέξεις: συνθήκη μέσης της λέξης 
TT: pofti, kaxti, tovði, kiɣðo, pivɣa  
Επίσημο TT: kifθo, pixθa, tokti, kapti 
Αντιφωνοτακτικό TT:  pitka, katfi, kiɣvo, toðvi, potxi 

 
Σε όλες τις λέξεις ο τόνος βρισκόταν αμέσως μετά το συμφωνικό σύμπλεγμα, 

δημιουργώντας ζεύγη τροχαίου-ιάμβου (για παράδειγμα ɣðóki - kiɣðó). 
Οι λέξεις παρουσιάστηκαν στους συμμετέχοντες σε μία από τρεις διαφορετικές 

ψευδοτυχαίες σειρές (μαζί με λέξεις που περιείχαν διαφορετικούς τύπους 
συμφωνικών συμπλεγμάτων, από πειραματικές συνθήκες οι οποίες δεν συμπερι-
λαμβάνονται στην παρούσα μελέτη, για πληροφορίες δες Sanoudaki 2010) από τον 
ερευνητή. Κάθε σειρά παρουσιάστηκε στο ένα τρίτο των συμμετεχόντων.  

Κάθε λέξη συνδέθηκε με ένα αντικείμενο αναφοράς (ένα φανταστικό ζώο). Το 
πείραμα παρουσιάστηκε στα παιδιά με τη μορφή παιχνιδιού. Κάθε παιδί χωριστά είδε 
μία μία τις εικόνες των φανταστικών ζώων και άκουσε το όνομα κάθε ζώου, αφού του 
είχε ζητηθεί να επαναλάβει το όνομα των ζώων ώστε να τα απελευθερώσει. Υπήρχαν 
αρκετές ενδείξεις ότι τα παιδιά αντιμετώπισαν τα ζώα ως πραγματικά ζώα και τη 
διαδικασία ως αληθινή γλωσσική εμπειρία, όπως για παράδειγμα ο σχηματισμός 
υποκοριστικών με τις ψευδολέξεις.  

Ο ίδιος ερευνητής πραγματοποίησε τη φωνητική μεταγραφή των δεδομένων. 
Περίπου το 10% των συνολικών δεδομένων από κάθε παιδί μεταγράφηκαν 
ανεξάρτητα από δεύτερο ερευνητή φωνητικό για να  ελεγχθεί η αξιοπιστία της 
μεταγραφής. Υπήρχε 96% συμφωνία μεταξύ ερευνητών στις μεταγραφές των 
συμφωνικών συμπλεγμάτων. 

Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τη μέθοδο, τη διαδικασία, και τη 
μεταγραφή των δεδομένων ο αναγνώστης παραπέμπεται στο Sanoudaki (2010).  
 
 
2.4 Αποτελέσματα 
 
Τα ποσοστά σωστών απαντήσεων παρουσιάζονται στο Γράφημα 1. Ο αριθμός 
σωστών απαντήσεων για κάθε παιδί, καθώς και οι μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 
βρίσκονται στο Παράρτημα 1. 
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Γράφημα 1: Ποσοστό σωστών απαντήσεων σε κάθε πειραματική συνθήκη: ΤΤ, Επίσημο ΤΤ, και 
Αντιφωνοτακτικό ΤΤ, στην αρχή και στη μέση της λέξης. 

 
Όπως φαίνεται στο Γράφημα 1, περισσότερες σωστές απαντήσεις δόθηκαν όταν το 

σύμπλεγμα βρισκόταν στη μέση της λέξης από ό,τι όταν το σύμπλεγμα βρισκόταν 
στην αρχή της λέξης. Επίσης περισσότερες σωστές απαντήσεις δόθηκαν στα ΤΤ 
συμπλέγματα, ακολουθούμενα από τα Eπίσημα ΤΤ, ενώ οι λιγότερες σωστές 
απαντήσεις δόθηκαν στο Αντιφωνοτακτικό ΤΤ. Στατιστική ανάλυση επιβεβαιώνει 
αυτές τις παρατηρήσεις. Συγκεκριμένα, στα αποτελέσματα έγινε στατιστική ανάλυση 
διασποράς με δύο παράγοντες: θέση (αρχή - μέση λέξης) και  τύπο συμπλέγματος 
(ΤΤ, Eπίσημο ΤΤ και Αντιφωνοτακτικό ΤΤ). Η ανάλυση έδειξε στατιστικά σημαντική 
επίδραση του παράγοντα θέση: F(1, 57) = 56.523, p < 0.001 και του παράγοντα τύπος 
συμπλέγματος: F(1.612, 91.904) = 89.103, p < 0.001 (αποτελέσματα με διόρθωση 
Greenhouse-Geisser, καθώς τα δεδομένα παραβιάζουν την υπόθεση της 
σφαιρικότητας - τεστ Mauchly). Περαιτέρω τεστ ανά ζέυγη έγιναν χρησιμοποιώντας 
μη παραμετρικές μεθόδους (τεστ Wilcoxon Signed-Rank), και αφού διορθώθηκε το 
επίπεδο σημαντικότητας στο p < 0.008 με τη μέθοδο Bonferroni λόγω των 
πολλαπλών συγκρίσεων. Όλες οι συγκρίσεις  σε ζεύγη κατέδειξαν στατιστικά 
σημαντικές διαφορές ανάμεσα στους τύπους συμπλεγμάτος, τόσο στην αρχή της 
λέξης (TT με Eπίσημο ΤΤ: Ζ = -4.188, p < 0.001, r = 0.389, TT  με Aντιφωνοτακτικό 
TT: Ζ = -5.619, p < 0.001,  r  = 0.522, Eπίσημο ΤΤ με Aντιφωνοτακτικό TT: Ζ= -
4.596, p < 0.001, r = 0.427) όσο και στη μέση της λέξης (TT με Eπίσημο ΤΤ: Ζ = -
4.100, p < 0.001, r = 0.381, TT  με Aντιφωνοτακτικό TT: Ζ = -5.896, p < 0.001, r = 
0.547,  Eπίσημο ΤΤ με Aντιφωνοτακτικό TT: Ζ = -6.042, p < 0.001, r = -0.561).  

Συνολικά, η στατιστική ανάλυση  επιβεβαίωσε ότι τα παιδιά παρήγαγαν 
περισσότερα σωστά συμφωνικά συμπλέγματα στη μέση της λέξης από ό,τι στην 
αρχή, καθώς και ότι απάντησαν σωστότερα στη συνθήκη ΤΤ,  και λιγότερο σωστά 
στο Αντιφωνοτακτικό ΤΤ, ενώ το Eπίσημο ΤΤ βρισκόταν ανάμεσα στους δύο άλλους 
τύπους συμπλεγμάτων. 

Για την κωδικοποίηση της ανάλυσης των λαθεμένων απαντήσεων 
χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω κατηγορίες: 
 

(9) Τύποι λαθών (σε παρένθεση αριθμός συμμετέχοντος και ηλικία σε χρόνια,  
μήνες, ημέρες) 

(10α) Απαλοιφή του πρώτου συμφώνου (ΑπαλΤ1) 

0

20

40

60

80

100

Ποσοστό 
απαντήσεων

Τύπος συμπλέγματος

Αρχή λέξης

Μέση λέξης



[  1527  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

ftipo  tipo (17, 3;03) 
fθoci  θoci (1, 2;03;08) 
ðvito  vito (1, 2;03;08) 

 
(10β) Απαλοιφή του δεύτερου συμφώνου (ΑπαλΤ2) 

fθoci  foci (18, 3;03;01) 
 

(10γ) Αντικατάσταση του πρώτου συμφώνου (ΑντικΤ1) 
ptika  ftika (51, 4;03;24 
tokti  toxti (31, 3;08;03) 

 
(10δ) Αντικατάσταση του δεύτερου συμφώνου (ΑντικΤ2) 

fθoci  ftoci (47, 4;02;17) 
cifθo  cifto (43, 4;00;03) 

 
(10ε) Μετάθεση συμφώνων (Μεταθ) 

  ðvito  vðito (46,  4;01;17) 
      ɣvoci  vɣoci (47, 4;02;17) 
 

(10ζ)  Άλλο 
ɣvoci  ðoci (43, 4;00;03)  
katfi  kafri (21, 3;04;12) 

 
Το γράφημα 2 παρουσιάζει τα ποσοστά (επί των συνολικών απαντήσεων) κάθε 

κατηγορίας λαθεμένης απάντησης για κάθε τύπο συμπλέγματος. Σε αυτήν την 
ανάλυση, τα αποτελέσματα για την αρχή και τη μέση της λέξης έχουν συγχωνευθεί 
για διευκόλυνση του αναγνώστη, καθώς ο διαχωρισμός τους δεν επηρεάζει τις 
απαντήσεις που θα δοθούν στα πειραματικά ερωτήματα. Για πληρότητα, το σχετικό 
γράφημα με ποσοστά λαθεμένων απαντήσεων για κάθε τύπο συμπλέγματος σε αρχή 
και μέση λέξης ξεχωριστά βρίσκεται στο Παράρτημα 2. 
 
Γράφημα 2: Ποσοστό για κάθε τύπο λαθεμένης απάντησης ανά πειραματική συνθήκη: ΤΤ, Επίσημο 
ΤΤ, και Αντιφωνοτακτικό ΤΤ (αρχή και μέση λέξης συγχωνευμένες). 
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Όπως φαίνεται στο γράφημα, η απαλοιφή του πρώτου συμφώνου ήταν αρκετά 
συχνή και στις τρεις κατηγορίες συμπλεγμάτων (16% για τα μη επίσημα 
συμπλέγματα, 19% για τα επίσημα συμπλέγματα και 36% για τα αντιφωνοτακτικά 
συμπλέγματα). Για τα επίσημα συμπλέγματα, εκτός από την απαλοιφή, αρκετά συχνή 
ήταν και η αντικατάσταση του πρώτου ή του δεύτερου συμφώνου (14% και οι δύο 
τύποι). Σε αυτόν τον τύπο συμπλέγματος, όλες οι περιπτώσεις αντικατάστασης 
συμφώνου είχαν ως εξαγόμενο σύμπλεγμα τριβόμενου-κλειστού, όπως στα 
παραδείγματα 10γ και 10δ.  

Στα αντιφωνοτακτικά συμπλέγματα οι λαθεμένες απαντήσεις ήταν εξαιρετικά 
ανομοιογενείς, καθώς ιδιαίτερα υψηλό ήταν το ποσοστό λαθεμένων απαντήσεων που 
δεν εμπίπτουν σε καμία από τις πέντε κύριες κατηγορίες (άλλο: 27%). Για τον ίδιο 
τύπο συμπλεγμάτων (αντιφωνοτακτικά), αρκετά συχνή (13%) ήταν και η μετάθεση, η 
οποία ήταν σχεδόν απούσα από τους υπόλοιπους τύπους συμπλεγμάτων. 

Μια συνολική θεώρηση των απαντήσεων στη συνθήκη των επίσημων 
συμπλεγμάτων φανερώνει ότι περίπου το 25% των απαντήσεων αποτελούνταν από 
ένα μόνο σύμφωνο (ως αποτέλεσμα συμφωνικής απαλοιφής), ενώ το 30% των 
απαντήσεων ήταν σωστές και 30% περιείχε σύμπλεγμα τριβόμενου - κλειστού.  
 
 
3. Συζήτηση 
 
Η παρούσα έρευνα εξέτασε την παραγωγή συμπλεγμάτων φρακτικών σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας χρησιμοποιώντας τη Δοκιμασία Επανάληψης Ψευδολέξεων.  

Στο πρώτο ερευνητικό ερώτημά μας, κατά πόσο τα παιδιά παράγουν επίσημα 
συμφωνικά συμπλέγματα (δηλαδή συμπλέγματα φρακτικών όμοιου τρόπου 
άρθρωσης), μπορούμε να απαντήσουμε ως εξής: κατά τη Δοκιμασία Επανάληψης 
Ψευδολέξεων, τα παιδιά παράγουν αρκετά επίσημα συμφωνικά συμπλέγματα. Όταν 
ζητήθηκε από τα παιδιά να επαναλάβουν συμπλέγματα φρακτικών όμοιου τρόπου 
άρθρωσης, τα παιδιά επανέλαβαν τα συμπλέγματα με ακρίβεια περίπου στο ένα τρίτο 
των περιπτώσεων. Αξίζει να σημειωθεί εδώ ότι υπήρχε διαφορά στην ακρίβεια 
ανάμεσα στην αρχή και στη μέση της λέξης, η οποία συνάδει με προηγούμενες 
παρατηρήσεις ότι η ακρίβεια των παιδιών όταν επαναλαμβάνουν συμπλέγματα 
φρακτικών είναι μικρότερη στην αρχή από ό,τι στη μέση της λέξης (Sanoudaki 2010). 
Η διαφορά αυτή στην ακρίβεια απαντήσεων ανάμεσα στην αρχή και τη μέση της 
λέξης έχει αποδοθεί στη διαφορά ανάμεσα στις σχετικές δομές, καθώς τα 
συμπλέγματα φρακτικών στην αρχή της λέξης ανήκουν σε δομές που είναι πολύ πιο 
μαρκαρισμένες από ό,τι οι δομές φρακτικών στη μέση της λέξης (Sanoudaki 2010).   

Tα πειραματικά αποτελέσματα παρέχουν για πρώτη φορά ένδειξη της θέσης που 
έχουν τα επίσημα συμπλέγματα στην παραγωγική ικανότητα των παιδιών. Η τριμερής 
διαφοροποίηση που παρατηρήθηκε στην παραγωγή των παιδιών (μη επίσημα, 
επίσημα, και αντιφωνοτακτικά συμπλέγματα), τοποθετεί τα επίσημα συμπλέγματα 
ανάμεσα στα μη επίσημα, οικεία συμπλέγματα από τη μία, και στα αντιφωνοτακτικά 
συμπλέγματα, τα οποία δεν επιτρέπονται στην Ελληνική, από την άλλη. Κατά 
συνέπεια η επίδοση των παιδιών στα επίσημα συμπλέγματα μπορεί να προσδιοριστεί 
ως όχι τόσο καλή όσο στα οικεία συμπλέγματα, αλλά καλύτερη από την επίδοσή τους 
σε άγνωστα συμπλέγματα, που τα παιδιά τα άκουγαν για πρώτη φορά. 

Ως προς το δεύτερο ερώτημα, δηλαδή την πιθανή ύπαρξη φαινομένων ανομοίωσης 
τρόπου άρθρωσης στη γλωσσική παραγωγή των παιδιών, η ανάλυση των λαθών μας 
φανερώνει αρκετά συχνή εφαρμογή του κανόνα της ανομοίωσης. Στη σχετική 
πειραματική συνθήκη, το ένα τρίτο περίπου των απαντήσεων των παιδιών 
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αποτελείται από σύμπλεγμα τριβόμενου  - κλειστού, ενώ στα παιδιά είχε ζητηθεί να 
επαναλάβουν σύμπλεγμα τριβόμενου - τριβόμενου ή κλειστού - κλειστού. Το εύρημα 
αυτό είναι σημαντικό για την θεωρητική μελέτη της ανομοίωσης από συγχρονική 
άποψη: το γεγονός ότι τα παιδιά εφάρμοσαν μαζικά ανομοίωση σε ψευδολέξεις, 
αποτελεί ένδειξη ότι η ανομοίωση αποτελεί συγχρονικά ενεργό κανόνα (τουλάχιστο 
στον παιδικό λόγο). Η πιθανή χρήση όμοιων ή ανόμοιων συμπλεγμάτων σε υπαρκτές 
λέξεις σε πειραματικά ή νατουραλιστικά δεδομένα δε θα μας επέτρεπε εύκολα να 
καταλήξουμε στο συμπέρασμα πως πρόκειται για κανόνα, καθώς θα υπήρχε ο πιθανός 
αντίλογος πως κάθε λέξη ίσως ήταν προϊόν αποστήθισης. Η Δοκιμασία Επανάληψης 
Ψευδολέξεψων μας επέτρεψε να παρακολουθήσουμε την ξεκάθαρη εφαρμογή ενός 
κανόνα σε καινούριες λέξεις.2  

Οι παρούσα έρευνα παρέχει μια πρώτη εικόνα για τη θέση  των συμπλεγμάτων 
όμοιου τρόπου άρθρωσης στον παιδικό λόγο. Τα πειραματικά αποτελέσματα 
φανερώνουν ότι τα παιδιά γνωρίζουν τον κανόνα της ανομοίωσης, αλλά δεν τον 
εφαρμόζουν πάντα. Η διαπίστωση αυτή φαίνεται να συμπλέει με την ανάλυση της 
ανομοίωσης ως ενεργό αλλά προαιρετικό φωνολογικό κανόνα στην Ελληνική (Pagoni 
2003).  

Εξαιρετικά χρήσιμη σε μελλοντικές έρευνες θα είναι η εξέταση της ανομοίωσης σε 
συνδυασμό με  κοινωνιογλωσσικές παραμέτρους. Παρότι η εξέταση κοινωνιογλωσ-
σικών μεταβλητών σε παιδιά μικρής ηλικίας διαγλωσσικά θεωρείται προβληματική 
και οι περισσότερες μελέτες κατάκτησης περιορίζονται σε παιδιά σχολικής ηλικίας 
(για παράδειγμα Chevrot, Beaud & Varga 2000), κάποιες σχετικές έρευνες δείχνουν 
πως και τα παιδιά προσχολικής ηλικίας είναι ευαίσθητα στην ύπαρξη κοινωνιογλωσ-
σικών παραλλαγών  (δες Díaz-Campos 2005).  Η κοινωνιογλωσσολογική έρευνα του 
Díaz-Campos (2005, 2009) στην Ισπανική χρησιμοποίησε το επίπεδο ύφους ως 
ανεξάρτητη μεταβλητή, και διαπίστωσε ότι αυτό επηρεάζει την παραγωγή του 
διαφωνηεντικού d σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας, όπως συμβαίνει και 
σε ενήλικες ομιλητές της Ισπανικής. Η παρούσα έρευνα υποδηλώνει πως ο κανόνας 
της ανομοίωσης είναι υπαρκτός στο λόγο των παιδιών που κατακτούν την Ελληνική 
ως μητρική γλώσσα, και κατ’ επέκταση πως ο κανόνας αυτός έχει θέση στη 
συγχρονική φωνολογική ανάλυση της ελληνικής· η συμπερίληψη 
κοινωνιογλωσσικών μεταβλητών θα μας δώσει πληρέστερη εικόνα της εναλλαγής και 
της κατάκτησής της. Ας σημειώσουμε πως για την ερμηνεία των δεδομένων 
γλωσσικής κατάκτησης, είναι απαραίτητη η διεξαγωγή σχετικών πειραματικών 
κοινωνιογλωσσολογικών ερευνών και σε ενήλικους φυσικούς ομιλητές της 
Ελληνικής, οι οποίες θα λειτουργήσουν ως μέτρο σύγκρισης για τα δεδομένα του 
παιδικού λόγου. Μαζί, ψυχογλωσσολογικές και κοινωνιογλωσσολογικές μελέτες θα 
μας παράσχουν πληρέστερη γνώση γύρω από το φαινόμενο της ανομοίωσης και θα 
συμπράξουν σε μια επιτυχή θεωρητική ανάλυση του φαινομένου.   

Ιδιαίτερη μνεία αξίζει να γίνει στη μεταχείριση των αντιφωνοτακτικών 
συμπλεγμάτων από τα παιδιά, καθώς είναι η πρώτη φορά που εξετάζεται πειραματικά 
η παραγωγή δομών που δεν ακολουθούν τη φωνοτακτικούς περιορισμούς της 
Ελληνικής. Όπως θα περίμενε κανείς, τα παιδιά έδωσαν ελάχιστες σωστές απαντήσεις 
στην κατηγορία αυτή, καθώς τα συμπλέγματα αυτά δεν επιτρέπονται από τη 
                                                            
2 Να σημειώσουμε εδώ πως η χρήση της λέξης ‘κανόνα’ δεν υπαινίσσεται κάποιο συγκεκριμένο 
θεωρητικό πλαίσιο. Η παρούσα έρευνα φιλοδοξεί να παραμείνει όσο το δυνατό πιο ουδέτερη 
θεωρητικού πλαισίου. Είμαστε σίγουροι ότι ικανοποιητικές αναλύσεις του φαινομένου – και πιθανόν 
της κατάκτησής του - μπορούν να πραγματοποιηθούν στα πλαίσια των περισσότερων σύγχρονων 
φωνολογικών θεωριών (έστω με τη συνδρομή βοηθητικών υποθέσεων),  με τη χρήση είτε κανόνων, 
είτε  παραμέτρων, περιορισμών κλπ.   
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γραμματική τους. Η ανάλυση των λαθών στην κατηγορία αυτή μας δείχνει για πρώτη 
φορά στρατηγικές που ακολουθούνται στην αντιμετώπιση αντιφωνοτακτικών δομών. 
Εκτός από την απαλοιφή συμφώνου, η οποία ήταν η πιο δημοφιλής στρατηγική και 
χρησιμοποιήθηκε και στις υπόλοιπες κατηγορίες συμπλεγμάτων, αξιοσημείωτο είναι 
το πλήθος απαντήσεων που δεν εμπίπτουν στις βασικές κατηγορίες λαθών (τύπος 
λάθους: άλλο), πιθανόν λόγω αδυναμίας της φωνολογίας των παιδιών να 
επεξεργαστεί αυτά τα συμπλέγματα με τις οικείες μεθόδους. Επίσης αξιοσημείωτο 
είναι το γεγονός ότι ο τρίτος συχνότερος τύπος λάθους για αυτή την κατηγορία 
συμπλεγμάτων, απών από τις υπόλοιπες κατηγορίες, ήταν η μετάθεση. Εξαγόμενα της 
μετάθεσης αντιφωνοτακτικών συμπλεγμάτων ήταν συμφωνικά συμπλέγματα που 
ακολουθούν τους φωνοτακτικούς περιορισμούς της Ελληνικής (δες ενότητα 2.3 
Μέθοδος και Υλικό για το σχηματισμό αυτής της κατηγορίας συμπλεγμάτων). Με 
βάση τα παραπάνω υποστηρίζουμε πως η μετάθεση χρησιμοποιήθηκε ως στρατηγική 
για να αντιμετωπίσουν τα παιδιά συμπλέγματα που βρίσκονται έξω από τη 
γραμματική τους, ώστε τα εξαγόμενα στη γλωσσική παραγωγή τους να είναι 
σύμφωνα με τη γραμματική τους. Κι ενώ στην περίπτωση αυτή τα εισαγόμενα 
(αντιφωνοτακτικά συμπλέγματα) βρίσκονται έξω από τη γραμματική και της 
γλώσσας - στόχου (δηλαδή της Ελληνικής, της γλώσσας των ενηλίκων), μία τέτοια 
θεώρηση των λαθών των παιδιών μπορεί να συμβάλει στην αναθεώρηση της παιδικής 
γλώσσας· τα λάθη στον παιδικό λόγο μπορούν να αναλυθούν ως αποτέλεσμα 
στρατηγικών ώστε τα εκτός της φωνολογικής γραμματικής (του παιδιού σε κάθε 
στάδιο κατάκτησης) εισαγόμενα να μετατραπούν σε σύμφωνα με τη γραμματική (του 
παιδιού) εξαγόμενα (δες Sanoudaki 2007). Σε μία τέτοια ανάλυση, η ανομοίωση 
τρόπου άρθρωσης στον παιδικό λόγο θα αποτελούσε στρατηγική ώστε τα 
συμπλέγματα όμοιου τρόπου άρθρωσης να μετατραπούν στο κοντινότερο σύμπλεγμα 
που επιτρέπεται στη γραμματική του παιδιού, δηλαδή σύμπλεγμα ανόμοιου τρόπου 
άρθρωσης. Η πρόταση αυτή χρήζει περισσότερης ανάλυσης σε μελλοντικές έρευνες. 
 
 
4. Συμπεράσματα 
 
Με βάση πειραματικά ψυχογλωσσολογικά δεδομένα, υποστηρίξαμε ότι τα 
συμπλέγματα φρακτικών συμφώνων όμοιου τρόπου άρθρωσης έχουν θέση στη 
γλωσσική παραγωγή των παιδιών προσχολικής ηλικίας,  ενώ ταυτόχρονα ο κανόνας 
της ανομοίωσης που επηρεάζει αυτά τα συμπλέγματα είναι ενεργός στον παιδικό 
λόγο. Η παρούσα έρευνα αποτελεί την πρώτη μελέτη γλωσσικής κατάκτησης που 
εστίασε σ’ αυτά τα συμπλέγματα, και την πρώτη μελέτη φωνολογικών 
κοινωνιογλωσσικών φαινομένων στον ελληνικό παιδικό λόγο. Περαιτέρω έρευνα, 
τόσο σε παιδιά όσο και σε ενήλικες, είναι απαραίτητη για να περιγράψουμε και να 
αναλύσουμε το φαινόμενο επαρκώς.  

Τέλος, καινοτομία της παρούσας έρευνας αποτελεί η χρήση δομών που δεν 
ακολουθούν τους φωνοτακτικούς περιορισμούς της Ελληνικής, στη Δοκιμασία 
Επανάληψης Ψευδολέξεων· πρόκειται για μια πρωτοπόρο μέθοδο, αξιοποίηση της  
οποίας μπορεί να συμβάλει καταλυτικά στην ανάλυση φαινομένων του παιδικού 
λόγου που σχετίζονται με φωνολογικές δομές της Ελληνικής.   
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Παράρτημα 1  
 
Πίνακας 1: Αριθμός σωστών απαντήσεων για κάθε παιδί, μέσοι όροι και τυπικές αποκλίσεις 

 Ηλικία #TT (από 5) 

#TT 
formal 
(από 4) 

#TT 
nonnative 
(από 5) 

-TT 
(από 5) 

-TT 
formal 
(από 4) 

-TT non-
native 

(από 5) 
1 2;03;08             
2 2;10;07 1      
3 2;10;20       1 
4 2;10;28        
5 2;10;29        1  
6 2;11;17 1 2  5 2  
7 2;11;19     1    
8 2;11;20 2 1  4 3  
9 3;00 3 1  3 3  

10 3;00;03     1  
11 3;00;03 1 1  2 1  
12 3;00;19       1     
13 3;01      3 1  
14 3;01      1  
15 3;01;04 1    2 1  
16 3;01;29 2   4 2  
17 3;03 2   2 1  
18 3;03;01 2     3     
19 3;04;01 3 1  3 2 1 
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20 3;04;04 1 1  3 3  
21 3;04;12     2    
22 3;04;15 4 1  3 1  
23 3;04;16 1 1  1 1  
24 3;05;03          1 
25 3;06;04 2      2 1 
26 3;06;16 4 4 1 5 3 1 
27 3;06;17 1    2 1  
28 3;06;29 2       1   
29 3;07;14 3 2  2 2   
30 3;07;17      1 1  
31 3;08;03 3     3 1   
32 3;09;23 1 1 1 4 2 1 
33 3;10;01   1  1 1  
34 3;10;15 2 2  1   1 
35 3;10;25 5 1 1 5 3 1 
36 3;10;25 3 3  3 1 1 
37 3;10;27 1 1  4 2   
38 3;11;11 4 1 2 5 3 2 
39 3;11;11 4 1  5 3  
40 3;11;24 5 4 3 5 4 5 
41 3;11;25 4 2  4 3  
42 3;11;26 4    5 2 1 
43 4;00;03 4    4 2 1 
44 4;00;12 3   3 2   
45 4;00;14 4 3  5 3 2 
46 4;01;17 4 2  3 1  
47 4;02;17 3   5 3  
48 4;03;06 1  1 4 1  
49 4;03;16    1 1  
50 4;03;17 4     4 3   
51 4;03;24 3 1  4 1  
52 4;04;01 2     3 1   
53 4;05 2 1  5 2  
54 4;06;01 5 4 1 5 3 3 
55 4;06;04 5 2  4 3   
56 4;06;05     2 1 1 
57 4;08;15 4 4 1 4 4 4 
58 5;00;16 3 3  5 3  

Μέρος 
όρος  

2.7674418 1.85714 1.375 3.29166 1.9375 1.647058 

Τυπική 
απόκλιση  

1.3244443 1.11269 0.74402 1.38315 0.9544 1.221739 
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Παράρτημα 2  
 
Γράφημα 3: Ποσοστό κάθε τύπου λαθεμένης απάντησης ανά πειραματική συνθήκη: ΤΤ, Επίσημο ΤΤ, 
και Αντιφωνοτακτικό ΤΤ σε αρχή (#) και μέση (~) της λέξης. 
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Abstract 
 
In all attested periods of the Ancient Thessalian dialect there are two mid-long 
vowels, written as <E> and <O> in the archaic epichoric alphabet and <EI> and 
<OY> in the Ionic alphabet. Traditionally the Ionic alphabet spellings have been 
explained as raised mid-high vowels /eː/ and /oː/. This paper problematizes this 
assumption, examining evidence from inscriptions transitional between the two 
scripts, and proposes that the spellings <ΕΙ> and <ΟΥ> may be plausibly interpreted 
instead as a specifically Thessalian standardized orthography for central-mid vowels 
/e̞ː / and /o̞ː/. 
 
Keywords: Thessalian, Greek dialectology, historical phonology, long vowel 
systems, orthography, epigraphy 
 
 
1.  
 
Classification of long vowel systems in the Ancient Greek dialects since the work of 
Heinrich Ahrens (1839, 1843) can be thought of in terms of the configuration of the 
mid-long vowels in a given dialectal system.1 Ahrens classified the Doric dialects 
according to their reflexes of long vowels from secondary sources into dialects of 
mitior or seuerior character.2 Although this system of classification was applied only 
to the Doric dialects, the basic principles can be extended to the rest of Ancient Greek 
as a system of typological classification. The vocalism ascribed to Ahrens’s Doris 
seuerior type reflect a five-vowel, three-aperture system, inherently stable and 
balanced in its phonological space, quite similar to the system inherited by Common 
Greek from Late Proto-Indo-European.3 By contrast, the vocalism of Ahrens’s Doris 
mitior type is innovative, and created two new secondary close-mid long vowel 

																																																								
1 In reference works on Greek dialects and their phonology (e.g. Bartoněk 1966, 1972, Allen 1987) it is 
common to use the symbols ē,̜ ō ̜ and ē,̣ ō ̣ to represent vowels of open-mid and close-mid quality 
respectively.  Throughout this paper I use the corresponding symbols of the International Phonetic 
Alphabet (IPA), i.e. ē ̜= [ɛː], ō ̜= [ɔː], ē ̣= [eː], ō ̣= [oː].  For vowels of central-mid quality there is no 
exact equivalent in IPA, and the symbols [e̞ː ] and [ɛ̝ː ] could in principle be used to represent the same 
front central-mid vowel phonetically.  In this paper I will use [e̞ː ] and [o̞ː] to designate vowels of 
central-mid character as found in Greek dialects of the Doris seuerior type. Note that all dialectal forms 
cited other than Attic-Ionic and Lesbian will be marked without accentuation, as we have little reliable 
information about the accentuation of other dialects.  Cf. Probert (2006: 70ff.).	
2 Ahrens (1843: 403-422)	
3 Doris seuerior vocalism can be found in e.g. Lakonian, but from the viewpoint of Greek-internal 
sound changes, a dialect such as Lesbian could also be considered to be seuerior on a typological level.  
Cf. Hodot (1990: 59) who remarks “qu’il est identique à «the assumed proto-Greek system»” after 
Bartoněk (1966: 171).	

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1535-1548. Rhodes: University of the Aegean.
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phonemes /eː/ and /oː/ from the three waves of compensatory lengthening, isovocalic 
contractions, and monophthongization of inherited *ei̯ and *ou̯.  These new mid-long 
vowel phonemes were distinct from the inherited primary central-mid /e̞ː/ and /o̞ː/ 
vowels, which in turn were pushed down to low-mid /ɛː/ and /ɔː/.4 
 
 
2.  
 
The principle difficulty in detecting the configuration of a given dialect’s long vowel 
system at an early period, however, is the limitations of various epichoric alphabets in 
use before the general adoption of the Ionic alphabet. The case of Attic epigraphy 
furnishes the best-known example. As the Athenian state officially adopted the Ionic 
alphabet in 403 bc the orthographic system reflected the seven-vowel, four-aperture 
mitior vocalism in Ionic. Hence the new close-mid vocalic phonemes /eː/ and /oː/ 
were represented through the digraph spellings <ΕΙ> and <ΟΥ>, whereas the original, 
inherited long vowels which were pushed down in their phonological space to /ɛː/ and 
/ɔː/ were indicated by the new graphemes <Η>and <Ω>.5 Attic’s adaptation of this 
system was fairly straightforward, as the dialect’s vowel system developed more-or-
less phonologically parallel to Ionic. Early Attic had a four-grade mitior system, but it 
further fronted inherited /uː/ to /yː/, dragging secondary /oː/ into fronted /yː/’s former 
position, resulting in the following system.6 
 

Figure 1:  The Classical Attic System of Long Vowels (cf. Allen 1987: 62) 
<Ι>   /iː/ /yː/   <Υ>    /uː/  <ΟΥ> 

      
 <ΕΙ>   /eː/     
    /o̞ː/  <Ω>  
  <Η>  /ɛː/    
      
   <Α>  /aː/   

 
 
3.  
 
The Boeotian vowel system, as is well known, developed quite differently in the early 
period. Its early monophthongization of the inherited diphthong *ai>̯ /ɛː/ triggered a 
push-chain on the front axis in its long vowel system foreshadowing itacism in the 

																																																								
4 Doris mitior vocalism can be found in, e.g. the North West Greek dialects Aetolian and Lokrian, but 
by typological extension, a dialect like early Ionic could be described as having a Doris mitior type 
vowel system.	
5 Elements of the Ionic alphabet were used in Attica in prior to 403 BC, and it would be misleading to 
suggest that there was not a period of transition in private and public inscriptions from the local Attic 
alphabet to the Ionic alphabet before its use was officially mandated, and there exist sporadic examples 
of the use of <Η> and <Ω> as graphemes in Attic already prior to 450 BC (cf. Threatte 1980: 41ff.).  
Nevertheless, the date of the state-sanctioned adoption of the Ionic alphabet as a standard orthography 
for Attic serves as a recognizable point of departure for our discussion.	
6 For a detailed rehearsal of the development of the Attic-Ionic vowel systems, see Thompson (2006).	
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long vowel systems from the Hellenistic koiné to Modern Greek.7 Boeotian first 
created a new secondary close-mid /eː/ on the front axis from the first and second 
compensatory lengthenings and the monophthongization of *ei,̯ a development 
reminiscent of dialects of the mitior type, however secondary long vowels on the back 
axis vowels merged with inherited central-back /o̞ː/, a development of the seuerior 
type. These unique developments did not create the pressures on the back axis that 
might have triggered a fronting of inherited *ū to /yː/ from back-axis crowding, and 
consequently the Boeotians’ adaptation of the Ionic script from Attica was relatively 
unproblematic, as the Attic graphemes <Η> = [ɛː], <ΕΙ> = [eː], <Ω> = [ɔː], and <ΟΥ> 
= [uː], since all had direct phonetic equivalents in the Boeotian long vowel system, 
despite that the Boeotian vowels had developed rather differently from those of Attic.  
The result is that Boeotian orthography, at the time of the adaptation of the Attic 
script, has the appearance of being written phonetically, if one were to consider the 
Attic adaptation of the Ionic script as a phonetic script. Example (1) compares 
equivalent grammatical forms in Attic and Boeotian orthography. 
 

(1) Boeot.  ασουλια /asuːlía/ (IG VII 2385.8; etc.) vs. Att.ἀσυλία /asyːlía/ (IG II² 1132.88; etc.) 
Boeot.  ουσστερω /ʰuːsːtéro̞ː/ (IG VII 522.2) vs. Att. ὑστέρου /ʰyːstéruː/ (IG II² 381.6) 

 
 
4.  
 
While tracing diachronic relationships between phonology and orthography in better 
attested dialects such as Ionic, Attic, and Boeotian is comparatively easy due to 
abundant evidence with clear phonological interpretations, the evidence for 
interpreting the Thessalian vowel system scarcer and more perplexing. The archaic 
local Thessalian alphabet, like many other archaic alphabets, did not distinguish 
vocalic length, and mid-vowels from any source were only marked as front or back 
quality using either <Ε> or <Ο>.8 When the Ionic alphabet was introduced in the 
fourth century, however, all mid-long vowels, whether primary or secondary sources, 
were written with digraphs <ΕΙ> and <ΟΥ>, and the Ionic graphemes <Η> and <Ω>, 
occasionally appearing in a small number of inscriptions transitional between the two 
scripts, completely disappear from Thessalian proper. In broad outline, the 
orthography of the Thessalian mid-long vowels together with their etymological 
correspondences may be summarized in the following table: 
 
 
 
 
 

																																																								
7 For overviews on development of the Boeotian vowel system, fundamentally see Ruipérez (1956), but 
also Thumb-Scherer (1959:19-28) and Blümel (1982: 38-78).	
8 On the origins and development of the epichoric Thessalian alphabet, see Jeffery (1990: 96-99), 
Guarducci (1967: 357-360).  
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Table 1: Thessalian Mid-Vowel Orthography and its Etymological Correspondences 

Etymological 
Source 

Archaic 
Thessalian 
Alphabet 

Reformed 
Thessalian 
Alphabet 

Post-403 Attic 
Standard 

Orthography 
*ē <Ε> <ΕΙ> <Η> 

*ĕ+ĕ <Ε> <ΕΙ> <ΕΙ> 
*ĕ <Ε> <Ε> <Ε> 
*ei ̯ <ΕΙ> <ΕΙ> <ΕΙ> 
*ō <Ο> <ΟΥ> <Ω> 

*ŏ+ŏ <Ο> <ΟΥ> <ΟΥ> 
*ŏ <Ο> <Ο> <Ο> 

*ou ̯ <ΟΥ> <ΟΥ> , <Υ>9 <ΟΥ> 
*ai ̯ <ΑΙ> <ΑΙ> <ΑΙ> 

 
 
5.  
 
The interpretations of the spellings of Thessalian mid-long vowels made by Buck  and 
Thumb in their respective dialect handbooks are unsatisfactory. Both interpret the 
spellings as representing their corresponding Attic values, i.e. <ΕΙ> as front close-mid 
[eː] and <ΟΥ> as back high [uː].10 However, if we were to follow this literal 
transposition of phonetic values to our graphemes within the phonological system of 
Thessalian, we would arrive at an arrangement of the long vowel system that has a 
pileup of vowels at the top and front of the vowel space (/iː/, /yː/, /uː/, /eː/), but hardly 
anything in the low and back of the vowel space except for a lone /aː/.  Such a system 
would also appear to be radically asymmetrical to the corresponding short vowel 
system as well. 
 
 
6.  
 
Not long after the appearance of the first editions of Buck and Thumb’s handbooks, 
Bechtel analyzed the Thessalian spellings of mid-long vowels in the Ionic alphabet as 
parallel raisings of inherited central-mid /e̞ː / and /o̞ː/ to their corresponding high-mid 
values, noting that “Die gleichzeitige Veränderung der Aussprache von ē und ō in 
jeder Lage ist ein charakteristisches Merkmal des Thessalischen” and that this 
configuration was structurally unique to the Thessalian dialect.11 Although Bechtel’s 
observations were not incorporated into the revised editions of Buck (1955) and 
Scherer’s (1959) revision of Thumb’s (1909) handbook, both repeating the exact 
interpretations found in their respective first editions verbatim. Bechtel’s 
interpretation of the Thessalian digraph spellings as close-mid [eː] and [oː], however, 
was swiftly re-asserted, as Bartoněk (1962) rightly pointed out that the comparison 
with Boeotian phonology, and by extension, the direct transposition of Attic 

																																																								
9 <Y> for monophthongized *ou ̯at Matropolis (cf. García-Ramón 1987).	
10 Buck (1910/1955) §§16, 23; Thumb/Thumb-Scherer (1909/1959) §245.5-6.	
11 Bechtel (1921: 136).	
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orthography upon Thessalian, was not valid, as it could be shown that the structural 
motivations for the raising of inherited *ē in Boeotian were incompatible with what 
can be ascertained from the Thessalian data. The motivations for the raising in 
Thessalian must have been of a different nature than that for Boeotian. 
 
 
7.  
 
While Bartoněk (1962) persuasively put the difficulties of Buck’s and Thumb’s 
assumption of a direct transposition of post-403 BC Attic and Boeotian orthography to 
rest, his structuralist analysis of Thessalian vocalism still ran into difficulties in 
explaining the configuration of the Thessalian long vowel system ca. 350 BC. The 
interpretation of the spellings <ΕΙ> and <ΟΥ> as [eː] and [oː] necessarily constituted a 
five-vowel system, but one unbalanced in its phonological space. Bartoněk (1966) 
later offered a possible explanation for the raising of the vowels as a result of a 
general, unmotivated raising of inherited /aː/ upwards in the vowel space (perhaps 
[a̝ː ]), with the effect that the mid-long vowels would be pushed upwards in order to 
maintain equilibrium.   
 

Figure 2: Bartoněk (1966:180)’s Reconstruction of the Thessalian Long Vowel System ca. 350 BC 

  /iː/    /uː/ 
       
 (oi)̯  /eː/  /oː/  
       

(ai)̯    ↑ (?)   
    /aː/   

 
In principle, such a chain-shift in the long-vowel system would be typologically 

unobjectionable, however the principal problem of assuming such a chain-shift in 
Thessalian beginning with a heightened pronunciation of /aː/ is the inherent 
limitations of the epigraphical data.12 
 
 
8.  
 
Since Bartoněk (1966), it has been generally unquestioned in the literature that the 
Thessalian digraph spellings <ΕΙ>and <ΟΥ> represent their Ionic values as close-mid 

																																																								
12 The first general principle of vowel shifting, as observed by William Labov (1994: 116ff.) is the 
tendency for long vowels to rise in chain shifts.  Slight differences in dialectal pronunciation of /aː/ can 
occasionally be detected, but usually only through chance-examples of indirect evidence.  The famous 
sixth century Lakonian dedication to Zeus at Olympia (IG V,1 1562) may give such an example via the 
spelling hιλέ̄ϝο ̄ι (expected:†hιλά̄ϝο ̄ι).  In Elean, the phoneme /ɛː/ had acquired a more low and open 
character, closer to [æː], and was written with <Α> in Elean inscriptions (e.g. El. ϝρά̄τρα = Att. ῥήτρα).  
Lakonian /aː/ must have been perceptually distinct from Elean /æː/ <Α>, and the local stonecutter, 
making the dedication in the local Elean alphabet, must have hypercorrected the spelling * hιλά̄ϝο̄ι to 
hιλέ̄ϝο̄ι in order to distinguish the difference between the vowels.	
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[eː] and [oː], establishing the exact chronology of this raising based on the evidence of 
the inscriptions is problematic. Blümel (1982: 43) has noted that while the 
introduction of the spellings in the Ionic alphabet between the fifth and the fourth 
century secure a terminus ante quem for the vowel raising. Healso indicates two 
examples of <ΟΥ> apparently being used to spell inherited *ō in earlier inscriptions 
that may indicate the seventh century or the fifth century as possible earlier examples. 
These examples deserve to be reconsidered. 
 
 
9.  
 
The earliest possible example of <ΟΥ> being used to write inherited *ōis an 
inscription on a seventh century Corinthian aryballos: 

 
(2) McDevitt 1167 — Corinthian aryballos — Prov. unkn. — ca. 700-650 BC (Lejeune REA 47 

(1945) 97; Jeffery 1990:125n3; cf. Wachter 2001: 30-31) 
 
ΑΠΛΟΥΝ 

 
The inscription has been known since at least 1841, although Lejeune (1945) was 

the first to interpret it as ‘la plus ancienne inscription thessalienne’, interpreting it as a 
dedication to Apollo made by a Thessalian potter operating in Corinth. While the 
reading as Απλουν is attractive, recalling known Thessalian dedications to Apollo 
with characteristic syncopation its medial stem syllable (cf. Απλο̄νι in archaic script 
(IG IX,2:1027; Larisa, 450-425 BC); Απλουνι in Ionic script (IG IX,2:1234; Phalanna, 
1st c. BC). However this interpretation of this inscription is not so clear. Although 
Corinthian alphabet utilizes spurious diphthongs to spell close-mid vowels quite early, 
allowing such a raising of original central-mid *ō to /oː/ be observable on the back-
axis,13 the syntax of Απλουν as a nominative rather than a dative or genitive case form 
is unexpected for a votive object. The interpretation favored by Wachter (2001: 30-
31), that the inscription should be read as ἁπλοῦν ‘simple, unmixed’ describing the 
contents of the vessel, (scil. ἔλαιϝον, μύρονvel sim.), appears to be preferable in this 
situation. 
 
 
10.  
 
The other inscription Blümel cites as evidence for early digraph spellings for inherited 
*ō is IG IX,2:199, a fifth century dedication from Achaea Phthiotis. 
 

(3) IG IX,2:199 (Achaea Phthiotis, Eretria) — ca. 500-400 BC  (Jeffery 1990: 96n1) 
 
Μεθιστας Πιθουνειος Απλουνι   

 
The digraph <ΕΙ> in the patronymic Πιθουνειος need not concern us, as the 

formation of the patronymic adjective likely contains a real diphthong.  However the 
presence of <ΟΥ> in the second syllable of Πιθουνειος and Απλουνι is unexpected in 

																																																								
13 Corinthian monophthongized its diphthongs *ei ̯and *ou ̯at an early date, resulting in the creation of 
the new digraphs already in its archaic alphabet. Cf. Buck (1955: 30).	
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the archaic alphabet.  For Πιθουνειος we might expect the name from which the 
patronymic adjective to be from the common name Πίθων, attested elsewhere in 
Thessaly in koiné inscriptions (Πίθωνος IG IX,2:463.14-15, Krannon ca. 49-48 BC; 
Πίθωνος SEG 33:448.11, Atrax ca. 230-200 BC) and Thessalian dialect inscriptions 
(Πιθουνος IG IX,2:460.10, Krannon ca. 2ndBC; Πιθουν (SEG 51:711.78, Krannon ca. 
3rdBC) In either case the mid-long back vowel would be expected to be from inherited 
long *ōand spelt with <Ο>, and are otherwise unexpected spellings in the archaic 
script. 

 
 

11.  
 
The name of Apollo again is cited as evidence in an example from Plato Cratylus 
405c that Bartoněk takes as evidence of a high-mid pronunciation of Thessalian 
inherited *ō by the fourth century BC. 
 

Κατὰ μὲν τοίνυν τὰς ἀπολύσεις τε καὶ ἀπολούσεις, ὡς ἰατρὸς ὢν τῶν τοιούτων, “Ἀπολούων” 
ἂν ὀρθῶς καλοῖτο· κατὰ δὲ τὴν μαντικὴν καὶ τὸ ἀληθές τε καὶ τὸ ἁπλοῦν—ταὐτὸν γάρ ἐστιν—
ὥσπερ οὖν οἱ Θετταλοὶ καλοῦσιν αὐτόν, ὀρθότατ’ ἂν καλοῖτο· “Ἄπλουν” γάρ φασι πάντες 
Θετταλοὶ τοῦτον τὸν θεόν.  (Plat. Cratyl. 405b-c) 

 
Bartoněk only cited: “‘Ἄπλουν’ γάρ φασι πάντες Θετταλοὶ τοῦτον τὸν θεόν.”  

However in the full context of the quote, the comparison is rather to “κατὰ ... τὸ 
ἁπλοῦν”, indicating that the likely point of comparison for Plato in his etymological 
speculation is not so much the quality of the vowel, but rather the characteristically 
Thessalian syncope of the medial syllable. Moreover, the reading of Ἄπλουν itself is a 
19th century conjecture of the epigraphist August Boeckh, who presumably introduced 
it on the basis of then-known Thessalian inscriptions.14 Even if Plato himself did write 
something other than an <ω> in the Thessalian name for Apollo, it need only 
designate that he perceived the vowel as something qualitatively higher than the Attic 
low-mid back vowel /ɔː/, which omega designated, whether that be central-mid, close-
mid, or even high-back /uː/. Consequently, Bartoněk’s ‘good proof’ (1966:122) for the 
raising of Thessalian primary *ō on the back axis by the fourth century BC appears to 
be more problematic and less self-evident than previously assumed. 
 
 
12.  
 
An explanation for anomolous these spellings on the back axis may be found in other 
archaic inscriptions with anomalous spellings of vowels on the front axis. A single 
inscription from Pherai (IG IX,2:426, ca. 440-430 BC) may contain an overlooked 

																																																								
14 In the apparatus the adopted reading Ἄπλουν is ascribed to Boeckh.  The readings ἁπλῶν is found in 
mss. from Burnet’s B stemma, whereas ἁπλόν is found in those of T.  Ἄπλουνι is known already in 
1828 from the Inscriptiones Thessalicae of the Boeckh’s Corpus Inscriptionum Graecarum Vol. 1, 
Nos. 1766 & 1767.	
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piece of evidence.15 The inscription is in the archaic script but the letter forms exhibit 
features transitional to the Ionic alphabet.16 
 

(4) IG IX,2:426  (Pelasgiotis, Pherai) — ca. 440-430 BC 
Κινεα ⋮ και⋮ Φρασιμηδας  
Κρατιδαια θεικα 

 
The use of <Η>to write a vowel in the proper name Φρασιμηδας is exceptional at 

this date, but as a transitional inscription its appearance might not be unexpected.  
Rather more unexpected is the use of the digraph <ΕΙ> in θεικα ‘grave’, where the 
digraph is used to spell primary inherited *ē, etymologically identical with the vowel 
being spelled by the <Η> in the preceding proper name Φρασιμηδας.17 In this 
inscription there are two graphemes available for mid-long vowels from the 
conventions of the Ionic script granting two alternative strategies to write mid-long 
vowels of either close-mid or open-mid quality. The choice of the stonecutter to use 
both to write the same etymological vowel is suggestive that the cutter had difficulty 
distinguishing between the two vowel quality targets of Ionic <Η> and <ΕΙ>. The fact 
that the cutter used both graphemes is additionally suggestive that neither grapheme’s 
phonetic value satisfied the quality of target phoneme, and that the phonetic value of 
the target phoneme lay somewhere intermediate between [ɛː] and [eː]. 

 
 
13.  
 
One further example of a quite different early use of <Η> is attested in a dialectal 
epigram from 450-425 BC:18 
 

(5) Arvanitopoulos (1917: 135) (Perrhaibia, Khyretiai) — epigram in dialect ca. 450-425 BC? 
(cf.DGE 607a) 

 
Ἐππηδο μηανηθηκη Εϝϝηθιδαι μναμ[α]  
θανοντι, θαυμαστον προσιδην καιανονυμον οι  
τη ποιεσε. 

 
According to Lejeune (1941: 192), the epigram should be interpreted as follows:19 
 

Ἐππηδο̄�  μὲ ἀνέθηκε Ἐϝϝηθίδαι μνᾶμ[α] | θανόντι,  

																																																								
15 Dating after Jeffery (1990: 98-99).	
16 IG IX,2 contains a drawing of the entire inscription.  Jeffery (1990) Plate 11 No.14 is a drawing of 
the first line first line only.  The letter-forms of the inscription include four-bar sigmas and the use of 
<Η> to indicate a mid-long vowel rather than the aspirate.	
17 Etymologically, θεικα must be a collateral form the aorist of τίθημι, ἔθηκα, from the PIE root *dʰeh₁
-, whereas Φρασιμηδας is a compound name which reflects a combination of elements Φρασι-μηδης 
meaning ‘whose speech is contrived (i.e. measured out) skillfully’ (cf. μήδομαι < *meh₁- ‘measure’).  
Cf. DELG, EDG s.v. θήκη, μήδομαι.	
18 Dating after Jeffery (1990: 98-99).	
19 The scansion of the second line is gives no difficulties if we assume the final two words should be 
divided τ(ὸ) ἐποίε̄σε with elision, however the first line is rather more problematic. If one assumes that 
one of the vowels between μὲ and ἀνέθηκε, and ἀνέθηκε and Ἐϝϝηθίδαι were elided or prodelided, 
The line might be scanned as Ἐππηδὸ̄ μ’ ἀνέθηκ’ Ἐϝϝηθίδαι μνᾶμ[α] θανόντι with the pattern | ¯ ¯ | ¯ 
˘ ˘ | ¯ ¯ | ¯ ˘ ˘ | ¯ ˘ ˘ | ¯ ¯ |, but the final syllable of Ἐϝϝηθίδαι would still be of anomalous length.	
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θαυμαστὸν προσιδῆν καὶ ἀνο̄�νυμον ο�̑ ι | τ᾽ἐποίε̄σε. 
 

Upon first examination of the inscription it appears that the cutter is using the 
graphemes <Η> and <Ε> interchangeably to mark vowels of front and mid quality, 
regardless of their length.  <Η> represents /ĕ/ in l.1 <ΜΗ> = με, <ΑΝΗΘΗΚΗ> = 
ἀνέθε̄κε, l.2 <ΗΠΟΙΕΣΕ> = ἐποίε ̄σε; <E> represents /ē/ in l.2 <ΗΠΟΙΕΣΕ> = 
ἐποίε ̄σε.  It is suggestive from this evidence that the long mid-vowel in Thessalian did 
not differ qualitatively from its corresponding short mid-vowel in a significant way.  
Additionally, it is worthwhile observing that where <Η> is used correctly to indicate 
/ē/, mid-long vowels from both primary (e.g. ἀνέθηκε) and secondary (e.g. προσιδῆν) 
sources, there is no observable distinction between the two. 

 
 

14.  
 
To sum up the evidence from these transitional inscriptions, it appears that a certain 
oscillation and confusion between etymological and non-etymological spellings of 
<Η> and <ΕΙ> on the front-axis we may reasonably assume, mutatis mutandis, that 
the unexpected spellings of <ΟΥ> for primary *ō in IG IX,2:199 provides insufficient 
evidence for early mid-vowel raisings. As for the Corinthian Απλουν inscription, it 
may be better interpreted in a better way than assuming the inscription be of 
Thessalian origin. 
 
 
15.  
 
There are some inscriptions in the Ionic script that also do not fit the general rules 
presented in Table 1 above. A number of inscriptions from (but not restricted to) 
Pharsalos, retain <Ω> for primary and secondary *ō at an early period of the Ionic 
alphabet’s introduction, but eventually they give way to the digraph <ΟΥ>.20 An 
exceptional counterexample to the rule from the 2nd century BC is a dedication of 
Apollo Hebdomaios from Atrax, where the spelling <Ω> is used in place of the 
expected <ΟΥ>: 
 

(6) SEG 35:492 (Pelasgiotis, Atrax) — ca. 200 BC 
Απλωνι | Ετδομαιω (= Ἀπόλλωνι Ἐβδομαίῳ; Expected Ἀπλουνι Ἐτδομαιου) 

 
The dialectal character of the inscription is assured from the characteristically 

Thessalian syncope of the medial syllable in Απλωνι, as well as the assimilation the 
preceding labial to dental articulation in Ετδομαιω.21 The spelling <Ω> in the medial 
syllable of Ἀπλωνι and in the dative singular case ending of Ετδομαιω, rather than the 
expected digraph <ΟΥ>, is unparalleled in other dialectal texts of this period. We can 
suppose one of two situations: Given the prevalence of koiné inscriptions alongside 
Thessalian dialectal inscriptions at this period in time, we should have reason to 

																																																								
20 E.g. DGE 566.1 (Pharsalos, 4th BC) ἀρχόντων (beside Σο̄σανδρο̄ Ἀσανδρο̄); DGE 566.2 (Pharsalos, 
4th BC) Φορμίων (beside ὀνεθεικαεν); DGE 573.1 (Skotoussa, 4th BC) Ἀφθονε̄τω Μανιχεω.	
21 On Thessalian syncope and its probable cause from a strong word-initial stress accent, see Chadwick 
(1992) and García-Ramón (2011).  The Thessalian form of the numeral ‘7’ is ἑττα (SEG 26: 672.10).	
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suppose that the conventions of standardized orthography in koiné were well known 
in the region and it seems quite possible that a cutter familiar in writing the koiné, but 
not his own dialect could simply make the choice to represent the mid-long vowels 
with the independent graphemes available to him from that standard. In the koiné, the 
value of the digraph grapheme <ΟΥ> would have been high-back [uː], whereas the 
only remaining grapheme on the back axis to spell a mid-long vowel of any quality 
lower than [uː] would be <Ω>. Therefore, if the cutter were trying to write a dialectal 
text using koiné orthography, <Ω> would be the only remaining choice. The 
alternative is that the phonetic value of the mid-back vowel in Thessalian was actually 
lower than previously supposed by the normal spelling <ΟΥ>, and that a cutter 
unfamiliar with the conventions of Thessalian orthography chose to use the grapheme 
<Ω>, using its phonetic value from the Ionic script, either low-mid [ɔː] or central-mid 
[o̞ː]. In either case, there is some level of orthographic interference from koiné 
orthography to write this short dedicatory text in dialect, perhaps providing some 
insight into the function of the digraph spellings in other Thessalian dialect 
inscriptions.22 

 
 

16.  
 
As can be seen from these inscriptions, the graphemes <Η> and <Ω> were used 
transitionally in Thessaly with a certain amount of inconsistency.  Although these 
graphemes were known, the stonecutters seemed to have difficulty in discerning a 
difference between the two to write in the Thessalian dialect.  However in a short 
period of time the digraph spellings <ΕΙ> and <ΟΥ> became used as a standard 
orthography. The standardization of <ΕΙ> and <ΟΥ> leads to two possible 
interpretations of the orthography:  The first interpretation would have that mid-long 
vowels from primary and secondary sources in Thessalian had undergone 
unconditioned raising to /eː/ and /oː/ which has been the traditional interpretation since 
Bartoněk.  This interpretation suffers the problems already outlined at §7 above, and 
its main support in the form of IG IX,2:199 and the testimony of Plato Cratylus 405c 
have been problematized in the foregoing discussion. A second possibility, not yet 
considered, is that the digraphs <ΕΙ> and <OY> represent a specifically Thessalian 
standardized orthography for central-mid /e̞ː/ and /o̞ː/. In the remainder of this paper, I 
will attempt to make the case that this may also be a plausible solution to the 
problems of the data. 
 
 
17.  
 
In terms of the historical phonology, Thessalian, uniquely among the Ancient Greek 
dialects, undergoes none of the three waves of compensatory lengthening found in 
most other dialects, limiting the sources for vowels from secondary sources entirely to 
isovocalic contractions and monophthongization. Not much can be said about the 

																																																								
22 Julián Méndez Dosuna (p.c.) informs me that there are additionally some oracular lamellae from 
Dodona that may be in Thessalian dialect which show the use of the graphemes <Η> and <Ω> for 
expected <ΕΙ> and <ΟΥ>, however he rightly observes that the chance of orthographic interference 
from the local dialect of Dodona may not be excluded to explain such spellings.	
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chronology of the monophthongization of diphthongs. The writing of the stem vowel 
of the patronymic adjective in IG IX,2:405 suggests that it might have been completed 
between 400-300 BC. However the very limitations of conventionally using <Ε> to 
spell any mid-front vowel, short or long, hides any information about the height 
quality of the resulting monophthong. Consequently there is no good evidence to tell 
whether the system had a prehistoric four-grade mitior system that had merged back 
into a three-grade seuerior system from the epigraphic evidence, or whether it was 
always a seuerior-type system that had merged its reflexes of secondary vowels.23 
 
 
18.  
 
As the evidence from the extant inscriptions shows, whether from in texts in the local 
script, or the texts in the adapted Ionic alphabet, the evidence points to a Thessalian 
long-vowel system by 350 BC consisting of three aperture grades: low, middle, and 
high. During all periods, the reflexes of mid-long vowels from primary or secondary 
sources are identical. I would propose an alternative reconstruction where the mid-
long vowels have retained their inherited central-mid quality as a seuerior type 
dialect: 

 
Figure 3:  An Alternative Reconstruction of the Thessalian Long-Vowel System ca. 350 BC 

	
 

The reconstruction of the short-vowel system as top-skewed, like Attic, rests on the 
conjecture of Allen (1959: 247-249) that the presence of a-vocalized Proto-Indo-
European syllabic liquids indicate that short /a/ was more centrally pronounced.24 In 

																																																								
23 A point well made already by Bartoněk (1962).	
24 This interpretation of a-vocalized resonants rests upon the Thessalian reflex of *str-̥tó- and its 
derivatives, surfacing without exception as *στρατός, cf. Proper-Thessalian personal-names 
Στρατουνειος (SEG 34:487), Πολυστρατε|ιος IG IX,2:580.8-9, etc. (versus †Στροτουνειος, 
†Πολυστροτειος, etc.)  But cf. evidence for o-vocalism from *ri̥n πετρο-(ετηριαδα) (DGE 617g) if 
from *kʷetu̯r-̥, proper names Βροχυς (IG IX,2:460.13), Μροχο (SEG 24:406) if from *mrg̥̑ʰ-ú-, 
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this diagram the filled points on the vowel-space represent the vocalic phonemes of 
the Thessalian system, while the empty points represent the phonetic targets of the  
graphemes in the Ionic system. If the vowels were phonetically more central than 
previously supposed by the digraphs, we would be faced with the problem of having 
two available graphemes to write a central-mid vowel /e̞ː /,<Η> (ɛː) or <ΕΙ> (eː), 
neither of which phonetically suffices for the target phoneme. Being exactly central, 
there would have been a fifty-fifty chance of either grapheme being selected.  There 
are, however, reasons why the use of a digraph would be preferable to introducing eta 
and omega to write the mid-long vowels:  (1) the orthographic system would achieve 
a degree of transparency between the mid-pronunciation with relation to the vowels 
represented by <Ε> and <ΕΙ>, and <Ο> and <ΟΥ>, understood here phonologically 
as /e/ and /e̞ː /, and /o/ and /o̞ː/ respectively. (2) The digraphs used for the mid-long 
vowels would have the benefit of marking length as a plene-spelling. Finally (3), if 
the conjecture that the Thessalian short vowel system is top-skewed is correct, 
suggested by the a-vocalized anaptyctic vowel from *r>̥ /ra/ in proper Thessalian 
Στρατο° forms, then the short vowels written by the graphemes <Ε> and <Ο> would 
be phonetically closer to the target pronunciation of the Ionic values of the graphemes 
<ΕΙ>and <ΟΥ> ([eː], [oː]) rather than the phonetic targets of Ionic <Η>and <Ω> ([ɛː], 
[ɔː]). As such, this reconstruction of the Thessalian long vowel system has the benefit 
of explaining the evidence in a way that avoids the difficulties of the unbalanced 
system proposed by Bartoněk (§7 above). 

 
 

19. 
 
To recapitulate and conclude: To date, the spelling of the mid-long vowels in 
Thessalian has been conventionally understood as representing the Ionic values of 
<ΕΙ> and <ΟΥ> ([eː], [oː]). Simply transposing Attic or Ionic (or Boeotian) phonetic 
values of the graphemes into an interpretation of the Thessalian phonological system 
is problematic considering the internal evidence of the inscriptional data itself. As I 
have argued based on fluctuating spellings in transitional inscriptions, I believe that it 
is plausible to assume for Thessalian a long vowel system was of the Doris seuerior, 
three-aperture, five-quality system, retaining their inherited central-mid character. 
This reconstruction can better account for the orthographic confusion of certain 
transitional inscriptions better, as well as explain some unusual phenomena in later 
inscriptions, such as the unusual dedication at SEG 35: 492 (§15). It may also fit 
better what we know of the internal history of the Thessalian vowel system, and 
eliminate the need to postulate a complex prehistory to the long vowel system, of 
which little can be observed because of the limits of the epigraphic data. 
 
 
Abbreviations and Sigla: 
 
< … > grapheme(s) 
/ … / phonemic transcription 

																																																																																																																																																															
(Αρτεμιδι) Θροσια (McDevitt 360.1; SEG 34:4812-3; SEG 35:615; SEG 35:500) if from *dʰr-̥tí- (cf. 
García-Ramón 1999: 11-13).	
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[ … ] phonetic transcription 
Att. Attic 
Att.-Ion. Attic-Ionic 
Boeot. Boeotian 
cf. confer 
DELG Chantraine (1968-1980) 
DGE Schwyzer (1923) 
Dor. Doric 
e.g. exempli gratia 
EDG Beekes (2010) 
i.e. id est 
IG Inscriptiones Graecae 
Ion. Ionic 
McDevitt McDevitt (1970) 
s.v. sub vide 
SEG Supplementum Epigraphicum Graecum 
Thess. Thessalian 
Thumb-Scherer Thumb, A. & A. Scherer (1959) 
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Abstract 
 
The present research aims at examining the ways that lexicogrammatical choices lead 
to a character analysis through a play text, under the perspective of a linguistics 
stylistic analysis. The selected work is Gregorios Xenopoulos’ “Stella Violanti”, a text 
with powerful and conflicting characters, whose behaviour is inscribed in the cultural 
and regulatory standards of their era. The analysis shows that lexicogrammatical 
choices play a crucial role in the interpretation of the identities, taking into account 
the context and the interlocutors. Moreover, it is remarkable the fact that the character 
shift is accompanied by a corresponding change in the style and the language 
structures.  
 
Λέξεις-κλειδιά: θεατρικός λόγος, λεξικογραμματικές επιλογές, ταυτότητες, υφο-
γλωσσολογία 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Μελετώντας τη γλώσσα του θεάτρου, στα πλαίσια της υφογλωσσολογίας (linguistic 
stylistics), μπορούμε να δούμε πως αυτή είναι πολυσήμαντη και παρουσιάζει ποικίλες 
διαστάσεις. Ο θεατρικός λόγος, παρόλο που εμφανίζει ομοιότητες με τον καθημερινό 
προφορικό λόγο, δεν είναι τόσο αυθόρμητος και πηγαίος όσο φαίνεται. Αντίθετα, 
πρόκειται για έναν λόγο προκατασκευασμένο και δουλεμένο με φροντίδα από το 
θεατρικό συγγραφέα. 

Στο θεατρικό διάλογο όλα είναι μελετημένα και σχεδιασμένα από το δημιουργό 
του, εφόσον, συνήθως, απώτερος σκοπός του έργου είναι να παρασταθεί σε κοινό. Γι’ 
αυτό δεν υπάρχουν περιττές φλυαρίες∙ η επιλογή των λέξεων είναι σκόπιμη, ενώ τα 
πάντα υπακούουν σε γραμματικές και μορφοσυντακτικές δομές και κανόνες (Αννίνου 
2006: 211). Ακόμα και οι επαναλήψεις και οι παύσεις, όταν γίνονται, υπηρετούν τις 
γλωσσικές/νοηματικές ανάγκες του κειμένου. Το επιλεχθέν προς ανάλυση έργο δεν 
αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα αυτό, όπως θα αποδειχθεί παρακάτω. Μέσα από τον 
καλά μελετημένο θεατρικό διάλογο, διακρίνονται τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των 
προσώπων, εκείνα που τα κάνουν να φαίνονται αυθεντικά και, σαφώς, άρρηκτα 
συνδεδεμένα με την κοινωνία μέσα στην οποία εντάσσονται και δρουν (Nofal 2013, 
Yeibo 2011, Stubbs 2005, Fish 1996). 

Έτσι, από τα παραπάνω συνάγεται το συμπέρασμα ότι το γλωσσικό όχημα 
προϋπάρχει του θεατρικού μύθου και των χαρακτήρων αυτού. Με άλλα λόγια, η 
γλώσσα αποτελεί το κύριο εργαλείο του συγγραφέα, προκειμένου να ζωντανέψει τις 
καταστάσεις και τα πρόσωπα, δίνοντάς τους υπόσταση και αληθοφάνεια.1 Μέσα από 
ένα πλήθος γλωσσικών επιλογών, σκιαγραφούνται οι χαρακτήρες του θεατρικού 
                                                 
1 Μάλιστα, όπως τονίζουν οι Wellek & Warren (1977: 22), η γλώσσα είναι το υλικό της λογοτεχνίας, 
όπως είναι η πέτρα σε ένα γλυπτό, τα χρώματα σε έναν πίνακα, οι ήχοι σε μια μελωδία. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1549-1560. Rhodes: University of the Aegean.
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κειμένου και δίνονται τα βασικά τους γνωρίσματα (Culpeper 2001, 2002, Bennison 
2002, DiYanni 2002, Adolphs 2006: 67, Stockwell 2006: 751-752, Leech & Short 
2007: 27, Yankson 2007,  Di Biase-Dyson 2009, Busse & McIntyre 2010, Culpeper & 
McIntyre 2010, Zhang 2010, Κουτσουλέλου & Καρκαντζού 2012). 

Στην παρούσα έρευνα θα μελετηθεί η ανάλυση προσώπου μέσα από το θεατρικό 
κείμενο «Στέλλα Βιολάντη» του Γρηγόριου Ξενόπουλου, βάσει των γλωσσικών 
επιλογών που γίνονται σε αυτό.2 

Η «Στέλλα Βιολάντη» αποτελεί ένα αστικό ηθογραφικό δράμα, του οποίου η 
υπόθεση εξελίσσεται στη Ζάκυνθο, στις αρχές του 20ού αιώνα. Η Στέλλα, κόρη του 
πλούσιου μεγαλέμπορου Παναγή Βιολάντη, ανταποκρίνεται στον έρωτα ενός φτωχού 
νέου, του Χρηστάκη Ζαμάνου, απαντώντας θετικά σε ένα γράμμα του. Ο νέος 
σπεύδει να επισκεφτεί τον πατέρα της, προκειμένου να τη ζητήσει σε γάμο, αλλά ο 
πλούσιος Βιολάντης αρνείται τη σχέση της κόρης του με έναν κοινωνικά κατώτερο 
και αισθάνεται βαθιά προσβεβλημένος, θεωρώντας ότι η έκθεση του ονόματος της 
κόρης του αποτελεί μεγάλο πλήγμα για την τιμή και την υπόληψη της οικογένειάς 
του. Τότε, λοιπόν, αποφασίζει να την φυλακίσει στη σοφίτα του σπιτιού, μέχρι να 
απαρνηθεί τον Ζαμάνο. Η αντίδραση, όμως, της έγκλειστης Στέλλας στην πρόταση 
της μητέρας της να ζητήσει συγχώρεση από τον πατέρα της είναι αρνητική. Ύστερα 
από λίγες μέρες, ο Ζαμάνος παντρεύεται κάποια άλλη κοπέλα. Όταν το μαθαίνει αυτό 
Βιολάντης, τρέχει να το πει στην κόρη του, για να την εκδικηθεί ∙ η Στέλλα όμως 
πέφτει νεκρή. 

Στην παρούσα έρευνα γίνεται ανάλυση του χαρακτήρα του πατέρα, ενός 
χαρακτήρα κομβικού για το έργο. Συγκεκριμένα, θα εξεταστεί το πώς οι 
λεξικογραμματικές επιλογές του συγγραφέα μπορούν να δομήσουν το πορτρέτο του 
Παναγή Βιολάντη. Στόχος είναι να μελετηθεί: α) ποια λεξικογραμματικά στοιχεία 
(π.χ. ουσιαστικά, επίθετα, ρήματα, επιλογές προσώπων, τροπικότητα) σκιαγραφούν 
την ταυτότητα του πατέρα, β) πώς το πορτρέτο του ήρωα προκύπτει μέσα από τα 
ιδεολογικά, πολιτισμικά και κανονιστικά, πρότυπα της εποχής στην οποία 
εντάσσεται.  
 
 
2. Μεθοδολογία και δεδομένα 
 
Τα δεδομένα της έρευνας αντλήθηκαν μέσα από το θεατρικό έργο του Γρηγόριου 
Ξενόπουλου «Στέλλα Βιολάντη», χωρίς να λαμβάνονται υπόψη τα σχόλια του 
συγγραφέα μέσα στο κείμενο. Εξετάζονται και οι τρεις πράξεις του έργου, 
προκειμένου να μελετηθούν τα λεξικογραμματικά στοιχεία που οδηγούν στη 
σκιαγράφηση του πατέρα. Συγκεκριμένα, η ανάλυση των δεδομένων βασίζεται στις 
τρεις λειτουργίες της γλώσσας που προτείνει ο Halliday (1994) στη Συστημική 
Λειτουργική Γραμματική (ΣΛΓ): α) (ανα)παραστατική λειτουργία (ideational 
function), β) διαπροσωπική λειτουργία (interpersonal function), γ) κειμενική 
λειτουργία (textual function).3 

Σύμφωνα με τον Halliday (1994), η (ανα)παραστατική λειτουργία αναφέρεται στην 
εμπειρία που έχει ο ομιλητής για τον εξωτερικό και εσωτερικό του κόσμο. Πρόκειται 
για την αναπαράσταση της κοινωνικής και φυσικής πραγματικότητας, όπως εκείνη 
                                                 
2 Το θεατρικό αυτό έργο, που αντιπροσωπεύει χαρακτηριστικά τον Ξενόπουλο, προτιμήθηκε λόγω των 
ισχυρών χαρακτήρων του. 
3 Για αντίστοιχες έρευνες στις οποίες χρησιμοποιούνται οι λειτουργίες της γλώσσας του Halliday  
(1994) βλ. μεταξύ άλλων Gallardo (2007), Di Biase-Dyson (2009), Azar & Yazdchi (2012), 
Hassanpour & Hashim (2012). 
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αποτυπώνεται στη συνείδηση του ομιλητή. Η διαπροσωπική λειτουργία αναφέρεται 
στις σχέσεις αλληλεπίδρασης των προσώπων και τη στάση που έχει ο ομιλητής 
απέναντι στα άλλα πρόσωπα, εκφράζοντας τις δικές του απόψεις και κρίσεις και 
προσπαθώντας να επηρεάσει τη γνώμη τους. Η κειμενική λειτουργία σχετίζεται με την 
οργάνωση της πληροφορίας, ενώ δημιουργεί κείμενα με συνοχή και συνεκτικότητα.4 
Στην παρούσα έρευνα θα ασχοληθούμε κυρίως α) με την (ανα)παραστατική 
λειτουργία, εξετάζοντας το πώς η ιδεολογία του πατέρα προκύπτει μέσα από τα 
πολιτισμικά πρότυπα της εποχής στην οποία ο ίδιος εντάσσεται, με βάση 
συγκεκριμένες γλωσσικές επιλογές, και β) με τη διαπροσωπική λειτουργία, 
μελετώντας τις σχέσεις αλληλεπίδρασης των προσώπων μέσα στο θεατρικό κείμενο, 
τις σχέσεις εξουσίας και τη στάση του πατέρα απέναντι στα υπόλοιπα πρόσωπα. 

Για τη σκιαγράφηση του προσώπου γίνεται διάκριση σε α) άμεσες πηγές (το πώς 
εκφράζεται ο χαρακτήρας του ήρωα μέσα από τις γλωσσικές επιλογές που κάνει ο 
ίδιος) και β) έμμεσες πηγές (το πώς οι υπόλοιποι ήρωες, καθώς και ο αφηγητής, 
δομούν, πάλι μέσω της γλώσσας, την ταυτότητά του).    
 
 
3. Άμεσες πηγές της σκιαγράφησης του πατέρα 
 
3.1 Προσποίηση-ειρωνεία 
 
Μελετώντας το θεατρικό κείμενο του Γρηγόριου Ξενόπουλου «Στέλλα Βιολάντη», 
μπορούμε να δούμε ότι ο χαρακτήρας του αυταρχικού πατέρα αρχίζει να διαφαίνεται 
σταδιακά, χωρίς να γίνονται από την αρχή αντιληπτά τα κύρια στοιχεία του. Αυτό, 
βέβαια, δεν είναι τυχαίο, αλλά σχετίζεται άμεσα με την προθετικότητα του ήρωα. 
Έτσι, στην αρχή παρατηρούμε μια απρόσμενη συμπεριφορά, η οποία δεν ταιριάζει 
στο ύφος του Παναγή Βιολάντη. Τον βλέπουμε να είναι χαρούμενος, να έχει διάθεση 
για αστεϊσμούς, παρουσιάζοντας ορισμένα στοιχεία ευγένειας τα οποία είναι 
αντιφατικά με την όλη στάση του. Πίσω από αυτήν, λοιπόν, την προσποιητή/ειρωνική 
συμπεριφορά διακρίνουμε την πρόθεσή του να αποσπάσει πληροφορίες από την κόρη 
του για το αν της έγραψε γράμμα ο Χρηστάκης Ζαμάνος και αν εκείνη αποκρίθηκε. 
Παρόμοια συμπεριφορά παρατηρείται και στη δεύτερη πράξη του έργου, όταν 
υποδέχεται τον Χρηστάκη Ζαμάνο στο σπίτι του, προσπαθώντας να ζητήσει το 
γράμμα που του έγραψε η κόρη του.5 Πλήθος γλωσσικών επιλογών εκφράζουν τη 
στάση αυτή (πίνακας 1).  

Η φαινομενική χαρά του δηλώνεται μέσα από επίθετα-ουσιαστικά (χαρά, όρεξη), 
καθώς και ρήματα τα οποία σε αρκετές περιπτώσεις χρησιμοποιούνται επιτατικά 
(είμαι όλος χαρά, ξεραίνομαι από τα γέλια), προκειμένου να επιτείνουν την ειρωνική 
διάθεση του πατέρα. Επίσης, χρησιμοποιούνται θετικοί αξιολογικοί χαρακτηρισμοί 
(καλός και άξιος νέος), αλλά και προσφωνήσεις που υποδηλώνουν μια προσποιητή 
τρυφερότητα, όπως ψυχούλα μου, Στέλλα μου, παιδί μου. Προθήματα τα οποία 
δηλώνουν επίταση (πολυ-), καθώς και επιθήματα που δηλώνουν μετριασμό (-άκι,-
άκος) φανερώνουν μια ειρωνική συμπεριφορά. Αξιοσημείωτη είναι η χρήση 
επιτατικών επιθημάτων, τα οποία στη συγκεκριμένη περίπτωση υποδηλώνουν 
                                                 
4 Στο σημείο αυτό, σκόπιμο θα ήταν να αναφέρουμε ότι ανάμεσα στις τρεις αυτές λειτουργίες υπάρχει 
μεγάλος βαθμός αλληλεξάρτησης και συνήθως δεν είναι ανεξάρτητες η μία με την άλλη.  
5 Για μια πιο εμπεριστατωμένη εικόνα της ανάλυσης του χαρακτήρα του Παναγή Βιολάντη, βλ. μεταξύ 
άλλων, Μουδατσάκις (2007), Μπακονικόλα (2007), Πατσαλίδης (2007). Οι συγκεκριμένες μελέτες 
επιχειρούν την αποδόμηση του προσώπου του πατέρα υπό το πρίσμα μιας λογοτεχνικής κριτικής του 
κειμένου, χωρίς να εξετάζονται τα γλωσσικά στοιχεία. 
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διάθεση εμπαιγμού (Γεια σου, Νταντή αθάνατε, δεξί μου χέρι, με τη μυτάρα σου που 
όλο χοντραίνει).6   Έκδηλη είναι και η παρουσία δεικτών ευγένειας μέσα στο θεατρικό 
κείμενο (παρακαλώ). 

Ακόμα, παρατηρείται περιορισμένη χρήση του α’ ενικού προσώπου, καθώς και της 
προσωπικής αντωνυμίας, ενώ το β’ πρόσωπο χρησιμοποιείται κυρίως ως διάθεση 
αστεϊσμού (καλέ, είδατε σχέδιο που κάνει, όσο πάει, και τούτη η Ασημίνα;). Ως προς 
την έγκλιση, παρατηρείται περιορισμένη χρήση της προστακτικής, η οποία δηλώνει 
κυρίως προτροπή, ενώ οι ερωτήσεις στα υπόλοιπα πρόσωπα του έργου – ολικής ή 
μερικής άγνοιας - είναι γνήσιες (και τι καλά τρώνε σήμερα, Μαρία, οι χριστιανοί;) 
 
Πίνακας 1: Γλωσσικές επιλογές που δηλώνουν την ειρωνική-προσποιητή συμπεριφορά του πατέρα 
Επίθετα-ουσιαστικά 
χαρά 
όρεξη 
χαρούμενος 

Ρήματα 
είμαι όλος χαρά 
είμαι χαρούμενος 
ξεραίνομαι από τα γέλια 
αστειεύομαι 

 Μόρια 
καλέ 
 

Αξιολογικοί χαρακτηρισμοί 
(Επίθετα-ουσιαστικά) 
- ο Χρηστάκης είναι καλός και άξιος νέος 
- καλή, αρχοντική φαμίλια, καλοί άνθρωποι, τίμιος νέος 
- είσαι ακριβέστατος εις τα ραντεβού σου 
Προσφωνήσεις 
- Νταντή αθάνατε, δεξί μου χέρι 
- ψυχούλα μου 
- Στέλλα μου 
- κόρη μου 
- παιδί μου 
- Ω, τον φίλτατον και τον αγαπητόν! 
Στερεότυπες φράσεις 
- Να ζήσετε! 
- Τα συγχαρίκια μου. 
- Χαλάλι τους! 
- Ήταν από το Θεό. 
- Πάντα το είχα στην καρδιά μου αυτό το παιδί 
Μορφολογικά στοιχεία 
Προθήματα                                                         Επιθήματα 
πολυ-αγαπημένος                                                  ποτηρ-άκι 
                                                                              λογ-άκια 
                                                                              φιλαρ-άκος 
                                                                              μυτ-άρα 
Χρήση δεικτών ευγένειας 
- παρακαλώ (1) 
- σε παρακαλώ πολύ (1) 
- σε παρακαλώ (1) 
Πρόσωπο – Προσωπική 
αντωνυμία 
Περιορισμένη χρήση του α’ 
ενικού προσώπου και της 
προσωπικής 
 αντωνυμίας (εγώ). 
Χρήση β’ προσώπου ενικού 
και πληθυντικού 
- καλέ, είδατε σχέδιο που 
κάνει, όσο πάει, και τούτη η 

Έγκλιση 
Περιορισμένη χρήση  
προστακτικής → προτροπή 
- Ελάτε τώρα, τα ποτήρια σας. 
- Κάτσε, κάτσε να σε χαρώ! 
 
 

Τροπικότητα 
Δεοντική τροπικότητα 
(Ευχή) Να ζήσετε 
 
 
 

                                                 
6 Σχετικά με την επιτατική χρήση των προθημάτων και των επιθημάτων στη Νέα Ελληνική, βλ. 
Γαβριηλίδου (2013).  
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Ασημίνα;» 
Ερωτήσεις 
Γνήσιες ερωτήσεις 
- Μαρία, έχεις να μας κεράσεις μία μαστίχα πριν να κάτσουμε στο τραπέζι; 
- τι μισθό έχει τώρα ο Στήβενσον εκεί στο Τηλεγραφείο; 
 
 
3.2 Μεταστροφή του χαρακτήρα του πατέρα – Αυταρχικότητα και συγκεντρωτισμός 
 
Στην πρώτη πράξη του έργου, όταν η κόρη πείθεται για τις «θετικές» προθέσεις του 
πατέρα της, εκμυστηρεύεται σε εκείνον ότι έγραψε γράμμα στον Χρηστάκη Ζαμάνο. 
Τότε ο πατέρας αλλάζει προσωπείο∙ παρατηρούμε ένα ξέσπασμα θυμού και μια 
εκδήλωση του απόλυτου συγκεντρωτισμού του. Αντίστοιχη συμπεριφορά 
παρατηρείται και στη δεύτερη πράξη, όταν ο Χρηστάκης Ζαμάνος αποκαλύπτει στο 
Βιολάντη το γράμμα που του έγραψε η κόρη του. Η μεταστροφή αυτή συνοδεύεται 
και από αντίστοιχες λεξικογραμματικές επιλογές (πίνακας 2).7 

Συγκεκριμένα, παρατηρούμε τη χρήση ουσιαστικών, όπως θυμός, πείσμα, φοβέρα, 
τα οποία δηλώνουν τον οξύθυμο χαρακτήρα, την ισχυρογνωμοσύνη και την 
αυταρχικότητα του πατέρα. Ορισμένα ουσιαστικά (π.χ. φοβέρα) φανερώνουν ότι οι 
σχέσεις του Παναγή Βιολάντη με τα υπόλοιπα πρόσωπα της οικογένειας στηρίζονται 
στο φόβο και την απόλυτη υπακοή σε εκείνον. Το οξύθυμο του χαρακτήρα του 
υποδηλώνεται και από ρηματικές επιλογές, όπως συγχίζομαι, μου ανεβαίνουνε καπνοί. 
Τα συγκεκριμένα ρήματα συνδέονται άμεσα με τη συναισθηματική νοητική διεργασία 
(mental process of emotion) (Halliday & Matthiessen 2004: 260). Ρήματα, όπως 
θέλω, το οποίο εμφανίζεται στο κείμενο 16 φορές8, φανερώνουν την εγωιστική 
διάθεση του πατέρα («αντιποτίτεψη στο σπίτι μου δε θέλω», «Αμή εγώ πάλι που θέλω 
να πάρεις το Μένουλα;»). Επίσης, την εγωκεντρικότητα του Παναγή Βιολάντη 
εκφράζει και το ρήμα ξέρω, το οποίο εμφανίζεται στο κείμενο 7 φορές και 
παραπέμπει στην ιδεολογική λειτουργία της γλώσσας (ideational function) και 
συγκεκριμένα στη ρηματική κατηγορία γνωστική νοητική διεργασία (mental process 
of cognition) (Halliday 1985, Halliday & Matthiessen 2004: 260). Όμοια, το ρήμα 
ορίζω δηλώνει την επιρροή του πατέρα στα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας, καθώς 
εκείνος, ως αρχηγός της οικογένειας, λαμβάνει τις αποφάσεις και ορίζει τη ζωή της 
κόρης του, αλλά και των υπόλοιπων μελών.  

Ακόμα, παρατηρείται η χρήση αρνητικών αξιολογικών χαρακτηρισμών, κυρίως 
όταν ο πατέρας απευθύνεται στο Χρηστάκη Ζαμάνο (ψωρίτης, αντίχριστος, χαμένος, 
μαρκαράς, τιποτένιος), σε αντίθεση με τους χαρακτηρισμούς που χρησιμοποίησε 
προηγουμένως, σε μια προσπάθεια κολακείας του νέου και στα πλαίσια μιας 
προσποιητής συμπεριφοράς. Ακόμα, οι προσφωνήσεις που χρησιμοποιεί ο πατέρας σε 
πτώση κλητική (άτιμη, βλάκα, θρασίμι), παράλληλα με τους απαξιωτικούς 
χαρακτηρισμούς, θίγουν την τιμή και την υπόληψη των προσώπων, ενώ το ύφος είναι 
υποτιμητικό και υβριστικό. Αξιοσημείωτη είναι και η χρήση μορίων, όπως το μωρέ, 

                                                 
7 Η μεταστροφή αυτή του χαρακτήρα του πατέρα μάς επιτρέπει να μελετήσουμε τα διάφορα επίπεδα 
στα οποία κινείται ο ήρωας και να τον δούμε συγκριτικά, και όχι στατικά, μέσα από ένα πλέγμα 
αντιθέσεων, που δηλώνονται με την παρουσία ή απουσία ορισμένων γλωσσικών στοιχείων. 
8 Για μια στατιστική επεξεργασία και εμφάνιση του ακριβούς ποσοστού της συχνότητας  εμφάνισης 
των ρημάτων, θα μπορούσε να απομονωθεί ο λόγος του πατέρα και αφού γίνει καταμέτρηση των 
λέξεων στο κείμενο, να δοθεί το ακριβές ποσοστό στο οποίο απαντούν τα συγκεκριμένα ρήματα. 
Αξίζει να σημειωθεί πως η παρούσα μελέτη δε βασίζεται σε υπολογιστικά εργαλεία ανάλυσης των 
λογοτεχνικών κειμένων (corpus linguistics) (Culpeper 2002, Stubbs 2005, Murphy 2007, 
Κουτσουλέλου & Καρκαντζού 2012).  
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μωρή, σε αντίθεση με το καλέ το οποίο χρησιμοποιούσε ο πατέρας προηγουμένως 
(υποενότητα 3.1), αλλά και η απουσία δεικτών ευγένειας. Οι στερεότυπες εκφράσεις 
(Να πάει στο διάολο, να χαθείς, έγνοια σου) δηλώνουν μια απειλητική διάθεση, 
τονίζοντας, για ακόμα μία φορά, τον ηγετικό ρόλο του πατέρα μέσα στο σπίτι. 

Ως προς το γραμματικό πρόσωπο, χρησιμοποιείται, κατά κόρον, το α’ ενικό, το 
οποίο δηλώνει την εγωκεντρική συμπεριφορά του πατέρα, ενώ το β’ ενικό 
χρησιμοποιείται, ως επί το πλείστον, με μια καταφρονητική διάθεση του Παναγή 
Βιολάντη προς τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας (ποιον ερώτησες να σου πει τίνος 
είσαι;). Χαρακτηριστική είναι και η χρήση του α΄ προσώπου της προσωπικής 
αντωνυμίας, η οποία επιτείνει ακόμη περισσότερο την εγωκεντρικότητα του πατέρα 
και την τάση υπεροχής, π.χ. «ξέρεις ποιος είμαι εγώ;», «θα του δώσω υπόληψη εγώ, ο 
Παναγής Βιολάντης;», «ό,τι κάνω εγώ, εκείνο κάνουν όλοι», «εγώ θα κρατώ το κλειδί, 
κ’ εγώ θα σου φέρνω», με επανάληψη της προσωπικής αντωνυμίας για λόγους 
έμφασης. Αρκετά μεγάλο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η διάκριση ανάμεσα στο 
«εμείς» (οικογένεια του Παναγή Βιολάντη) και «οι άλλοι» (ο περίγυρος). Απώτερος 
σκοπός του Παναγή Βιολάντη είναι να εξυψώσει την οικογένειά του και να μειώσει 
τους υπόλοιπους («άλλοι εσείς, κ’ άλλοι εμείς» και «εμείς βλέπεις, δεν είμαστε σαν και 
σας, που καθόσαστε ‘κει χάμου και τραβάτε το λουφέ σας»). Η αντίθεση αυτή 
αποσκοπεί στην προβολή του κύρους, της δύναμης και της αίγλης της οικογένειας, 
αλλά και του ίδιου του Παναγή Βιολάντη ως αρχηγού αυτής, θεωρώντας κτήμα του 
τα υπόλοιπα μέλη της οικογένειας. Το γεγονός αυτό υποδηλώνεται και από τη χρήση 
κτητικής αντωνυμίας (για την προσβολή που έκαμες στο σπίτι μου, δε θέλω να σε 
βλέπω ούτε στο τραπέζι μου, ούτε στα μάτια μου, θυγατέρα δική μου δεν έχει το 
δικαίωμα ν’ αγαπήσει). 

Αναφορικά με την έγκλιση, χρησιμοποιείται κυρίως η προστακτική (κάτσε κει και 
άκουε), σε μια προσπάθεια επιβολής του πατέρα, ενώ ως προς το ρηματικό χρόνο, 
παρατηρείται η χρήση μέλλοντα αντί προσταγής (εσύ θα κάτσεις εδώ) ή με διάθεση 
απειλής (θα την ξεκάμω εγώ, έγνοια σου και θα σε κάμω ναν το ιδείς), αλλά και 
αορίστου με σημασία μέλλοντα (το γράμμα γλήγορα, γιατί σε σκότωσα). Ακόμα, 
παρατηρείται η χρήση δεοντικής, κυρίως, τροπικότητας (ως ευχή), προκειμένου να 
δηλωθεί η αυταρχικότητα και η ηγεμονική τάση του πατέρα, ο οποίος αντιμετωπίζει 
τον εαυτό του ως απόλυτο αφέντη του σπιτιού (Αχ μωρέ και να ζούσαμε σ’ άλλους 
καιρούς, τότενες που οι αφεντάδες δεν είχανε να δώσουνε λόγο σε κανένα). 

Επίσης, μέσα από τις συνδετικές δομές διαφαίνεται η σκληρότητα, η κτητικότητα 
και ο αυταρχικός χαρακτήρας του Παναγή Βιολάντη (είμαι σαν τον καλό και το δίκαιο 
βασιλιά, που και τον ίδιο το γιο του παιδεύει, και τον φυλακίζει, και τον σκοτώνει 
ακόμα, όταν πηγαίνει ενάντια στο νόμο του), χαρακτηριστικά που επιβεβαιώνονται και 
από τις αρνητικές δομές (δεν περιμένω συμβουλή και ορμήνεια από την αφεντιά σου, 
θεγατέρα δική μου δεν έχει το δικαίωμα να αγαπήσει). Μάλιστα, με τη χρήση 
αρνητικών δομών δίνεται ακόμα μεγαλύτερη έμφαση στον απολυταρχικό χαρακτήρα 
του πατέρα, καθώς ο ίδιος είναι απόλυτος και δε δέχεται τη γνώμη κανενός. 
Αξιοσημείωτος είναι και ο ρόλος των αναφορικών προτάσεων που εισάγονται με το 
«που», με τις οποίες δίνεται μεγαλύτερη έμφαση στους αρνητικούς χαρακτηρισμούς 
(θρασίμι, που θα μας κάμεις τώρα το νταή!). 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι ευθείες ερωτήσεις, οι οποίες 
χρησιμοποιούνται: 1. αντί προσταγής (Τι στέκεσαι ακόμα και με κοιτάζεις; Πως δεν 
πέφτεις στα πόδια μου να μου γυρέψεις συγχώρεση;), 2. ως απειλές («Ξέρεις πως αν 
θέλω, μπορώ να σε βλάψω πολύ;», «Ξέρεις πως φτάνει να κουνήσω το λιανό μου το 
δάκτυλο, και να καταστρέψω, αν ήθελα, τον πατέρα σου»;), 3. αντί για αρνητικές δομές 
(«Και με ρώτησες εμένα που κατέβηκες;», «Ποιος σου είπε πως ορίζεις εσύ τον εαυτό 
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σου;»), 4. ως δηλωτικές (Και τίνος είσαι, κοπέλα μου;). Η χρήση, λοιπόν, των 
ερωτήσεων αυτών επιβεβαιώνει την αυταρχικότητα, τον απολυταρχικό χαρακτήρα 
και την κτητική διάθεση του Παναγή Βιολάντη, ο οποίος θεωρεί ως κτήμα την κόρη 
του, ορίζοντας τη ζωή της. 
 
Πίνακας 2: Γλωσσικές επιλογές που φανερώνουν την αυταρχικότητα και τον συγκεντρωτισμό του 
πατέρα 
Ουσιαστικά  
θυμός   
πειθαρχία 
πείσμα 
φοβέρα 

 Ρήματα 
θέλω (16)  
ξέρω (7) 
ορίζω 
συγχίζομαι 
μου ανεβαίνουνε καπνοί 

Μόρια 
μωρέ 
μωρή  
βρε 
 

Αξιολογικοί χαρακτηρισμοί 
(Επίθετα/ουσιαστικά) 
- με τον ψωρίτη του ψωρίτη, τον ξεπεσμένο, τον παλιοτηλεγραφητή 
- τώρα θα έρθει εδώ εκείνος ο αντίχριστος 
- με ένα χαμένο, μ’ ένα μασκαρά, τιποτένιο 
Προσφωνήσεις 
- άτιμη 
- βλάκα 
- θρασίμι 
- κακομοίρα μου 
Στερεότυπες εκφράσεις 
- Να πάει στο διάολο 
- Να χαθείς! 
- Έγνοια σου! 
- Τίνος τα πουλείς αυτά τα παραμύθια; 
Πρόσωπο 
α’ πρόσωπο: 
ένα πράγμα θέλω κ’ 
 εγώ από σένα 
εγώ δε θα σου κάμω 
 τίποτα 
β’ πρόσωπο: 
ποιον ερώτησες να σου 
 πει τίνος είσαι; 

Χρόνος 
Ενεστώτας: 
 άσε πρώτα 
 να λογαριασθώ μ’ 
 εκείνονε, κ’ έπειτα σου 
 δείχνω εγώ πως 
 γράφουνε τα γράμματα 
 
 Μέλλοντας: 
εσύ θα κάτσεις εδώ, 
θα την ξεκάμω εγώ 
 
Αόριστος (με σημασία 
μέλλοντα): 
Το γράμμα γλήγορα, γιατί σε 
σκότωσα 
 

Έγκλιση 
προστακτική: 
Σώπαινε, συ 
Κάτσε κει κι’ 
 άκουε 
 

Τροπικότητα 
Δεοντική τροπικότητα: 
 (ευχή) Αχ μωρέ και να 
 ζούσαμε σ’ άλλους 
 καιρούς, τότενες που 
 οι αφεντάδες δεν 
 είχανε να δώσουνε 
 λόγο σε κανένα. 
 

Χρήση προσωπικής αντωνυμίας 
- θα του δώσω υπόληψη εγώ, ο Παναγής Βιολάντης; 
- εγώ θα κρατώ το κλειδί, κ’ εγώ θα σου φέρνω 
- ό,τι κάνω εγώ, εκείνο κάνουν όλοι 
- εμείς, βλέπεις, δεν είμαστε σαν και σας, που καθόσαστε ‘κει χάμου και τραβάτε το λουφέ σας 
- άλλοι εσείς, κ’ άλλοι εμείς  
Χρήση κτητικής αντωνυμίας 
- για την προσβολή που έκαμες στο σπίτι μου 
- δε θέλω να σε βλέπω ούτε στο τραπέζι μου, ούτε στα μάτια μου 
- θυγατέρα δική μου δεν έχει το δικαίωμα ν’ αγαπήσει 

ΔΟΜΕΣ 
Συνδετικές Δομές 
- είμαι σαν τον καλό και το δίκαιο βασιλιά, που και τον ίδιο το γιο του παιδεύει, και τον φυλακίζει, και 
  τον σκοτώνει ακόμα, όταν πηγαίνει ενάντια στο νόμο του 
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- ήθελες δηλαδή τώρα να ‘μαι μαλακός; 
Αρνητικές Δομές 
- δεν περιμένω συμβουλή και ορμήνεια από την αφεντιά σου 
- θεγατέρα δική μου δεν έχει το δικαίωμα να αγαπήσει 
- δε θέλω να σε βλέπω ούτε στο τραπέζι μου, ούτε στα μάτια μου 
Ευθείες ερωτήσεις 
- Τι στέκεσαι ακόμα και με κοιτάζεις; Πως δεν πέφτεις στα πόδια μου να μου γυρέψεις συγχώρεση; 
- Ξέρεις πως αν θέλω, μπορώ να σε βλάψω πολύ;  
- Ξέρεις πως φτάνει να κουνήσω το λιανό μου το δάκτυλο, και να καταστρέψω, αν ήθελα, τον πατέρα 
   σου; 
-  Και με ρώτησες εμένα που κατέβηκες; 
-  Ποιος σου είπε πως ορίζεις εσύ τον εαυτό σου;   
 - Και τίνος είσαι, κοπέλα μου; 
Αναφορικές προτάσεις 
- θρασίμι, που θα μας κάμεις τώρα το νταή! 
- Ακούς εκεί που θα την καλοπιάνεις τώρα και θα την χαϊδεύεις;! 
 
 
3.3 Ιδεολογία πατέρα: η γνώμη του κόσμου και η τιμή της οικογένειας 
 
Όπως μπορούμε να παρατηρήσουμε μέσα από το θεατρικό κείμενο, λαμβάνοντας 
υπόψη και την υποενότητα 3.2, η συμπεριφορά του πατέρα δεν είναι αποκομμένη από 
την κοινωνία στην οποία εντάσσεται, στην προκειμένη περίπτωση την κοινωνία της 
Ζακύνθου στις αρχές του 20ού αιώνα. Αντίθετα, ο χαρακτήρας και η στάση του 
απέναντι στην οικογένειά του και τον περίγυρο απορρέει από τα πολιτισμικά και 
κανονιστικά πρότυπα της εποχής εκείνης. Έτσι, τον βλέπουμε να δίνει πολύ μεγάλη 
σημασία στο τι θα πει ο κόσμος. Το μόνο που τον ενδιαφέρει είναι η τιμή και η 
υπόληψη της οικογένειάς του, θεωρώντας το γράμμα που έστειλε η κόρη του ως αιτία 
πιθανού διασυρμού. Στη δική του κοσμοθεωρία η πρόθεση της Στέλλας να παντρευτεί 
τον Ζαμάνο είναι πράξη ατιμωτική. Η συμπεριφορά του καθορίζεται και από το ότι ο 
ίδιος θέλει να έχει καλό όνομα και κύρος στην κοινωνία στην οποία ζει. Λαμβάνοντας 
υπόψη την (ανα)παραστατική λειτουργία του Halliday (1994), μπορούμε να δούμε το 
πώς οι λεξικογραμματικές επιλογές και οι γλωσσικές δομές φανερώνουν την 
ιδεολογία του Παναγή Βιολάντη.  

Συγκεκριμένα, χρησιμοποιούνται αντιθετικά ζεύγη ουσιαστικών, όπως τιμή, 
υπόληψη, συνείδηση και ατιμία, ντροπή, προσβολή: «Στενεύω την καρδιά μου, για να 
κάνω εκείνο που πρέπει, για την τιμή, την υπόληψη και την ευτυχία του σπιτιού μου» 
και στη συνέχεια «γι’ αυτήν την υπόληψη του κόσμου ζω εγώ». Επίσης, παρατηρούμε 
ευθείες ερωτήσεις «είδες σαν βγαίνουμε στον περίπατο, στο Ψήλωμα, στη Στράτα-
Μαρίνα, όλοι μαζί, πως μας κοιτάζει ο κόσμος;», αλλά και αρνητικές δομές: «ό,τι 
γίνει, είπα, εδώ μέσα να γίνει χωρίς να μας μάθουνε και παραόξω», «εγώ, μωρέ, του 
μήνυσα να έλθει εδώ, στο σπίτι μου, για να τα ξεμπερδέψουμε χωρίς να μας μάθει 
κανείς», «για να μην υποψιασθεί τίποτα ο κόσμος». Ακόμα, η ιδεολογία του Παναγή 
Βιολάντη διαφαίνεται και μέσα από τη χρήση αξιολογικών χαρακτηρισμών (ο κόσμος 
είναι κακός).  
 
 
4. Έμμεσες πηγές της σκιαγράφησης του πατέρα 
 
Εκτός από τις άμεσες αναφορές του πατέρα, ο ήρωας αυτός δομείται και έμμεσα, από 
τα λόγια των άλλων προσώπων του έργου, όταν αναφέρονται σε εκείνον. Κυρίαρχο 
συναίσθημα είναι ο φόβος για τον Παναγή Βιολάντη και η απόλυτη υποταγή των 
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άλλων προσώπων σε αυτόν. Το γεγονός αυτό φανερώνεται με πλήθος γλωσσικών 
επιλογών (πίνακας 3). 

Συγκεκριμένα, ο φόβος για τον πατέρα εκφράζεται με ρήματα, όπως τρέμω, 
φοβάμαι, σαστίζω, αλλά και ουσιαστικά, όπως φόβος, τρόμος. Όλοι τρέμουν τον 
Παναγή Βιολάντη και δεν τολμούν να φέρουν αντίρρηση σε εκείνον («Αχ, πως 
τρέμω!», «είναι ο φόβος του πατέρα σου που σε κάνει έτσι», «Δε βλέπεις εμείς όλοι πώς 
τόνε τρέμουμε τον πατέρα σου;». Ο φόβος για τον πατέρα δηλώνεται και με 
επιφωνήματα (Αχ!, Ωιμέ!), με συγκεκριμένες εκφράσεις (Αλίμονό μου!, Συφορά μου!), 
αλλά και με επίκληση στα θεία (Για το Θεό!, Θεός φυλάξοι). Οι ευθείες ερωτήσεις 
(Πως στοχάστηκες εσύ, πώς μπορούσες να σηκώσεις τέτοιο κεφάλι και να βάλεις τόσο 
πείσμα, χωρίς να γίνει μεγάλο κακό;), καθώς και οι αρνητικές δομές («όχι, δεν είπα 
πως θέλω να πάρω το Χρηστάκη χωρίς τη θέλησή σας», «έγνοια σου, κι’ άμα το θέλει ο 
Παναγής, ούτε θα ρωτήσει ούτε θα’ κούσει κανένα») φανερώνουν την απόλυτη 
υποταγή των μελών της οικογένειας στη θέληση του πατέρα. Η υποταγή αυτή γίνεται 
περισσότερο εμφανής και από τις επαναλήψεις (Ο πατέρας σου σε ορίζει! Ο πατέρας 
σου ορίζει και μένα και το Νταντή και τη Νιόνια και όλους).  

Από τα παραπάνω γίνεται φανερό πως ο πατέρας έχει τον κύριο λόγο στο σπίτι και 
καθορίζει και τις ζωές των υπόλοιπων μελών της οικογένειας. Κανείς δεν τολμά να 
φέρει αντίρρηση στον Παναγή Βιολάντη, ούτε να πάει ενάντια στη θέλησή του. 
 
Πίνακας 3:  Γλωσσικές επιλογές που μαρτυρούν το φόβο και την απόλυτη υποταγή στον πατέρα  
Ρήματα 
τρέμω 
φοβάμαι 
σαστίζω 

Ουσιαστικά 
τρόμος 
φόβος 

Επιφωνήματα φόβου 
Αχ! 
Α! 
Ωιμέ! 

Εκφράσεις 
- Αλίμονο! 
- Δυστυχία μου! 
- Συφορά μου! 
Επίκληση στα θεία 
- Για το Θεό! 
- Χριστός και Παναγία 
- Δόξα σοι ο Θεός 
- Θεός φυλάξοι 
Ευθείες ερωτήσεις 
- Δεν βλέπεις εμείς όλοι πως τόνε τρέμουμε τον πατέρα σου; 
- Πως στοχάστηκες εσύ, πώς μπορούσες να σηκώσεις τέτοιο κεφάλι και να βάλεις τόσο πείσμα, χωρίς 
   να γίνει μεγάλο κακό; 
- Μα έχει ποτέ η Στέλλα άλλη γνώμη από τη γνώμη του παπάκη της; 
Επαναλήψεις 
- Ο πατέρας σου σε ορίζει! Ο πατέρας σου ορίζει και μένα και το Νταντή και τη Νιόνια και όλους 
Αρνητικές δομές 
- όχι, δεν είπα πως θέλω να πάρω το Χρηστάκη χωρίς τη θέλησή σας 
- έγνοια σου, κι’ άμα το θέλει ο Παναγής, ούτε θα ρωτήσει ούτε θα’ κούσει κανένα 
- Βγάλ’ το αυτό από το νου σου, γιατί ο πατέρας σου δεν τ’ακούει 
 
 
5. Συμπεράσματα 
 
Επομένως, μέσα από το θεατρικό κείμενο μπορούμε να δούμε τη δύναμη της 
γλώσσας και του φαινομενικά ανεπιτήδευτου θεατρικού λόγου να πλάθει χαρακτήρες 
αληθοφανείς, αυθεντικούς και ακέραιους. Με βάση τις τρεις λειτουργίες του Halliday 
(1994) (αναπαραστατική, διαπροσωπική, κειμενική), βλέπουμε ότι οι λεξικογραμ-



[  1558  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

ματικές επιλογές παίζουν πρωτεύοντα ρόλο στην εξέταση και ερμηνεία των 
ταυτοτήτων, λαμβάνοντας υπόψη τις περιστάσεις και τους συνομιλητές. 

Ως προς τις άμεσες πηγές σκιαγράφησης του πατέρα, ο αυταρχικός και 
συγκεντρωτικός χαρακτήρας του δομείται μέσω συγκεκριμένων λεξικογραμματικών 
στοιχείων και γλωσσικών δομών, όπως απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί, υβριστικές 
εκφράσεις, συχνή χρήση της προστακτικής και του πρώτου προσώπου της 
προσωπικής (εγώ) και κτητικής αντωνυμίας (μου, δικός μου), υψηλή δεοντική 
τροπικότητα, αρνητικές δομές. Σημαντικότατος είναι και ο ρόλος που παίζουν οι 
ευθείες ερωτήσεις α) ως δηλωτικές, β) ως απειλή, γ) αντί προσταγής, δ) αντί για 
αρνητικές δομές. Αντίθετα, όταν ο ίδιος προσπαθεί να αποσπάσει πληροφορίες για το 
γράμμα που έγραψε η κόρη του, παρατηρείται η χρήση θετικών αξιολογικών 
χαρακτηρισμών, περιορισμένη χρήση της προστακτικής και του α’ προσώπου της 
προσωπικής και κτητικής αντωνυμίας, καθώς και χρήση γνήσιων, κατεξοχήν, 
ερωτήσεων. Επομένως, η μεταστροφή του χαρακτήρα συνοδεύεται και από ανάλογη 
αλλαγή στο ύφος και τις γλωσσικές δομές. 

Σε ό,τι αφορά στις έμμεσες πηγές σκιαγράφησης του πατέρα, ο φόβος για τον 
Παναγή Βιολάντη, αλλά και η απόλυτη υποταγή σε εκείνον, με βάση τους 
συμπεριφορικούς κώδικες της εποχής εκείνης, εκφράζονται με συγκεκριμένα 
λεξικογραμματικά στοιχεία, όπως ρήματα, ουσιαστικά, επίκληση στα θεία. 

Τέλος, ως προς την ιδεολογία του Παναγή Βιολάντη, κυρίαρχο μέλημά του είναι 
το κύρος και το γόητρό του, η τιμή και η υπόληψη της οικογένειάς του. Με βάση την 
(ανα)παραστατική λειτουργία της γλώσσας, η αντίληψη αυτή αναπαρίσταται με 
συγκεκριμένες λεξικογραμματικές επιλογές (ουσιαστικά, ευθείες ερωτήσεις, 
αρνητικές δομές) και απορρέει από το ευρύτερο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον 
της εποχής στην οποία εντάσσεται ο ήρωας. 
 
 
Βιβλιογραφία 
Adolphs, Svenja. 2006. Introducing Electronic Text Analysis: A Practical Guide for 

Language and Literary Studies. London: Routledge. 
Αννίνου, Τζένη. 2006. “Οι ιδιαιτερότητες του θεατρικού κειμένου.” Στο Διονύσης 

Γούτσος, Σταματία Κουτσουλέλου, Αικατερίνη Μπακάκου-Ορφανού, και Ελένη 
Παναρέτου (επιμ.), Ο Κόσμος των Κειμένων. Μελέτες Αφιερωμένες στον Γεώργιο 
Μπαμπινιώτη, 205-221. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα.  

Azar, Ali S., and Nasrin Samad Yazdchi. 2012. “A stylistic analysis of ‘Maria’ in 
‘Clay’: The character in James Joyce’s short story.” Journal of Basic and Applied 
Scientific Research 2 (2): 1050-1055. 

Bennison, Neil. 2002. “Accessing character through conversation.” In Jonathan 
Culpeper, Mick Short, and Peter Verdonk (eds), Exploring the Language of 
Drama: From Text to Context, 67-82. New York: Routledge. 

Busse, Beatrix, and Dan McIntyre. 2010. “Language, literature and stylistics.” In Dan 
McIntyre and Beatrix Busse (eds), Language and Style, 3-12. Basingstoke: 
Palgrave. 

Γαβριηλίδου, Ζωή. 2013. Όψεις Επίτασης στη Νέα Ελληνική. Θεσσαλονίκη: Αφοί 
Κυριακίδη. 

Culpeper, Jonathan. 2001. Language and Characterization: People in Plays and the 
Other Texts. Harlow: Longman. 

Culpeper, Jonathan. 2002. “Computers, language and characterization: an analysis of 
six characters in Romeo and Juliet.” In Ulla Melander-Marttala, Carin Ostman, and 



[  1559  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

Merja Kyto (eds), Conversation in Life and in Literature: Papers from the ASLA 
Symposium, 11-30. Uppsala: Association Suédoise de Linguistique Appliquée. 

Culpeper, Jonathan, and Dan McIntyre. 2010. “Activity types and characterisation in 
dramatic discourse.” In Jens Eder, Fotis Jannidis, and Ralf Schneider (eds), 
Characters in Fictional Worlds: Understanding Imaginary Beings in Literature, 
Film, and Other Media, 1-33. Berlin: De Gruyter. 

Di Biase-Dyson, Camilla. 2009. “Linguistic insights into characterisation. The case 
study of Wenamun.” In Matthias Müller (ed.), Proceedings of the Fourth 
International Conference on Egyptian Grammar (Crossroads IV), Basel, March 
19-22, 2009, Lingua Aegyptia 17, 51-64. Göttingen: Seminar für Ägyptologie und 
Koptologie. 

DiYanni, Robert. 2002. Literature: Reading Fiction, Poetry and Drama (5th ed.). New 
York: McGraw-Hill. 

Fish, Stanley E. 1996. “What is stylistics and why are they saying such terrible things 
about it?” In Jean J. Weber (ed.), The Stylistics Reader: From Roman Jakobson to 
the Present, 94-116. London: Routledge. 

Gallardo, Barbara. 2007. “Analysis of a literary work using systemic-functional 
grammar.” In Barbara Leila and Tony Berber Sardinha (eds), Proceedings of the 
33rd International Systemic Functional Congress, 735-762. Sao Paulo: PUCSP. 

Halliday, Michael. 1994. Introduction to Functional Grammar (2nd edition). London: 
Arnold. 

Halliday, Michael, and Christian Matthiessen. 2004. An Introduction to Functional 
Grammar (3rd ed.). London: Arnold. 

Hassanpour, Forough, and Ruzy Suliza Hashim. 2012. “An angry language: A 
stylistic study of the images of men in the Sylvia Plath's ‘daddy’.” Studies in 
Literature and Language 4 (1): 123-128. 

Κουτσουλέλου, Σταματία, και Βασιλική Καρκαντζού. 2012. “Γυναικείοι χαρακτήρες 
και ταυτότητες στο νεοελληνικό θέατρο.” Γλωσσολογία 20: 1-18. 

Leech, Geoffrey, and Michael Short. 2007. Style in Fiction: A Linguistic Introduction 
to English Fictional Prose (2nd ed.). London: Longman. 

Μουδατσάκις, Τηλέμαχος. 2007. “Η Στέλλα Βιολάντη του Γρ. Ξενόπουλου. Το 
Φεουδαλικό «έλλειμμα» του άρχοντα στο πρόσωπο του Π. Βιολάντη.” Στο 
Γιώργος Πεφάνης (επιμ.), Nulla Dies Sine Linea: Προσεγγίσεις στο έργο του 
Γρηγόριου Ξενόπουλου, 221-242. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. 

Μπακονικόλα, Χαρά. 2007. “Τα ασαφή όρια της ταξικής συνείδησης στο θέατρο του 
Ξενόπουλου (δύο αντίρροποι ερωτικοί μύθοι).” Στο Γιώργος Πεφάνης (επιμ.), 
Nulla Dies Sine Linea: Προσεγγίσεις στο έργο του Γρηγόριου Ξενόπουλου, 243-251. 
Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. 

Murphy, Sean. 2007. “Now I am alone: a corpus stylistic approach to Shakespearian 
Soliloquies.” In Costas Gabrielatos, Richard Slessor and J.W. Unger (eds), Papers 
from the Lancaster University Postgraduate Conference in Linguistics and 
Language Teaching, Vol. 1. Papers from LAEL PG 2006, 66-85. Lancaster: 
Lancaster University.   

Nofal, Hassan Khalil. 2013. “Darkness in Conrad's Heart of Darkness: a linguistic and 
stylistic analysis.” Theory and Practice in Language Studies 3 (3): 452-458. 

Πατσαλίδης, Σάββας. 2007. “Σώματα και πτώματα στον Ξενόπουλο.” Στο Γιώργος 
Πεφάνης (επιμ.), Nulla Dies Sine Linea: Προσεγγίσεις στο έργο του Γρηγόριου 
Ξενόπουλου, 273-310. Αθήνα: Ίδρυμα Κώστα και Ελένης Ουράνη. 



[  1560  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Stockwell, Peter. 2006. “Language and literature: stylistics.” In Bas Aarts and April 
McMahon (eds), The Handbook of English Linguistics, 742-758. Oxford: 
Blackwell. 

Stubbs, Michael. 2005. “Conrad in the computer: examples of quantitative stylistic 
methods.” Language and Literature 14 (1): 5-24. 

Wellek, Rene, and Austin Warren. 1977. The Language of Literature. London: 
Longman. 

Yankson, Kofi E. 2007. An Introduction to Literary Stylistics (2nd ed.). Nsukka, 
Nigeria: Pacific Publishers. 

Yeibo, Ebi. 2011. “Patterns of lexical choices and stylistic function in J.P Chlark-
Beederemo’s Poetry.” International Journal of English Linguistics 1:137-149. 

Zhang, Zhiqin. 2010. “The interpretation of a novel by Hemingway in terms of 
literary stylistics.” The International Journal of Language, Society and Culture 30: 
155-161. 



ΣΥΝΤΟΜΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΣΥΝΔΙΑΛΛΑΓΕΣ 
Μαρία Σηφιανού & Αγγελική Τζάννε 

Πανεπιστήμιο Αθηνών 
msifian@enl.uoa.gr, atzanne@enl.uoa.gr  

 
 
Abstract 
 
It has been argued that in the era of globalisation, our linguistic practices are 
influenced by powerful American ones and service encounters have been explored as 
such an example. The practices of large multinational companies are transferred not 
only to these when they are established in local communities but also affect the 
language code used in such encounters in these communities. (see, e.g., Cameron 
2003). In this paper, we will try to investigate if and to what extent the above apply to 
the opening sequences in service encounters in Athens.  

 
Λέξεις-κλειδιά: επαγγελματικές συνδιαλλαγές, χαιρετισμοί/αντιχαιρετισμοί, συνομι-
λικοποίηση  
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Έχει υποστηριχτεί ότι, στην εποχή της παγκοσμιοποίησης, οι γλωσσικές μας 
πρακτικές επηρεάζονται από τις αντίστοιχες αμερικανικές πρακτικές. Ως μία 
απόδειξη αυτού αναφέρονται οι γλωσσικές επιλογές στις επαγγελματικές 
συνδιαλλαγές, καθώς οι πρακτικές των μεγάλων πολυεθνικών όχι μόνο μεταφέρονται 
μέσω των εταιρειών όταν αυτές εγκαθίστανται σε άλλες τοπικές κοινωνίες, αλλά 
επηρεάζουν γενικότερα το γλωσσικό κώδικα που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές 
συνδιαλλαγές στον τόπο εγκατάστασης (βλ. π.χ., Cameron 2000, 2003).  

Επιπλέον των παραπάνω που σχετίζονται άμεσα με το λόγο των επαγγελματικών 
συνδιαλλαγών, έχει επίσης υποστηριχτεί (βλ. π.χ., Fairclough 1995, Lakoff 2005) ότι 
στην Αγγλία και στην Αμερική επικρατεί η τάση για «συνομιλικοποίηση» του 
δημόσιου λόγου και η χρήση μη τυπικής / ανεπίσημης γλώσσας. Στις επαγγελματικές 
συνδιαλλαγές αυτό μεταφράζεται, μεταξύ άλλων, με τη χρήση ανεπίσημης γλώσσας 
και οικείων όρων προσφώνησης ακόμη και μεταξύ αγνώστων.  

Με δεδομένους τους παραπάνω ισχυρισμούς, στo άρθρο αυτό θα προσπαθήσουμε 
να διερευνήσουμε εάν και σε ποιο βαθμό τα προαναφερθέντα ισχύουν σε σύντομες 
επαγγελματικές συνδιαλλαγές στην Αθήνα. Θα επικεντρωθούμε στο αρχικό στάδιο 
των συνδιαλλαγών, και συγκεκριμένα στους χαιρετισμούς που ανταλλάσσουν οι 
εργαζόμενοι με τους πελάτες και στην προσφορά εξυπηρέτησης από τους 
εργαζόμενους.  

Η εργασία στηρίζεται σε συλλογή μαγνητοσκοπημένων συνδιαλλαγών από 
καταστήματα ελληνικών και πολυεθνικών αλυσίδων, αλλά και από τοπικές 
επιχειρήσεις. Οι συνδιαλλαγές που βρίσκονται στο επίκεντρο του ερευνητικού μας 
ενδιαφέροντος είναι οι πρόσωπο-με-πρόσωπο σύντομες συνδιαλλαγές που ξεκινούν 
με την είσοδο του πελάτη στο κατάστημα και συνεχίζονται με την εμπλοκή του σε 
συνομιλία με κάποιον εργαζόμενο με σκοπό τη διαχείριση του αιτήματός του.  
 
 
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1561-1573. Rhodes: University of the Aegean.
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2. Θεωρητικό πλαίσιο 
 
Οι επαγγελματικές συνδιαλλαγές έχουν σχετικά πρόσφατα αρχίσει να απασχολούν 
τους γλωσσολόγους και περιλαμβάνουν συνδιαλλαγές σε καταστήματα και άλλους 
δημόσιους ή ιδιωτικούς χώρους όπου ένας υπάλληλος καλείται να εξυπηρετήσει ένα 
πελάτη είτε τηλεφωνικά είτε πρόσωπο-με-πρόσωπο. Ως εκ τούτου, η λειτουργία των 
επαγγελματικών συνδιαλλαγών είναι κυρίως διεκπεραιωτική αν και συχνά 
εντοπίζονται και στοιχεία διαδραστικής υφής.  

Στη σχετική βιβλιογραφία έχουν προταθεί διάφορα δομικά σχήματα, άλλα 
συντομότερα και άλλα εκτενέστερα (βλ. π.χ., Antonopoulou 2001, Traverso 2006) 
που περιγράφουν τα στάδια των συγκεκριμένων συνδιαλλαγών. Στην απλούστερη 
μορφή της μια επαγγελματική συνδιαλλαγή αποτελείται από τρία στάδια: (1) το 
εναρκτικό στάδιο που περιλαμβάνει την ανταλλαγή χαιρετισμών και την προσφορά 
εξυπηρέτησης από τους εργαζόμενους, (2) το κύριο στάδιο που περιλαμβάνει το 
αίτημα, την εκπλήρωσή του και την πληρωμή και (3) το τρίτο στάδιο που 
περιλαμβάνει την ανταλλαγή ευχαριστιών και αποχαιρετισμών. Βέβαια τα στάδια 
αυτά δεν είναι υποχρεωτικά, εφόσον τόσο το πρώτο όσο και το τελευταίο μπορεί να 
απουσιάζουν ή να πραγματώνονται με μη γλωσσικά μέσα, όπως άλλωστε και το 
κύριο στάδιο, σε σύντομες καθημερινές συνδιαλλαγές σε μικρά γειτονικά 
καταστήματα. Τέτοιες διαφοροποιήσεις μπορεί να απορρέουν από χαρακτηριστικά 
της συγκεκριμένης συνδιαλλαγής, όπως αν πρόκειται για γνωστό, τακτικό πελάτη ή 
και από διαφορετικές προτιμήσεις ανάμεσα σε διαφορετικές κοινωνίες που αφορούν, 
μεταξύ άλλων, την εμμεσότητα και τυπικότητα στο λόγο, τη σαφήνεια στη 
διατύπωση του αιτήματος, το βαθμό που ο διαδραστικός λόγος θεωρείται κατάλληλος 
σε παρόμοια περιβάλλοντα και το ρόλο των εκφράσεων ευγνωμοσύνης. 

Για παράδειγμα, η Placencia (2005) υποστηρίζει ότι σε μικρά καταστήματα στη 
Μαδρίτη, το επίκεντρο των επαγγελματικών συνδιαλλαγών είναι η διεκπεραιωτική 
λειτουργία με αποτέλεσμα το στάδιο των χαιρετισμών να είναι πολύ σύντομο και 
συχνά στη θέση του αντιχαιρετισμού να υπάρχει το σχετικό αίτημα του πελάτη. Για 
τη συντομία της συναλλαγής, η ερώτηση «Τι κάνετε;» απουσιάζει και θεωρείται 
ακατάλληλη για μη οικείους συνομιλητές. Αντίθετα, σε παρόμοια καταστήματα στο 
Quito του Εκουαδόρ, η ίδια ερευνήτρια (Placencia 2004) εντοπίζει πολλά στοιχεία 
διαδραστικής υφής, όπως τις ερωτήσεις «Τι κάνετε;», σύντομες συζητήσεις για 
πολιτικά, σχολικά και θέματα υγείας αλλά ακόμα και δημιουργικά γλωσσικά 
παιχνίδια και τα αποδίδει στο γεγονός ότι σε αυτή την περίπτωση οι συνομιλητές 
γνωρίζονται λόγω επανειλημμένης επαφής. Παρόμοια γλωσσικά φαινόμενα εντοπίζει 
και η Antonopoulou (2001) σε ελληνικά δεδομένα. Στο ίδιο πλαίσιο, η Kerbrat-
Orecchioni (2006) θεωρεί χαρακτηριστικό των δεδομένων της από σύντομες 
συνδιαλλαγές σε καταστήματα στη Λυών της Γαλλίας το σημαντικό αριθμό τυπικών 
εκφράσεων ευγένειας που έχουν στόχο να «εκλεπτύνουν» τη διεκπεραιωτική 
διαδικασία. 

Θα μπορούσε να αναφέρει κανείς πολλά παρόμοια παραδείγματα και να αναλύσει 
τις λεπτομέρειες που οδηγούν σε διαφοροποιήσεις. Όμως εδώ θα ασχοληθούμε 
πρωτίστως με την παγκοσμιοποίηση και τον ισχυρισμό ότι η σαρωτική της δύναμή 
ομογενοποιεί τις πρακτικές αυτές σε τέτοιο βαθμό που κάποιοι αναφέρονται στη 
Μακντοναλντοποίηση της κοινωνίας (Ritzer 1983), δηλαδή στην επικράτηση των 
επιτυχημένων πρακτικών των Μακντόναλντς σε πολλούς τομείς της οικονομίας και 
της κοινωνίας. Πιο συγκεκριμένα, υποστηρίζεται ότι οι πρακτικές εξυπηρέτησης 
πελατών των μεγάλων, κυρίως αμερικανικών, πολυεθνικών μεταφέρονται όχι μόνο 
στις ίδιες όταν εγκαθίστανται σε άλλες τοπικές κοινωνίες αλλά επηρεάζουν 
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γενικότερα το γλωσσικό κώδικα που χρησιμοποιείται σε επαγγελματικές 
συνδιαλλαγές στις κοινωνίες αυτές.  

Όπως παραδειγματικά αναφέρει η Cameron (2003: 33), ένα εστιατόριο 
Μακντόναλντς στην Ουγγαρία θα χρησιμοποιεί την Ουγγρική με τους πελάτες του 
αλλά η χρήση αυτή θα ακολουθεί τις γλωσσικές πρακτικές που ακολουθούνται στην 
έδρα της εταιρείας στο Σικάγο. Σε πολλές περιπτώσεις οι εργαζόμενοι αναγκάζονται 
να ακολουθούν πολύ συγκεκριμένα γραπτά σενάρια.1 Με τον τρόπο αυτό 
προωθούνται όχι μόνο οι γλωσσικές πρακτικές αλλά και η ιδεολογία των μεγάλων 
πολυεθνικών εταιριών (βλ. π.χ., Cameron 2000).  

 
Ως πλεονεκτήματα της Μακντοναλντοποίησης θεωρούνται τα εξής: 
 

 αποτελεσματικότητα / αποδοτικότητα: ταχύτητα / μείωση του χρόνου 
εξυπηρέτησης  

 προβλεψιμότητα: ομοιομορφία στον τρόπο εξυπηρέτησης 
 υπολογισιμότητα: έμφαση στην ποσότητα και όχι στην ποιότητα 
 έλεγχος: ομογενοποίηση πρακτικών, εξυπηρέτηση μέσω μηχανών 
 
ενώ το μεγάλο της μειονέκτημα θεωρείται ο «παραλογισμός της ορθολογικότητας», 
δηλαδή ένα ορθολογικά στημένο σύστημα ταχείας εξυπηρέτησης όπου οι άνθρωποι 
δεν λειτουργούν πάντα ως ανθρώπινα όντα. 

Δεν θα σταθούμε όμως στις αρχές αυτές αλλά θα δούμε πώς επηρεάζουν την 
ανθρώπινη επικοινωνία στις επαγγελματικές συνδιαλλαγές. O διεθνής ανταγωνισμός 
των επιχειρήσεων αλλά και το γεγονός ότι η παροχή υπηρεσιών έχει υποκαταστήσει 
την παραγωγή αγαθών στις σύγχρονες κοινωνίες ωθούν τις εταιρείες να δίνουν 
βαρύτητα στο γλωσσικό κώδικα που χρησιμοποιείται από τους υπαλλήλους προς το 
κοινό τους εφόσον αυτό συμβάλλει στην αξιολόγηση της ποιότητας της παρεχόμενης 
υπηρεσίας (βλ. π.χ., Cameron 2003). Όμως ο γλωσσικός αυτός κώδικας πρέπει να 
ακολουθεί τις παραπάνω αρχές της Μακντοναλντοποίησης, όπως είναι η 
επαναληπτικότητα, που συμβάλλει στην ταχύτητα της εξυπηρέτησης. Ο πελάτης αλλά 
κυρίως ο εργαζόμενος δεν είναι υποχρεωμένος να σκέφτεται και να πρωτοτυπεί, αλλά 
να εφαρμόζει πιστά τις οδηγίες που του δίνονται και να επαναλαμβάνει 
συγκεκριμένες γλωσσικές εκφράσεις. 

Παρά το γεγονός ότι δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει τη δύναμη της 
παγκοσμιοποίησης, θα πρέπει αντί να γενικεύουμε με βάση το τι συμβαίνει σε 
ορισμένες εταιρείες τύπου Μακντόναλντς να δούμε πρώτα τι συμβαίνει σε 
καταστήματα πολυεθνικών που μεταφέρονται στην Ελλάδα, αλλά και σε καθαρά 
ελληνικές, τοπικές επιχειρήσεις.  
 
 
3. Σύντομη παρουσίαση δεδομένων - Μεθοδολογία 
 
Οι συνδιαλλαγές που αποτελούν το ερευνητικό υλικό της παρούσας μελέτης 
συλλέχθηκαν από εξήντα φοιτητές/ριες του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, που συμφώνησαν να συμμετάσχουν στην 
έρευνα και ανέλαβαν να ηχογραφήσουν 5-6 επαγγελματικές συνδιαλλαγές στις οποίες 
συμμετείχαν ή είχαν τη δυνατότητα να καταγράψουν χρησιμοποιώντας τα κινητά 

                                                            
1 Ένα γνωστό μας παράδειγμα όπου οι εργαζόμενοι ακολουθούν γραπτά σενάρια είναι η τηλεφωνική 
εξυπηρέτηση πελατών του ΟΤΕ (βλ. Sifianou & Tzanne 2010). 
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τους τηλέφωνα.2 Επίσης σε ειδικό έντυπο έπρεπε να μεταγράψουν την κάθε 
συνδιαλλαγή και να συμπληρώσουν σχετικές πληροφορίες, όπως το όνομα του 
καταστήματος και την περιοχή που βρίσκεται καθώς και κοινωνικά χαρακτηριστικά 
των συνομιλητών (π.χ. ηλικία (κατά προσέγγιση), φύλο, βαθμός οικειότητας μεταξύ 
των συνομιλητών). Υπήρχε επίσης χώρος για σχετικά σχόλια.  

Το βασικό πλεονέκτημα αυτού του τρόπου συλλογής συνδιαλλαγών είναι ότι έτσι 
εξασφαλίστηκε μεγάλος αριθμός διαφορετικών πελατών οι οποίοι εμπλέκονται σε 
ποικίλες συνδιαλλαγές που έλαβαν χώρα σε διάφορα επικοινωνιακά περιβάλλοντα. 
Ένα άλλο πλεονέκτημα της συγκεκριμένης μεθόδου συλλογής σχετίζεται με τη χρήση 
του κινητού τηλεφώνου, μιας συσκευής με την οποία οι φοιτητές/τριες είναι 
εξοικειωμένοι/ες. Με τον τρόπο αυτό τα δεδομένα κατεγράφησαν εύκολα, γρήγορα 
και αποτελεσματικά. Ένα μειονέκτημα της καταγραφής των συνδιαλλαγών μέσω 
κινητών τηλεφώνων είναι αναμφίβολα η αδυναμία καταγραφής των διαφόρων 
εξωγλωσσικών στοιχείων των συνδιαλλαγών. Την απουσία αυτή αναπλήρωσαν, σε 
κάποιο βαθμό, οι σημειώσεις των φοιτητών/τριών που αναφέρονται σε εξωγλωσσικά 
στοιχεία και λειτουργούν εν είδει μεταγραφής οπτικού υλικού. 

Οι εργαζόμενοι που κατεγράφησαν δεν είχαν ενημερωθεί για την καταγραφή, 
επειδή πρόκειται για σύντομες συνδιαλλαγές σε ένα δημόσιο χώρο, τις οποίες ο 
καθένας γύρω θα μπορούσε να ακούσει. Η συναίνεση των εργαζομένων είτε πριν είτε 
μετά την ηχογράφηση δεν ζητήθηκε, γιατί θεωρήσαμε ότι θα μπορούσε να 
δημιουργήσει ενόχληση σε εργαζόμενους και πελάτες, αλλά και να επηρεάσει τη 
φυσικότητα των δεδομένων. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η πλήρης ανωνυμία των 
συμμετεχόντων, τα εμπλεκόμενα άτομα αναφέρονται με το θεσμικό τους ρόλο 
(Πελάτης / Εργαζόμενος) και όχι με το όνομά τους.  

Στο άρθρο αυτό, η ανάλυσή μας στηρίζεται σε 175 περιπτώσεις3 από διάφορες 
πρόσωπο-με-πρόσωπο επαγγελματικές συνδιαλλαγές σε αθηναϊκά καταστήματα 
ελληνικών (π.χ. Hondos Center) και πολυεθνικών αλυσίδων (π.χ. Benetton), αλλά και 
τοπικά καταστήματα που δεν ανήκουν σε κάποια αλυσίδα.4  

 
 
4. Ανάλυση των δεδομένων 
 
Οι περισσότερες επαγγελματικές συνδιαλλαγές που εξετάστηκαν περιλαμβάνουν και 
τα τρία στάδια που αναφέραμε παραπάνω με στοιχεία τόσο διεκπεραιωτικής όσο και 
διαδραστικής υφής. Στην παρούσα μελέτη θα επικεντρωθούμε στο αρχικό στάδιο των 
συνδιαλλαγών και συγκεκριμένα στους εναρκτήριους χαιρετισμούς και στην 
προσφορά εξυπηρέτησης εκ μέρους των εργαζομένων. 

                                                            
2 Η συλλογή των δεδομένων έγινε στο πλαίσιο ενός ευρύτερου ερευνητικού έργου («Αναλύοντας 
επαγγελματικές συνδιαλλαγές») που εντάσσεται στο πρόγραμμα «Ενίσχυση της ερευνητικής 
δραστηριότητας των μελών ΔΕΠ του Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας» (ΚΑ 70/4/11099) 
και χρηματοδοτείται από τον ΕΛΚΕ του Πανεπιστημίου Αθηνών. Στο έργο εκτός των συγγραφέων 
συμμετέχει και η κ. Βίλλυ Τσάκωνα ως επιστημονική συνεργάτης.  
3 Από τις 190 συνδιαλλαγές που συλλέχθηκαν, δεν εξετάστηκαν τηλεφωνικές συνδιαλλαγές, σύντομες 
συνδιαλλαγές στο ταμείο, ούτε συνδιαλλαγές σε δημόσιες υπηρεσίες καθώς δεν εμπίπτουν στους 
ερευνητικούς σκοπούς της παρούσας εργασίας.  
4 Μια περαιτέρω κατηγοριοποίηση των τοπικών καταστημάτων ανάλογα με την περιοχή στην οποία 
βρίσκονται, και επομένως ανάλογα με το γόητρο που απολαμβάνουν, θα οδηγούσε στην ακριβέστερη 
αποτύπωση του χαρακτήρα των τοπικών καταστημάτων. Παρόλα αυτά, λόγω της περιορισμένης 
έκτασης της παρούσας μελέτης, η κατηγοριοποίηση αυτή δεν λαμβάνεται υπόψη εδώ και τα τοπικά 
καταστήματα συζητώνται απλώς σε αντιδιαστολή με τα καταστήματα εταιρειών που δραστηριοποι-
ούνται σε πολλά σημεία του ελλαδικού αλλά και του παγκόσμιου χάρτη. 
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4.1 Εναρκτήριοι χαιρετισμοί 
 
Στις περισσότερες περιπτώσεις (74.3%) οι συνδιαλλαγές αρχίζουν με ένα χαιρετισμό 
εκ μέρους του πελάτη ή του εργαζόμενου ο οποίος είτε ανταποδίδεται είτε δεν 
ανταποδίδεται από τον άλλον. Αντίθετα, στο 25.7% των περιπτώσεων δεν υπήρξαν 
εναρκτήριοι χαιρετισμοί. Στις περιπτώσεις αυτές υπήρξε απευθείας προσφορά 
εξυπηρέτησης από τον εργαζόμενο ή διατύπωση του αιτήματος από τον πελάτη. Το 
στάδιο των χαιρετισμών απουσιάζει εντελώς από αρκετές συνδιαλλαγές σε 
καταστήματα πολυεθνικών και ελληνικών αλυσίδων, ενώ υπάρχει σε όλες σχεδόν τις 
συνδιαλλαγές που γίνονται σε μικρά, τοπικά καταστήματα, και βέβαια στις 
περιπτώσεις όπου οι συνομιλητές γνωρίζονται λόγω συχνής επαφής. Αυτό αποτελεί 
μια πρώτη ένδειξη του ότι στα καταστήματα αλυσίδων έμφαση δίνεται στο 
διεκπεραιωτικό, επαγγελματικό στοιχείο των συνδιαλλαγών, αντίθετα με τα τοπικά 
καταστήματα, όπου υπάρχει έντονο και το προσωπικό, διαδραστικό στοιχείο. 

Στα μικρά και τοπικά καταστήματα, όπου κατά κανόνα ο πελάτης χαιρετά πρώτος, 
ο εργαζόμενος ανταποδίδει το χαιρετισμό. Έτσι δημιουργούνται τα γνωστά 
γειτνιαστικά ζεύγη των χαιρετισμών που συμβάλλουν σε πιο κοινωνικά 
προσανατολισμένες συνδιαλλαγές, όπου ο χαιρετισμός του πελάτη φαίνεται να 
λειτουργεί ως γνήσιος χαιρετισμός που περιμένει, και βρίσκει, ανταπόδοση.5 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χαιρετισμός 
του εργαζόμενου ή του πελάτη δεν ανταποδίδεται από τον άλλο εμπλεκόμενο. 
Συγκεκριμένα, στα δεδομένα μας μερικοί (21.5%) χαιρετισμοί των πελατών δεν 
ανταποδίδονται από τον εργαζόμενο, ενώ κάποιοι (17.7%) χαιρετισμοί των 
εργαζόμενων δεν ανταποδίδονται από τον πελάτη. Τα παραδείγματα που ακολουθούν 
είναι ενδεικτικά. 
 
(1) [Κατάστημα πολυεθνικής αλυσίδας] 
 
Εργαζόμενος:  Γεια σας, τι θα θέλατε; 
Πελάτης:  Ψάχνω ένα καλοκαιρινό μπλουζάκι για το γιο μου. 
 
Οι χαιρετισμοί επιτελούν διάφορες λειτουργίες και στις επαγγελματικές συνδιαλλαγές 
συνήθως υποδηλώνουν επίκληση της προσοχής του υπαλλήλου από τον πελάτη ή την 
αναγνώριση από τον εργαζόμενο της παρουσίας του πελάτη. Στη συγκεκριμένη 
περίπτωση ο χαιρετισμός μάλλον υποδηλώνει την αναγνώριση της παρουσίας του 
πελάτη και ως εκ τούτου συνοδεύεται αμέσως από την προσφορά εξυπηρέτησης ενώ 
δεν ακολουθείται από αντιχαιρετισμό. Επομένως, φαίνεται ότι τόσο ο χαιρετισμός 
(κυρίως όταν δεν συνοδεύονται από αντιχαιρετισμό) όσο και η προσφορά 
εξυπηρέτησης από τον υπάλληλο αποτελούν δομικά στοιχεία που δηλώνουν ή μάλλον 
διευκολύνουν τη γλωσσική έναρξη της συγκεκριμένης επικοινωνίας γιατί όπως 
αναφέρει η Kerbrat-Orecchioni (2006: 84), η έναρξη συντελείται με την είσοδο του 
πελάτη στο κατάστημα και την εδραίωση οπτικής επαφής μεταξύ τους.  

Στο επόμενο παράδειγμα χαιρετά πρώτος ο πελάτης και διατυπώνει το αίτημά του, 
ενώ ο υπάλληλος προχωρά στη διαχείριση του αιτήματος χωρίς να ανταποδώσει το 
χαιρετισμό.  
 
 
 

                                                            
5 Ο Duranti (1997: 67) θεωρεί το γειτνιαστικό ζεύγος απαραίτητο χαρακτηριστικό των χαιρετισμών. 
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(2) [Κατάστημα πολυεθνικής αλυσίδας] 
 
Πελάτης: Γεια σας! Έχετε μακριές ζακέτες σε γκρι χρώμα; 
Εργαζόμενος: Όχι. Μόνο σε μπλε. 
 
Σε αυτές τις περιπτώσεις, η μη ανταπόδοση του χαιρετισμού ενδέχεται να οφείλεται 
στο ότι, αμέσως μετά το χαιρετισμό, ο πελάτης διατυπώνει το αίτημά του και αυτό 
φαίνεται να περιορίζει τις επιλογές του εργαζόμενου και να καθορίζει το πλαίσιο της 
επικοινωνίας τους. Με άλλα λόγια, φαίνεται ότι οι δύο συνομιλητές εκκινούν με 
διαφορετικές εκτιμήσεις για το τι απαιτεί ο θεσμικός τους ρόλος (εργαζόμενος – 
πελάτης) και δεν επιδιώκουν να εδραιώσουν μια κοινωνική σχέση που είναι η βασική 
διαδραστική λειτουργία των χαιρετισμών (Firth 1972: 7) και η οποία θα απαιτούσε 
έναν αντιχαιρετισμό. Όπως λέει ο Goffman (1981: 142), ο στόχος των συγκεκριμένων 
συνδιαλλαγών δεν είναι η κοινωνική επαφή αλλά η επαγγελματική συνδιαλλαγή που 
φέρνει κοντά τους συνομιλητές προσωρινά. Ως εκ τούτου, οι όποιες τελετουργικές 
εναλλαγές τους μπορεί να είναι και αποσπασματικές και τα εκφωνήματα των 
γειτνιαστικών ζευγών να μην εμφανίζονται διαδοχικά, όπως στο παρακάτω 
παράδειγμα:  
 
(3) [Κατάστημα ελληνικής αλυσίδας] 
 
Πελάτης: Να ρωτήσω κάτι; 
Εργαζόμενος: Γεια σας. Ναι.  
Πελάτης: Γεια σας. Χρόνια πολλά. Τα αξεσουάρ είναι στο δεύτερο όροφο; 
 
Στο παράδειγμα αυτό, το γειτνιαστικό ζεύγος των «χαιρετισμών» (Γεια σας – Γεια 
σας. Χρόνια πολλά) φαίνεται να είναι συνυφασμένο με το γειτνιαστικό ζεύγος 
«ζητάω άδεια – δίνω άδεια» (Να ρωτήσω κάτι; - Ναι) και ταυτοχρόνως να αποτελεί 
συμπληρωματική ακολουθία εναλλαγών στην έκφραση αιτήματος του πελάτη (Να 
ρωτήσω κάτι; … Τα αξεσουάρ είναι στο δεύτερο όροφο;). Το παράδειγμα αυτό 
παρουσιάζει ενδιαφέρον γιατί πιθανόν υποδηλώνει τις αρχικά διαφορετικές 
εκτιμήσεις των συμμετεχόντων για το γλωσσικό κώδικα που είναι κατάλληλος στους 
θεσμικούς ρόλους που υποδύονται/επιτελούν και την επαναδιαπραγμάτευσή τους. Ο 
πελάτης φαίνεται αρχικά να μην θεωρεί απαραίτητο το χαιρετισμό στο πλαίσιο αυτό 
αλλά, όταν ο εργαζόμενος εκφέρει ένα χαιρετισμό, ο πελάτης όχι μόνο τον 
ανταποδίδει αλλά προσθέτει και την ευχή «Χρόνια πολλά» συνεργαζόμενος με τον 
τρόπο αυτό στη διαφοροποίηση του θεσμικού πλαισίου που έμμεσα προτείνει ο 
εργαζόμενος.  

Οι χαιρετισμοί αρκετές φορές απουσιάζουν στα μεγάλα καταστήματα, όπου η 
οπτική επαφή δεν συντελείται με την είσοδο του πελάτη στο κατάστημα, και η 
συνδιαλλαγή αρχίζει με κάποια άλλη μορφή επίκλησης της προσοχής του υπαλλήλου 
από τον πελάτη, όπως το «Να ρωτήσω κάτι;» (βλ. παράδειγμα 3), ή με γλωσσικές 
ενδείξεις αναγνώρισης από τον εργαζόμενο της παρουσίας του πελάτη, όπως το 
«Ορίστε» και το «Παρακαλώ»: 
 
(4) [Κατάστημα ελληνικής αλυσίδας]  
 
Εργαζόμενος: Παρακαλώ. 
Πελάτης: Γεια σας. Έχετε πυτζαμάκια με παιδικούς ήρωες; 
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Έχει ενδιαφέρον να παρατηρήσουμε εδώ ότι η απάντηση στο «Παρακαλώ» του 
εργαζόμενου περιλαμβάνει ένα χαιρετισμό που θα μπορούσε να θεωρηθεί και ως 
αντιχαιρετισμός με βάση την πολυλειτουργικότητα του αρχικού «Παρακαλώ». 
Γενικότερα, παραφράζοντας αυτό που λέει για την φατική επικοινωνία ο Hudson 
(1980, όπως αναφέρεται στους Coupland, Coupland & Robinson 1992: 209) θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι η βασική λειτουργία των εναρκτικών εναλλαγών είναι η 
γλωσσική ένδειξη της αναγνώρισης της παρουσίας του άλλου και ως εκ τούτου το 
ακριβές σημασιολογικό περιεχόμενο του εκφωνήματος παίζει δευτερεύοντα ρόλο (βλ. 
επίσης Laver 1975: 221). Γενικότερα, η άποψη αυτή μας παραπέμπει στις θέσεις του 
Laver (π.χ. 1975, 1981) ότι οι αρχικές εναλλαγές επιτελούν διάφορες κοινωνικές 
λειτουργίες. Η πρώτη από αυτές είναι κατευναστική, δηλαδή απομακρύνει τον 
κίνδυνο της πιθανής εχθρότητας που ενέχεται στην απουσία λόγου/σιωπή, η δεύτερη 
είναι διερευνητική, δηλαδή επιτρέπει στους συμμετέχοντες να διαπραγματευτούν τη 
συναίνεση συνεργασίας και η τρίτη είναι εισαγωγική, δηλαδή επιτρέπει στους 
συμμετέχοντες να προχωρήσουν συνεργατικά στη συνδιαλλαγή.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ερώτηση «τι κάνετε;» στο εναρκτικό στάδιο, 
η οποία έχει αρχίσει σχετικά πρόσφατα να χρησιμοποιείται σε παρόμοιες 
επαγγελματικές συνδιαλλαγές μεταξύ αγνώστων στην Αγγλία και έχει γίνει θέμα 
συζήτησης (βλ. π.χ. Coupland, Coupland & Robinson 1992, Cameron 2000, 2007, 
Sifianou 2013). Το συγκεκριμένο εκφώνημα φαίνεται να συνηθίζεται στις δυτικές 
ακτές της Αμερικής αλλά όχι στην Αγγλία (Coupland, Coupland & Robinson 1992: 
228) όπου συχνά αποδίδεται στην παγκοσμιοποίηση ή αμερικανοποίηση των 
γλωσσικών πρακτικών.6 Το ενδιαφέρον του εκφωνήματος αυτού είναι η πολυλειτουρ-
γικότητά του εφόσον δεν στοχεύει απαραίτητα στην εκμαίευση προσωπικών 
πληροφοριών. Σε ένα ενδιαφέρον άρθρο του, ο Sacks (1975: 68) το ονομάζει 
«υποκατάστατο χαιρετισμού» εφόσον μπορεί να υποκαταστήσει ή να συνοδεύει ένα 
χαιρετισμό και επισημαίνει ότι η απάντηση στο εκφώνημα αυτό και όχι το ίδιο το 
εκφώνημα καθορίζει και τη λειτουργία του και επομένως την επακόλουθη ανάπτυξη/ 
επέκταση της συνδιαλλαγής.  

Η συγκεκριμένη ερώτηση εμφανίζεται μόνο σε δύο (2) περιπτώσεις στα δεδομένα 
μας πιθανότατα γιατί συνδέεται περισσότερο με τη διαδραστική λειτουργία και 
επομένως θεωρείται ακατάλληλη για μη οικείους συνομιλητές. Αξίζει να σημειωθεί 
ότι και στις δύο περιπτώσεις που εμφανίζεται, ο πελάτης απαντά με ένα απλό Καλά, 
δηλαδή μια σχετικά ουδέτερη, τυπική απάντηση (και όχι με θετική ή αρνητική 
απάντηση, βλ. Sacks 1975, Laver 1975, 1981) και επίσης δεν ανταποδίδει την 
ερώτηση (Εσείς;), ενώ η συνδιαλλαγή συνεχίζεται με προσφορά εξυπηρέτησης από 
τον πωλητή, όπως στο ακόλουθο παράδειγμα:  
 
(5) [Κατάστημα πολυεθνικής αλυσίδας] 
 
Εργαζόμενος: Καλημέρα. Τι κάνετε; 
Πελάτης: Καλημέρα. Καλά. 
Εργαζόμενος: Πόσο να βάλω; 
Πελάτης: 40 Ευρώ. 
 
Εδώ διαφαίνεται η διάθεση των εμπλεκόμενων να παραμείνουν στο θεσμικό τους 
ρόλο (πελάτης – εργαζόμενος) και να μην εμπλακούν περαιτέρω σε μια κοινωνική 
σχέση με την ολοκλήρωση της ανταλλαγής χαιρετισμών. 

                                                            
6 Εμφανίζεται επίσης συστηματικά στη Νέα Ζηλανδία (Kuiper & Flindall 2000). 
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Η ίδια ερώτηση εμφανίζεται βέβαια σε άλλες, λίγες στα δεδομένα μας, 
περιπτώσεις μεταξύ συνομιλητών που γνωρίζονται λόγω συχνής επαφής, όπως στο 
παρακάτω παράδειγμα:  
 
(6) [Τοπικό κατάστημα] 
 
Εργαζόμενος: Γεια σας! Τι κάνετε; 
Πελάτης: Καλά! Εσύ; 
Εργαζόμενος: Καλά κι εγώ! Τι να σας φέρω; 
Πελάτης: 2 εσπρέσσο φρέντο μέτριους 
Εργαζόμενος: ΟΚ! Ευχαριστώ πολύ. 
Πελάτης: Να ’σαι καλά! 
  ……….. 
Εργαζόμενος: Ορίστε τα καφεδάκια σας! Όλα καλά; Πώς πάτε; 
Πελάτης: Καλά, εδώ, όπως τα ξέρεις 
Εργαζόμενος: Αν χρειαστείτε κάτι πείτε μου! 
Πελάτης: Ευχαριστούμε πολύ! 
 
Όπως σημειώνει και η πληροφοριοδότρια, η επαφή στη συγκεκριμένη καφετέρια 
είναι αρκετά συχνή, γι’ αυτό και η επικοινωνία με τους εργαζόμενους εκεί είναι 
λιγότερο τυπική και πιο φιλική. Στη συγκεκριμένη περίσταση, η συνδιαλλαγή δείχνει 
οικειότητα, με την επανάληψη της προσωπικής ερώτησης και τη χρήση του ενικού 
αριθμού, αλλά οι απαντήσεις είναι τυπικές και επομένως δεν πρόκειται για στενή 
φιλική σχέση. 

Μία γενική διαπίστωση είναι ότι στο στάδιο των χαιρετισμών χρησιμοποιείται 
κατά κύριο λόγο ο πληθυντικός αριθμός, εκτός λίγων εξαιρέσεων, όπως σε 
περιπτώσεις που ο μεγαλύτερης ηλικίας εργαζόμενος απευθύνεται σε ενικό αριθμό 
στον κατά πολύ νεότερό του πελάτη, ή όταν υπάρχει αυξημένου βαθμού οικειότητα 
μεταξύ πελάτη και εργαζόμενου. Η πλειονότητα των χαιρετισμών (63%) που 
βρέθηκαν σε γειτνιαστικά ζεύγη είναι της μορφής «Γεια σας» - «Γεια σας» και 
«Καλημέρα σας» - «Καλημέρα σας». Ενδιαφέρον είναι επίσης ότι τα περισσότερα 
απλά «Καλημέρα» λέγονται από πελάτες σε τοπικά καταστήματα, ενώ στις αλυσίδες 
καταστημάτων καταγράφονται τα πιο πολλά «Καλημέρα σας» από τους 
εργαζόμενους προς τους πελάτες. Διαπιστώνεται δηλαδή και εδώ μια διαφοροποίηση 
ανάμεσα στον πιο οικείο και ανεπίσημο τόνο των συνδιαλλαγών σε τοπικά 
καταστήματα και στον πιο απόμακρο και επίσημο τόνο των συνδιαλλαγών σε 
καταστήματα αλυσίδων.  

Η συχνότητα στη χρήση του πληθυντικού αριθμού μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι 
οι Έλληνες διατηρούν τα στοιχεία της τυπικότητας και της επισημότητας στους 
χαιρετισμούς, ακόμα κι όταν πρόκειται για επαγγελματική συνδιαλλαγή μεταξύ 
νεαρών ατόμων (18-25 ετών). Η διαπίστωση αυτή υποδηλώνει ότι στο δημόσιο λόγο 
στην Ελλάδα δεν έχει επικρατήσει σε μεγάλο βαθμό η τάση για συνομιλικοποίηση 
που έχει διαπιστωθεί σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες (Fairclough 1995). 

Όσον αφορά τις συνδιαλλαγές που περιέχουν χαιρετισμούς, η εξέταση των 
δεδομένων έδειξε ότι στις περισσότερες συνδιαλλαγές στα καταστήματα ελληνικών 
και πολυεθνικών αλυσίδων, οι εργαζόμενοι απευθύνουν χαιρετισμό πρώτοι (71.5%). 
Η παρατήρηση αυτή, σε συνδυασμό με το ότι οι πιο πολλοί χαιρετισμοί των 
εργαζομένων ακολουθούνται από κάποια προσφορά εξυπηρέτησης σε συγκεκριμένη 
μορφή (Καλημέρα σας, μπορούμε να σας εξυπηρετήσουμε;), οδηγούν στη διαπίστωση 
ότι στα καταστήματα αλυσίδων η έναρξη των συνδιαλλαγών εμφανίζει κάποια 
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σχετική ομοιομορφία και ίσως παραπέμπει στην ύπαρξη συγκεκριμένου σεναρίου 
επικοινωνίας.  
 
 
4.2 Προσφορά εξυπηρέτησης 
 
Πολύ συχνά ο (αντι)χαιρετισμός του υπαλλήλου στην έναρξη μιας συνδιαλλαγής δεν 
είναι αυτόνομος αλλά συνοδεύεται από κάποια προσφορά εξυπηρέτησης, ένα 
εκφώνημα δηλαδή με το οποίο ο εργαζόμενος προσφέρεται να εξυπηρετήσει τον 
πελάτη. Η προσφορά εξυπηρέτησης δεν εμφανίζεται συχνά στα δεδομένα μας, καθώς 
παρουσιάζεται μόνο στο 34.2% των συνδιαλλαγών που εξετάσαμε, προφανώς γιατί η 
προσφορά επιτυγχάνεται έμμεσα με άλλα μέσα και δεν θεωρείται απαραίτητη η ρητή 
εκφορά της.  

Στις συνδιαλλαγές που απαντά, η προσφορά εξυπηρέτησης διατυπώνεται κατά 
κανόνα με διάφορες μορφές ερώτησης, άλλες περισσότερο και άλλες λιγότερο 
τυποποιημένες. Όσον αφορά την τυποποίηση, προσφορές εξυπηρέτησης όπως Πώς 
μπορώ/θα μπορούσα να (σας) εξυπηρετήσω;/βοηθήσω; εμφανίζονται συστηματικά 
στα καταστήματα ελληνικών και πολυεθνικών αλυσίδων, ενώ προσφορές του τύπου 
Τι θα θέλατε; / Τι ψάχνετε; καταγράφονται κυρίως σε συνδιαλλαγές σε μικρά, τοπικά 
μαγαζιά. Αξίζει να σημειωθεί ότι η μικρότερη ποικιλία στη μορφή των προσφορών 
εξυπηρέτησης απαντά σε καταστήματα πολυεθνικών και ελληνικών αλυσίδων, ενώ οι 
προσφορές εξυπηρέτησης εργαζομένων σε τοπικά, γειτονιακά καταστήματα 
εμφανίζει μεγαλύτερη ποικιλία (Να σας βοηθήσω; / Τι να σας φέρω; / Χρειάζεσαι κάτι 
να σε βοηθήσω / να σου δώσω;). Η μεγαλύτερη ομοιογένεια στα καταστήματα 
αλυσίδων αποτελεί ίσως ένδειξη μιας τυποποιημένης γλωσσικής συμπεριφοράς των 
εργαζομένων στα καταστήματα αυτά και ενδεχομένως να οφείλεται στην ύπαρξη 
κάποιου σεναρίου εξυπηρέτησης πελατών. Αντίθετα, η ποικιλία στα μικρά, τοπικά 
μαγαζιά σχετίζεται πιθανότατα με το προσωπικό ύφος του κάθε εργαζόμενου. 

Γενικά, διαπιστώνουμε ότι, στις συνδιαλλαγές που εξετάσαμε, η προσφορά 
εξυπηρέτησης δεν έχει κάποια πολύ συγκεκριμένη, τυποποιημένη μορφή, και πάντως 
όχι τη μορφή που αναφέρει η Cameron (2000: 44), όταν λέει ότι σε εγχειρίδια για την 
επιμόρφωση των πωλητών, η προτροπή είναι η ερώτηση να έχει τη μορφή Πώς 
μπορώ να σας εξυπηρετήσω;. Αυτό μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι στα αθηναϊκά 
καταστήματα που ερευνήσαμε η τάση για παγκοσμιοποίηση γλωσσικών πρακτικών 
δεν φαίνεται να έχει κερδίσει (σημαντικό) έδαφος. 

Όσον αφορά την ακολουθία εναλλαγών του εναρκτήριου σταδίου επαγγελματικών 
συνδιαλλαγών, διαπιστώθηκε ότι η προσφορά εξυπηρέτησης είτε συνοδεύει το 
χαιρετισμό του εργαζόμενου είτε ακολουθεί αυτόνομα όπως στο παρακάτω 
παράδειγμα: 
 
(7) [Κατάστημα ελληνικής αλυσίδας] 
 
Εργαζόμενος: Καλημέρα σας 
Πελάτης: Καλημέρα 
Εργαζόμενος: Πώς θα μπορούσα να σας εξυπηρετήσω; 
Πελάτης: Θα ήθελα να κάνω μια σύνδεση Cosmote 
 
Στις συνδιαλλαγές που καταγράφηκαν σε καταστήματα πολυεθνικών ή ελληνικών 
αλυσίδων, η προσφορά εξυπηρέτησης συνήθως ακολουθεί το χαιρετισμό του 
εργαζόμενου. Στην πλειονότητα αυτών των περιπτώσεων δεν υπάρχει 
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αντιχαιρετισμός και ο πελάτης απαντά μόνο στην προσφορά εξυπηρέτησης (βλ. 
παράδειγμα 1). 

Κατά την ανάλυση των δεδομένων βρέθηκε ότι, ενώ οι περισσότερες προσφορές 
εξυπηρέτησης γίνονται σε συνδυασμό με εναρκτήριους χαιρετισμούς, ένα μικρό 
ποσοστό προσφορών (14.3%) γίνεται σε απουσία χαιρετισμών, όπως στο παράδειγμα 
που ακολουθεί: 
 
(8) [τοπικό κατάστημα με ρούχα] 
 
Εργαζόμενος:  Να βοηθήσουμε σε κάτι; 
Πελάτης:  Ευχαριστώ, απλώς κοιτάζω. 
 
Οι περιπτώσεις αυτές καταγράφονται συνηθέστερα σε τοπικά καταστήματα, με την 
προσφορά εξυπηρέτησης να εμφανίζει μια πολυλειτουργικότητα καθώς φαίνεται να 
λειτουργεί ως αναγνώριση της παρουσίας του πελάτη από τον εργαζόμενο, 
χαιρετισμός και προσφορά για εξυπηρέτηση ταυτόχρονα. Σε αυτές τις περιπτώσεις 
εντάσσονται και οι προσφορές εξυπηρέτησης του πολυλειτουργικού τύπου Ορίστε / 
Παρακαλώ (βλ. παράδειγμα 4). 

Τέλος, μια άλλη περίπτωση που παρατηρήθηκε είναι εκείνη της προσφοράς 
εξυπηρέτησης ως ανταπόδοσης του χαιρετισμού του πελάτη. 
 
(9) [Κατάστημα πολυεθνικής αλυσίδας] 
 
Πελάτης:  Γεια σας. 
Εργαζόμενος:  Τι θα θέλατε; 
 
Εδώ, ο εργαζόμενος εστιάζει σε τέτοιο βαθμό στην επαγγελματική πλευρά της 
συνδιαλλαγής που μπορεί να θεωρηθεί αγενής. Ίσως αυτός να είναι και ο λόγος που 
τέτοιες περιπτώσεις είναι πολύ σπάνιες (4%) στα δεδομένα που εξετάστηκαν. Αυτές 
οι περιπτώσεις θα μπορούσαν πιθανόν να εξηγηθούν και σε σχέση με το πόση 
δουλειά έχει τη συγκεκριμένη στιγμή το κατάστημα και το πόσο χρόνο έχει στη 
διάθεσή του ο εργαζόμενος για να εξυπηρετήσει τους πελάτες, πράγμα το οποίο 
καθορίζει και το χρόνο που μπορεί να διατεθεί στην καθαρά διαπροσωπική, 
κοινωνική πλευρά της κάθε συνδιαλλαγής.  
 
 
5. Συμπερασματικές παρατηρήσεις  
 
Αυτό που προκύπτει από μια πρώτη ανάλυση των δεδομένων μας, και το οποίο 
απαντά στο αρχικό μας ερώτημα περί παγκοσμιοποίησης των γλωσσικών πρακτικών 
που απαντούν στις εμπορικές συνδιαλλαγές, είναι ότι οι γλωσσικές πρακτικές στις 
συνδιαλλαγές αυτές δεν φαίνεται να έχουν επηρεαστεί από αντίστοιχες αμερικανικές 
πρακτικές σε εμφανή βαθμό. Σε γενικές γραμμές, στα δεδομένα που 
επεξεργαστήκαμε, παρατηρούμε ότι η χρήση του αμερικανικού «Πώς μπορώ να σας 
εξυπηρετήσω;» δεν είναι διαδεδομένη στα ελληνικά καταστήματα πολυεθνικών 
εταιρειών, ούτε στα καταστήματα ελληνικών αλυσίδων, ενώ απουσιάζει εντελώς από 
τα μικρά, τοπικά καταστήματα. Αυτό αποτελεί σαφή ένδειξη ότι η χρήση του 
συγκεκριμένου τύπου εκφωνημάτων στις εμπορικές συνδιαλλαγές στην Αθήνα 
παραμένει πολύ περιορισμένη, πράγμα το οποίο δεν μας επιτρέπει να μιλάμε για 
παγκοσμιοποίηση των συγκεκριμένων πρακτικών. Για να επιβεβαιώσουμε έναν 
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τέτοιο ισχυρισμό, χρειάζεται φυσικά να αναλυθούν πολύ περισσότερες συνδιαλλαγές 
από αυτές που επεξεργαστήκαμε στην παρούσα μελέτη.  

Μέσα στο περιορισμένο πλαίσιο των συνδιαλλαγών αυτών, εντοπίσαμε όχι μόνο 
γλωσσική, αλλά και αρκετή δομική ποικιλία. Στις περισσότερες περιπτώσεις 
υπάρχουν χαιρετισμοί, από τον ένα ή τον άλλο συνομιλητή χωρίς όμως να υπάρχει 
πάντα αντιχαιρετισμός ενώ υπάρχουν και περιπτώσεις όπου οι χαιρετισμοί 
απουσιάζουν εντελώς. Σε αυτές τις περιπτώσεις ο εργαζόμενος αρχίζει με την 
προσφορά εξυπηρέτησης ή ακόμα πιο σπάνια ο πελάτης αρχίζει τη συνδιαλλαγή με το 
αίτημά του.  

Επίσης εντοπίσαμε κάποιες διαφορές που θα μπορούσαν να γενικευτούν μεταξύ 
καταστημάτων αλυσίδων και τοπικών καταστημάτων, όπως, για παράδειγμα, την 
παρουσία ή απουσία χαιρετισμών στο αρχικό στάδιο, ή τη μορφή της προσφοράς 
εξυπηρέτησης. Μια γενική παρατήρησή μας είναι ότι οι συνδιαλλαγές σε 
καταστήματα πολυεθνικών και ελληνικών αλυσίδων είναι στο σύνολό τους αρκετά 
απρόσωπες, ενώ οι συνδιαλλαγές σε τοπικά καταστήματα έχουν πιο έντονο 
προσωπικό χαρακτήρα. Έτσι, βλέπουμε ότι, ενώ στα καταστήματα αλυσίδων ο τόνος 
των συνδιαλλαγών είναι ουδέτερος και επικρατεί το στοιχείο της διεκπεραίωσης, στα 
τοπικά καταστήματα ο τόνος είναι γενικά πιο εγκάρδιος και δίνεται ίση βαρύτητα στη 
διεκπεραίωση και στη διάδραση. 

Μία άλλη διαπίστωση που κάναμε είναι ότι, ανεξάρτητα από τον τόνο των 
συνδιαλλαγών, γενικά χρησιμοποιείται τυπική γλώσσα με συστηματική χρήση του 
πληθυντικού αριθμού μεταξύ των εμπλεκομένων στη συνδιαλλαγή. Η διαπίστωση 
αυτή μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι η τάση για συνομιλικοποίηση του δημόσιου 
λόγου δε φαίνεται να έχει κερδίσει έδαφος στην πρωτεύουσα εφόσον, στην 
πλειονότητα των περιπτώσεων, πελάτης και εργαζόμενος χρησιμοποιούν πληθυντικό 
αριθμό τόσο στους χαιρετισμούς όσο και κατά τη διαπραγμάτευση του αιτήματος του 
πελάτη. Αυτό αποτελεί ισχυρή ένδειξη ότι το ύφος των συνδιαλλαγών στην Ελλάδα 
εξακολουθεί να είναι επίσημο και τυπικό και δεν φαίνεται να έχει επηρεαστεί 
ουσιαστικά από την τάση για συνομιλικοποίηση του δημόσιου λόγου που 
παρατηρείται στην Αγγλία και την Αμερική. Βέβαια, η χρήση του πληθυντικού προς 
τους πελάτες μπορεί να οφείλεται στο ότι νεαρά άτομα (σχεδόν όλοι οι πελάτες είναι 
18-25 ετών) απευθύνονται σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας, αλλά κυρίως σε άτομα που 
δεν γνωρίζουν. Από την άλλη όμως, ο πληθυντικός φαίνεται να προτιμάται από όλες 
τις ηλικιακές ομάδες των εργαζομένων, ακόμα κι όταν αυτοί είναι νεαροί ή 
μεγαλύτεροι από τους πελάτες. Η προτίμηση αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με την 
άποψη της Terkourafi (2010: 281) για αύξηση στη χρήση του πληθυντικού στα 
Ελληνικά. Οι περιπτώσεις χρήσης ενικού αριθμού είναι, κατά την Terkourafi (2010), 
εκείνες στις οποίες η οικειότητα μεταξύ πελάτη και εργαζόμενου είναι μεγάλη 
(γνωστοί, τακτικοί πελάτες και/ή φίλοι).  

Πιθανή εξήγηση για την ποικιλία και πολυμορφία των γλωσσικών πρακτικών που 
συναντήσαμε ίσως να είναι η απουσία συστηματικής εκπαίδευσης των εργαζομένων 
για το πώς θα συμπεριφέρονται και θα συνομιλούν με τους πελάτες τους. Μια πρώτη 
περιορισμένη επικοινωνία με κάποιους εργαζόμενους επιβεβαίωσε αυτή την υπόθεση, 
αν και σε κάποιες περιπτώσεις οι εργαζόμενοι δήλωσαν ότι είχαν κάποιες γενικές 
οδηγίες, όπως να είναι πρόθυμοι, εξυπηρετικοί και ευγενικοί με τους πελάτες.  
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Abstract 
 
This communication examines the words result, consequence, effect, and influence as 
cognitive synonyms. We used the Corpus of Greek Texts and the genres of Academic 
Texts and Public Speeches. We examined the appearances of each token in the two 
numbers in order to find their frequency per genre, per case, per collocation and 
semantic prosody depending on each context. The findings revealed that in terms of 
their frequency the scale is: result>consequence>effect>influence and of their 
negative prosody: effect>consequence>result>influence. Finally, there are many 
structures which respond as formulas, textual markers or shell-nouns. 
 
Λέξεις-κλειδιά: γνωστικά συνώνυμα, λεξικές συνάψεις, δομές, σημασιολογική 
προσωδία, συχνότητα, στερεότυπες εκφράσεις 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Το αποτέλεσμα, η συνέπεια και γενικά το συμπέρασμα που παράγεται από τη 
διενέργεια μιας πράξης από κάποιον είναι ένα σημασιολογικό πεδίο με πολύ 
εκτεταμένη χρήση στο λόγο. Το ερευνητικό μας ζήτημα είναι η εύρεση των 
σημασιών, της σημασιολογικής προσωδίας και της συχνότητας εμφάνισης των 
λέξεων: συνέπεια, αποτέλεσμα, επίπτωση, επίδραση, οι οποίες ανήκουν στο ίδιο 
σημασιολογικό πεδίο, αλλά διαφέρουν ως προς τις λεξικές συνάψεις τους σε 
συγκεκριμένα σημασιολογικά πεδία, καθώς και ως προς τη σημασιολογική τους 
προσωδία. 

Η συνωνυμία γενικά δεν περιορίζεται μόνο στα λεξήματα, αλλά επιτρέπει και 
απλές εκφράσεις να έχουν την ίδια σημασία με λεξικά σύνθετες εκφράσεις. Υπάρχουν 
τρία βασικά κριτήρια της απόλυτης συνωνυμίας, πρέπει αρχικά όλες οι σημασίες των 
λημμάτων να ταυτίζονται, να είναι συνώνυμες σε όλα τα περιβάλλοντα και να είναι 
σημασιολογικά ισοδύναμες (Lyons 1999: 83). Στην περίπτωσή μας ανήκουν στην 
κατηγορία των γνωστικών συνωνύμων, έχουν τουλάχιστον μια σημασία κοινή και μία 
που δεν τη μοιράζονται, δεν μπορεί δηλαδή η μια λέξη να υποκαταστήσει ελεύθερα 
την άλλη σε όλα τα περιβάλλοντα γιατί θα αλλάξει τους όρους της αλήθειας της 
πρότασης (Μπακάκου 2005: 96). Τα συγκεκριμένα λήμματα εξετάζονται ως προς τη 
συνωνυμία τους στην κοινή τους σημασία και όχι στις περιφερειακές και 
παρουσιάζουν διάφορους βαθμούς (Cruse 1986: 270).  

Στον ερευνητικό τομέα επεξεργασίας φυσικής γλώσσας η χρησιμότητα των 
υπολογιστικών εργαλείων έχει αρχίσει να κερδίζει έδαφος τελευταία.. Η 
Υπολογιστική Γλωσσολογία εξετάζει κάθε λεξικό στοιχείο στο περικείμενό του και η 
χρήση ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων για την ανάλυση δεδομένων στηρίζει τη 
συλλογή αυθεντικού γλωσσικού υλικού, καθώς επιτρέπει τη γρήγορη και εύκολη 
επεξεργασία του με βασικό υποβοηθητικό εργαλείο τους συμφραστικούς πίνακες 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1574-1586. Rhodes: University of the Aegean.
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(KWIC concordances), λίστες από ασύνδετες μεταξύ τους γραμμές που περιέχουν 
κείμενο καταχωρημένο από ένα ειδικό πρόγραμμα του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
(Partington 1998: 9, Γούτσος 2003: 219, 259). Εξετάζει επομένως τις πιθανότητες, 
τους ιδιωματισμούς, τις συνάψεις και όχι μόνη τη λέξη, αφού όλες οι φυσικές 
γλώσσες είναι άναρχες και ευμετάβολες (Γούτσος 2003: 6-7).  
 
 
2. Δεδομένα και μέθοδος 
 
Η συλλογή των δεδομένων έγινε με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή, η γλώσσα 
στην οποία εμφανίζονται τα δεδομένα είναι η Ελληνική, η διάλεκτος του Ελλαδικού 
χώρου και η Κυπριακή. Στην εργασία τέθηκαν υπό εξέταση οι λέξεις αποτέλεσμα, 
συνέπεια, επίπτωση και επίδραση, χωρίς διάκριση ως προς το είδος του λόγου, 
προφορικός ή γραπτός, αλλά η αναζήτηση έγινε μόνο σε δύο υποσώματα, ως δύο 
διαφορετικά κειμενικά είδη, αυτά των Ακαδημαϊκών κειμένων και των Δημοσίων 
Ομιλιών. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε είναι το Σώμα Ελληνικών Κειμένων 
(ΣΕΚ), το οποίο αποτελείται από 29.511.849 λέξεις. 

Ως προς τη μέθοδο εξετάσθηκαν όλες οι εμφανίσεις του κάθε λήμματος και στα 
δύο κειμενικά είδη σε κάθε πτώση και στους δύο αριθμούς (ενικός, πληθυντικός) με 
σκοπό την εύρεση αρχικά της συχνότητάς τους ανά κειμενικό είδος, ανά πτώση, ανά 
συνήθη σύναψη, αλλά και ως προς τις σημασίες και τη σημασιολογική τους 
προσωδία. 

Στις ενότητες που ακολουθούν γίνεται προσπάθεια να αποσαφηνιστούν οι όροι 
που εξετάζονται. Η πρώτη ενότητα εξετάζει τη συχνότητα εμφάνισης, έπειτα τις 
σημασίες των τεσσάρων αυτών λημμάτων, ακολουθεί η ενότητα ανάλυσης της 
σημασιολογικής προσωδίας και τέλος η ενότητα των συνάψεων που χωρίζεται στις 
γραμματικές και στις λεξικές συνάψεις ολοκληρώνοντας με τα γενικά συμπεράσματα. 
 
 
3. Συχνότητα εμφάνισης 
 
Με τον όρο συχνότητα εννοούμε την τάση των λέξεων να συνεμφανίζονται με 
ορισμένη στατιστική πιθανότητα (Hunston 2002: 68). Ο πίνακας που ακολουθεί 
παρουσιάζει αναλυτικά τις συνολικές εμφανίσεις κάθε λήμματος, καθώς και τα 
ποσοστά % της κάθε λέξης στο κάθε κειμενικό είδος. Ο συνολικός αριθμός 
εμφανίσεων κάθε λέξης στα Ακαδημαϊκά είναι: αποτέλεσμα: 533, συνέπεια: 249, 
επίπτωση: 81, επίδραση: 128 και στις Δημόσιες Ομιλίες είναι: αποτέλεσμα: 115, 
συνέπεια: 87, επίπτωση: 75 και επίδραση: 23. Τέλος, ο συνολικός αριθμός 
εμφανίσεων της κάθε λέξης σε όλο το Σώμα Ελληνικών Κειμένων σε όλες τους τις 
πτώσεις και στους δύο αριθμούς είναι: αποτέλεσμα: 2826, συνέπεια: 2197, επίπτωση: 
1410 και επίδραση: 1238. Όπως είναι εμφανές από τον πίνακα το λήμμα αποτέλεσμα 
είναι το πιο συχνό από τα τέσσερα με ποσοστό εμφάνισης 22,9% και στα δύο 
κειμενικά είδη που ερευνήθηκαν, ενώ ακολουθεί ο όρος συνέπεια με ποσοστό 15,3%, 
επίπτωση με 12,4% και με πολύ μικρή διαφορά ο όρος επίδραση με 12,2%. 
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Πίνακας 1: Συχνότητα ανά κειμενικό είδος 

 
 

Στη συνέχεια θα μελετηθεί η συχνότητα των λέξεων ανά πτώση και στους δύο 
αριθμούς. Τα δεδομένα που εξάγουμε είναι πιο συγκεκριμένα, αφού εξετάζουμε κάθε 
όρο ως προς όλα τα λεξήματά του, δηλαδή όλους τους τύπους του σε όλες τις πτώσεις 
στον ενικό και στον πληθυντικό. Ο κάθε πίνακας αποτελείται από τρεις στήλες: μια 
για το ποσοστό συχνότητας στα Ακαδημαϊκά ως κειμενικό είδος, μια για τις Δημόσιες 
Ομιλίες και μια για το ποσοστό % συχνότητας εμφάνισης του κάθε λεξήματος και 
στα δύο κειμενικά είδη (σε παρένθεση σημειώνεται ο ακριβής αριθμός των 
εμφανίσεων του κάθε τύπου). Τύποι που δεν απαντούν καθόλου στους 
συμφραστικούς πίνακες είναι σημαντικό να καταγραφούν και τέτοιοι είναι όλοι οι 
τύποι της κλητικής πτώσης. Επίσης, η γενική ενικού αριθμού του λήμματος επίπτωση 
δεν απαντάται ούτε στα Ακαδημαϊκά είδη ούτε στις Δημόσιες Ομιλίες και η γενική 
πληθυντικού δεν βρίσκεται παρά μόνο μια φορά στα πρώτα. Αντίστοιχα, η γενική 
πληθυντικού του συνέπεια δεν συναντάται καθόλου, καθώς και τύποι οι οποίοι δεν 
έχουν καμία εμφάνιση ή ικανοποιητικό ποσοστό αντιπροσώπευσής τους στους 
πίνακες δεν αναφέρονται (αυτό ισχύει για τους εναλλακτικούς τύπους της γενικής 
ενικού: επιπτώσεως και επιδράσεως αντίστοιχα, οι οποίοι δεν απαντώνται καθόλου).  

 
Πίνακας 2: Συχνότητα ανά πτώση 

 
 

Σε γενικές γραμμές παρατηρείται διαφορά στην προτίμηση των πτώσεων και των 
αριθμών, αφού οι λέξεις απαντούν συχνότερα σε τύπους του ενικού αριθμού και στην 
αιτιατική (έως 74,1%). Αναλυτικότερα, η γενική έχει τα χαμηλότερα ποσοστά 
συχνότητας και στους δύο αριθμούς : αποτέλεσμα: 18%, συνέπεια: 11,6%, επίπτωση: 
14,7% και επίδραση: 7,4%. Συνολικά οι τύποι της γενικής καλύπτουν μόνο το 14,7% 
(190 εμφανίσεις από 1291) των εμφανιζόμενων τύπων. 

Όσον αφορά στις δύο κυρίαρχες πτώσεις, την αιτιατική και την ονομαστική, η 
αιτιατική απαντάται με μεγαλύτερη συχνότητα στον ενικό αριθμό. Η λέξη συνέπεια 
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είναι η συχνότερα εμφανιζόμενη (48,8% στην αιτιατική ενικού και 33% στην 
αιτιατική πληθυντικού). Η λέξη αποτέλεσμα είναι η τελευταία στη σειρά συχνότητας 
(33,3% στον ενικό και 21,1% στον πληθυντικό). Αντίστοιχα στοιχεία της 
ονομαστικής δείχνουν ότι το αποτέλεσμα έχει τη μεγαλύτερη συχνότητα (15,4% στον 
ενικό και 12% στον πληθυντικό) και η επίπτωση τη μικρότερη συχνότητα (3,2% στον 
ενικό και 10,4% στον πληθυντικό). 

Ως προς το κειμενικό είδος η αιτιατική παίζει πρωταγωνιστικό ρόλο τόσο στον 
ενικό όσο και στον πληθυντικό (65% των συνολικών εμφανίσεων: 644, Ακαδημαϊκά) 
και (60,7% στις 182 εμφανίσεις στις Δημόσιες Ομιλίες). Στον πίνακα που παρατίθεται 
αναφέρονται αναλυτικά τα ποσοστά και ο αριθμός των εμφανίσεων ανά πτώση, ενώ 
αναφέρεται και το σύνολο των εμφανίσεων και το ποσοστό % και στα δύο κειμενικά 
είδη. Συμπερασματικά είναι φανερό πως η αιτιατική είναι η πτώση που επικρατεί 
(64%), έπεται η ονομαστική (23,2%), ύστερα η γενική (14,7%) και η κλητική δεν 
απαντάται καθόλου. Από τα αποτελέσματα συμπεραίνουμε εκτενή διαφοροποίηση 
στο εύρος των χρήσεων τόσο σε γραμματικό επίπεδο (δομές, colligations) όσο και σε 
επίπεδο περιορισμένων λεξικών συνάψεων (λεξικές συνάψεις, collocations).  
 
 
4. Σημασίες − χρήσεις − περιβάλλοντα 
 
4.1 Σημασίες 
 
Ακριβής ορισμός για τη σημασία δεν υπάρχει, παρά ένα πλήθος ορισμών που 
βασίζονται σε διαφορετική θεωρητική σκοπιά και προσέγγιση γλωσσολογική, 
ψυχολογική ή κοινωνική. Ο Saussure επισημαίνει ότι σημασία είναι έννοια, ενώ κατά 
τον Hjelmslev, σημασία είναι η συγκεκριμένη μορφή που παίρνει το περιεχόμενο σε 
κάθε γλώσσα. Η σημασία ορίζεται ως σύνολο γενικών σταθερών χαρακτηριστικών η 
συντακτικών στοιχείων, αλλά για τον Firth είναι λειτουργία μιας λέξης σε ένα 
συγκεκριμένο φραστικό περιβάλλον. Επιπρόσθετα, η περιγραφική σημασία δηλώνει 
το αντικείμενο ή την έννοια στην οποία αναφέρεται η λέξη, η βιωματική σημασία 
αναφέρεται σε προσωπικά βιώματα, απόψεις και συναισθήματα και η κοινωνική 
σημασία συνδέεται με τη χρήση της γλώσσας για την καθιέρωση κοινωνικών ρόλων 
και τη διατήρηση κοινωνικών σχέσεων (Lyons 1995: 44-45). Επιπλέον, μία σημασία 
μέσα σε μια κοινωνία μπορεί να εξεταστεί είτε σε επίπεδο διαχρονίας είτε 
συγχρονίας, εφόσον υπόκειται σε διαρκείς μεταβολές (Lyons 1995: 34, 159-160). 
Συνοψίζοντας, η σημασία θα μπορούσε να οριστεί ως το σύνολο των 
παραδειγματικών και συνταγματικών σημασιολογικών σχέσεων  που χαρακτηρίζουν  
κάθε λέξη (Μπαμπινιώτης 1985: 7-8). 

Στην ενότητα αυτή θα σκιαγραφηθούν οι σημασίες των τεσσάρων λημμάτων που 
ερευνώνται, τα οποία είναι λεξικά πλήρεις λέξεις. Η προσεκτική εξέταση των 
συμφραστικών πινάκων δείχνει ότι τα λήμματα ταυτίζονται ως προς το 
σημασιολογικό τους πυρήνα και διαφοροποιούνται ως προς το ύφος, τα περιβάλλοντα 
επικοινωνίας και τις περιστάσεις, ως προς τη σημασιολογική προσωδία τους (θετική ή 
αρνητική συνυποδήλωση των συναισθημάτων) και το βαθμό έντασης της σημασίας, 
καθώς και ως προς τις αναμενόμενες λεξικές συνάψεις τους, τη σχέση 
συνδυαστικότητάς τους με τη σταθερή τους σημασία μαζί με μια ή περισσότερες 
λέξεις (Μπακάκου 2005: 98-99).  

Σημαίνουν όλες τους αποτέλεσμα, επακόλουθο μιας ενέργειας, το οποίο ασκείται 
πάνω σε κάτι άλλο και επιφέρει θετικές ή αρνητικές μεταβολές, άρα συντελεί στη 
διαμόρφωσή του. Και στα τέσσερα λήμματα  ο ενικός και ο πληθυντικός έχουν την 
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ίδια λεξική σημασία, αλλά όχι την ίδια γραμματική σημασία (Lyons 1999: 74, 97), 
καθώς επίσης δεν έχουν και την ίδια σημασιολογική προσωδία, μέσα στα 
περιβάλλοντα που εκφωνούνται.  

Από την ανάλυση των συμφραστικών πινάκων προκύπτουν δύο σημασίες που 
διαφέρουν. Αρχικά το λήμμα αποτέλεσμα στον πληθυντικό λαμβάνει και την εξής 
σημασία: τελική απόφαση για όσους πετυχαίνουν ή αποτυγχάνουν σε μια εξέταση/ 
διαγωνισμό/ πρόγραμμα/ ερευνητική διαδικασία. Σημαίνει την επίδοση που 
κατορθώνει κάποιος όταν διαγωνίζεται και παράλληλα και το αν είναι καλή ή όχι 
γίνεται εύκολα ευδιάκριτο από τις συνεμφανιζόμενες λέξεις γύρω από το λήμμα αυτό: 

 
(1) Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Β και Γ τάξεων του λυκείου 
των γενικών πανελληνίων εξετάσεων… 
 

Επιπλέον, η λέξη συνέπεια, εκτός της κοινής της σημασίας απαντάται στον ενικό 
και με τη σημασία της υπευθυνότητας σταθερότητας απόψεων ή πράξεων και 
επακριβούς τήρησης των υποχρεώσεων. Η σημασία της αυτή δεν προκύπτει από την 
ίδια ετυμολογία, αλλά προέρχεται από την πρόθεση συν και τη λέξη έπος, ενώ η λέξη 
συνέπεια ως επακόλουθο/αποτέλεσμα προέρχεται από τη σύνθεση της πρόθεσης συν 
με τη λέξη έπομαι που σημαίνει ακολουθώ.  

 
(2) …κάνουν λεπτομερείς προβλέψεις με απόλυτη συνέπεια πολλές φορές 
για δύσκολες και ενδεχομένως περίπλοκες περιπτώσεις…     
 

Επομένως, στις λέξεις συνέπεια και αποτέλεσμα διακρίνουμε το φαινόμενο της 
πολυσημίας και συνήθως η διαίσθηση των φυσικών ομιλητών μιας γλώσσας 
υποβοηθείται από την ετυμολογία για να διακρίνει την πολυσημία (Lyons 1995: 81-
82). Οι εμφανίσεις του λήμματος συνέπεια με αυτή τη σημασία ανέρχονται στις 21 
στο σύνολο των 336 εμφανίσεών του και του λήμματος αποτέλεσμα σε 12 στις 648 
και στα δύο κειμενικά είδη.  
 
 
4.2 Σημασιολογική προσωδία 
 
Σημασιολογική προσωδία είναι η στάση του ομιλητή ή γράφοντα απέναντι στην 
αίσθηση που έχει για τις οντότητες και για τις προτάσεις τις οποίες εκφωνεί, είναι 
δηλαδή η αξιολόγηση του νοήματος μιας σύναψης ή ενός εκφωνήματος για το αν 
είναι θετικό, αρνητικό ή ουδέτερο. Η σημασιολογική προσωδία αποτελεί την ένδειξη 
του αν το περιεχόμενο μιας φράσης είναι καλό ή κακό, το οποίο διαχέεται πέρα από 
τα ορθογραφικά όρια μιας μόνης λέξης, είναι το αξιολογικό περιεχόμενο που 
αποπνέει μια φράση (Partington 2002: 132). 

Με βάση τη διαδικασία του priming, τη συνειρμική περίπου σύνδεση μιας λέξης 
με μια άλλη, η πλειοψηφία των λέξεων που εξετάσθηκαν τοποθετούνται σε 
περιβάλλοντα με δυσάρεστα γεγονότα, όμως στόχος της παρούσας έρευνας είναι 
μέσα από τα δύο κειμενικά είδη ως υποσώματα του ΣΕΚ να αναζητηθεί, το αν ισχύει 
αυτή η υπόθεση ή όχι και γιατί. Οι λέξεις που εξετάζονται είναι συνώνυμες στο 
μεγαλύτερο εύρος των σημασιών τους και ερευνώνται ως προς τις λέξεις που 
συνάπτονται μαζί τους από την αριστερή και τη δεξιά πλευρά του κάθε λεξήματος, τις 
οποίες όπως και στην ενότητα που θα ακολουθήσει, έχουμε κατηγοριοποιήσει σε 
επίθετα, ρήματα, ουσιαστικά και άλλες προθετικές φράσεις.  
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Βάσει των συμφραστικών πινάκων το αποτέλεσμα εμφανίζεται 533 φορές στα 
Ακαδημαϊκά κείμενα και 115 φορές στις Δημόσιες Ομιλίες και ως λέξημα οι πιο 
συχνές δομές που συναντάται είναι: άρθρο + αποτέλεσμα (30,1%), με + αποτέλεσμα 
(10,2%), ως + αποτέλεσμα (12,3%), ρήμα + άρθρο + αποτέλεσμα (8,3%), αποτέλεσμα 
+ γενική πτώση (26,4%), αποτέλεσμα + αιτιατική (11,3%) και αποτέλεσμα + ρήμα σε 
οριστική έγκλιση ( 8%). Οι πιο συχνά συναπτόμενες μαζί του λέξεις, που ερευνώνται 
ανάμεσα στις τέσσερις γύρω του κάθε λήμματος λέξεις είτε από αριστερά είτε από 
δεξιά είναι επίθετα, ρήματα ή ουσιαστικά και δημιουργούν το αρνητικό ή θετικό 
αξιολογικό περιεχόμενο της πρότασης που εκφωνείται. Η ίδια η λέξη αποτέλεσμα δεν 
έχει συγκεκριμένο σημασιολογικό φορτίο θετικό ή αρνητικό. Η ανάλυση των 
συμφραστικών πινάκων έδειξε ότι η λέξη εμφανίζει 235 φορές αρνητική προσωδία, 
134 φορές θετική και 279 ουδέτερη στο σύνολο των 648 εμφανίσεων στα δύο 
κειμενικά είδη που μελετώνται. Η αρνητική προσωδία προτιμάται γιατί υπάρχει η 
έμφυτη τάση στους ανθρώπους γενικά να περιγράφουν το κακό, όμως πολύ μεγάλο 
είναι και το ποσοστό της ουδέτερης προσωδίας (υψηλότερο της θετικής και της 
αρνητικής, 43%), πράγμα το οποίο σημαίνει ότι δεν είναι συχνά ευδιάκριτο το 
πόρισμα ενός γεγονότος και το αν θα είναι θετικό ή αρνητικό και τούτο συμβαίνει 
λόγω της συχνής χρήσης τροπικότητας (π. χ. θα πρέπει, μπορεί να, είναι πιθανό, κ. ά.) 
και της υποτακτικής έγκλισης. Ενδεικτικά παρατίθεται από ένα παράδειγμα για κάθε 
είδους προσωδίας: 

 
(3) Αυτή η αγωγή δίνει πολλές ελπίδες και αισιόδοξα αποτελέσματα για 
παρατεταμένη επιβίωση των ασθενών με AIDS…(θετική) 
(4) Το γεγονός αυτό έχει ως αποτέλεσμα την ύπαρξη σοβαρών ανισοτήτων 
στην υγεία…(αρνητική) 
(5) Η διεξοδική έρευνα και συστηματική σύγκριση των αποτελεσμάτων 
που προκύπτουν από την εφαρμογή αυτή έδειξε…(ουδέτερη) 
 

Συνεχίζοντας με τη λέξη συνέπεια, η οποία επίσης δεν φέρει εγγενώς κάποιο 
σημασιολογικό φορτίο ανάλογα με τις συνάψεις της λαμβάνει θετικό ή αρνητικό 
περιεχόμενο. Οι συχνότερες συνάψεις και δομές που απαντά είναι: κατά + συνέπεια 
(25,6%), επίθετο + συνέπεια (30,4%), ρήμα (+ επίθετο) + συνέπεια (12,5%), άρθρο + 
συνέπεια (13,4%), με + συνέπεια (10,7%), συνέπεια + αιτιατική (12%) και συνέπεια + 
σε + αιτιατική (8%). Πολύ συχνή είναι η εμφάνιση της στερεότυπης έκφρασης κατά 
συνέπεια, που αποτελεί μια δομή της λέξης που λειτουργεί ως δείκτης συνοχής ενός 
κειμένου που συνοδεύεται σχεδόν πάντα με κόμμα ή ως κειμενικός δείκτης για την 
έναρξη μιας πρότασης, κάτι που δημιουργεί ουδέτερη όμως σημασιολογική 
προσωδία, αφού η σύναψη λαμβάνει τη σημασία του συνεπώς/επομένως/άρα. Από 
τους συμφραστικούς πίνακες προκύπτει 159 φορές αρνητική προσωδία, 43 φορές 
θετική και 134 φορές ουδέτερη στις 336 συνολικές εμφανίσεις και στα δύο κειμενικά 
είδη. Η ουδέτερη δηλώνει ότι περιβάλλοντα στα οποία ένα γεγονός/πράξη ή ενέργεια 
είτε είναι αβέβαιο είτε αδύνατο να το γνωρίζουμε και επιδέχεται περαιτέρω εξήγηση 
είτε πραγματική/μη πραγματική (σε τροπικά περιβάλλοντα με συχνή χρήση 
υποτακτικής έγκλισης) είτε δυνητικά αρνητικό αλλά δεν φαίνεται με την πρώτη 
ανάγνωση είτε με τη δομή ευθειών και πλάγιων ερωτήσεων. Εμφανής είναι και εδώ η 
προτίμηση αρνητικής προσωδίας με ποσοστό 45,5%.  

 
(6) μια άλλη θετική συνέπεια της συνειδητής παρουσίασης της γραμματικής 
είναι…(θετική) 
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(7) Αυτό το σφάλμα είχε σημαντικές ιστορικές συνέπειες, ορισμένες από τις 
οποίες εξακολουθούν να υπάρχουν ως…(αρνητική) 
(8) Ποιες είναι οι συνέπειες τον προγραμματισμό του γλωσσικού 
μαθήματος;...(ουδέτερη) 
 

Η λέξη επίπτωση έχει την περισσότερο αρνητική δήλωση του 
αποτελέσματος/έκβασης εμπεριέχοντας ήδη ένα αρνητικό σημασιολογικό φορτίο 
(Μπαμπινιώτης 1998), και αυτό γιατί υπερισχύει η ανάγκη ανάλυσης δυσάρεστων 
συμβάντων (συνήθως προβλήματα υγείας, καταστροφή περιβάλλοντος, ατυχήματα, 
θανάτους, διαμάχες, σεισμούς, κακές μελλοντικές προβλέψεις). Συχνές συνάψεις της 
είναι: άρθρο + επίπτωση (32,7%), ρήμα + άρθρο + επίθετο + επίπτωση (14,8%), 
επίπτωση + γενική πτώση (31,4%), επίπτωση (+ γενική) + σε + αιτιατική (43,6%) και 
επίπτωση + ρήμα (10,9). Από τους συμφραστικούς πίνακες παρατηρείται 110 φορές 
αρνητική προσωδία, 7 φορές θετική και 39 ουδέτερη στο σύνολο των 156 
εμφανίσεων. 

 
(9) …θα ήθελα να κάνω ένα σχόλιο σε σχέση με την πορεία του νέου 
θεσμικού πλαισίου που πριν από μερικούς μήνες ψηφίσαμε, το οποίο 
έχει πολύ θετικές ήδη επιπτώσεις και στις νησιωτικές 
περιοχές…(θετική) 
(10) …επισημαίνονται οι αρνητικές επιπτώσεις των προβλημάτων 
αυτών στην αποκατάσταση του…(αρνητική) 
(11) Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις αυτής της «οικονομίας»; 
(ουδέτερη) 
 

Κλείνοντας, η επίδραση έχει από τη φύση της ουδέτερο σημασιολογικό φορτίο. 
Συνάπτεται συχνότερα δημιουργώντας τις δομές: ρήμα + επίθετο + επίδραση (19,2%), 
ρήμα + άρθρο + επίδραση (11,9%), κάτω + από (+ επίθετο) + επίδραση (6,6%), 
επίδραση + γενική  (20,8%), επίδραση + αιτιατική (12%) επίδραση + σε + αιτιατική 
(8%) και επίδραση + ρήμα σε υποτακτική έγκλιση (4,8%). Η αρνητική προσωδία 
εμφανίζεται 47 φορές, η θετική 44 και η ουδέτερη 61 στο σύνολο των 151 
εμφανίσεων του λήμματος. 

 
(12) Εντυπωσιακή ήταν η επίδραση που άσκησε μια καθαρή 
επιστήμη, η Βιολογία....(θετική) 
(13) …η ιστολογική βλάβη έχει συγκεκριμένους χαρακτήρες και 
μπορεί να τεκμηριώσει τη συσχέτιση της δυσλειτουργίας ενός οργάνου με 
την τοξική επίδραση του φαρμάκου.(αρνητική) 
(14) Για την επίδραση των απόψεων του Tuke, αναφορικά με την 
ηθική…(ουδέτερη) 
 

Συμπερασματικά, φαίνεται ότι δεν έχουν όλες οι λέξεις τον ίδιο βαθμό προσωδίας, 
κατά συνέπεια μπορούν να ταξινομηθούν με φθίνουσα κλίμακα ως προς το βαθμό της 
αρνητικής προσωδίας τους ως εξής: επίπτωση, συνέπεια, αποτέλεσμα, επίδραση. 
Τέλος, σημειώνονται συνοπτικά οι συχνότερα συνεμφανιζόμενες λέξεις και 
δημιουργούν θετική ή αρνητική προσωδία αντίστοιχα (στην παρένθεση σημειώνεται 
ο αριθμός εμφανίσεων  κάθε λεξήματος) 

                                                 
 Οι συναπτόμενες λέξεις αναγράφονται ως λεξήματα, χωρίς τις γραμματικές τους πληροφορίες. 
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Α) συνάψεις του αποτελέσματος: θετικός (20), αρνητικός (9), σημαντικός (7), 
προκύπτω (16), επιφέρω (8), ελάττωση (8), αύξηση (5), κίνδυνος, σύμπτωμα, 
απώλεια, αλλοίωση 

Β) συνάψεις της συνέπειας: αρνητική (9), τραγική (5), καταστρεπτική (5), προκαλώ 
(5), αποφεύγω (4), περιβάλλον (8), υγεία (4) 

Γ) συνάψεις της επίπτωσης: περιβαλλοντική (12), αρνητική (10), σοβαρή (4), 
προκύπτω (3), περιβάλλον (7), υγεία (4), πρόβλημα (3) 

Δ) συνάψεις της επίδρασης: αρνητική (6), σημαντική (4), θετική (3), ασκώ (12), 
υφίσταμαι (2), παράγοντας (11), περιβάλλον (8). 

Αξίζει ακόμη να σημειωθεί ότι οι συνάψεις ρημάτων με τις λέξεις που εξετάζονται 
δημιουργούν συχνά ουδέτερη προσωδία, ειδικότερα όταν συνεμφανίζονται με 
υποτακτική έγκλιση, με τροπικά ρήματα που δηλώνουν κάτι το αβέβαιο ή πιθανό, με 
ερωτηματικές προτάσεις ή δευτερεύουσες υποθετικές, οι οποίες αφήνουν αδιαφανή 
την προσωδία. Προσωδία δημιουργείται και με τα σημεία στίξης και έτσι η τελεία, το 
κόμμα και το ερωτηματικό δείχνουν ουδέτερη αλλά δυνητικά αρνητική ή θετική, 
όμως το θαυμαστικό και τα αποσιωπητικά ανάλογα με το περικείμενο στο οποίο 
βρίσκονται μπορούν να φέρουν αξιολογικό φορτίο ανάλογα με τη στάση του 
ομιλητή/γράφοντα και τα εκφωνήματα  μπορούν να εκφράζουν απορία, επιδοκιμασία 
ή αποδοκιμασία. 
 
 
4.3 Συνάψεις 
 
Σύναψη ονομάζεται το πλέγμα σχέσεων που αναπτύσσουν οι λέξεις μεταξύ τους στο 
συνταγματικό άξονα της γλώσσας και από τον συνδυασμό των λέξεων προκύπτουν οι 
γραμματικές συνάψεις/δομές που δημιουργούνται από την κυριολεκτική σημασία της 
μιας λέξης και το συντακτικό της σε ένα δομικό σχήμα φτιάχνοντας γραμματική 
σχέση (Μπακάκου 2005: 95) και οι περιορισμένες λεξικές συνάψεις (σύμπλοκο, 
σύμφραση) που αναφέρονται στη συνδυαστικότητα των λέξεων και τη συχνότητα στη 
χρήση τους (Μπακάκου: 2005: 66 ). 
 
 
4.3.1 Γραμματικές συνάψεις – δομές 
 
Είναι οι σχέσεις μεταξύ γραμματικών κατηγοριών ή ευρύτερα, μεταξύ λεξικών και 
γραμματικών φαινομένων (Stubbs 2001:65). 

Σύμφωνα με τους πίνακες που ακολουθούν είναι εμφανές ότι για όλα τα λήμματα 
πολύ συχνή είναι η δομή επίθετο + λήμμα ή ρήμα + επίθετο + λήμμα με ή χωρίς 
άρθρο, Συχνά εμφανιζόμενη δομή και για τις 4 λέξεις είναι το ουσιαστικό + άρθρο + 
λήμμα, αλλά σε όλες υπάρχει και η δομή με+(+/-επίθετο)+(+/-άρθρο) σε σημαντικό 
ποσοστό. Εκτεταμένη είναι η χρήση ρημάτων, άρθρων, επιθέτων, ουσιαστικών, αλλά 
και προθέσεων (με ,σε, για, ως, κατά, από) στις αριστερά συναπτόμενες λέξεις που 
βρίσκονται 1 έως 4 θέσεις μακριά του λήμματος. Όσον αφορά στις δεξιά 
συναπτόμενες λέξεις συντριπτική είναι η χρήση της γενικής πτώσης, ενώ ακολουθούν 
η χρήση της αιτιατικής, της δομής λήμμα+(+/- γενική)+σε+αιτιατική και της δομής 
λήμμα + που + ρήμα.. 

Ανακεφαλαιώνοντας για τη χρήση των γραμματικών δομών αξίζει να τονίσουμε 
ότι πολλές από τις δομές απαντούν σε αρκετά μεγάλο ποσοστό και υποπίπτουν στην 
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κατηγορία των στερεότυπων εκφράσεων1. Από τους συμφραστικούς πίνακες 
προκύπτουν οι εξής στερεότυπες εκφράσεις: με αποτέλεσμα, χωρίς αποτέλεσμα, εκ του 
αποτελέσματος κατά συνέπεια, με συνέπεια, υπό την  επίδραση, κάτω από την επίδραση. 
Οι εκφράσεις με αποτέλεσμα, με συνέπεια σημαίνουν ότι ένα γεγονός ή ενέργεια έγινε 
και έχει ως έκβαση το πόρισμα που προκύπτει. Η φράση ως αποτέλεσμα σημαίνει 
λόγω, εξαιτίας, ενώ η φράση εκ του αποτελέσματος σημαίνει από τις ήδη επελθούσες 
μεταβολές. Η κατά συνέπεια σημαίνει επομένως, άρα, συνεπώς και η φράση χωρίς 
αποτέλεσμα σημαίνει άδικα, μάταια. Οι εκφράσεις υπό την επίδραση (πιο 
αρχαιοπρεπής) και κάτω από την επίδραση σημαίνουν κάτω από την επήρεια. Τα 
παραδείγματα που ακολουθούν περιλαμβάνουν τις συνηθέστερες δομές που 
απαντώνται και η κατηγοριοποίηση έχει γίνει με βάση πρώτα τις λέξεις με τις οποίες 
συνάπτονται από αριστερά τους και ακολουθούν παραδείγματα για τις λέξεις που 
συνάπτονται δεξιά των τεσσάρων λημμάτων.   

 
Α. Συναπτόμενες λέξεις αριστερά των λημμάτων: 

(15) η απογραφή δεν είχε υποχρεωτικό χαρακτήρα με αποτέλεσμα να μην 
απογραφούν όλοι οι Ομογενείς 
(16) Η μελέτη αυτή είναι το αποτέλεσμα μιας προσπάθειας που ξεκίνησε πριν 
από πέντε χρόνια 
(17) Η αντιμετώπιση της στεφανιαίας νόσου έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική 
ελάττωση των θανάτων. 
(18) Όλοι μας βιώνουμε καθημερινά τις οδυνηρές συνέπειες μιας άδικης και 
αδιέξοδης οικονομικής πολιτικής 
(19) Η παθολογία της γλώσσας αποτελεί κατά συνέπεια ένα σύνθετο φαινόμενο 
(20) Η τεχνολογική ολοκλήρωση δεν θα έχει ως συνέπεια την ενοποίηση των 
μέσων… 
(21) Οι ουσιαστικές επιπτώσεις της Ευγονικής ήταν οι μαζικές στειρώσεις 
(22) Καθοριστικές για το κλίμα της Θράκης είναι οι επιπτώσεις του χαμηλού 
βαρομετρικού πεδίου 
(23) Ποιες είναι όμως οι επιπτώσεις αυτής της οικονομίας; 
(24) πέραν της γνωστής καταστροφικής επίδρασης των κινητών τηλεφώνων 
στα νεαρά άτομα… 
(25) Όμως, κάτω από την επίδραση των διαφόρων συνθηκών, πολλές φορές 
μάλιστα απρόβλεπτων και συγκυριακών, εμφανίζονται ισχυρές δυνάμεις 
αλλαγής 
(26) η προστακτική έχει επικρατήσει ως διέγραψε, αντί του κανονικού διάγραψε, 
υπό την επίδραση τρίτου προσώπου του αορίστου διέγραψε 

 
Β. Συναπτόμενες λέξεις δεξιά των λημμάτων: 

(27) Ιδιαίτερα εντυπωσιακό υπήρξε το αποτέλεσμα της προσπάθειας 
εμβολιασμού για την ευλογιά 

(28) Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξάνει ο κίνδυνος ραδιενεργού μόλυνσης 
(29) Αυτή η συνήθειά μας έχει σοβαρές συνέπειες στη ζωή μας γενικά 
(30) Η αποτυχία του κινήματος είχε ως συνέπεια να μειωθεί η επιρροή των 

ιδεών του 
(31) Οι αλλαγές αυτές έχουν επίπτωση σε κάθε πτυχή της ζωής των ανθρώπων 

                                                 
1 Οι στερεότυπες εκφράσεις ανήκουν στην κατηγορία των φραστικών λέξεων και αυτό σημαίνει ότι 
δημιουργούν συγκεκριμένες προσδοκίες συνεμφάνισης λεξικών ή γραμματικών στοιχείων. Έχουν ως 
χαρακτηριστικό την ενιαία αναφορά σε μια σημασία, τη σταθερότητα στη μορφή και στη σειρά με την 
οποία συνάπτονται τα λεξικά στοιχεία (Μπακάκου 2005: 68-70). 
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(32) Οι πλέον δραματικές όμως επιπτώσεις εκδηλώνονται στην απασχόληση. 
(33) Οι παράγοντες αυτοί έχουν σαφή επίδραση στη διασπορά των λοιμωδών 

νόσων 
(34) Γεγονός που δείχνει πόσο σημαντική είναι η επίδραση της τηλεόρασης στη 

διαμόρφωση της κοινής γνώμης. 
 
 
4.3.2 Λεξικές συνάψεις 
 
Σύναψη είναι η συνεμφάνιση δύο ή περισσοτέρων λέξεων που βρίσκονται σε μικρή 
απόσταση μεταξύ τους σε ένα κείμενο (Sinclair 1999a: 170). Κάποιες συνάψεις 
επιτρέπουν μικρή ποικιλία στη σειρά ή θέση των λέξεων, ενώ άλλες έχουν παγιωμένη 
συντακτική δομή (Partington 1998: 26). Σε αυτή την κατηγορία εντάσσονται οι 
ελεύθερες ή περιορισμένες λεξικές συνάψεις. 

Κατά συνέπεια, με τη ανάλυση των συμφραστικών πινάκων2 προέκυψαν αρκετές 
τυπικές συνάψεις οι οποίες σημειώνονται στους πίνακες που παρατίθενται με 
κατηγοριοποίηση ως προς τη γραμματική κατηγορία των συχνότερων 
συνεμφανιζομένων λέξεων, δηλαδή στις κατηγορίες: επίθετα, ρήματα και ουσιαστικά, 
εφόσον δεν είναι κενές λέξεις (γραμματικές- λειτουργικές λέξεις χωρίς λεξική 
σημασία) με τις οποίες δημιουργούνται γραμματικές συνάψεις. Υπάρχουν συνάψεις 
και με άλλες λέξεις όπως επιρρήματα, αντωνυμίες ή εμπρόθετες επιρρηματικές φράσεις 
αλλά είτε είναι σπάνιες είτε εμπίπτουν στην κατηγορία των δομών, όταν το ίδιο το 
λήμμα που εξετάζεται συντάσσεται με πρόθεση (σε, για) και αντικείμενο σε αιτιατική 
πτώση.  

Η ανάλυση των συμφραστικών πινάκων έδειξε πως οι συχνότερες λεξικές 
συνάψεις αρχίζοντας από τα επίθετα αφορούν: 1) Σε χαρακτηρισμούς ενός γεγονότος, 
μιας διαδικασίας ή πράξης που συνέβη ως επακόλουθο, 2) Με χρήση αξιολογικών 
επιθέτων που προσδίδουν συναισθηματική χροιά και συμβάλλουν στη σημασιολογική 
προσωδία, 3) Με επίθετα που δηλώνουν διαδοχικότητα. Ακολουθούν τα ρήματα που 
αποτελούν ελεύθερες ή περιορισμένες συνάψεις: 1) Δήλωση ύπαρξης/απουσίας (με ή 
χωρίς άρνηση), (+/-ως), 2) Με ρήματα παρουσίασης/απόδειξης, 3) Με 
απολεξικοποιημένα ρήματα, 4) Με αξιολογικά ρήματα, 5) Με συνδετικά ρήματα, 6) Με 
συμπερασματικά ή καταληκτικά ρήματα. Τέλος, σημαντικές συνήθεις συνάψεις 
παρατηρούνται και με ουσιαστικά που βρίσκονται 1 έως 4 θέσεις μακριά από τα 
εξεταζόμενα λήμματα: 1) Ουσιαστικά φθοράς/αλλοίωσης ή βελτίωσης/αντιμετώπισης, 
2) Ενέργειας, κατάστασης, 3) Πορείας, διαδικασίας, 4) Σύγκρισης, πειράματος, 
διαγωνισμού. 

Οι πίνακες που παρατίθενται είναι ενδεικτικοί3: 
 

Πίνακας 3: Λεξικές συνάψεις με επίθετα 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
Θετικό             (20) Αρνητική           (9) Περιβαλλοντική(12) Μεγάλη             (6) 
Αρνητικό         (9) Τραγική             (5) Αρνητική          (10) Αρνητική           (6) 
Σημαντικό       (7) Καταστρεπτική (5) Άμεση               (7) Καμία       (5) 
Καλό               (5) Κοινωνική         (4) Κοινωνική         (5) Σημαντική (4) 
Ίδιο                 (5) Σημαντική         (4) Σοβαρή              (4) Θετική      (3) 

                                                 
2 Στους πίνακες κάθε λέξη σημειώνεται ως λέξημα χωρίς τις γραμματικές της πληροφορίες και δίπλα 
της σε παρένθεση ο συνολικός αριθμός εμφανίσεων της. 
3  Παρατίθενται οι 10 συχνότερες λέξεις που βρίσκονται σε 1-4 θέσεις αριστερά ή 1-4 δεξιά των 
λημμάτων υπό εξέταση. Οι συναπτόμενες λέξεις αναγράφονται στους πίνακες ως λεξήματα, χωρίς να 
έχουν διαφοροποίηση ως προς την πτώση, τον αριθμό, το πρόσωπο, το χρόνο, τη φωνή ή την έγκλιση. 
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Διαφορετικό   (5) Σοβαρή             (3) Σημαντική          (4) Ισχυρή      (3) 
Πρώτο            (4) Θετική              (3) Οικονομική        (4) Καταστρεπτική (3) 
Ευνοϊκό          (4) Άμεση              (3) Πιθανή                (3) Τεράστια         (2) 
Χειρότερο      (4) Κοσμολογική   (3) Καταστροφική   (3) Πιθανή            (2) 
Θεραπευτικό  (4) Πολιτισμική      (3) Δυσμενής           (2) Καταλυτική    (2) 

 
 

Πίνακας 4: Λεξικές συνάψεις με ρήματα 
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
Είμαι               (74) Έχω                (51) Έχω                (29) Έχω                (22) 
Έχω                 (66) Είμαι               (25) Είμαι               (13) Ασκώ              (12) 
Προκύπτω       (16) Υπάρχω           (7) Περιορίζομαι    (3) Είμαι                (6) 
Δίνω                 (12) Πρέπει            (7) Προκύπτω        (3) Δέχομαι           (4) 
Παρουσιάζω    (12) Υφίσταμαι      (6) Περιγράφω       (2) Υφίσταμαι       (2) 
Υπάρχω           (10) Προκαλώ       (5) Αναλύω            (2) Εξετάζω          (2) 
Φέρνω              (8) Αποτελώ        (5) Αποφεύγω        (1) Μελετώ          (2) 
Οδηγώ             (8) Αποφεύγω     (4)  Υπόκειμαι       (1) 
Δείχνω             (6) Παρουσιάζω  (4)   
Επιφέρω          (6) Οδηγούμαι    (4)   

 
Πίνακας 5: Λεξικές συνάψεις με ουσιαστικά 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΣΥΝΕΠΕΙΑ ΕΠΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΔΡΑΣΗ 
Έρευνα            (28) Αποτέλεσμα      (8) Περιβάλλον      (7) Παράγοντας     (11) 
Μελέτη            (15) Γλώσσα             (8) Άνθρωπος        (7) Περιβάλλον      (8) 
Ανάλυση          (13) Περιβάλλον       (8) Λειτουργία       (5) Άνθρωπος/Άτομο (6) 
Διαδικασία       (9) Μαθητής           (6) Εκπαίδευση      (4) Συνθήκη            (4) 

Ελάττωση/Μείωση (8) Άνθρωπος/Άτομο (6) Πολιτική           (4) Σχολείο             (3) 
Προσπάθεια     (7) Εκπαίδευση      (5) Υγεία                (4) Οικονομία         (3) 
Γλώσσα           (6) Δημιουργία       (4) Ζωή                  (3) Ανάπτυξη          (3) 
Ερμηνεία          (6) Υγεία                (4) Δυσκολία          (3) Μαθητής           (2) 
Αύξηση            (5) Ανάπτυξη          (3) Πρόβλημα         (3) Πορεία              (2) 
 
Από τη μελέτη των βασικών δομών προέκυψε μια νέα πληροφορία, ότι και τα 

τέσσερα λήμματα μπορούν να χαρακτηρισθούν ως ουσιαστικά κελύφη (shell-
nouns),δηλαδή αναφορικά ουσιαστικά που μπορούν να συμπυκνώσουν, να 
συγκρατήσουν και να σηματοδοτήσουν μια σύνθετη πληροφορία. Τα λήμματα αυτά 
παρουσιάζονται σαν την ετικέτα που θα μπορούσε να λάβει η εκάστοτε πληροφορία, 
να αλλάξει θέσεις και συμβάντα και αποτελούν μεταγλώσσα για μια πληροφορία 
(Κουτσουλέλου & Μικρός 2004-2005: 66) Διακρίνονται για την αναφορική και 
καταφορική λειτουργία τους και λειτουργούν ως σημασιολογικοί χαρακτηριστές με 
γνωσιακές λειτουργίες και ως μηχανισμοί συνοχής ενός κειμένου. 
 
 
5. Συμπεράσματα 
 
Μέσα από την έρευνα των συμφραστικών πινάκων έγινε φανερό ότι η χρήση των 
λημμάτων που εξετάσθηκαν είναι εκτεταμένη και μπορούν να δημιουργήσουν 
ποικίλα περιβάλλοντα επικοινωνίας με μεγάλο εύρος τυπικών λεξικών συνάψεων ή 
δομών καθώς και πολλαπλές σημασίες με αρνητική ή θετική χροιά. Πιο 
συγκεκριμένα, έχουν μεγάλο ποσοστό χρήσης της λειτουργίας της κειμενικής δείξης 
για αναφορά στο λόγο του ομιλητή (μεταγλωσσική αναφορά). Εξετάσθηκαν, επίσης, 
ως προ τη συνωνυμία τους, και ως γνωστικά συνώνυμα χαρακτηρίζονται από 
σημασιολογική ταύτιση του πυρήνα τους, αλλά βρέθηκαν και οι σημασίες επίδοση σε 
κάποια εξέταση/διαγωνισμό και υπευθυνότητα/ακρίβεια με θετική ή αρνητική 
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προσωδία και αντίστοιχα ποσοστά εμφάνισης. Κλείνοντας, πραγματοποιήθηκε 
διερεύνηση των τυπικών τους συνάψεων τόσο σε λεξικό επίπεδο, όσο και σε 
γραμματικό-συντακτικό και η συνδυαστικότητά τους με πολλά αξιολογικά επίθετα, 
ουσιαστικά και ρήματα.  

Στην παρούσα εργασία αξιοσημείωτη είναι η ιδιότητά τους ως ουσιαστικά-κελύφη, 
κάτι το οποίο χρήζει περαιτέρω έρευνας. Επιπλέον, η μεγάλη συχνότητα κάποιων 
τυπικών συνάψεων φανερώνει παγίωση της συγκεκριμένης δομής με αποτέλεσμα να 
προκύπτουν στερεότυπες εκφράσεις. Τέλος, τα σημασιολογικά περιβάλλοντα στα 
οποία συνηθίζουν να βρίσκονται είναι σχετικά με την ύπαρξη/απουσία, την 
πορεία/διαδικασία, αλλά και αρκετά συχνά με την υγεία.  

Συνοψίζοντας, για λόγους έκτασης της εργασίας επιλέχθηκαν να ερευνηθούν μόνο 
τα συγκεκριμένα πεδία για κάθε λήμμα, κάτι που αφήνει ανεξερεύνητο τόσο το πεδίο 
των χρήσεών τους σε ευρύτερα περιβάλλοντα, όσο και τη σημασιολογική  προτίμηση 
πέραν των ορίων των τυπικών τους συνάψεων και την ιδιότητά τους ως αναφορικά 
ουσιαστικά. Θα μπορούσε να εξειδικευθεί η έρευνα σε περισσότερα κειμενικά είδη, 
σε περισσότερα προγράμματα, όπως στον Εθεγ ή στο σώμα κειμένων Ιατρολέξη, 
αλλά και πιθανώς με τη δημιουργία ενός νέου σώματος κειμένων, που να 
εξειδικεύεται μόνο σε θέματα φυσικού περιβάλλοντος, αγροτικής και κτηνοτροφικής 
ανάπτυξης, καθώς και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, τα οποία πλειοψηφούν στους 
συμφραστικούς πίνακες. Η αξία μιας τέτοιας έρευνας δεν περιορίζεται μόνο στη 
γλωσσολογία, αντίθετα, εφόσον θα έθεταν μια νέα μηχανή αναζήτησης, η έρευνα θα 
συνέβαλε στην εισαγωγή του προβληματισμού στη σχολική τάξη μεγιστοποιώντας 
την ευαισθησία των μαθητών για το περιβάλλον.  
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Abstract 
 
Roma students come to the mainstream school with literacy/orality skills as well as 
with bilingual and code switching skills. Furthermore they have their own concepts 
about themselves, about what they want to learn or to maintain in relation to their 
home language, to Greek, to literacy & school. Often, Roma students’ skills and 
concepts, which are related to what is known as prior knowledge, are often invisible 
to the teachers or ignored by them. What Roma students do not know (in comparison 
to their mainstream peers) and what they are not, is on the contrary clearly visible to 
the teacher and is used as a basis for any tasks designed for them. We will focus on 
the outcomes of two literacy activities, carried out in the context of the large scale 
program “Education of Roma children”: Journal writing by Roma primary school 
students in a parallel (supporting) class in the mainstream school & identity texts in 
the form of video films by Roma children who do not attend the mainstream school 
but who regularly attend the summer school of the program. First group uses basic 
writing skills; the other group has not developed basic skills (reading/writing), the 
children have not literacy skills in this sense. What we intend to discuss is what we 
have learned from these students about how they learn language and content, what 
content and skills they want to learn, about their identity invested in what they learn, 
and about taking active control in their own learning process. Our framework is 
consisted mainly by the ‘identity texts’ concept (Skourtou, Kourtis-Kazoullis & 
Cummins 2006, Cummins & Early 2011) and by the ‘Framework for the development 
of academic expertise’ (Cummins 2000, 2005). 
 
Keywords: Roma students, journal writing, identity texts, literacy 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η βιβλιογραφία για ζητήματα εκπαίδευσης παιδιών Ρομά έχει αξιοσημείωτο εύρος. 
Αυτό που κυριαρχεί είναι οι δυσκολίες, η ασυνεχής σχολική φοίτηση και η διαρροή, 
όπως και η απόσταση ανάμεσα στις απαιτήσεις του σχολείου και στις σχολικές 
επιδόσεις των παιδιών Ρομά (Δασκαλάκη 2007). Παράλληλα, στη διεθνή 
βιβλιογραφία έχουμε μία αναπτυσσόμενη βιβλιογραφία γύρω από προσεγγίσεις σε 
νέες μορφές γραμματισμού, όπως αυτές αναδύονται στα πολυγλωσσικά/ 
πολυπολιτισμικά σύγχρονα περιβάλλοντα εντός και εκτός σχολείου (Κωστούλη 
2009). Οι προσεγγίσεις αυτές προσπαθούν να περιγράψουν, να αναλύσουν, αλλά και 
να ανταποκριθούν στη σύνθετη γλωσσική και πολιτισμική πολυμορφία των  
σύγχρονων σχολικών κοινοτήτων. Προκύπτει έτσι μία συνθετική προσέγγιση 
θεωριών γραμματισμού και πολυγλωσσίας/διδασκαλίας δεύτερης γλώσσας. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο, αναπτύσσονται ερευνητικές και εκπαιδευτικές δράσεις σχετικά με 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1587-1592. Rhodes: University of the Aegean.
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την παραγωγή κειμένων ταυτότητας (Cummins & Early 2011, Κούρτη-Καζούλλη & 
Τζανετοπούλου 2003, Κομπιάδου 2013).  

Η δράση που παρουσιάζουμε έχει την αφετηρία της στη συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών στο πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Εκπαίδευση παιδιών Ρομά» που έχει 
αναλάβει το Εθνικό Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στην περιφέρεια νοτίου 
Αιγαίου και τοποθετείται στη Ρόδο τη διετία 2011-2013. Για τα παιδιά Ρομά, ο 
δρόμος πρόσβασης για το σχολείο ανοίγεται με τα θερινά μαθήματα που παρέχονται 
σε αμιγώς τμήματα παιδιών Ρομά και συνεχίζεται με την υποστηρικτική διδασκαλία 
τους μέσα στο χώρο του σχολείου κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους.   

Η φοίτηση των παιδιών Ρομά στο σχολείο εμφανίζει πολλές δυσκολίες, όμως σε 
σύγκριση με άλλες ευπαθείς ομάδες, στη συγκεκριμένη είναι που επιρρίπτει κάθε 
φορά το βάρος της αποτυχίας τόσο η κοινή γνώμη όσο και η εκπαιδευτική κοινότητα 
(Τρέσσου & Μητακίδου 2007: 18). Κι αυτό συμβαίνει, γιατί ο τρόπος ζωής των 
Τσιγγάνων δεν διαθέτει υψηλά ποσοστά συμβατότητας τόσο με τη μορφή οργάνωσης 
και λειτουργίας όσο και με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού συστήματος (Λυδάκη  
1997, Λιεζουά 1999, ΔΙ.ΚΑ.ΔΙ. 2006), με αποτέλεσμα η σχολική διαρροή να 
αποτελεί συνήθη εικόνα και τα παιδιά να απομακρύνονται από το γραμματισμό και 
τη μόρφωση. Ευρύτερος στόχος μας ήταν και είναι η διευκόλυνση της ένταξης των 
παιδιών στα σχολεία, δίνοντας μεγάλη έμφαση στη δημιουργία σχολικού κλίματος 
αποδοχής για να περιοριστεί η σχολική διαρροή αυτών των παιδιών (ΔΙ.ΚΑ.ΔΙ., 
2006: 10, Τρέσσου & Μητακίδου, ο.π.: 21) και ειδικότερα, η παροχή ευκαιριών 
αξιοποίησης της προγενέστερης/πρώιμης γνώσης, που συχνά μένει αναξιοποίητη.  

Θα πρέπει βέβαια να σημειωθεί ότι τα παιδιά Ρομά δεν είναι εξοικειωμένα με το 
γραπτό λόγο, καθώς ο πολιτισμός τους δίνει έμφαση στον προφορικό λόγο, ενώ για 
όσα παιδιά θα είναι σε θέση να φοιτήσουν στο σχολείο «θα πρέπει να αναπτύξουν 
τόσο τη διγλωσσία στην ελληνική γλώσσα και στην πρώτη γλώσσα τους τη ρομανί/ές 
όσο και τη γλωσσική διμορφία  στην ελληνική» (Σκούρτου 2011: 72).  

Αυτό ακριβώς όμως είναι που μας έδωσε το ερέθισμα να «δουλέψουμε» με τα 
παιδιά, το προσωπικό τους «κεφάλαιο» και ό,τι κουβαλούσε ο/η κάθε μαθητής/τρια 
ερχόμενος/η στα μαθήματα, την «προσωπική γραφή». «Η ‘προσωπική γραφή’ μπορεί 
να υλοποιηθεί με ποικίλους τρόπους, όπως: προσωπικά ημερολόγια, δοκίμια, 
προσωπικά αφηγήματα, σύντομες και διασκεδαστικές αφηγήσεις, αυτοβιογραφίες κλπ. 
που υπογραμμίζουν τη ζωή του συγγραφέα» (Κούρτη Καζούλλη 2008:108), οδηγώντας 
κατά αυτόν τον τρόπο στην υπέρβαση των συνόρων πολιτισμικών και γλωσσικών, 
αλλά και στην ενδυνάμωσή τους σε μία «ζώνη κατασκευής –  the construction zone» 
(Newmann, Griffin & Cole 1989 στο Cummins & Early 2011: 25, Στόγιος 2006). Τα 
εργαλεία που χρησιμοποιήσαμε ήταν (α) τα ημερολόγια ταυτότητας σε γραπτή μορφή 
με παιδιά που εμφανίζουν τακτική φοίτηση στο σχολείο από Φεβρουάριο έως τον 
Ιούνιο του 2013, και (β) τα κείμενα ταυτότητας σε προφορική μορφή με μία 
συγκεκριμένη ομάδα παιδιών που η παρουσία τους στα θερινά μαθήματα τον Ιούλιο 
και Αύγουστο του 2012 ταυτιζόταν με τη σχολική εμπειρία. 
 
 
2. Τι είναι τα ημερολόγια ταυτότητας και κείμενα ταυτότητας 
 
Τα ημερολόγια ταυτότητας σε γραπτή μορφή δημιουργήθηκαν από παιδιά ηλικίας 8-
12 ετών που εμφανίζουν τακτική φοίτηση στο 15ο Δ.Σ. Ρόδου από τον Φεβρουάριο 
έως τον Ιούνιο του 2013. 

Τα ημερολόγια είναι ένα είδος «προσωπικής γραφής» (personal writing) σε απλό 
καθημερινό λόγο, παρόμοιο με λεύκωμα που κρατάνε τα παιδιά/οι έφηβοι για 
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προσωπική χρήση ή μοιράζονται με τους φίλους τους. Η «προσωπική γραφή» δίνει 
στους μαθητές την ευκαιρία να «καταγράψουν σημαντικές και καθημερινές εμπειρίες, 
σκέψεις, συναισθήματα, γεγονότα και διαθέσεις που αλλιώς θα ξεχνούσαν» 
(Winterowd & Murray 1983: 2 στο Κούρτη-Καζούλλη 2008: 108). Τα «προσωπικά 
ημερολόγια» είναι «μέσα προσωπικής έκφρασης» (Winterowd & Murray ό.π.) και 
χρησιμοποιήθηκαν στο πλαίσιο του μαθήματος, λειτουργώντας ως βοηθήματα που 
αφορούν τη σωστή χρήση της γλώσσας στόχου (Κούρτη Καζούλλη 2008: 108).  
Το «ημερολόγιο ταυτότητας» (identity journal) μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές 

που μαθαίνουν μία δεύτερη/ξένη γλώσσα να αναπτύξουν τη γλώσσα στόχο, αλλά το 
σημαντικότερο είναι ότι αποδεικνύει πως το περιβάλλον εκμάθησης της δεύτερης 
γλώσσας μπορεί να παρέχει στους μαθητές τον κατάλληλο χώρο να:  

1. καλλιεργήσουν την προσωπικότητά τους, 
2. αναπτύξουν τα ενδιαφέροντά τους και να δημιουργήσουν καινούρια, 
3. δημιουργήσουν λογοτεχνικά κείμενα, 
4. χρησιμοποιήσουν την κριτική σκέψη, 
5. εκφράσουν τα συναισθήματα και τους προβληματισμούς τους (Κούρτη- 

Καζούλλη 2008: 106). 
Τα προφορικής μορφής κείμενα ταυτότητας συγκεντρώθηκαν τον Ιούλιο-Αύγουστο  
του 2012 από παιδιά ηλικίας 11-14 ετών που παρακολούθησαν τα θερινά μαθήματα 
στο 14ο Δ.Σ. Ρόδου, αλλά χωρίς να φοιτούν τακτικά σε κάποιο σχολείο1. Για τα 
παιδιά αυτά, η σχολική εμπειρία εντυπώνεται είτε μέσω των θερινών μαθημάτων είτε 
μέσω της προγενέστερης αποσπασματικής σχολικής εμπειρίας. Κι αυτό σημειώνεται 
συχνά, γιατί σχολείο και οικογενειακές υποχρεώσεις συγκρούονται πρακτικά 
(Λυδάκη 1997, Δασκαλάκη 2007).  

Ως κείμενα ταυτότητας (identity texts) περιγράφονται «τα παραγόμενα κείμενα της 
δημιουργικής εργασίας των μαθητών (…) όπου οι μαθητές επενδύουν την ταυτότητά 
τους στη δημιουργία αυτών των κειμένων, τα οποία μπορούν να έχουν γραπτή, 
προφορική, με σχέδια, οπτική, μουσική, δραματική μορφή ή συνδυασμό αυτών» 
(Cummins & Early 2011: 3). Και γι’ αυτό, η σημασία των κειμένων ταυτότητας 
έγκειται στο ότι οι μαθητές, εφόσον γίνονται παραγωγοί και παραλήπτες θετικού 
μηνύματος, επιβεβαιώνονται μέσα από την αλληλεπιδραστική αυτή σχέση.  

Ουσιαστικά και στα δύο εργαλεία ανιχνεύεται ένα μέρος της ταυτότητας των 
παιδιών, καθώς μιλούν ή γράφουν για τον εαυτό τους και τις εμπειρίες τους σχετικά 
με το σχολείο και την καθημερινότητά τους με κύριο εργαλείο τη γλώσσα, ελληνική 
ή και ρομανί/ές.   
 
 
3. Στόχοι  
 
Αυτές οι δραστηριότητες συντελέστηκαν σε έναν εκπαιδευτικό χώρο οργανωμένο 
από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς, λαμβάνοντας υπόψη ότι η δόμηση της 
ταυτότητας είναι αποσπασματική, πολλαπλή και ασυνεχής, και «επιτελείται καθώς οι 
άνθρωποι μιλούν» (Wetherell 2004: 317). Η εμπλοκή του κάθε ατόμου σ’ αυτή τη 
διαδικασία ξεκινά από την παιδική ηλικία και αναμφισβήτητα «οι ταυτότητες δεν είναι 
πλήρως συγκροτημένες, αλλά συνεχώς υπό διαμόρφωση» (Butler στο Γκέφου-
Μαδιανού 2006: 70). Το βίωμα και η εμπειρία για τα παιδιά Ρομά μπορούν να 
αποτελέσουν βάση και υλικό γραμματισμού. Συνεπώς, τόσο στα ημερολόγια όσο και 
                                                 
1 Η συγκεκριμένη δράση τοποθετείται σε ένα ευρύτερο πλαίσιο εκπόνησης μεταπτυχιακής 
διπλωματικής εργασίας. 
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στα κείμενα ταυτότητας, επιδιώχθηκε οι μαθητές να ενθαρρύνονται να γράψουν/ 
μιλήσουν για τον εαυτό τους και τη ζωή τους, την καθημερινότητά τους, 
καταθέτοντας σκέψεις και συναισθήματα, όνειρα και επιθυμίες.  

Βασικός στόχος παραγωγής των κειμένων ταυτότητας και χρήσης των 
ημερολογίων  αφορούσε στην εκμάθηση και διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης 
γλώσσας, αλλά και στην ενδυνάμωση της ταυτότητάς τους, που γίνεται αντικείμενο 
διαπραγμάτευσης μέσα στο χώρο του σχολείου (Cummins 2005: 50-51).  
Με τη δημιουργία των κειμένων ταυτότητας έγινε προσπάθεια να αναπτυχθούν / να 
ενισχυθούν οι τρεις όψεις της γλωσσικής επάρκειας των παιδιών: 

1. η συνομιλιακή ευχέρεια (conversational fluency): δηλαδή η ικανότητα 
διεξαγωγής συνομιλίας πρόσωπο με πρόσωπο, 

2. οι διακριτές γλωσσικές δεξιότητες (discrete language skills): δηλαδή οι 
συμβατικές γνώσεις γραφής και ανάγνωσης, 

3. η ακαδημαϊκή γλωσσική ικανότητα (academic language proficiency): δηλαδή 
η εκμάθηση / γνώση του λιγότερου συχνού λεξιλογίου, καθώς και η ικανότητα 
ερμηνείας και παραγωγής ολοένα και πιο σύνθετης προφορικής (και γραπτής) 
γλώσσας (Cummins 2005: 104). 

 
 
4. Προσωρινά συμπεράσματα 
 
Τα παιδιά παρήγαγαν ποικίλα κείμενα με κύρια χαρακτηριστικά τη δημιουργικότητα 
και την πρωτοτυπία σε μορφή και περιεχόμενο, καθώς είναι μοναδικός ο τρόπος με 
τον οποίο εκφέρεται ο λόγος, αλλά και η χρήση της γλώσσας, σε συνδυασμό με το 
προσωπικό ύφος του κάθε ατόμου. Η διάθεση να μιλήσουν για τον εαυτό τους 
ταυτόχρονα σήμαινε και δυνατότητα διεύρυνσης της γνώσης του εαυτού (Bruner 
2004), αποδοχής, ενδυνάμωσης και ενίσχυσης της ταυτότητάς τους, η οποία ορίζεται 
περισσότερο από την καθημερινή δράση τους και λιγότερο από άλλες παραμέτρους. 
Δόθηκε η δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις, ιδέες, σκέψεις, δραστηριότητες που 
αφορούν το σχολείο αλλά και τον ελεύθερο χρόνο τους, παρέχοντας έτσι 
πληροφορίες για τον τρόπο ζωής και τις συνθήκες διαβίωσης στον καταυλισμό, μη 
αφήνοντας στην εξώπορτα του σχολείου τη μητρική τους γλώσσα, μήνυμα που 
συνήθως λαμβάνουν οι δίγλωσσοι μαθητές στο σχολείο (Cummins & Early 2011: 26-
27).  

Μάλιστα, αξιοσημείωτο είναι ότι σε ορισμένα κείμενα γίνεται λόγος για το θεσμό 
του σχολείου, ο οποίος διατυπώνεται στα ελληνικά, αφού δεν υπάρχει η αντίστοιχη 
λέξη στη ρομανές/ί, αλλά και το πώς εντυπώνεται (κυρίως θετικά) και 
νοηματοδοτείται η σχολική εμπειρία, πρωτόγνωρη για κάποια από τα παιδιά, ενώ για 
άλλα περισσότερο οικεία, και η οποία έρχεται να προστεθεί αθροιστικά με θετικό 
πρόσημο στην προγενέστερη, συνυφασμένη με αρκετές προσδοκίες. Αυτό παρείχε 
κίνητρο για φοίτηση, έστω και στα θερινά μόνο μαθήματα, για τη μία ομάδα παιδιών 
(11-14 χρονών), καθώς η φοίτησή τους σε κάποια βαθμίδα είναι σχεδόν ανέφικτη. 

Επιπρόσθετα, η δημιουργία κειμένων ταυτότητας κέντρισε το ενδιαφέρον των 
παιδιών και τα παρακίνησε στην ταυτόχρονη αναζήτηση και εκμάθηση λέξεων κι 
εκφράσεων που θα τους έδιναν την ευκαιρία να μιλήσουν για τον εαυτό τους.   
Εστιάζοντας στο νόημα και στη χρήση της γλώσσας –της ελληνικής–, οι μαθητές 
συνειδητοποιούσαν όλο και περισσότερο την αναγκαιότητα της όσο το δυνατόν πιο 
αποτελεσματικής χρήσης της ως εργαλείο επικοινωνίας (Cummins 2005: 172-175, 
Cummins & Early 2011: 42). 
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Παράλληλα, η τακτική παραγωγή των κειμένων δημιούργησε στα παιδιά αίσθηση 
υπευθυνότητας, βλέποντας τη δραστηριότητα αυτή ως «σχολικό καθήκον», το οποίο 
ήθελαν να διεκπεραιώνουν με ευχαρίστηση και προθυμία. Χαρακτηριστικό είναι πως 
αλληλοεπηρεάζονταν για να γράφουν καθημερινά, καλλιεργώντας έτσι ένα πνεύμα 
ομαδικότητας και συνεργασίας μεταξύ τους (ειδικά στις περιπτώσεις των μικρότερων 
παιδιών που συναντούσαν περισσότερες δυσκολίες). Αυτή η τακτική δραστηριότητα 
βοήθησε τα παιδιά να βελτιώσουν τις «διακριτές γλωσσικές τους δεξιότητες (discrete 
language skills)» και να αναπτύξουν τη «γλωσσική τους ικανότητα (academic 
language proficiency)» (Cummins 2005: 104). 

Ωστόσο, υπήρξαν αρκετές δυσκολίες στη διεκπεραίωση αυτών των 
δραστηριοτήτων. Μεγαλύτερο εμπόδιο ήταν το λιγοστό χρονικό διάστημα που 
διήρκεσαν, γεγονός που απέτρεπε έναν συνεχή ρυθμό και μία σταθερή βελτίωση. Τα 
προφορικής μορφής κείμενα διήρκεσαν ένα μήνα (Ιούλιος-Αύγουστος 2012) ενώ τα 
ημερολόγια γραπτής μορφής πέντε μήνες (Φεβρουάριος-Ιούνιος 2013). Στο διάστημα 
αυτό, παρατηρήθηκε πως τα παιδιά αρκετές φορές περιθωριοποιούσαν τα υπόλοιπα 
σχολικά μαθήματα για χάρη των κειμένων ταυτότητας, ενώ συχνό ήταν το φαινόμενο 
των τυποποιημένων ή αντιγραμμένων λέξεων και εκφράσεων (συχνά και θεμάτων).  

Τα ημερολόγια ταυτότητας, βασισμένα στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας 
(Egan 1992, Cummins 2001 στο Κούρτη-Καζούλλη 2008: 106) δε διορθώθηκαν και 
φυσικά δε βαθμολογήθηκαν από τους εκπαιδευτικούς, δεδομένου ότι αποτελούν για 
τους μαθητές έναν μη απειλητικό τρόπο γραπτής έκφρασης στη γλώσσα στόχο 
(Κούρτη-Καζούλλη 2008: 107). Είναι ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τους 
μαθητές να βελτιώσουν τις επιδόσεις τους στη γλώσσα στόχο, αλλά κυρίως μπορεί να 
παράσχει τον κατάλληλο χώρο για τη μέγιστη επένδυση ταυτότητας, καθώς και να 
τους βοηθήσει να γίνουν δημιουργικοί, ενδυναμωμένοι και κριτικοί πολίτες 
(Cummins 2000, 2001 στο Κούρτη-Καζούλλη 2008: 116). 
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Abstract 
 
In this paper, I argue that imperatives do not incorporate a covert modal component 
(contra Han 1998, 1999, 2001, Schwager 2005a, 2005b, 2006a, as Kaufmann 2012) 
and deontic modals do not incorporate an imperative-like performative component 
(contra Portner 2004, 2005, 2007, 2009, 2012, Ninan 2005) showing that we do not 
need extra layers in the logical form adding unnecessary and complicating steps in the 
interpretation. In addition, I show that imperatives do not have predetermined modal 
force (universal or existential), and that their range of quantification is not fixed. 
Finally, I present data illustrating that deontic expressions do not commit the 
addressee to the realization of the modal proposition, and prove that mood and modal 
expressions do not always equate with each other. 
 
Keywords: imperatives, deontic modality, underquantification, non-veridicality, 
ordering source, modal base, deontic model 
 
 
1. Introduction: The interpretational relatedness between imperatives and 

deontic modality  
 
When we issue an order or express a request or a suggestion with an imperative we 
are also able to rephrase the proposition by using a deontic modal expression. The 
same is true for deontic modal expressions which can be rephrased with an imperative 
proposition. Think of the following examples: 
 
(1)  a.  Akugh-e.3sg.IMP tus ghonis su    order 

Be obedient to your parents! 
b.  Prepi na akus tus ghonis su.     deontic 

You have to listen to your parents. 
 
In the examples shown in (1a) the sentence containing an imperative expresses an 

order (and in other situations an instruction or a command) can be rephrased to the 
sentence in (1b) which contains a deontic modal prepi ‘have to’ and expresses how 
the world ought to be according to certain norms established by society or individual. 
Conceptually, there is no difference when substituting an imperative with a deontic 
modal or a deontic modal with an imperative. Requesting, giving the permission or 
the opportunity to someone or expressing the willingness to achieve something can 
also be rephrased to a bouletic sentence with no much difference in meaning, for 
example: 

 
(2)  a.  Pare ena sokalataki!      invitation 

Have a chocolate! 
b.  Boris na paris ena sokolataki.    bouletic 

You may / should have a chocolate 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1593-1603. Rhodes: University of the Aegean.
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The bouletic sentence (2b) that signifies how the world can be according to the 
desires and/or requests of society or individual shares the same meaning with the 
sentence in (2a) which contains an imperative expressing one’s invitation (a desire, a 
request).  

Finally, indicating or proposing how the world should be with an imperative (3a) 
does not differ much from the sentence in (3b) which means the same thing but with a 
deontic modal tha prepi ‘should’, for example: 

 
(3)  a.  Kane pio sihna dhialimata     suggestion 

Take a break more often. 
b.  (Tha) prepi na kanis pio sihna dhialimata.   teleological 

You should take a break more often. 
 
 

2. Problems with current theories 
 
The common assumption of treating imperatives and deontic modality in a similar 
way is shared by two different theoretical approaches: (1) Dynamic theories and (2) 
Modal theories. 
 
 
2.1 Dynamic theories

Portner (2004, 2005, 2007, 2009, 2012) argues that imperatives, on the one hand, are 
not propositions but properties added to the To-Do-List (TDL henceforth) which 
represents the requirements that an addressee in discourse has to and will bring about. 
Deontic modals, on the other hand, such as must should be treated on a par with 
imperatives as they contain an imperative-like component that ensures the 
performative (speech act) meaning of a modal expression. In other words, the covert 
imperative-like component a deontic modal contains signifies that the speaker 
attempts to achieve something by uttering a locution. In such an approach deontic 
modals add requirements to the TDL of an addressee (Ninan 2005, Portner 2007, 
2009) who, in turn, is committed to realize them, for example:  
 

To-Do-List 
A set of properties assigned to be met by the addressee, induces a partial order 
on the set of possible worlds and indicates what the highest priority amongst 
others for the addressee is. 

  Pragmatic Function of Priority Modals: 
A To-Do-List function T assigns to each participant (addressee) α in the 
conversation a set of properties T (α) (s)he is committed to fulfill. 
 

The analysis offered by Portner treats imperatives as a strict commitment from 
both speaker and addressee in committing themselves to the realization of what was 
uttered allowing no deviations. However, the imperative concept is quite different in 
natural languages. Imperatives express an intention to influence one’s actions and 
behavior but they do not commit to the planning out or even more, to the realization 
of an intention. Issuing an imperative does not mean that there is in fact a norm under 
which an order has been licensed, for example: 
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(4) Hasu apo ta matia mu       # Ise ipohreomenos na hathis apo ta matia mu 
Get lost     # You are obligated to get lost 
 

In the same line, expressing a deontic modal expression does not mean that the 
speaker issues an order, although there might be a norm under which the deontic 
modal expression was uttered. The speaker might use the deontic modal expression to 
attract attention or action towards a goal and not an actual intention to influence, for 
example: 

 
(5) Prepi na djavasis to mathima su      Djavase to mathima su     

You have to do your homework     Do your homework 
 
Dynamic theories cannot accommodate cases where imperatives and deontic 

modality deviate from what is considered likely. Thus, we seek an analysis which 
incorporates the deviations in meaning that both imperatives and deontic modal verbs 
offer.  
 
 
2.2 Modal theories 

In the second approach, imperatives contain a covert modal operator (Han 1998, 
1999, 2001) which is either always universal and existential readings are derived via 
pragmatics (Schwager 2005a, 2005b, 2006a; as Kaufmann 2012) or ambiguous 
between an existential and a universal reading (Grosz 2008b, 2011). Imperatives have 
the prototypical function of ORDER and they are reduced to a should-clause (see 
Hamblin 1987, Kaufmann 2012: Hypothesis 2.4 you should-reduction). There are two 
distinct levels in the logical form that modal theories adopt, for example:  
 
(6)  a. Directive Force which turns the proposition into a directive action which in 

turn is added to addressee’s Plan Set (what the addressee has to fulfill) (Han 
1998, 1999, 2001) 
b. Modal Component which expresses the irrealis mood and is interpreted with 
the modal force of a deontic modal (Han 1998, 1999, 2001). 

 
There are two issues with the modal approach. On the one hand, imperatives, as we 

will see in more detail later in the discussion, are neither universal nor existential 
quantifiers. Deontic modals, on the contrary, are by default universal (for example, 
prepi ‘have to’) or existential (for example, bori ‘may’) quantifiers. Imperatives can 
be interpreted as either universal quantifiers when an order is issued or as existential 
quantifiers when a request, proffer and prompt are uttered. Analyzing imperatives as 
ambiguous quantifiers would load the underlying logical form with unnecessary 
transformations from the default function of ORDER to particulars for each possible 
interpretation, thus proliferating the semantics of imperatives. On the other hand, the 
irrealis component does not incorporate the concept of no-commitment, because it just 
expresses the state of being insubstantial or imaginary; the quality of being unreal. 
Imperatives and deontic modal verbs, on the contrary, involve the intention to 
influence, guide and probably carry out an action or a plan according to norms and 
desires.  
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3. The data: imperatives and deontic modality in Greek 
 
3.1 Background on Deontic Modality and Imperatives in Greek 
 
Personal boro ‘may/can’ conveys permission, concession or request in Greek, for 
example: 
 
(7)  a.  An   thelete   borite   na  ton  episkefthite 
  If want.2pl.INP may  SUBJ  him  visit.2.pl.PNP 

If  you want  you can / may  visit him. 
b.  Boro   na  episkeftho  ton Pavlo? 
 Can.1sg.INP  SUBJ  visit.1pl.PNP the Paul 

May / Can I  visit Paul? 
c.  Boris   na  klisis   to  parathiro? 

Can.2sg.INP  SUBJ close.2sg.PNP the  window 
Can you  close the window? 

 
When in third person singular bori ‘may/can’ it expresses ability, possibility, 

permission or concession, for example: 
 
(8)  a.  O Pavlos  bori    na  taksidhepsi  avrio 

The Paul  may/can.3sg.INP  SUBJ travel.3sg.PNP tomorrow 
i. It is possible that …    possibility 
ii. Pavlos is able to …    ability 
iii. Pavlos is permitted to …    permission 
 

Impersonal verb prepi ‘must/should’ conveys necessity, for example: 
 

(9)  a.  Prepi  na  milisume 
Must.3sg.INP  SUBJ  talk.1pl.PNP 
We have to / should talk. 

 
The functional heterogeneity of imperatives in Greek but also in other languages 

(see Schmerling 1982, Kaufmann 2012, among others) is impressive, and varies 
between a universal (order, obligation, etc.) and an existential quantification (wish, 
request, advice, etc.). Imperatives in Greek are expressed only in 2nd singular and 
plural person with the respective imperative verbal suffixes at the end of the verb root, 
for example: 

 
(10)  a.  Katev – a  kato  amesos!    order

Get.2sg.PP  down  right away 
Get down right away! 

b.  El – a   kata  tis  pende    permission
Come.2sg.PP around  the  five 
Come around five. 
c.  Par – te  ena sokolataki   suggestion/invitation
 Take.2pl.PP  one chocolate 

Have a bar of chocolate 
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3.2 No generalized pattern 
 
Greek data in this section provide counterarguments to dynamic and modal theories. I 
will focus on a set of minimal pairs that show where and why imperatives and deontic 
modality differ.  
 
 
3.2.1 Truth State

The propositional status of imperatives and deontic propositions is different. While 
both kinds of propositions involve truth state, imperatives assert the truth and deontic 
modal propositions evaluate the truth, for example: 
 
(11)  a.  # Eksafanisu apo brosta mu! Ala min to kanis. Truth Assertion  

b.  # Get out of my sight! But don’t do it. 
 
Using an imperative proposition the speaker asserts the truth of a necessity or 

permission and this is why imperatives disallow commitment inconsistencies on the 
part of a speaker and become infelicitous in context when they are negated.  

On the contrary, when we use a deontic modal expression a speaker assess the 
degree of the truth of a necessity or permission. Thus, a deontic modal expression can 
be negated with no contradiction as a result, for example: 

 
(12) c.  Prepi na zitisis sighnomi apo to filo su (epidhi skotoses ti ghata tu)  

ala min to kanis!     Truth Evaluation  
d. You must apologize to your friend (because you killed his cat)  

but don’t do it! 
 

 
3.2.2 Commitment to realization
 
When I utter an expression with a deontic modal of the form prepi na ‘I must ’ I am 
not expressing any commitment to  and I might also very well believe that dhen 
prepi na  ‘I won’t ’. What I convey with any type of deontic modality and 
imperative as well is a goal, an ideal that is required by some social or personal norm 
to be achieved. However, acknowledging a norm is completely different from actually 
submitting to it and actualizing it. Nothing commits me or any participant to its truth. 
Thus, imperatives and deontic modal verbs are non-veridical. Non-veridicality (see 
Giannakidou 1998) is the concept indicating that a certain situation or action is not 
known to commit the speaker and/or the addressee to its realization; more formally: A 
proposition is non-veridical if and only if it does not entail or presuppose that p is true 
in some individual’s deontic model MD(x), for example: 
 
(13)  a.  Eksafanisu apo brosta mu!     Tha eksafanistis sighura 

Get out of my sight!   You will in fact get out of my 
sight 

b.  Prepi na zitisis sighnomi    Tha zitisis signomi sighura 
You must apologize     You will in fact apologize 
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3.2.3 Speaker’s ordering source
 
The ordering source is one of the parameters in interpreting modality. Ordering source 
g(w) determines what is an obligation or permission and orders the worlds in the 
modal base f(w) with respect to the set of propositions that are either obligatory or 
permissible (Kratzer 1981, 1991). According to Kratzer, the ordering source of modal 
propositions in general is contextual. This constraint delimits the set of possible 
permutations within the ordering source. Thus a contextual ordering source yields to a 
contradiction, see example with deontic modals, when the modal base is ordered in 
multiple ways. The case of imperatives is different. The ordering source depends on 
the speaker; meaning that the ordering permutations on the modal base depend on the 
speaker, and this is why there is no contradiction when using an imperative 
proposition. Let’s see the next example:  
 
 (14) a.  Stripse aristera. Stripse deksia. De me endiaferi! 
  Take a left. Take a right. I don’t care! 
 b. # Prepi na pas aristera. Prepi na pas deksia. De me endiaferi! 
  # You should go left. You should go right. I don’t care! 
 c.  # Boris na pas aristera. Boris na pas deksia. De me endiaferi! 

# You may go left. You may go right. I don’t care! 
 
 
3.2.4 Time 
 
Contrary to deontic modal expressions imperatives are non-past oriented. Consider 
the following example where an order or suggestion cannot be issued in a past 
interval.  
 
(15)  a.  Kinonise tin Kiriaki! 

Receive communion on Sunday! 
b.  # Kinonise htes! 

# Receive communion yesterday! 
c.  Eprepe na imaste nistiki ghia na kinonisume (ke akoma prepi) 

We should have fasted so we receive communion (and we still have to) 
d.  Borusame na imaste nistiki ghia na kinonisume (ke akoma borume) 

We were permitted / allowed to fast so we receive communion  
(and we still are) 

 
 
3.2.5 Performativity & modal force 
 
Imperatives do not have a predetermined modal force (see Portner, Kaufmann, among 
others). Those imperatives that convey obligations are universal quantifiers and those 
that grant permission are existential quantifiers. On the contrary, Greek and English 
modal verbs likewise lexically encode modal force as either existential quantification 
in bori ‘may / can’ or universal quantification in prepi ‘must’ over possible worlds:  
 
(16)  a. Stripste aristera!    …as a direction  or suggestion  
  Take a left turn! 
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 b. i. # Borite () / Prepi () na stripsete aristera  
      You # can / must take a left turn.  

…as a direction by a driving instructor 
ii. Borite / # Prepi na stripsete aristera  

                              You can / # must take a left turn. 
…as a suggestion on a trip 

 
 

3.2.6 Perfomativity vs. modality 
 
Performativity does not entail deontic modality and modality does not entail 
performativity. Issuing an imperative does not mean that there is in fact a norm under 
which an order has been licensed, for example: 
 
(17) a. Pighene sto dhiaolo       # Ise ipohreomenos na pas sto djaolo 
  Go to hell     # You are obligated to go to hell 

 
In the same line, expressing a deontic modal expression does not mean that the 

speaker issues an order, although there might be a norm under which the deontic 
modal expression was uttered, for example: 

 
b.  Prepi na djavasis to mathima su      Djavase to mathima su     
 You have to do your homework     Do your homework 

 
The relation between an imperative and the respective normative concept is 

established when the person issuing an order has the acknowledged authority to do so 
(see Kaufmann 2012, Staraki 2013 for Greek). Otherwise, the performativity of 
imperatives and deontic modality lacks the efficiency to perform effectively among 
participants. Thus, the performative uses of deontic modal verbs and imperatives are 
the result of pragmatic factors-presuppositions and not part of their semantic set up. 
 
 
4. Semantics: underquantification, deontic model, non-veridicality and 
performativeness   
 
The analysis of imperatives and deontic modals I propose here is based on two levels. 
There is a descriptive use level which involves the semantic components that should 
be taken into account and a performative use level which is about all those pragmatic, 
contextual factors involved in the interpretation.  
 
 
4.1 Underquantification 
 
For the descriptive level I use a modified parameters set. I consider modal base as the 
set of propositions that form the basis of truth evaluation. Those propositions might be 
a set of norms, expectations, desires or a set of goals. Modal base is that set of 
propositions that form the basis of truth evaluation, and modal force is the result of 
the truth evaluation on the modal base. Thus, there is a direct connection between 
modal base and modal force; the first parameter determines what the kind of the 
second parameters will be.   
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Now, the modal force, universal or existential quantifier, is predetermined for 
deontic modals.  Deontic prepi ‘have / should to’ is a universal quantifier that is to say 
that a deontically necessary action is true for every possible world. On the other hand 
bori ‘may/might’ is existential which means that a deontically permissible action is 
true in at least one possible world. For imperatives, I propose that their modal base is 
underquantified which means it’s not either universal or existential by default, and it 
is not ambiguous. Imperatives have a non-partitioned quantificational domain. In 
other words, their modal base is non-partitioned till the moment the speaker crucial 
decision which I will be explaining soon.  
MODAL FORCE:    BORI      
     PREPI      
     IMPERATIVES   Underquantified 

To partition a domain of quantification, I employ a speaker’s ordering source 
which selects a subset of the set of propositions, the modal base on which the 
quantifier will quantify over:  
ORDERING SOURCE:  BORI     Contextual 
     PREPI     Contextual 
     IMPERATIVES  Speaker dependant  
Definition 1.1 Quantificational Domain.  If the modal base f(w)  is the set of all 
propositions, then a quantificational domain DQ is the subset of a modal base f(w) 

selected by the speaker’s ordering source g agentive, formally: 
DQ = DQ [DQ  ( f(w))  (g agentive (DQ))  Q( f(w)), g agentive )] 

Where DQ = Quantificational Domain 
The quantificational domain is the set of all those things that one might be talking 

about. In imperatives speaker restricts that domain according to what (s)he want to 
issue, may that be an order,  a wish or a desired goal. Imperatives represent the 
speaker’s subjective commitment to the truth assertion of a proposition uttered. This 
leads us to the next definition which clarifies how a quantificational domain is 
restricted.  
Definition 1.2 Existential Quantification. If there are at least some deontically 
possible worlds then the domain of quantification is existentially quantified. 

If DQ < (f(w)  g agentive) then DQ is existentially quantified 
If the speaker according to his/her goals restricts the quantificational domain to 

some deontically possible worlds then the imperative is translated as a wish or a 
desire. For example, consider stripse aristera ‘Take a left’ when this is aimed as an 
advice. More formally this is interpreted as: It is true that there is at least one 
deontically possible world where stripse aristera ‘Take a left’ is true. Imperatives in 
this case do not have the rigidness of an order.  
Definition 1.3 Universal Quantification. If the domain of quantification then the 
domain of quantification overlaps with the set of all deontically possible worlds then 
it is universally quantified. 

If DQ = (f(w)  g agentive) then DQ is universally quantified  
If the speaker according to his/her goals equates the quantificational domain to all 

deontically possible worlds then the imperative is an order. For example, consider 
again stripse aristera ‘Take a left’ when this is uttered by some sort of authority such 
as a driving instructor. More formally this would be interpreted as: It is true that 
stripse aristera ‘Take a left’ in all deontically possible worlds is true. Imperatives in 
this case are considered a norm that should be followed strictly.  
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4.2 Non-veridicality 
 
Non-veridicality (see Giannakidou 1998) guarantees a situation or action p does not 
commit the speaker and/or the addressee to the realization of p. This property of 
imperatives and deontic modal verbs prepi ‘have to’ and bori ‘may’ that I illustrated 
in section 3.2.2 eliminates the need of uttering an imperative and considering it 
successful when both speaker and addressee are committed to the realization of what  
was issued (contra Portner 2007, Ninan 2005). Non-veridicality, on the contrary, 
describes effectively the non-commitment characteristic of imperatives and deontic 
modal verbs’ alike, for example:  
(18) A propositional operator F is veridical iff Fp entails or presupposes that p is 

true in some individual’s epistemic model ME(x); otherwise F is nonveridical. 
 
 
4.3 Deontic model of an individual 
 
The frame of one’s norms, goals and desires in the world, how one views and 
considers world is provided by his/her class of deontically accessible worlds. This set 
of standards consist the deontic model of an individual. Formally, we interpret them 
as all those deontically possible worlds that have to be or should be for all an 
individual conforms with or aims to. These worlds’ truth is assessed in a deontic 
model which represents the deontic state of a speaker, formally: 
Definition 1.4 Deontic Model of an individual   (Staraki 2013) 
A deontic model of an individual x, MD(x), is a set of worlds w’ accessible from a 
world w, compatible with x’s desires, norms and/or goals in w. 
 
(19) Truth in a Deontic Model    

i. A proposition p is true in a deontic model MD(x) if MD(x)  p 
 w [wMD(x)  w  w’.p (w’)] 
 
The first part involves all those propositions in the individual’s deontic model 

MD(x) that should be true in his/ her world according to his/her standards.  
 
ii. A proposition p is false in an deontic model MD(x) if MD(x)  p 
  w [w MD(x)  w  w’.p (w’)] 
 
The second part involves all those propositions in the individual’s deontic 

model MD(x) that that are not true in his/ her world according to his/her standards. In 
other words, all those things that are not part of the normative set in his/her world.  
 
 
4.4 Performativeness 
 
The set of parameters of performative use are described in this section. A deontic 
modal expression of the form M performs a speech act when two conditions are met: 
(1) the issuer or a speaker granted the authority to fill in for the issuer addresses in 2nd 
person the target (addressee) of the proposition M and calls the target of the 
proposition to take a particular action under a normative concept, and (2) the state of 
affairs of the form M should not be obtained at the time of issuing M, but rather be 
an unfolding action. 
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The performativeness of imperatives depends on a slightly different set of 
presuppositions: (1) the issuer or a speaker granted the authority to fill in for the 
issuer addresses in 2nd person the target (addressee) of the proposition IMP and calls 
the target of the proposition to take a particular action, (2) the issuer is consistent with 
the ordering source g that determines what is an obligation or permission and orders 
the worlds in the modal base f(w) with respect to the set of propositions that are 
either obligatory or permissible according to him/her (issuer), and returns the worlds 
that are at least as close to the ideal determined by the issuer, and (3) the state of 
affairs of the proposition IMP, are expected to be obtained in a non-past interval. 
 
 
5. Conclusion 
 
First, I introduced the concept of underquantification in analyzing imperatives so we 
are able to capture the meaning of an imperative proposition without posing 
ambiguity. With underquantification we treat modal base as a non-partitioned 
quantificational domain QD on which the speaker has a crucial role. The modal base, 
the set of propositions related to how things should be will be partitioned according to 
speaker’s restrictions and goals. This is translated formally as the speaker’s ordering 
source. Second, I showed that deontic modality and imperatives are non-veridical 
propositions; in other words, the participants involved are not committed towards the 
deontic or imperative proposition.  They are not committed to the realization of what 
they describe. This is, to the best of my knowledge, a novel observation as one of the 
main characteristics of modality in general. Another contribution of this paper is that, 
the semantic components of modal interpretation and imperatives can be affected by 
pragmatic factors. More specifically, I showed that, imperatives are a speaker-
oriented and direct performative expression, while deontic modal expressions are 
context-oriented, direct or indirect and by speaker’s choice performative.  
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Abstract 
 
This paper sets out the key requirements for effective use of Text to Speech (TtS) 
synthesis in automated spoken dialogue systems. It identifies basic shortcomings of 
current TtS systems in human-machine, task oriented Greek dialogues. It further 
verifies and completes phonological descriptions of Greek prosody with regards to the 
specific genre, focusing particularly on list structures. Finally, it takes a first step 
towards proposing a pragmatically motivated annotation schema that could help 
achieve a more accurate prosody specification and consequently a more natural TtS 
rendition. 
 
Keywords: TtS, list intonation, prosody, concept to speech synthesis 
 
 
1. Introduction 
 
Despite the high cost of voice talents, studio time, and the occasional rigidity of pre-
recorded, pre-determined scripts, the vast majority of commercial automated spoken 
dialogue systems resort to pre-recorded acted prompts, instead of using Text to 
Speech (TtS), as a result of inadequate performance of current TtS systems. An 
important source of errors is inappropriate intonation. Most generic TtS systems are 
trained on neutral, read speech databases, which both differ in style and lack 
pragmatic events often occurring in the dialogue (Syrdal & Kim 2008). Furthermore, 
TtS  systems (Fellbaum & Kouroupetroglou 2008) typically do not take various 
important aspects of context into account, which have been shown to greatly affect 
prosody (Büring 2007, 2010, Baltazani 2006, among many others). 

On the other hand, automated dialogue systems (cf. Figure 1) could readily provide 
the TtS  module with a much richer, context-aware input than plain text to be rendered 
to speech (Xydas et al. 2003a). As part of a Concept to Speech (CtS) synthesis 
process (Young & Fallside 1979, Taylor 2000, McKeown & Pan 2000, Xydas et al. 
2003b), the input to the synthesizer could also include important, error free linguistic 
information regarding the structure and the context of the utterance, effectively 
guiding its prosodic rendition. This information could range from e.g. part of speech 
information and syntax role to pragmatic events such as dialogue acts and focusing 
(Xydas et al. 2004, 2005, Spiliotopoulos et al. 2008) 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1604-1620. Rhodes: University of the Aegean.
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Figure 1: An automated dialogue system's main components (Automated Speech Recognition, Natural 
Language Understanding, Dialogue Manager, Language Generation and Text to Speech). Figure 
adapted from Stavropoulou et al. (2010). 

 

 
This study takes a closer look into the exact requirements posed by the use of TtS 

in spoken dialogue systems. More specifically, it aims to address the following 
questions: 

 
a) Which linguistic structures are most commonly used in automated dialogue 

systems in human computer interaction? How are these structures prosodically 
realized? 

b) To what extent are these structures already effectively handled by current TtS 
synthesizers? 
 

Answering the above questions can guide the specifications for both the extra 
linguistic information that is required as additional input to the synthesizer, as well as 
the content of the corpora used for training and developing TtS systems; ultimately 
this would lead to more natural output and effective use of TtS modules in automated 
spoken dialogue systems. 

Accordingly, this paper presents the results of a linguistic analysis of automated 
dialogue system prompts focusing on the sentence type. Each type is mapped to 
respective prosodic realizations, and three state of the art Greek TtS synthesizers are 
evaluated with regards to each sentence type. 

In the following sections we first outline the methodology followed (Section 2). 
Distribution analysis of sentence types in the particular genre is presented in Section 
3. The results of the prosodic analysis of the most frequently occurring sentence types 
are presented in Section 4. Particular emphasis is placed on the analysis of list 
structures in Greek polars, which to our knowledge have not been systematically 
analyzed before. Section 5 presents the results of TtS system evaluation. Final section 
elaborates on key findings and presents a preliminary version of a pragmatic 
annotation schema that could enable effective data driven or rule based prosody 
prediction. 
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Context generation 
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2. Methodology 

2.1 System prompt analysis
 
We examined the system prompts (i.e. system utterances) of six typical commercial 
Greek automated dialogue systems, in order to identify the most commonly used 
sentence types and dialogue acts1. The systems were task oriented, ranging from 
ticketing services to banking and customer care services, and were both Directed 
Dialogue and Natural Language Understanding (NLU) systems (cf. Table 1). Task 
oriented dialogue systems were deemed most appropriate for our analysis, as they a) 
constitute the predominant type of dialogue systems in industry and b) the constrained 
structure of the task is optimal for unambiguous identification of context and 
information structure.  
 
Table 1: Distribution of prompts per application and system type 
Application Application Domain System Type No of Prompts 

 Α Ticketing Directed Dialogue 103 

Β Banking Info / Transactions Directed Dialogue 99 

C Info on mobile telephony 
products 

Directed Dialogue 124 

D Mobile Telephony Shop 
Representatives Customer Care 

NLU 253 

E Mobile Telephony Customer 
Care 

NLU 433 

F Landline and Internet Customer 
Care 

NLU 237 

 
Both directed dialogue and NLU systems were included, to ensure that potential 

differences in the prompts of each system type are accounted for. Typically, directed 
dialogue systems use more directive, rigid, menu-like prompts, while NLU systems 
make use of open-ended questions (e.g. "How may I help you?") and more natural, 
"human-like" prompts as well. 

The following eight sentence types were used for the analysis: 1) Declaratives-
Plain, 2) Declaratives-Lists, 3) Declaratives-Negation, 4) Polars-Plain, 5) Polars-Lists, 
6) Wh-Questions, 7) Imperatives-Plain, 8) Imperatives-Lists. Examples for each type 
are presented in Table 2. 

The non-standard types involving lists, namely "Declarative - Lists", "Polars - 
Lists" and "Imperatives - Lists", were included as distinct sentence types, because of 
the wide distribution and importance of lists in the particular genre. For the purposes 
of this study, lists are defined as sequences of two or more constituents of the same 
type, the last of which is typically introduced with the operator "or". 
 
 
 
 

                                                            
1 Analysis of dialogue acts is beyond the scope of this paper and will therefore not be attempted; we 
will present results on sentence type alone. 
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Table 2: Examples of sentence types 
Sentence Type  Examples  

Declaratives – Plain  Η αίτησή σας βρίσκεται στο στάδιο ελέγχου.  
Your application is being processed. 

Declaratives – Lists  Μπορείτε να ζητήσετε γενικές πληροφορίες, στοιχεία λογαριασμού ή 
υπόλοιπο χρήσης.  
You can ask for general information, billing information or free 
credit. 

Declaratives - Negation  Ο αριθμός αυτός δεν υπάρχει στη βάση.  
The phone number is not in our database. 

Polars - Plain  Ενδιαφέρεστε για θέματα λογαριασμών;  
Are you interesting in billing information? 

Polars – Lists (exclusive OR)  Πρόκειται για συνδρομή συμβολαίου, ασύρματο ίντερνετ ή 
καρτοκινητό;  
Are you interested in a postpaid contract, prepaid or mobile internet? 

Wh-Questions  Πού θέλετε να ταξιδέψετε;  
Where would you like to travel? 

Imperatives – Plain  Προχωρήστε σε έκδοση χειρόγραφων αποδείξεων.  
Proceed to issue handwritten receipts. 

Imperatives – Lists  Πείτε το όνομα του πλοίου, το όνομα του λιμανιού ή το δρομολόγιο 
που σας ενδιαφέρει.  
Tell me the name of the ship, the name of the port or the route you 
are interested in. 

 
 
2.2 Prosodic analysis 
 
Next we analyzed how system prompts corresponding to the identified linguistic 
structures were prosodically produced by 4 experienced female actors. The analysis 
was based on GRToBI (Arvaniti & Baltazani 2005), and had a twofold aim: 
 

a) To validate existing descriptions of Greek phonology with respect to this 
specific genre and style. 

b) To identify and phonologically describe structures that have not yet been 
extensively described. 

  
Prompts had been recorded under the supervision of an expert linguist specializing 

in spoken dialogue interfaces and actor coaching. Actors were provided with written 
scripts/scenarios, where each prompt was placed in the intended context. Recordings 
were conducted in a sound proof booth. Audio signal was digitized at 44100 Hz using 
16-bit samples. Waveform analysis was performed in Praat (Boersma & Weenink 
2005). 382 utterances were analyzed in total. Their distribution per sentence type is 
shown in Table 3. 

2.3 Evaluation 
 
Last, we compared the acted prompts to the corresponding output of 3 state of the art 
Greek TtS systems. The TtS synthesizers evaluated were: Loquendo 7 
(Artemis/Afroditi), Vocalizer 5 (Melina) and Acapela 9 (Dimitris). The comparison 
was made on the basis of 32 utterances (4 utterances per sentence type; 8 sentence 
types). The evaluation was performed by an expert linguist. TtS productions were 
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compared to the corresponding acted prompts, and each production was categorized 
as acceptable or not acceptable. Care was taken to ensure that input from previous 
preprocessing stages (e.g. word pronunciation specification) was error free. 

Section 3 presents the results of the distribution analysis, section 4 the results of 
the prosodic analysis and section 5 presents the evaluation results. 
 
Table 3: Distribution of sentence types produced by each actor 
  Actor Α Actor Β Actor C Actor D Total 
Declaratives – Plain 7 9 17 23 56 

Declaratives – Lists  3 2 1 17 23 

Declaratives - Negation  8 10 8 16 42 

Declaratives - Total  18 21 26 56 121 

Polars - Plain 2 22 9 43 76 

Polars - Lists 7 8 16 36 67 

Polars-Total  11 32 26 81 150 

Wh-Questions 13 6 5 10 34 

Imperatives-Plain 10 10 16 29 65 

Imperatives-Lists 7 0 6 6 19 

Imperatives-Total  17 10 22 35 84 

Utterances ‐ Total  57 67 78 180 382 

 
 
3. Distribution of sentence types 
 
Figure 2 presents the distribution of sentence types for the six applications examined. 
As shown in figure 2, there was a high percentage of questions and imperatives (38% 
and 23% respectively). In NLU systems the percentage of questions was even higher 
amounting to 45%. There was also a high percentage of list structures (18%), which 
we would normally not expect to find in most genres. In fact, the distribution of 
sentence types poses certain requirements on the content of the speech databases used 
for developing the TtS system, and these requirements are typically not met in the 
read speech databases used for developing generic synthesizers. Finally, it should be 
noted that there were also cases of non default early focus position, which typically 
triggers the deaccenting of material following the focused word. Such structures 
require that the TtS systems utilize contextual information in order to be able to 
produce appropriate, context sensitive intonation contours. 
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Figure 2: Distribution of sentence types corresponding to automated dialogue system prompts. 

 

 
 
4. Prosodic analysis results 
 
The prosodic analysis results, in most cases, confirm previous descriptions of the 
phonological melody of declaratives, negation, polar questions and wh-questions 
(Arvaniti & Baltazani 2005, Arvaniti 2007). Furthermore, our analysis revealed 
consistency in the realization of list structures in Greek, which – to our knowledge – 
have not yet been systematically described.  
 
 
4.1 Declaratives and imperatives
 
Declaratives and imperatives were associated with similar contours and are thus 
presented together. More specifically, both sentence types were produced with a final 
L-L% phrase/boundary tone combination. Nuclear pitch accents varied between H*, 
H*+L and L+H*, with H* being the most common one (45,57% and 52.63% for 
declaratives and imperatives respectively). Whilst no obvious structural differences 
appeared to affect the choice between the H* and H*+L accents, the L+H* accent was 
consistently linked to non final, early focus position. The above are in accordance 
with the observations in Arvaniti & Baltazani (2005), where the H*+L accent is 
associated with paralinguistic events and the L+H* with narrow focus, as well as 
Stavropoulou (2013), where sentence initial focus is shown to consistently carry a 
L+H* accent. 
 
 
4.1.1 Lists in declaratives and imperatives 
 
As expected, list structures posed strong constraints on the prosodic phrasing of the 
utterance. In particular, each list item triggered an intonational phrase boundary to its 
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right, and was typically produced within its own intonational phrase. The initial list 
item typically but not always introduced a boundary to its left, while the operator "or" 
was also in some cases produced as a separate intonational phrase. The latter 
constitutes an arguably clear indication of an over-enunciating, emphatic speech style, 
which is characteristic of the specific genre. 

Overall, there were two main strategies for the realization of lists in declaratives 
and imperatives (cf. figures 3 and 4): 

 
a) All non final elements were realized with a high boundary (L-H%, H-H%, L-

!H%), while the last element was realized with a low boundary (L-L%). This 
strategy was the most frequent one (74%). 

b) Both final and non final elements ended in a low boundary (L-L%). 
 
Figure 3: Lists in declaratives; non final list elements are produced with a high edge tone. Note also 
that the functional word "or" is prosodically marked, produced within its own intonational phrase. 

 
 
Figure 4: Lists in declaratives; non final list elements are delimited by a low boundary tone. 
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4.1.2 Negation 
 
Our analysis mostly confirms the results of previous studies (Arvaniti & Baltazani, 
2005, Baltazani 2002, 2006) on negation. In 81% of negative declaratives, focus was 
placed on the negation particle /ðen/, which accordingly carried the nuclear pitch 
accent, while the subsequent phrase was deaccented. The most commonly used NPA 
was the L*+H accent followed by the L+H* accent (64,7% and 35,3% respectively). 
Negative declaratives ended with a L-!H% edge tone or more frequently with a  L-L% 
one (72,4% and 18,6% respectively).  

Contrary to what has been shown in previous literature, deaccenting of elements 
following the negation particle did not always result in the complete elimination of 
pitch accents in the post nuclear domain. In contrast, we found instances of reduced 
pitch accents surfacing in the post nuclear domain, corresponding to a bitonal L+!H* 
accent produced within a compressed pitch range. Figure 5 illustrates a L+!H* post 
nuclear accent following the focused negation particle ("δεν"). The post nuclear 
accent is aligned with the word /pera'zmenes/ ("past"). The example corresponds to a 
case of free second occurrence focus (Büring 2006, Beaver et al. 2007), where the 
word /pera'zmenes/ is given and contrasted to other alternatives made available from 
the discourse context (i.e. past dates are contrasted to future dates). 
 
Figure 5: An example of post nuclear accent in negatives. The post nuclear accent aligns with the word 
"past" (/pera'zmenes/). The speaker states that there is no information available on past dates (as 
opposed to future dates). 

 
 
 
4.2 Wh-Questions 
 
The Wh-Question contour was similar to the one used for negation. The NPA was - in 
this case - associated with the wh-operator and the subsequent phrase was deaccented. 
As with negation, the NPAs used were the L*+H and L+H* with the former being the 
most frequent one (76,7% and 23,3%). Utterances ended in a L-L% or L-!H% 
boundary (57,6% and 42,4% respectively). Finally, instances of reduced post-nuclear 
L+!H* accents were reported in the case of Wh-Questions as well (Figure 6). 
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4.3 Polars 
 
The typical melodies for polar questions were: a) a L* NPA followed by a !H-L% 
phrase/boundary tone combination (66,7%), and b) a L* NPA followed by a H-L% 
tone (33,3%)2. In our corpus the non downstepped H-L% tone combination occurred 
in cases of early focus, in which the low NPA occurred early in the utterance allowing 
for more "space" for the canonical realization of the high (H-) phrase tone. 
 
Figure 6: Wh-question contour. The NPA aligns with the wh-word "τι". However, there is a clear post 
nuclear accent on the word "specifically" (/siqekRi'mena/). The utterance is intended as a clarification 
question to vague user responses regarding landline phones ("what specifically would you request 
about..."). 

 
 
Figure 7: Early focus in polar questions. The L* aligns with the word "new" (/nea/) providing more 
space for the canonical realization of the H- phrase tone. Note that the phrase tone aligns with the last 
accented syllable if available - that is in cases of early focus where the subsequent material does not 
carry sentence stress. 

 
 

                                                            
2 This is in accordance with previous studies on polar question intonation (Baltazani & Jun 1999, 
Arvaniti et al. 2006, Arvaniti 2009), which describe the polar question tune as consisting of a low pitch 
accent on the focused word followed by a rise and fall associated with the edge of the utterance. There 
is still no consensus on the exact nature and representation of this edge movement. Further discussion 
is beyond the scope of this paper, and the interested reader is referred to Arvaniti (2007) for an in depth 
analysis. 
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4.3.1 Polars - lists (exclusive or) 
 
In lists in polar questions, the NPA was consistently aligned with the operator "or", 
which introduces the final list element. The rest of the phrase was deaccented, ending 
in a L-L% (55,2%) or a L-!H% (44,8%). The most frequent pitch accent associated 
with the "or" operator was the L*+H  accent (67,2%), while a L+H* accent was used 
in all remaining instances (32,8%). Both final and non final list elements were 
produced within their own intonational phrase. Non final elements were realized with 
a high boundary tone (H-H% (28,6%) and L-!H% (1,6%)) or - more frequently - with 
a polar question melody ending in H-L% (26,79%) or !H-L% (41,07%). Overall, there 
were two main strategies for the realization of lists in polars: 
 

1. Non final list elements were realized with a polar question melody; the final 
element ended in a L-L% or L-!H%% and the nuclear pitch accent aligned 
with the “or” particle (69,8%). An example of this strategy is given in figure 8. 

2. Non final list elements were realized with a high boundary; the final element 
ended in a L-L% or L-!H% and the nuclear pitch accent aligned with the “or” 
particle (30,2%). An example of this strategy is given in figure 9. 
 

Figure 8: Lists in polars (exclusive or); non final elements produced with a polar question melody. 

 
 
Figure 9: Lists in polars; non final elements are demarcated by a high boundary. 
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The second strategy was mostly employed by actor C, who, however, consistently 
resorted to the polar question melody (first strategy) in cases of early focus. In 
general, the H-H% mid-utterance boundary tone mostly occurred in cases of lists 
consisting of only two elements. Tables 4 and 5 present the detailed distribution of 
melodies for non final and final elements respectively. Furthermore, as with wh-
questions and negation, instances of pitch accents were observed in the post focal 
domain, following the "or" operator, and produced with a compressed pitch range  
(Figure 10). 
 
Table 4: Distribution of phonological melodies for non final list elements in polars 
  L* H-L% L* !H-L L*+H H-H% L* H-H% L+!H* L-H% 
Actor A 7 0 1 1 1 

Actor B 7 4 3 0 1 

Actor C 6 0 5 15 0 

Actor D 10 42 3 4 0 

TOTAL 30 46 12 20 2 

TOTAL % 27.93% 41.44% 10.81% 18.02% 1.80% 

 
Table 5: Distribution of phonological melodies for final list elements in polars 
  L+H* L-L% L*+H L-L% L+H* L-!H% L*+H L-!H% 
Actor A 4 3 0 0 

Actor B 0 0 0 8 

Actor C 13 3 0 0 

Actor D 4 10 2 20 

TOTAL 21 16 2 28 

TOTAL % 31.34% 23.88% 2.99% 41.79% 

 
On a final note, it should be made clear that both realization strategies described 

above apply in the case of the exclusive "or" operator alone. It is therefore important 
to distinguish between the two different uses (exclusive and inclusive) of the “or” 
operator, as they: a) elicit different possible answers, b) have distinct prosodic 
realizations. 

More specifically, in the case of exclusive "or" the interlocutor is prompted to 
choose only one list element. In the case of inclusive "or" the interlocutor may choose 
one element or both. Examples (1a) and (1b) illustrate the difference. In (1a) ‒ 
exclusive or ‒ the only acceptable responses are "activation" or "replacement". In (1b) 
the most likely response is "yes/no". 
 
(1a) S: Are you interested in replacing or activating your sim card? 
 U: Activating it. 
(1b) S: Are you interested in replacing or activating your sim card? 
 U: Yes / Replacing it, yes. 
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Furthermore inclusive "or" is produced with a typical polar melody question (L* 
!H-L%) contrary to exclusive "or", in which case the NPA is aligned with the operator 
and the phrase ends with a L-L% or L-!H% boundary (Cf. figures 8 and 11). 
 
Figure 10: Post nuclear pitch accents in lists in polars (Do you already have an active connection OR 
are you interested in a NEW one?). 

 
 
Figure 11: Inclusive "or" 

 
 

It should be noted that the distinction between exclusive and inclusive "or" made 
here does not correspond to the prototypical sense of the logical disjunction. In 
contrast, it is primarily pragmatically determined, in the sense that the two different 
structures refer to distinct discourse models constructed by the interlocutors. To take 
an example, in the sentence "Are you interested in activating or deactivating the 
service?" the arguments "activate" and "deactivate" are logically mutually exclusive 
(one can do the one or the other, but not both). Therefore, this instance would 
correspond to the exclusive logical "or". Pragmatically, though, when the above 
sentence is uttered with a simple polar melody intonation, the two arguments are in 
fact equated to a single argument, a unary set. In this sense, the syntactic list structure 
is actually - from a pragmatically motivated point of view - a "pseudolist", as the two 
elements are considered as one with regards to the dialogue and the requirements of 
the task at hand. 
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5. TtS evaluation results 
 
In general all three TtS systems were successful at rendering plain declaratives, 
imperatives and lists in imperatives and declaratives (when provided with appropriate 
punctuation). 

With regards to polar questions, only one system produced three out of four 
examples with appropriate polar intonation. The rest of the systems produced polars 
with a high boundary tone similar to the one used for the continuation rise contour. 

All systems failed to produce appropriate, grammatically acceptable melodies for 
negation, wh-questions and lists in polars. More specifically, they all failed to 
deaccent the material following the respective operator (negation, wh, or operator). 
Figure 12 illustrates the ill formed contour. 

Finally, no system could deduce and handle non default, early focus position. 
 
Figure 12: Example of ill formed TtS rendition. Dotted lines represent the F0 contour generated by the 
TtS system. Solid lines represent a reference contour produced by a voice actor. Note for example the 
L*+H accent on the word /'tmima/ ("τμήμα") which should have been deaccented. 

 
  
 
6. Discussion and conclusions 
 
Distribution of sentence types in automated spoken dialogue systems revealed a 
significant percentage of structures (a comparatively high frequency of questions, 
imperatives, list structuresn and structures with early focus position), which are not 
common in generic corpora that are normally used for developing databases for 
building speech synthesizers. TtS evaluation results confirmed this divergence, as all 
systems failed to generate acceptable contours for wh-questions, lists in polars, and 
negation, in which case focus is typically associated with non-final position. 

On the other hand, the distribution of sentence types was in line with both the 
nature of task oriented dialogues in general, and human-machine dialogues in 
particular, where the automated system typically initiates the dialogue, asking 
questions or providing options for the user to choose from, in order to collaboratively 
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fulfill a task. It is therefore important to take into account the exact nature of the 
domain and the application when designing the recordings database for developing 
the Test to Speech system (Black 2006). For automated dialogue systems, it is 
important to ensure sufficient coverage for prosodic events related to list structures, 
questions and non default focus placement among others. 

The latter applies to the development of the prosodic module as well, regardless 
whether simple rule based or data driven techniques are used. The prosodic analysis 
results may provide insight into the rules and features that could be used for prosodic 
modeling. In addition to the requirements regarding basic sentence types, at minimum 
we need to further account for: a) information structure partition and non default 
focus position, b) list structures and exclusive and inclusive “or”.  

Lists in particular were shown to consistently associate with specific realization 
strategies. It is argued that this consistency, this regularity in their production is due to 
the strong need for recognizing list structures as means for effective turn taking and 
conversational sequencing (Selting 2007). As a rule, the prosodic pattern commonly 
highlights the distinction between final and non final elements. Non final elements are 
realized with similar, "parallel" contours, which most of the times contrast with the 
tune of the final element, which so denotes the closure of the list. 

Furthermore the distinction between exclusive and inclusive "or" was shown to 
greatly influence the tune of the list question as well as the elicited responses, 
consequently affecting the flow of the dialogue and  the effectiveness of the 
interaction. 

It is also important to note that wh-questions, negation, and phrases introduced 
with the exclusive "or" share the same phonological properties. Taking this into 
account could reduce the necessary rules for prosody specification, features or number 
of adequate instances of the relevant prosodic events in the recordings database. 

Another interesting outcome of the prosodic analysis was the presence of pitch 
accents in the post nuclear domain. The possibility of post nuclear pitch accents is not 
accounted for in the initial autosegmental model of Beckman & Pierrehumbert (1986) 
where the nuclear pitch accent is defined as the last (leftmost or rightmost) accent in 
the phonological phrase, and so by definition the existence of post nuclear accents is 
ruled out. However, in our corpus post nuclear accents were reported in cases of 
emphasis and relative contrast, such as free second occurrence focus (cf. Section 
4.1.2). Our results are corroborated by other recent studies (Norcliffe & Jaeger 2005, 
Arvaniti 2009 on Greek polars) which also report instances of compressed post 
nuclear pitch accents, providing evidence that deaccenting does not involve a 
complete elimination of prominence in the post nuclear, post focal domain, but rather 
there are subtle phonetic variations cueing patterns of prominence, which should 
therefore be included in a grammar model of prosodic structure.  

The notions of focus domain, relative emphasis and contrast, as well as sentence 
types and dialogue acts are incorporated in the preliminary version of a pragmatic 
annotation schema illustrated in Figure 13. The highest level constituent is a dialogue 
turn, which is subsequently broken down into utterances and information structure 
domains (focus-background). Each word is associated with an emphasis level, and the 
word with the highest emphasis level in the focus domain carries the nuclear pitch 
accent. This meta-information is intended as input for the speech synthesizer guiding 
prosody specification. 
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Figure 13: Example pragmatic annotation schema; XML output for the sentence "Is it about a new 
connection, an existing one, or something else?" 
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Abstract 
 
In a complex process of foreign language learning it is of a crucial importance for any 
learner to learn, acquire and properly understand idiomatic phrases which are usually 
considered as the integral part of our daily communication. So far a few studies have 
been conducted in the field of Greek-Serbian phraseology. Therefore, the main objective 
of the paper is to give in general a comparative and quantitative analysis of Greek idioms 
and their translational equivalents in Serbian. We shall try to determine if and to which 
extent does exist intra-lingual analogy. Nowadays, without knowing and understanding 
cultural and historical background of many of Greek idiomatic expressions we are unable 
to properly comprehend their significance and use.  
 
Keywords: Modern Greek Language, Serbian, idioms, phraseology, translational 
equivalents 
 
 
1. Εισαγωγική θεώρηση 
 
Αναμφίβολα μπορεί να λεχθεί ότι ένας από τους πιο σημαντικούς παράγοντες στη μελέτη 
και ειδικότερα στην κατάκτηση των ξένων γλωσσών αφορά τόσο την ορθή κατανόηση 
των φρασεολογισμών όσο και την κατάλληλη απόδοσή τους από τη μητρική γλώσσα σε 
μια άλλη ή άλλες και το αντίστροφο. Το ζήτημα των φρασεολογισμών σε μια γλώσσα 
είναι από μόνο του εξαιρετικά περίπλοκο και ειδικότερα σε εκείνες τις περιπτώσεις, όταν 
σε μια σχετικά μικρής γεωγραφικής έκτασης περιοχή, όπως είναι η Βαλκανική 
χερσόνησος, μεγάλος αριθμός γλωσσών και συνεπώς και πολιτισμών συναντώνται με 
συνέπεια την άμεση αλληλεπίδρασή τους. Επίσης, διαφορές υπάρχουν αναφορικά με το 
τι σε κάποια γλώσσα μπορεί να θεωρηθεί ως φρασεολογισμός, από τη μια, ενώ από την 
άλλη σχετικά με τα κριτήρια για την κατηγοριοποίησή τους.  

Ίσως το πιο αντιπροσωπευτικό παράδειγμα για τα προαναφερθέντα, θα μπορούσε να 
αποτελέσει η σύγκριση μεταξύ των Ελληνικών και των Σερβικών, καθώς και των 
Ουγγρικών.  

1. Σύμφωνα με την εσωτερική τους δομή, η Ελληνική και η Σερβική συγκαταλέγονται 
στις αναλυτικές γλώσσες, πράγμα που σημαίνει ότι σε μεγαλύτερο βαθμό εντοπίζονται 
περιφραστικοί φρασεολογισμοί. 

2. Στα Ουγγρικά, όμως, τα οποία ανήκουν στην οικογένεια των συνθετικών γλωσσών, 
μεγάλος αριθμός φρασεολογισμών που εκφέρονται με τον ίδιο τρόπο στα Σερβικά και 
στα Ελληνικά, εμφανίζονται με συνθετική μορφή. Στα ακόλουθα παραδείγματα είναι 
εμφανής αυτή η διαφοροποίηση: 

 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1621-1631. Rhodes: University of the Aegean.
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ ΟΥΓΓΡΙΚΑ 
κύκνειον άσμα лабудова песма hattyúdal 

άσπρος σαν το χιόνι бео као снег hófehér 
αγώνας ζωής και θανάτου борба на живот и смрт élethalálharc 

είναι παιχνιδάκι/ 
πανεύκολο 

бити прост(о) као пасуљ pofonegyszerű 

 
Σε αντίθεση με τα ελληνικά και τα σερβικά παραδείγματα που προαναφέρθηκαν, όπου 

η σύγκριση συντελείται μέσω αντιπροσωπευτικών επιθέτων και ονοματικών συνόλων, 
στα Ουγγρικά οι προαναφερθείσες μεταφράσεις δεν μπορούν να ταξινομηθούν στους 
φρασεολογισμούς, διότι θεωρούνται σύνθετες λέξεις που λειτουργούν μορφολογικά ως 
ουσιαστικά ή επίθετα. 

Κατόπιν τούτου, εξάγεται το λογικό συμπέρασμα, ότι είναι πολύ δύσκολο να οριστεί 
σωστά τι είναι φρασεολογισμός και ποια είναι η δομή του. Μελετώντας τους 
φρασεολογισμούς ο Matešić υπογράμμισε, ότι πρόκειται για «μονάδες της γλώσσας 
σημασιολογικού χαρακτήρα που ως σύνολα αναπαράγονται στην καθομιλούμενη 
γλώσσα και αποτελούνται το λιγότερο από δύο πολυσήμαντες λέξεις, εκ των οποίων 
τουλάχιστον η μία από αυτές δηλώνει τη σημασιολογική αλλαγή.» (Матешић 1982: 
VII). Επιπροσθέτως, η Moon τους όρισε ως σύνθετους όρους διττής σημασίας σε γενική 
χρήση (Мооn 1998: 3), ενώ σύμφωνα με το Merriam-Webster Dictionary ως ιδίωμα 
θεωρείται μια φράση που έχει μοναδική χρήση στη γλώσσα με σημασία που δεν μπορεί 
να κατέχει με βάση τη μεμονωμένη σημασία όλων των συστατικών στοιχείων. Κάθε 
πολυλεκτικό σύνθετο (Мршевић-Радовић 1987:13) στο πλαίσιο της σερβικής 
λεξικολογίας ορίζεται ως φρασεολογισμός, αφού γίνεται λόγος για σύνθετη λεξιλογική 
δομή, ενώ στο πλαίσιο των ελληνικών θεωρείται είτε ως φράση είτε ως ιδίωμα. Η 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη και η Ευθυμίου προτιμούν τον όρο «στερεότυπες εκφράσεις» 
(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Ευθυμίου 2006), ενώ ο Συμεωνίδης χρησιμοποιεί τον πιο 
γενικό όρο «φρασεολογία» (Συμεωνίδης 2000: 18). Ο Φλάισερ, από την άλλη, προτιμά 
τον όρο φρασεολέξημα, επειδή με τον όρο αυτό εννοεί μια σύνθετη ή πολυσύνθετη 
λεκτική μονάδα (Fleischer 1997: 63). Εν τούτοις, από τα παραδείγματα που ανέφερε ο 
ίδιος, γίνεται σαφές, ότι δεν έλαβε υπόψη του τον παράγοντα, ότι στον όρο 
«φρασεολέξημα» μπορεί να συμπεριληφθεί και μια ολόκληρη πρόταση – όπως οι 
παροιμίες και τα αποφθέγματα – που σε γενικές γραμμές λειτουργούν ακριβώς ως 
αυστηρά λεκτικές ολότητες (που σημαίνει ότι αν σε κάποια παροιμία ή φράση αλλαχθεί 
μια λέξη, μπορεί να αλλοιωθεί το νόημα). 

Συνεπώς, στην παρούσα εισήγηση επιλέγουμε τη χρήση του όρου «φρασεολογισμός», 
ο οποίος κατ’ εμάς περιλαμβάνει τόσο τις πολυσύνθετες λεκτικές μονάδες όσο και 
ολόκληρη την πρόταση. Είναι γεγονός ότι ένας σημαντικός αριθμός φρασεολογισμών 
δεν προέρχεται από τη γλώσσα στην οποία αυτοί χρησιμοποιούνται. Οι φρασεολογισμοί 
αυτοί πηγάζουν από κάποια άλλη γλώσσα (ή από άλλες γλώσσες) και στη γλώσσα 
εισέρχονται εξαιτίας διάφορων λόγων, όπως είναι οι πολιτισμικοί, ιστορικοί, 
θρησκευτικοί, πολιτικοί, και με διαφορετικές επιρροές. Πάντως, πρόκειται για τους 
επονομαζόμενους λόγιους φρασεολογισμούς από την ελληνική μυθολογία και ιστορία, οι 
οποίοι ακόμα και στην Ελληνική γλώσσα προήλθαν από κάποιο συγκεκριμένο ιστορικό 
γεγονός και συχνά συνδέονται με κάποια ιστορική ή θρυλική προσωπικότητα. 

Αναλυτικά, το διαπιστώνουμε στα παρακάτω παραδείγματα, όπως: 
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ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
η Πύρρειος νίκη Пирова победа 
Αχίλλειος πτέρνα Ахилова пета 

το κουτί της Πανδώρας Пандорина кутија 
δούρειος ίππος Тројански коњ 

περνάω το μαρτύριο του Ταντάλου Проћи танталове муке 
γόρδιος δεσμός гордијев чвор 

Δαμόκλειος σπάθη Дамоклов мач 
 

Από την άλλη πλευρά, στους λόγιους φρασεολογισμούς συγκαταλέγονται σε 
αμφότερες τις γλώσσες και αυτοί  που είναι χριστιανο-βιβλικού χαρακτήρα, όπως: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
σολομώντειος λύση соломонско решење 

έχω / περνάω τα πάθη του Ιώβ имати јобовска искушења 
περνάω έναν Γολγοθά проћи Голготу 

το μήλο του Αδάμ Адамова јабучица 
 

Σε δάνειους λόγιους φρασεολογισμούς συγκαταλέγονται, επίσης, και τα πασίγνωστα 
αποφθέγματα, όπως: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
о κύβος ερρίφθη коцка је бачена 

διαβαίνω τον Ρουβίκωνα прећи Рубикон 
να ζει κανείς ή να μην ζει бити или не бити 

κάτι σάπιο υπάρχει στο βασίλειο της 
Δανίας 

нешто је труло у држави Данској 

νους υγιής εν σώματι υγιεί у здравом телу здрав дух 
στο κρασί η αλήθεια у вину је истина 

όταν δεν πάει ο Μωάμεθ στο βουνό, πάει 
το βουνό στο Μωάμεθ 

ако неће Мухамед брегу, брег ће 
Мухамеду 

 
Για αυτό το λόγο η αντιθετική και συγκριτική μελέτη των φρασεολογισμών δύο ή 

περισσοτέρων γλωσσών αποτελεί ξεχωριστό λόγο στην έρευνα των διαχρονικών, 
διαπολιτισμικών και διαγλωσσολογικών επιρροών ιδιαίτερα, όταν αυτές οι γλώσσες 
ανήκουν γενεαλογικά ή τυπολογικά σε διαφορετικές ομάδες. Επίσης, αποτελεί 
μεγαλύτερη πρόκληση και το γεγονός αν οι ομιλητές αυτών των γλωσσών βρίσκονται σε 
μακραίωνη ιστορική και πολιτισμική επαφή.   
 
 
2. Σκοπός και μεθοδολογία της εργασίας 

 
Ο βασικός στόχος της εισήγησής μας είναι να προσπαθήσουμε γενικότερα να 
ερευνήσουμε αντιθετικά και συγκριτικά έναν αριθμό φρασεολογισμών στη Νέα ελληνική 
γλώσσα με τους αντίστοιχους στη Σερβική γλώσσα με βάση τις ομοιότητές τους και το 
αν είναι ταυτόσημες ή όχι. Ταυτόχρονα, επικεντρώνουμε την προσοχή μας στην εύρεση 
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του πιο αντιπροσωπευτικού και ακριβούς τρόπου απόδοσης των ελληνικών 
φρασεολογισμών στη Σερβική γλώσσα – στόχο, ενώ από την άλλη πλευρά στην 
επιβεβαίωση της ύπαρξης ή μη ομοιοτήτων μεταξύ τους.  

 
3. Κορμός 
 
Κατά την επιλογή των αντίστοιχων μορφών των φρασεολογισμών και στις δύο γλώσσες 
στηριχτήκαμε στα εξής ερμηνευτικά (μονογλωσσικά) λεξικά: 
 
Κριαράς, Ε. (1995). Νέο Ελληνικό λεξικό – Λεξικό της σύγχρονης ελληνικής δημοτικής 
γλώσσας. Αθήνα: Εκδοτική Αθηνών. 
Μπαμπινιώτης, Γ. (1998). Λεξικό της Νέας Ελληνικής γλώσσας. Β΄ έκδοση. Αθήνα: 
Κέντρο Λεξικολογίας. 
Оташевић, Ђ. (2012). Фразеолошки речник српског језика. Нови Сад: Прометеј. 
Rečnik srpskohrvatskog književnog jezika. (1995). Novi Sad: Matica srpska. 
Τεγόπουλος-Φυτράκης. (1995). Ελληνικό λεξικό (δέκατη έκδοση). Αθήνα: Εκδόσεις 
Αρμονία. 
 

Όσον αφορά τα Δίγλωσσα λεξικά, στηριχτήκαμε στα εξής λεξικά: 
 
Marković, A. (2001). Srpsko-grčki rečnik. (1. izdanje). Θεσσαλονίκη: Εκδόσεις Μιχάλη 
Σιδέρη. 
Mutavdžić, P. (2007). Grčko-srpski rečnik idioma. (1. izdanje). Beograd: Jasen. 
Stojanović, M. – Balać, A. (2009). Grčko-srpski rečnik (2. izdanje). Beograd: Zavod za 
udzbenike. 
Vojadzi, A. (1997). Srpsko-grčki rečnik (3. izdanje). Θεσσαλονίκη. 
 

Και τέλος, για τα Δίγλωσσα λεξικά σε ξένες γλώσσες συμβουλευτήκαμε τα εξής: 
 
Collins Ελληνο-αγγλικό λεξικό. (2003). Glasgow: Harper Collins Publishers 
Collins Greek-English Dictionary. (1997). Glasgow: Harper Collins Publishers. 
Dizionario Greco moderno-Italiano, Italiano-Greco moderno. (2006) Bologna: Perugia 
Edizioni. 
Κακουλίδης Τσουκανάς, Α. (1997). Γερμανο-ελληνικό λεξικό. (2η έκδοση). Εκδόσεις 
Κακουλίδης. 
Stavropoulos, D.N. (1995). Oxford Greek-English Learner’s Dictionary. (7th edition). 
Oxford: Oxford Universiy Press. 
Τσουκανάς, Α. (1996). Ελληνο-γερμανικό λεξικό. (1η έκδοση). Εκδόσεις  
 
 
4. Η δομή των φρασεολογισμών στην ελληνική και στη σερβική γλώσσα 
 
Από πλευράς δομής, ως φρασεολογισμούς και στις δύο γλώσσες εννοούμε το συνδυασμό 
που αποτελείται από ένα ρηματικό λέξημα και ένα ονοματικό στοιχείο το οποίο δύναται 
να παρουσιαστεί με τρεις διαφορετικούς τρόπους:  
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α) ρηματικά και ονοματικά 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
ανοίγω την καρδιά (μου) σε (κάποιον) oтворити (кoмe) срцe        

τραβάω τ’ αυτιά (κάποιου) извући (кoмe) уши 
είμαι / γίνομαι πετσί και κόκκαλο бити / пoстати кост и кожа 

κάνω παλαβομάρες изводити бесне глисте 
 

β) ρηματικά και με εμπρόθετο προσδιορισμό  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
αρπάζω (κάποιον) από το λαιμό (του)     шчепати (кога) за гушу   

πέφτω στα χέρια (κάποιου)               пасти (коме) у шаке 
παίζω κάποιον στα δάχτυλα  вртети (кога) око малог прста 

νιώθω / γνωρίζω (κάτι) στο πετσί (μου) осетити (шта) на својој кожи 
δίνω φτερά σε (κάποιον) дати (коме) ветар у крила 

βάζω το κεφάλι (μου) στον ντορβά ставити / држати главу у торби 
έχω (κάποιον/ κάτι) στην καμπούρα μου имати / носити (кога/шта) на својој 

грбачи 
 

γ) μόνο με ονοματικό σύμπλεγμα    
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
με το χέρι στην καρδιά руку на срце 

με γυμνό μάτι голим оком 
από το στόμα σου και στου Θεού τ’ αυτί  из твојих уста у Божје уши 

ούτε ψύλλος στον κόρφο σου не бих да сам у твојој кожи 
από καιρό εις καιρόν с времена на време 

με μια λέξη једном речју 
διά πυρός και σιδήρου огњем и мачем 

 
Μια δομική ιδιαιτερότητα της ΝΕ αποτελούν και όλοι αυτοί οι φρασεολογισμοί που:  

 
α) ανήκουν σε αρχαιότερες φάσεις της εξέλιξης της Ελληνικής γλώσσας και σήμερα 

χρησιμοποιούνται σε ανώτερη γλωσσική σφαίρα και σε λόγια γλώσσα και στιλ: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
νίπτω τας χείρας μου прати руке од (чега) 

από καρδιάς μέχρις ονύχων од главе до пете 
διά γυμνού οφθαλμού голим оком 

εν ριπή οφθαλμού у трен ока 
ενώπιος ενωπίω лицем у лице 

εξ απαλών ονύχων од малих ногу 
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Σε αντίθεση με την ελληνική γλώσσα, στη σερβική γλώσσα τέτοιου είδους 
παραδείγματα από την παλαιά εκκλησιαστική σλαβική σχεδόν δεν υπάρχουν και 
εξαίρεση θα μπορούσε να αποτελέσει «за вјеки вјеков» (εις τους αιώνας των αιώνων). 

 
β) σε αυτούς που μπροστά από το ρήμα υπάρχει αυτό που στην επιστημονική 

βιβλιογραφία καλείται «dummy pronoun», και μ’ αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένα 
ξεχωριστό σύμπλεγμα εντός του συνόλου των φρασεολογισμών. Ο ρόλος της 
αναφορικής αντωνυμίας ουσιαστικά αλλοιώνει τη βασική σημασία του ρήματος σε 
σημασιολογικο-λογικό πλαίσιο, όπως για παράδειγμα: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
τη γλιτώνω παρά τρίχα провући се за длаку 

το βάζω στα πόδια дати петама ветар 
τα λέω έξω από τα δόντια скресати у брк 

τα έχω χαμένα бити ван памети    
το / τα χάφτω насести / бити лаковеран 

τη σκάζω σε (κάποιον) намагарчити (кога) 
 

γ) ξεχωριστή ιδιαιτερότητα σε κάθε γλώσσα αποτελούν εκείνοι οι φρασεολογισμοί 
που προέρχονται συνήθως  από κάποιο ιστορικό γεγονός, είτε είναι συνδεδεμένοι με 
συγκεκριμένες γεωγραφικές περιοχές ή αφορούν κάποιες ιστορικές προσωπικότητες ή 
κάποιο έθνος ή κράτος. Καθώς αυτοί οι φρασεολογισμοί αποτελούν ιδιαιτερότητα της 
κάθε γλώσσας, είναι πολύ δύσκολο να μεταφραστούν και να αποδοθούν σε ξένη γλώσσα 
και εξαιτίας αυτού υπάρχει η λεγόμενη μηδενική βαθμίδα αντιστοιχίας.  
Εδώ θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα στα ελληνικά: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

βγάζω την Παναγία σε 
κάποιον 

„давити/ гушити“ некога 
на мртво име 

πνίγω κάποιον στο όνομα 
του πεθαμένου 

βρήκε ο Φίλιππος το 
Ναθαναήλ 

нашла врећа закрпу βρήκε το σακί μπάλωμα 

γίνομαι Τούρκος разгоропадити се / 
разбеснети се 

γίνομαι έξαλλος 

κάνω αρμένικη βίζιτα засести (у гостима) / не 
умети отићи     

κάνω επίσκεψη και δε 
ξέρω να φύγω 

έχω αρβανίτικο κεφάλι бити тврда босанска глава είναι σκληρό βοσνιακό 
κεφάλι 

κίνησε ο Εβραίος στο 
παζάρι κι ήταν ημέρα 

Σάββατο 

прасе се не гоји уочи 
Божића 

το γουρουνάκι δεν το 
ταΐζεις ενόψει 

Χριστουγέννων 
όλα αυτά είναι κινέζικα 

για μένα
све су то за мене шпанска 

села
όλα αυτά είναι για μένα 

ισπανικά χωριά 
 

Εδώ θα αναφέρουμε μερικά παραδείγματα στα σερβικά: 
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ΣΕΡΒΙΚΑ  ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

обилазити као киша око 
Крагујевца 

γυρίζω γύρω γύρω από ένα 
θέμα 

τριγυρίζει σα βροχή γύρω 
από την πόλη του 
Κραγκούγιεβατς 

правити се Енглезом κάνω την πάπια κάνει τον Εγγλέζο 
бити дужан као Грчка χρωστάω / πληρώνω τα 

μαλλιά της κεφαλής μου 
είναι χρεωμένος σαν την 

Ελλάδα 
касно Марко на Косово 

стиже 
τέτοια ώρα, τέτοια λόγια αργά ο Μάρκος φτάνει στο 

Κοσσυφοπέδιο 
кошта ме као светог 

Петра кајгана 
μου κόστισε ο κούκος 

αηδόνι 
μου κοστίζει σαν του 

Αγίου Πέτρου η ομελέτα 
бити равно до Косова 

коме 
καρφί δεν μου καίγεται / το 

ίδιο μου κάνει 
του είναι «ευθύς» ο 
δρόμος μέχρι στο 
Κοσσυφοπέδιο 

пушити као Турчин καπνίζω σαν φουγάρο καπνίζει σαν Τούρκος 
буни се као Грк у апсу φωνάζω σα να με σφάζουν παραπονιέται σαν Έλλην 

στη φυλακή 
 

Ένας αριθμός φρασεολογισμών, οι οποίοι ανήκουν σε ξεχωριστή ομάδα σε κάθε 
γλώσσα, είναι δυνατόν να αποδοθούν καλύτερα σε ξένη γλώσσα, σε λιγότερο ή 
περισσότερο βαθμό, πριν απ’ όλα σε εξάρτηση από το αν στην γλώσσα - στόχο μπορεί 
να εντοπιστεί ο πιο ακριβής και αντίστοιχος φρασεολογισμός, αποφεύγοντας τις εκτενείς 
περιγραφές: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΣΤΑ 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ 

τετραγωνίζω τον κύκλο исправити криву Дрину ισιώνω τον στραβό (τον 
ποταμό) Ντρίνα 

και ως επιστέγασμα 
(κερασάκι στην τούρτα) 

као шлаг на торти σαν σαντιγί στην τούρτα 

γελά σα να του 
καθαρίζουν αβγά 

смеје се као луд на 
брашно 

γελά σαν τρελός όταν δει 
αλεύρι 

περνάω μπέικα/ κάνω ζωή 
χαρισάμενη 

живети као бубрег у 
лоју/живети на високој 

нози 

διαμένει σαν το νεφρό στο 
λίπος/ μένει στο ψηλό πόδι

 
Σε περίπτωση που οι φρασεολογισμοί είναι ταυτοχρόνως και λογοπαίγνια, πολλές 

φορές, επειδή είναι σχεδόν αδύνατη η ακριβής μετάφραση, επιλέγεται να αποδοθούν με 
μια πιο κοντινή σε σημασιολογικό επίπεδο έκφραση, όπως:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
με όποιον δάσκαλο καθίσεις, τέτοια 

γράμματα θα μάθεις 
са ким си, такав си/ онакав си 

κάλλιο πέντε και στο χέρι, παρά δέκα και 
καρτέρι 

боље врабац у руци, него голуб на 
грани 
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στου κουφού την πόρτα όσο θέλεις 
βρόντα 

глувом шапући, ћоравом намигуј 

κατά μάνα, κατά κύρη, κατά γιο και 
θυγατέρα 

какав отац, такав клин, каква мајка, 
такав син 

φασούλι το φασούλι, γεμίζει το σακούλι зрно по зрно погача, камен по камен 
палача 

θέλεις πλούτη και τιμή, μην κοιμάσαι την 
αυγή 

ко рано рани, две среће граби 

σουρ`τα - φέρ`τα иди ми – дођи ми 
το γινάτι βγάζει μάτι инат је лош занат 

Άνευ χαλκού Φοίβος ου μαντεύεται без алата нема ни заната 
έφτασε το μαχαίρι στο κόκαλο дотерати цара до дувара 

κάνω την τρίχα τριχιά правити од муве магарца 
καρδιά γερή, κομμένα γόνατα срце хоће, тело клокоће 

κάλλιο γαϊδουρόδενε παρά 
γαϊδουρογύρευε 

боље спречити него лечити 

 
Μεγάλος αριθμός παραδειγμάτων ανήκει στην ομάδα, στο πλαίσιο της οποίας 

ταξινομούνται οι φρασεολογισμοί των οποίων η λεκτική σύνθεση είναι τέτοια: 
 

α) να είναι εντελώς διαφορετικοί στα Ελληνικά από τα Σερβικά: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
αλλάζω τον αδόξαστο σε (κάποιον) брати кожу на шиљак 

μένω στο ράφι остати уседелица / вечити младожења 
στήνω (κάποιον) στα έξι μέτρα (κάτι) покопати (некога) речима, / оцрнети га 

ρίχνω μαύρη πέτρα πίσω μου отрести прашину с ногу 
παίρνω το αίμα μου πίσω σε (κάποιον) осветити се (коме) 

 
β) να είναι λίγο διαφορετικοί από τα Σερβικά: 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 

τον περνάω από κόσκινο проћи кроз сито и решето 
κύλησε πολύ νερό στο αυλάκι прошло је много воде Савом и Дунавом

πήραν τα μυαλά του αέρα високо је полетео / залуђен је 
μοιάζουν σαν δύο σταγόνες νερό личе као јаје јајету 

πάω με τα νερά (κάποιου) ићи низ длаку (коме) 
δουλεύω σαν ραγιάς радити као коњ / мазга 

δουλεύω σαν Αράπης радити као црнац 
είναι τέρας ασχήμιας бити ружан као лопов 

βάζω πλώρη дићи једра 
δουλεύω για πενταροδεκάρες радити за глогиње / ексере 
πήγε ξυπόλητος στ’ αγκάθια провео се као бос по трњу 

πέσε πίτα να σε φάω лези `лебу да те једем 
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Σε αυτές τις δύο προαναφερθείσες υποκατηγορίες, η σημασία των φρασεολογισμών  
στα σερβικά συμπίπτει με τη σημασία τους στα ελληνικά. Κάποιες φράσεις έχουν την 
ίδια λεκτική σύνθεση και δεν αποτελούν μεταφράσεις, αλλά δημιουργήθηκαν βάσει 
αρχαίων αντιλήψεων και προκαταλήψεων. Σήμερα υπάρχει η αντίληψη ότι η θέση των 
αστεριών την ώρα της γέννησης επηρεάζει τη μοίρα των ανθρώπων και έτσι 
δημιουργήθηκε ο φρασεολογισμός: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
έχει αστέρι родити се под срећном звездом 

 
Επίσης, και στους δύο λαούς υπάρχει μια παλιά αντίληψη που επέζησε μέχρι σήμερα, 

ότι, δηλαδή,  το αριστερό χέρι ή η αριστερή πλευρά του σώματος είναι πιο αρνητική σε 
σχέση με τη δεξιά, επειδή πιστεύεται ότι φέρνει ατυχία, πράγμα που αποδεικνύουν και οι 
ακόλουθοι φρασεολογισμοί:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
σηκώθηκε με το αριστερό πόδι устати на леву ногу 

έχω δύο αριστερά πόδια имати две леве ноге 
 
 
5. Συμπεράσματα 

 
Σύμφωνα με την αντιθετική και συγκριτική ανάλυση, πολύ συχνά παρατηρείται ότι σε 
διάφορους λαούς μπορούν να παρατηρηθούν φρασεολογισμοί, οι οποίοι είναι απολύτως 
όμοιοι ή κατά κάποιον τρόπο παρόμοιοι. Για να βεβαιωθεί αν πρόκειται για καθαρό 
δανεισμό φρασεολογισμών, οι γλωσσολόγοι τείνουν στην ευρύτερη μελέτη της 
παράδοσης, του πολιτισμού, της ιστορίας και των εθίμων ενός λαού ή κάποιας 
γλωσσικής κοινότητας για να επιβεβαιωθεί αν ο συγκεκριμένος φρασεολογισμός 
εμφανίστηκε τυχαία, εξαιτίας της σχεδόν παρόμοιας νοοτροπίας και αντιλήψεων ή 
πρόκειται για δάνειο. Έτσι, για παράδειγμα, ο ελληνικός φρασεολογισμός «δίνω κλωτσιά 
σε κάποιον», αποδίδεται στα σερβικά με δύο τρόπους:  
 

α)  „добити шут карту“ 
β)  „добити корпу“ 
 

Ενώ ο πρώτος είναι κατά κάποιον τρόπο διευρυμένος σε σχέση με τον αντίστοιχο 
ελληνικό και κυρίως αντιστοιχεί σ’ αυτόν, ο δεύτερος δείχνει, ότι αυτή η μορφή 
εμφανίστηκε εντελώς ανεξάρτητα, και σε σχέση με το σερβικό γίγνεσθαι.  

Και στις δύο γλώσσες υπάρχει μια εξαιρετικά μεγάλη ομάδα φρασεολογισμών που 
έχουν την ίδια σημασία και που κατέχουν την ίδια λεκτική σύνθεση, που σημαίνει ότι 
εμφανίζουν ομοιότητες στην περιγραφή. Τέτοια είναι τα παρακάτω παραδείγματα:  
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
τραβάω (κάποιον) από τη μύτη του вући (некога) за нос 
δείχνω τα δόντια μου σε (κάποιον) показати зубе (коме) 
ρίχνω / κουβαλάω νερό στον μύλο терати воду на (чију) воденицу 
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(κάποιου)   
αφήνω τα κόκαλά (μου) оставити своје кости 

σπάω τον πάγο пробити лед 
παίζει το μάτι μου игра ми око 

φουσκώνω σαν το παγώνι шепурити се као паун 
είμαι σαν το ψάρι έξω από το νερό бити као риба на сувом 

πετάω (κάποιον) στο δρόμο избацити (кога) на улицу 
αναμασάω τα ίδια και τα ίδια прежвакавати једно те исто 

κόρακας κοράκου μάτι δε βγάζει врана врани очи не вади 
 

Στο πλαίσιο αυτής της ομάδας, παρατηρείται και μια άλλη υποομάδα σερβικών 
φρασεολογισμών που σε σημασιολογικό επίπεδο είναι ίδια με τους ελληνικούς, αλλά η 
διαφορά φαίνεται σε μεμονωμένα λεκτικά στοιχεία: 
 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΕΡΒΙΚΑ 
είμαι μαθουσάλας бити Метузалем / бити стар / матор као 

Библија 
πέντε μέτρα, κι ένα κόβε три пута мери, једном сеци 

βγάζω κάτι στο σφυρί дати нешто на добош 
ένα χελιδόνι δεν φέρνει την άνοιξη једна ласта не чини пролеће 

λογαριάζω χωρίς τον ξενοδόχο правити рачун без крчмара 
η ανάγκη δεν γνωρίζει νόμο нужда закон мења 
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Abstract  
 
In the present paper we discuss the structural transfer from German to Greek as it is 
used by bilingual pupils with Greek origin in Greek language classes in Germany. We 
focus on the transfer of compounds produced by the pupils in questionnaires when 
they were asked to give the Greek translation for German compounds. The answers 
indicate that the primary school children as well as the pupils in the 9th grade 
translated the compounds in several cases word by word, showing in parallel that they 
have acquired the Greek mechanism of composition and use their bilingual potential 
creatively. 
 
Λέξεις-κλειδιά: σύνθεση, δίγλωσσοι μαθητές, Γερμανία, τμήμα ελληνικής γλώσσας 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα εργασία προσεγγίζει τη δομική μεταφορά στοιχείων από τη γερμανική 
γλώσσα στην ελληνική από Έλληνες δίγλωσσους μαθητές στη Γερμανία, εστιάζοντας 
στην περίπτωση της σύνθεσης. Σε προγενέστερη έρευνά μας (Στύλου 2010, 2012) 
είχαν καταγραφεί στον προφορικό λόγο σε τάξη Ελλήνων μαθητών στη Γερμανία 
μεταφορές στα σύνθετα από τα γερμανικά στα ελληνικά. Ως συνέχεια, η παρούσα 
έρευνα έχει στόχο μέσα από γερμανικές σύνθετες λέξεις που δόθηκαν σε μαθητές, να 
καταγράψει τον γραπτό τρόπο απόδοσης της γερμανικής σύνθετης λέξης στα 
ελληνικά και να προσδιορίσει με μεγαλύτερη ακρίβεια τα στοιχεία που φαίνεται να 
έχουν κατακτήσει οι μαθητές από την πλευρά του μηχανισμού σύνθεσης στα 
ελληνικά. 

Η εργασία είναι δομημένη σε τέσσερα μέρη. Αρχικά θα συζητηθούν το θεωρητικό 
και μεθοδολογικό πλαίσιο της έρευνας, στη συνέχεια τα αποτελέσματα και στο τέλος 
τα συμπεράσματα. 

Οι υποθέσεις εργασίας μας είναι πρώτον ότι η γραμματική της Γερμανικής 
γλώσσας επηρεάζει την απόδοση στα Ελληνικά, και δεύτερον ότι η διαγλώσσα αυτή 
δεν καταγράφεται σε μαθητές μεσαίου επίπεδου Β1 (Γ’ Γυμνασίου). 

Τα κύρια ερωτήματα που πραγματευόμαστε είναι:  
 

1. Πώς περνά η κυρίαρχη γλώσσα του περιβάλλοντος (η γερμανική) στον 
ελληνικό λόγο δίγλωσσων μαθητών στο συγκεκριμένο στάδιο της 
διαγλώσσας τους, παίρνοντας ως παράδειγμα τη δομική μεταφορά στην 
περίπτωση της σύνθεσης μέσα από ένα γραπτό κατάλογο με γερμανικές 
σύνθετες λέξεις;  

2. Έχει κατακτηθεί ο μηχανισμός σύνθεσης από τους μαθητές; 
3. Διαφαίνονται διαφορές μεταξύ των μαθητών του Δημοτικού και αυτών της Γ’ 

Γυμνασίου; 
 
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1632-1641. Rhodes: University of the Aegean.
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2. Θεωρητικό πλαίσιο 
 
Η εστίαση στην παρούσα εργασία είναι στη δομική μεταφορά εξετάζοντας στην 
παραγωγή λέξεων την περίπτωση της σύνθεσης και την διαγλώσσα των μαθητών στο 
συγκεκριμένο φαινόμενο και τη συγκεκριμένη στιγμή. 

Η ελληνική γλώσσα χαρακτηρίζεται από ποικιλία στη σύνθεση και μεγάλο αριθμό 
συνθέτων, τα οποία σχηματίζονται από το συνδυασμό δύο ή περισσότερων λεξικών 
θεμάτων (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1996, Holton, Mackridge & Φιλιππάκη-
Warburton 1999, 2007, Ράλλη 2006). Η σχετική ελευθερία και η ποικιλία στη 
δυνατότητα συνδυασμού γραμματικών κατηγοριών κατά τη δημιουργία συνθέτων 
αποτελεί ένα πρόσφορο έδαφος για τη δημιουργική χρήση της γλώσσας και κατά 
συνέπεια για τη δημιουργία νέων λέξεων. 

Ένα από τα κύρια γνωρίσματα της σύνθεσης στην ελληνική γλώσσα είναι η 
ύπαρξη του δείκτη σύνθεσης αλλά και η δυνατότητα σε κάποιες περιπτώσεις να 
δημιουργείται σύνθετο με την ένωση των δύο συνθετικών θεμάτων χωρίς δείκτη 
(Ράλλη 2006: 64-68). 

Αντίστοιχα, και στη γερμανική γλώσσα η σύνθεση είναι μία ιδιαίτερα 
συνηθισμένη διαδικασία με μεγάλη ποικιλία στη δυνατότητα συνδυασμού 
γραμματικών κατηγοριών, και την ύπαρξη διαφόρων δεικτών σύνθεσης ανάμεσα στα 
συνθετικά στοιχεία (Donalies 2005, 2011, Eichinger 2000, Fleischer & Barz 2012, 
Gaeta & Schlücker 2012). 

Καταγράφονται, λοιπόν, ομοιότητες μεταξύ των δύο γλωσσών στη διαδικασία της 
σύνθεσης α) ως προς τη χρήση τόσο θεμάτων όσο και λέξεων ως συνθετικών 
στοιχείων, β) ως προς τη χρήση συνθετικού δείκτη και γ) ως προς την ποικιλία στις 
γραμματικές κατηγορίες των συνθέτων (ονοματικά, επιθετικά, ρηματικά σύνθετα). Η 
Κολιοπούλου στην πρόσφατη διατριβή της (2013) δίνει αναλυτικά μια συγκριτική 
προσέγγιση σε θέματα σύνθεσης της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας. 

Στην παρούσα εργασία ακολουθούμε ως προς την ορολογία για τη σύνθεση, το 
σύνθετο, το συνθετικό και τα μονολεκτικά και πολυλεκτικά σύνθετα την 
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1996). Έτσι, ως σύνθεση ορίζεται η πράξη δημιουργίας 
ενός συνθέτου και ως σύνθετο η λεξική μονάδα που αποτελείται από δύο ή 
περισσότερα ελευθερώσιμα ή ελεύθερα λεξικά μορφήματα. Έτσι, προκύπτουν από 
ελευθερώσιμα μορφήματα μονολεκτικά σύνθετα π.χ. πετροπόλεμος και από ελεύθερα 
μορφήματα πολυλεκτικά σύνθετα π.χ. παιδική χαρά, γλυκό του κουταλιού. Ως 
συνθετικό ορίζεται κάθε ελευθερώσιμο λεξικό μόρφημα που αποτελεί μέρος ενός 
μονολεκτικού συνθέτου. 

Ο Selinker (1972 στο: Butler & Hakuta 2006: 130) προσδιόρισε τη διαγλώσσα 
«ως ένα μοναδικό ενδιάμεσο σύστημα το οποίο αναδύεται κατά τη διάρκεια της 
διαδικασίας κατάκτησης/ εκμάθησης της δεύτερης γλώσσας και το οποίο 
διαφοροποιείται από την πρώτη γλώσσα». Οι Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 
(2003: 34-35) εξηγούν ότι η διαγλώσσα «δεν είναι ούτε το σύστημα της μητρικής 
γλώσσας ούτε το σύστημα της γλώσσας-στόχου, αλλά ένα σύστημα που δομικά 
κατέχει ενδιάμεση θέση μεταξύ της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας». Συνεχίζουν 
υποστηρίζοντας ότι η διαγλώσσα αποτελεί «απόρροια της καλύτερης δυνατής 
προσπάθειας του ομιλητή σε μια δεδομένη χρονική στιγμή να ιεραρχήσει και να 
οργανώσει τα γλωσσικά ερεθίσματα του περιβάλλοντος. Η έννοια της διαγλώσσας 
αναφέρεται όμως και στα διασυνδεόμενα συστήματα που χαρακτηρίζουν τη 
γλωσσική εξέλιξη του ομιλητή1 κατά τη διαδικασία εκμάθησης» (Βαρλοκώστα & 

                                                            
1 Η Βαρλοκώστα αποδίδει με “ομιλητή” τον όρο “learner” στο πλαίσιο του “language learner”. 
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Τριανταφυλλίδου 2003: 35). Ενώ αρχικά ο όρος “διαγλώσσα” έδωσε έμφαση στη 
μελέτη των λαθών του ομιλητή, «αναφέρεται πλέον στο σύστημα της υποσυνείδητης 
γνώσης την οποία αναπτύσσει ο ομιλητής και τροποποιεί συστηματικά κατά τη 
διαδικασία εκμάθησης μιας δεύτερης γλώσσας» (Βαρλοκώστα & Τριανταφυλλίδου 
2003: 35). Στην παρούσα μελέτη η διαγλώσσα ορίζεται ως ένα ενδιάμεσο σύστημα 
γλώσσας που αναπτύσσεται σε άτομα τα οποία μαθαίνουν ή/ και κατακτούν μια 
δεύτερη γλώσσα και διαφοροποιείται από το σύστημα της γλώσσας-στόχου. 

 
 

3. Μεθοδολογικό πλαίσιο 
 

3.1 ΤΕΓ και συμμετέχοντες 
 

Η παρούσα έρευνα εντάσσεται στο ερμηνευτικό ερευνητικό παράδειγμα και διεξήχθη 
στο Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας (ΤΕΓ) του Bietigheim-Bissingen στην περιοχή της 
Στουτγκάρδης στη Γερμανία όπου η ίδια η ερευνήτρια δίδασκε ως αποσπασμένη 
εκπαιδευτικός από τον Ιανουάριο της σχολικής χρονιάς 2012-2013 και μέχρι τη λήξη 
της. 

Το συγκεκριμένο ΤΕΓ τη χρονιά αυτή λειτούργησε για πρώτη φορά ως ενιαίο 
Τμήμα Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Στο ΤΕΓ φοιτούσαν 
συνολικά 233 μαθητές, 179 στις 6 τάξεις του Δημοτικού και 54 στις 3 τάξεις του 
Γυμνασίου, σε τέσσερα διαφορετικά κτίρια γερμανικών σχολείων και ήταν ένα από 
τα μόλις 14 ΤΕΓ του κρατιδίου της Βάδης-Βυρτεμβέργης. Ήταν στελεχωμένο από 4 
δασκάλους από τους οποίους δύο παρέδιδαν μαθήματα ελληνικής γλώσσας και στις 
γυμνασιακές τάξεις. Η ερευνήτρια και δασκάλα εργάστηκε μέχρι και το Μάρτιο με 
μαθητές των Γ’&Δ’ και Ε’&Στ’ τάξεων και από τον Απρίλιο με μαθητές των Β’, 
Γ’&Δ’ τάξεων του Δημοτικού και με μαθητές της Γ’ Γυμνασίου. 

 
 

3.2 Εργαλεία έρευνας και διαδικασία 
 

Σε μία πιλοτική φάση ζητήθηκε από τους μαθητές των Γ’ έως και Στ’ τάξεων να 
αποδώσουν γερμανικές σύνθετες λέξεις στα ελληνικά. Η λίστα των συνθέτων 
αποτελούνταν από 6 γερμανικά σύνθετα από προηγούμενη έρευνα τα οποία είχαν 
δώσει ενδιαφέροντα στοιχεία για τη σύνθεση (Zebrastreifen, Pfannkuchen, 
Orangenbaum, Schneeregen, Osterferien, Handball) και από 20 ελληνικά σύνθετα 
(απλά ή πολυλεκτικά) που υπάρχουν στα σχολικά εγχειρίδια των τάξεων Α’ έως Στ’ 
που προβλέπονται από το Υπουργείο Παιδείας για τη διδασκαλία της ελληνικής 
γλώσσας στο εξωτερικό (εγχειρίδια ΕΔΙΑΜΜΕ). Για το σκοπό της έρευνας 
μεταφράστηκαν από την εκπαιδευτικό και ερευνήτρια στα γερμανικά. 

Οι μαθητές απόδωσαν ανώνυμα τις λέξεις δίνοντας και κάποια σύντομα 
βιογραφικά στοιχεία για την τάξη φοίτησης στο ελληνικό και το γερμανικό σχολείο, 
τον τύπο του γερμανικού σχολείου, τον τόπο και την ημερομηνία γέννησής τους, 
καθώς και τον τόπο γέννησης των γονιών. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε 
αρχές Μαρτίου και παρατίθεται στη συνέχεια με συμπληρωμένη την ελληνική 
απόδοση. 
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1ο ερωτηματολόγιο (Μάρτιος 2013) 
Ημερομηνία: _______________ 
Τάξη:  Ελληνικό______________   
Γερμανικό: Grundschule  Hauptschule  Realschule  Gymnasium 
Τόπος γέννησης: ___________________________ Ημερ. γέν._________________ 
Πού γεννήθηκαν οι γονείς σου:  
πατέρας: ______________________ μητέρα: ____________________________ 
 
Γράψε τις λέξεις στα ελληνικά: 

Γερμανικά Ελληνικά 
1. Zebrastreifen διάβαση πεζών 
2. Pfannkuchen κρέπα 
3. Orangenbaum πορτοκαλιά 
4. Tischdecke τραπεζομάντηλο 
5. Schneeregen χιονόνερο 
6. Kirschbaum κερασιά 
7. Schulfest σχολική γιορτή 
8. Kartoffelsalat πατατοσαλάτα 
9. Rote Beete-Salat παντζαροσαλάτα 
10. Spielplatz παιδική χαρά 
11. Osterferien διακοπές του Πάσχα 
12. Handball χάντμπολ 
13. Wochenende σαββατοκύριακο 
14. Schlafzimmer υπνοδωμάτιο 
15. Zahnschmerz πονόδοντος 
16. Zahnpasta οδοντόκρεμα 
17. Zahnbürste οδοντόβουρτσα 
18. Fahrradweg ποδηλατόδρομος 
19. Gemüsesuppe λαχανόσουπα 
20. Jahreszeiten εποχές (του χρόνου) 
21. Briefmarke γραμματόσημο 
22. Reisebüro ταξιδιωτικό γραφείο 
23. Flussschiff ποταμόπλοιο 
24. Stundenplan (ωρολόγιο/ σχολικό) πρόγραμμα 
25. Schneeballschlacht χιονοπόλεμος 
26. Raumschiff διαστημόπλοιο 

 
Σε μία επόμενη φάση διευρύνθηκε το φάσμα των σύνθετων λέξεων δημιουργώντας 

ομάδες συνθέτων ανά γραμματική κατηγορία στα γερμανικά. Μία από τις λέξεις του 
1ου ερωτηματολογίου υπήρχε και στο 2ο, η λέξη Flussschiff = ποταμόπλοιο, αφού στο 
μεσοδιάστημα είχε συζητηθεί η λέξη στο μάθημα. 

Λίγο πριν τη λήξη της σχολικής χρονιάς, στα μέσα Ιουλίου, οι μαθητές της Γ’&Δ’ 
Δημοτικού και της Γ’ Γυμνασίου κλήθηκαν να αποδώσουν τις λέξεις αυτές στα 
ελληνικά. Η επιλογή των σύνθετων λέξεων έγινε από τη μια με κριτήριο την 
υποτιθέμενη γνώση του κάθε συνθέτου από τους μαθητές και από την άλλη με 
κριτήριο τη γραμματική κατηγορία σύνθεσης. Οι γραμματικές κατηγορίες 
στηρίχτηκαν στις βασικότερες γραμματικές κατηγορίες σύνθεσης γερμανικών 
συνθέτων και κατανέμονται ως εξής στο ερωτηματολόγιο: 
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11 λέξεις :  ΟΥΣ + ΟΥΣ 
4 λέξεις:   ΡΗΜ + ΟΥΣ 
2 λέξεις:   ΟΥΣ + ΕΠΙΘ 
2 λέξεις:   ΕΠΙΘ + ΕΠΙΘ 
3 λέξεις:   ΕΠΙΘ + ΟΥΣ 
4 λέξεις:   ΡΗΜ + ΡΗΜ 
 
Στη συνέχεια παρατίθεται και το 2ο ερωτηματολόγιο με τα 27 σύνθετα και τις 

μεταφράσεις. 
2ο ερωτηματολόγιο (Ιούλιος 2013) 

Τάξη:  ________________________ Ημερομηνία: ______________ 
Ελληνικό: ______________   
Γερμανικό: Grundschule Hauptschule   Realschule  Gymnasium 
Τόπος γέννησης: ___________________________ Ημερ. γέν._________________ 
Πού γεννήθηκαν οι γονείς σου; Βάλε Χ. 

Ελλάδα   Γερμανία 
πατέρας:   __________   ___________ 
μητέρα:   __________   ___________ 
 
Γράψε τις λέξεις στα ελληνικά: 

Γερμανικά Ελληνικά 
1. Bergsteiger ορειβάτης 
2. Apfelkuchen μηλόπιτα 
3. Abfahrtszeit ώρα αναχώρισης 
4. Blumenvase ανθοδοχείο 
5. Hundefutter σκυλοτροφή 
6. Schülerausweis μαθητική ταυτότητα 
7. Kartoffelsuppe πατατόσουπα 
8. Kopfball κεφαλιά 
9. Flussschiff ποταμόπλοιο 
10. Sonnenschutz ηλιοπροστασία 
11. Wartezimmer αίθουσα αναμονής 
12. Rasierapparat ξυριστική μηχανή 
13. Glühbirne λαμπτήρας / λάμπα 
14. Tanzschule σχολή χορού 
15. Schwimmbad κολυμβητήριο 
16. wasserdicht αδιάβροχος 
17. geheimnisvoll μυστηριώδης 
18. gleichförmig ομοιόμορφος 
19. rotgelb κοκκινοκίτρινος  
20. Rotwein κόκκινο κρασί 
21. Frischmilch φρέσκο γάλα 
22. Großstadt μεγαλούπολη 
23. Wildkatze αγριόγατα 
24. übernachten διανυκτερεύω 
25. überwintern ξεχειμωνιάζω 
26. unterschreiben υπογράφω 
27. durchdringen διαπερνώ 
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Από τα βιογραφικά στοιχεία των μαθητών προκύπτει ότι οι περισσότεροι μαθητές 
είναι Ελληνόπουλα τρίτης γενιάς, που σημαίνει ότι οι παππούδες τους μετανάστευσαν 
στη Γερμανία και οι γονείς των περισσοτέρων έχουν γεννηθεί στη Γερμανία. Το 
ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε μόνο στις τάξεις στις οποίες δίδασκε η ίδια η 
ερευνήτρια. Ο χρόνος συμπλήρωσης κάθε ερωτηματολογίου της έρευνας ήταν από 25 
μέχρι 50 λεπτά. 
 
 
4. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
 
Γενικά διαπιστώθηκε ότι αρκετοί μαθητές δυσκολεύτηκαν να βρουν τα ελληνικά 
ισοδύναμα και δήλωσαν ότι ήταν μια δύσκολη δραστηριότητα. Στις ελληνικές λέξεις 
όλων των παιδιών υπήρχαν αρκετά ορθογραφικά λάθη. Στο 2ο ερωτηματολόγιο οι 
μαθητές συχνά δεν μπόρεσαν να δώσουν κάποια ελληνική απόδοση στα ρηματικά 
σύνθετα. Η απόδοση κάθε ρηματικού συνθέτου είναι πιο δύσκολη και απαιτητική σε 
σύγκριση με τα ονοματικά σύνθετα. Από τις απαντήσεις που δόθηκαν στην ομάδα 
αυτή δεν προέκυψαν στοιχεία που να επιτρέπουν κάποια ομαδοποίηση ή 
κατηγοριοποίηση. 

Από τα ερευνητικά δεδομένα αναδεικνύονται τρία στοιχεία σε σχέση με την 
σύνθεση. 

Το πρώτο στοιχείο είναι ότι οι μαθητές όταν δεν γνωρίζουν την ελληνική λέξη 
μεταφράζουν μία προς μία τις λέξεις του γερμανικού συνθέτου με αποτέλεσμα να 
δημιουργούν μία νέα ελληνική λέξη. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει ότι έχει 
κατακτηθεί ο μηχανισμός σύνθεσης στα γερμανικά και τον μεταφέρουν και στην 
ελληνική γλώσσα. 

Τα σύνθετα των μαθητών Δημοτικού από την πιλοτική φάση της έρευνας 
καταγράφονται στον πίνακα 1. 

 
Πίνακας 1: Σύνθετα διαγλώσσας μαθητών Δημοτικού, Μάρτης 2013, πιλοτική φάση έρευνας 
 Μαθητές Δημοτικού Γερμανικό Σύνθετο Ελληνική απόδοση 

1. χερόμπαλα Handball (Ο+Ο) χάντμπολ 
2. ζεβρογραμμές 

γραμμές ζέβρας 
ασπρολόριδες 

Zebrastreifen (Ο+Ο) διάβαση πεζών 

3. χιονόβρεχο 
χιονόβροχο 
χιονώβροχη 
χονόνερο 
χενοβροχή  
νερόχιονο 
βροχόνερο 

Schneeregen (Ο+Ο) χιονόνερο 

4. χιονόμπαλα (πόλεμος) 
χενοπόλεμο  
χονοπόλεμο 

Schneeballschlacht (Ο+Ο+Ο) χιονοπόλεμος 

5. ποταμοκαράβι Flussschiff (Ο+Ο) ποταμόπλοιο 
6. σχολικό πλάνο Stundenplan (Ο+Ο) (ωρολόγιο) πρόγραμμα 
7. Πασχαδιακοπές Osterferien (Ο+Ο) διακοπές του Πάσχα 

 
Στα παραδείγματα αυτά φαίνεται η σωστή χρήση του δείκτη σύνθεσης από τους 

μαθητές, γεγονός που καταδεικνύει την κατάκτηση του μηχανισμού σύνθεσης στα 
ελληνικά. 
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Στις υπόλοιπες λέξεις του 1ου ερωτηματολογίου δεν καταγράφεται η σύνθεση με τη 
μορφή αυτής της διαγλώσσας. Οι μαθητές είτε έγραψαν τη σωστή απόδοση είτε 
άφησαν κενό στις λέξεις που δεν γνώριζαν. 

Αντίστοιχα παραδείγματα προέκυψαν και στη δεύτερη φάση της έρευνας από 
μαθητές του Δημοτικού και του Γυμνασίου όπως φαίνεται στα παραδείγματα που 
ακολουθούν στον πίνακα 2. Όπου δεν υπάρχει παράδειγμα είτε δεν συμπληρώθηκε 
από τους μαθητές είτε υπήρχε η σωστή απόδοση. 

 
Πίνακας 2: Σύνθετα διαγλώσσας μαθητών Δημοτικού και Γυμνασίου, Ιούλιος 2013, κύρια φάση 

έρευνας 
 Μαθητές Γυμνασίου Μαθητές Δημοτικού Γερμανικό 

σύνθετο 
Ελληνική 
απόδοση 

1.  ποταμοκάραβο 
ποταμόβαρκα 
πλιάριο ποταμού 
καράβι ποταμού 

 Flussschiff (Ο+Ο) ποταμόπλοιο 

2.  μιλόγλυκο μιλλογλικό 
μιλόγλυκο 
γλυκώμιλο 

Apfelkuchen 
(Ο+Ο) 

μηλόπιτα 

3.  λουλουδόβασω 
λουλουδόβαζω 
βάζος λουλουδιών 

 Blumenvase (Ο+Ο) βάζο / ανθοδοχείο 

4.  κοκινόκρασι  Rotwein (Ο+Ο) κόκκινο κρασί 
5.  κεφαλομπάλλα κεφαλόμπαλλα 

κεφαλομπάλλα 
Kopfball (Ο+Ο) κεφαλιά 

6.  φρεσκόγαλλο 
φρεσκόγαλα 

 Frischmilch (Ο+Ο) φρέσκο γάλα 

7.  μαθητοταυτότητα μαθητότητα Schülerausweis 
(Ο+Ο) 

μαθητική 
ταυτότητα 

8.  σκιλότροφι 
σκυλότροφη 

σκιλόφαγιτο Hundefutter (Ο+Ο) σκυλοτροφή 

9.  περιμενοδομάτιο 
περιμοδομάτιο 
 

περιμένω δωμάτιο Wartezimmer 
(Ρ+Ο) 

αίθουσα 
αναμονής 

10.   φοτολάμπα Glühbirne 
(Ρ+Ο) 

λάμπα/ 
λαμπτήρας 

11.  χοροσχόλιο 
χορεφτικό σχολείο 
σχολιοχορού 
σχολείο χορού 

χωροσχολείο 
χορευτηκό σχολείο 

Tanzschule (Ρ+Ο) σχολή χορού 

12.   ξιρηζομιχανή Rasierapparat 
(Ρ+Ο) 

ξυριστική μηχανή 

13.  μετρόπολι 
μεγαλώπολη 

μεγαλοπόλη 
μεγάλι χώρα 

Großstadt 
(ΕΠΙΘ+Ο) 

μεγαλούπολη 

 
Το ενδιαφέρον εδώ είναι ότι οι μαθητές μεταφράζουν συνήθως κατά συνθετικό, 

ενώνοντας τελικά τα δύο συνθετικά με το δείκτη σύνθεσης για τη δημιουργία νέας 
λέξης. 

Στην ίδια κατηγορία ανήκει και το παράδειγμα ενός μαθητή κατά τη διάρκεια του 
μαθήματος. Η δημιουργική προσπάθεια απόδοσης της άγνωστης στα ελληνικά λέξης 
τον οδηγεί στο να αποδώσει τη λέξη ρουθούνι ως «μυτοτρύπα» (Nasenloch). 
Αστειευόμενος πρόσθεσε και τη λέξη «τρυπομύτη», λέγοντας: «Όχι, όχι, αλλά έχει 
πλάκα!» 

μυτοτρύπα (ΟΥΣ + ΟΥΣ) Nasenloch (ΟΥΣ + ΟΥΣ) ρουθούνι 
μυτοτρύπες 
τρυπομύτη  
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Το δεύτερο στοιχείο που προκύπτει από τα δεδομένα είναι ότι τα νέα 
δημιουργήματα των μαθητών καταδεικνύουν ότι έχει κατακτηθεί ο μηχανισμός 
σύνθεσης της ελληνικής γλώσσας. Αυτό καταγράφεται από τη σωστή σύνδεση των δύο 
συνθετικών και η σωστή χρήση παραγωγικών επιθημάτων (-της, -στής, -ση, -το, -
στρα). 

 
Πίνακας 3: Σύνθετα διαγλώσσας μαθητών με παραγωγικά επιθήματα, Ιούλιος 2013, κύρια φάση 
έρευνας 
 Μαθητές Γυμνασίου Μαθητές Δημοτικού Γερμανικό σύνθετο Ελληνική 

απόδοση 
1.  βουνοανεβαστίς 

βουνονανεβαστής 
 Bergsteiger (Ο+Ο) ορειβάτης 

2.  ξιριστίς  
κσιρίστρα 

 Rasierapparat (Ο+Ο) ξυριστική 
μηχανή 

3.  ιλιοπροστατό ηλιοπροστατεύση Sonnenschutz (Ο+Ο) ηλιοπροστασία 
4.  δωμάτιο για περιμένιση  Wartezimmer (Ρ+Ο) αίθουσα 

αναμονής 
5.   μαθητότητα Schülerausweis 

(Ο+Ο) 
μαθητική 
ταυτότητα 

 
Το ενδιαφέρον είναι ότι και οι μαθητές πιο προχωρημένου επιπέδου και 

μεγαλύτερης ηλικίας βρίσκονται σε αυτό το στάδιο της διαγλώσσας. Και οι δύο 
ερευνητικές ομάδες χρησιμοποιούν το δείκτη σύνθεσης και τις παραγωγικές 
καταλήξεις δημιουργικά, γεγονός που καταδεικνύει τη δημιουργική αξιοποίηση του 
διγλωσσικού τους κεφαλαίου. 

Το τρίτο στοιχείο που προκύπτει είναι ότι οι μαθητές δυσκολεύονται με το λόγιο 
λεξιλόγιο. Έτσι δυσκολεύονται να αποδώσουν σωστά λέξεις όπως αίθουσα αναμονής, 
ορειβάτης, ώρα αναχώρησης, ανθοδοχείο, γεγονός που ερμηνεύεται με την απουσία 
λόγιου και επίσημου λεξιλογίου στην καθημερινότητά τους. 

 
 

5. Πρώτες ενδείξεις και συμπεράσματα 
 
Γενικά, ο αριθμός των συμμετεχόντων μαθητών δεν επιτρέπει τη διεξαγωγή 
συμπερασμάτων. Τα αποτελέσματα μας δίνουν κάποιες πρώτες ενδείξεις για την 
καταγραφή της δομικής μεταφοράς από τα γερμανικά στα ελληνικά πέρα από τον 
προφορικό και στο γραπτό λόγο, έστω αν αυτό γίνεται με σύνθετες λέξεις 
αποπλαισιωμένες από το συγκείμενό τους. 

Παράλληλα ενισχύονται οι ενδείξεις ότι οι μαθητές χρησιμοποιούν τη δομική 
μεταφορά στην περίπτωση της σύνθεσης από τα γερμανικά στα ελληνικά με 
δημιουργικό τρόπο και ως στρατηγική κάλυψης λεξιλογικών κενών. Φαίνεται ότι ο 
μηχανισμός σύνθεσης στα ελληνικά έχει κατακτηθεί έστω και αν δημιουργούνται 
ανύπαρκτες στα ελληνικά λέξεις. 

Η πρώτη υπόθεση εργασίας ως προς την επιρροή της γερμανικής γραμματικής 
στην ελληνική απόδοση φάνηκε να επιβεβαιώνεται, αφού οι μαθητές μεταφέρουν 
στοιχεία της γερμανικής σύνθεσης στα ελληνικά. 

Η δεύτερη υπόθεση εργασίας, ότι η διαγλώσσα αυτή δεν υπάρχει σε μαθητές του 
μεσαίου επιπέδου (Γ’ Γυμνασίου) φάνηκε να επιβεβαιώνεται μόνο στο αρχικό στάδιο 
συνεργασίας με τους μαθητές στον προφορικό λόγο και όσο δεν υπήρχε ακόμη μια 
εξοικείωση με τη δασκάλα. Στη συνέχεια φάνηκε να καταρρίπτεται. Συνεπώς, η 
δεύτερη υπόθεση διαψεύδεται μιας και οι γραπτές αποδόσεις έδειξαν την μεταφορά 
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της γερμανικής γραμματικής ως προς τη σύνθεση και από μαθητές μεγαλύτερης 
ηλικίας και μεσαίου επιπέδου ελληνομάθειας. 

Ως προς τα ερευνητικά ερωτήματα απαντάμε στο πρώτο ερώτημα, ότι οι μαθητές 
μεταφέρουν το γερμανικό μηχανισμό σύνθεσης και στην ελληνική γλώσσα. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές παίρνουν ως νοητική υπόθεση ότι ο μηχανισμός 
σχηματισμού λέξεων που ισχύει στα γερμανικά οφείλει να ισχύει και στα ελληνικά. 
Έτσι, οδηγούνται στη μεταφορά από τα γερμανικά στα ελληνικά, ενσωματώνοντας τα 
δύο μεταφρασμένα συνθετικά στην ελληνική σύνταξη δημιουργώντας μια νέα λέξη, 
καταδεικνύοντας παράλληλα ότι έχουν κατακτήσει το μηχανισμό σύνθεσης της 
ελληνικής γλώσσας. 

Στο δεύτερο ερώτημα απαντάμε ότι ο μηχανισμός σύνθεσης της ελληνικής έχει 
κατακτηθεί από τους μαθητές, γεγονός που αποδεικνύεται από τη σωστή χρήση του 
δείκτη σύνθεσης -ο- για την ελληνική γλώσσα. Η σωστή χρήση του δείκτη σύνθεσης 
μας οδηγεί επιπλέον στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές είναι δίγλωσσοι.  

Στο τρίτο ερώτημα απαντάμε ότι δεν καταγράφονται ιδιαίτερες διαφορές στη 
χρήση της διαγλώσσας στην περίπτωση της σύνθεσης μεταξύ μαθητών Δημοτικού 
(αρχικό επίπεδο) και μαθητών Γυμνασίου (μεσαίο επίπεδο Β1). Φαίνεται ότι οι 
μαθητές μεσαίου επιπέδου έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια ως προς το ενεργό τους 
λεξιλόγιο, αλλά η δομική μεταφορά και η χρήση παραγωγικών επιθημάτων υπάρχει 
και στις δύο ομάδες.  

Σε μία επόμενη ερευνητική φάση, η διεύρυνση των λέξεων και γραμματικών 
κατηγοριών, καθώς και η σημαντική αύξηση του αριθμού των υποκειμένων της 
έρευνας θα επέτρεπε μία ποσοτικοποίηση των αποτελεσμάτων και τη διεξαγωγή 
συμπερασμάτων. Επίσης, θα είχε ίσως κάποιο ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τις 
λέξεις μέσα σε συγκείμενο και όχι αποπλαισιωμένα. 

Συνοψίζοντας μπορούμε να πούμε ότι οι Έλληνες μαθητές μας σε ΤΕΓ στη 
Γερμανία είναι δίγλωσσοι, αφού κατέχουν το σύστημα της ελληνικής ως προς τη 
σύνθεση και τα παραγωγικά επιθήματα, παρόλο που τους λείπει η λέξη και παρόλο 
που μεταφέρουν μηχανισμούς της κυρίαρχης γλώσσας κατά την παραγωγή της 
δεύτερης Ενώ τα καταφέρνουν στο κοινό λεξιλόγιο, αποτυγχάνουν στο αποτέλεσμα 
σε πιο λόγιο λεξιλόγιο, επειδή υπάρχουν οι φυσιολογικές ελλείψεις ελληνικών 
ακουσμάτων και η περιορισμένη επαφή με τα ελληνικά στο περιβάλλον που ζουν. 
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Abstract 
 
The current article discusses a novel language-independent approach to machine 
translation, based on machine learning principles and inexpensive language resources, 
which was developed within the PRESEMT project. Unlike most modern MT 
methodologies requiring large parallel data, this methodology exploits only a limited-
size parallel corpus and relies instead on monolingual corpora models. This renders 
PRESEMT ideal for low-resourced languages as Greek. The article presents the 
translation process for the Greek-English language pair together with objective and 
subjective evaluation results, which assess translation accuracy. Emphasis is placed 
on benchmarking PRESEMT in comparison to other established MT systems. 
 
Keywords: hybrid MT, low-resourced languages, monolingual corpora, evaluation 
 
 
1. The PRESEMT methodology in brief 
 
PRESEMT1 is a flexible and adaptable MT system, easily portable to new language 
pairs with minimal effort. Attempting to overcome well-known problems of other MT 
approaches, e.g. bilingual corpora compilation or definition of new rules per language 
pair, it suggests a language-independent MT methodology, which is characterised by 
flexibility and adaptability. 

The key aspects of PRESEMT include syntactic phrase-based modelling, together 
with pattern recognition techniques. PRESEMT belongs to the paradigm of hybrid 
MT (cf. Wu 2005, Eisele et al. 2008 and Jussa-Costa et al. 2013), combining linguistic 
processing with the positive aspects of corpus-based approaches such as Statistical 
Machine Translation (SMT) (Brown et al. 1993 and Koehn 2010) and Example-Based 
Machine Translation (EBMT) (Hutchins 2006). Relatively inexpensive, readily 
available language resources as well as bilingual lexica are used. The translation 
context is modelled on phrases, as they have been shown in several MT systems to 
improve the translation quality. To support the PRESEMT aims, the phrasing 
information is produced via an automatic and language-independent process of 
syntactic analysis, removing the need for locating compatible NLP tools for the source 
language (SL) and the target language (TL). This further supports portability to new 
language pairs. 

In terms of resources, PRESEMT uses a bilingual lexicon providing SL-TL lexical 
correspondences and an extensive TL monolingual corpus, compiled automatically 
via web-crawling. In addition, a small bilingual corpus is used, numbering a few 
hundred sentences (typically ca. 200), in order to furnish examples of SL-TL 
structural equivalences. Hence, in comparison to SMT systems, the size of the parallel 
corpus is reduced by at least three orders of magnitude. 
                                                 
1 http://www.presemt.eu 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1642-1654. Rhodes: University of the Aegean.
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Both the bilingual and the monolingual corpora are annotated with lemma and part-
of-speech information, and – depending on the language – with additional 
morphological features (e.g. case, number, tense etc.). Furthermore, they are 
segmented into non-recursive syntactic phrases (noun phrase, verb phrase etc.). 
Annotation is performed by readily available tools, including statistical-based taggers 
and chunkers that provide shallow parsing information. For the implementation 
reported here, the TreeTagger (Schmid 1994) has been used for the English (TL) text 
processing and the FBT PoS tagger (Prokopidis et al. 2011) has been employed for the 
processing of the Greek (SL) text. 
 

Figure 1: Schematic representation of the translation process in PRESEMT 

 
 
The translation process is split into two phases, each of which makes use of only a 

single type of corpus, either monolingual or bilingual. Phase 1 (Structure selection) 
employs the bilingual corpus to determine, for a given input SL sentence, the 
appropriate TL structure in terms of phrase type and order. The output of the Structure 
selection phase is the SL sentence with a TL structure, created by reordering the 
phrases according to the parallel corpus, while all words are replaced by the TL 
lemma and tag information as retrieved from the bilingual dictionary. Phase 2 
(Translation equivalent selection) uses the monolingual corpus to specify word 
order within phrases, to handle functional words such as articles and prepositions and 
to resolve lexical ambiguities emerging from the possible translations provided by the 
bilingual dictionary. Finally, a token generator component produces tokens out of 
lemmas. 
 
 
2. Creating models out of the parallel corpus 
 
The processing of the bilingual corpus involves extracting information about the 
transformations of sentence structures from SL to TL, based on the sentences included 
in this corpus. These examples of transformations then serve as templates during the 
translation process to determine the translation structure (cf. section 3). Bilingual 
corpus processing occupies two stages, each being implemented by a distinct module 
of the PRESEMT prototype. 

Initially, the bilingual corpus is annotated with lemma, Part-of-Speech (PoS) 
information and language-specific morphological features. For the TL side, a shallow 
parser divides each sentence into syntactic phrases. The parsing scheme includes 
phrase boundaries and phrase labels and potentially clauses. 
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To remove the requirement for an SL side parser and thus enhance portability to 
new language pairs, syntactic phrases in the TL side are transferred to the SL side via 
the Phrase aligner module (PAM, Tambouratzis et al. 2011). Initially correspondences 
in terms of tokens are established, determining which SL token (or group of tokens) 
corresponds to which TL token (or group of tokens). To align tokens, PAM follows a 
3-step process, the rationale being that most reliable alignments are performed first 
while less reliable ones are deferred to a later step. At the end of this process, the aim 
is to have aligned all tokens from SL to TL. 

The first step exploits the contents of a SL-to-TL bilingual lexicon. This step is 
applied to all SL and TL-side tokens, which are non-ambiguous (i.e. where for each 
token there exists only one possible alignment based on the lexicon). 

In the second step, alignment is based on similarity of grammatical features and 
PoS tag correspondence. For example, a noun in TL is more likely to correspond to a 
noun in SL. This information is established probabilistically by processing the lexicon 
PoS entries, and thus tag correspondence is automatically determined. 

In the third step, alignment of the remaining units is effected on the evidence of 
already aligned neighbouring words. For example for the ith token in SL, the TL 
tokens aligned to the (i-1)th and (i+1)th SL tokens can provide the necessary 
information for alignment purposes. 

The chunked SL side of the aligned corpus is subsequently processed by the 
Phrasing model generator module (PMG), to generate an SL phrasing model which 
will parse input text during translation. The original PMG implementation 
(Tambouratzis et al. 2011) utilises Conditional Random Fields (CRF), due to the high 
representational capabilities of this probabilistic model (Lafferty et al. 2001), which 
have led to it being an established model for training parsers. Alternative approaches 
for building PMG based on template-matching principles have been investigated (cf. 
Tambouratzis et al. 2013), though the results reported here utilise the standard CRF 
model. 
 
 
3. Main translation engine 
 
In PRESEMT, translation is performed in two steps, each step challenging different 
aspects of the translation process making use of syntactic knowledge. The first step 
performs structural transformation of the source side in accordance with the syntactic 
phrases of the target side, trying to capture long range reordering, while the second 
step makes lexical choices and performs local word reordering within each phrase.  
 
 
3.1 Structure selection 
 
Structure selection transforms the structure of the input text using the limited bilingual 
corpus as a structural knowledge base, closely resembling the “translation by 
analogy” aspect of EBMT systems. Using available structural information, namely the 
type of syntactic phrases, the part-of-speech tag of the head token of each phrase and 
the case of the head token (if available), we retrieve the most similar source side 
sentence from the parallel corpus. Based on the stored alignment information from the 
corpus between the source and target side, we then transform the structure of the input 
sentence to the structure of the target side of the corpus sentence pair. 
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For the retrieval of the most similar source side sentence, an algorithm from the 
dynamic programming paradigm is adopted, treating the structure selection process as 
a sequence alignment, aligning the input sentence to a source side sentence from the 
aligned parallel corpus and assigning a similarity score. The implemented algorithm is 
based on the Smith-Waterman algorithm (Smith & Waterman 1981), initially 
proposed for local sequence alignment for determining similar regions between two 
protein or DNA sequences. The algorithm is guaranteed to find the optimal local 
alignment between the two input sequences at clause level. 

The similarity of two clauses is calculated using intra-clause information by taking 
into account the edit operations (replacement, insertion or removal) that must be 
performed to the input sentence in order to transform it to a source side sentence from 
the corpus. Each of these operations has an associated cost, considered as a system 
parameter. The aligned corpus sentence that achieves the highest similarity score is 
the most similar one to the input source sentence. 
 
 
3.2 Translation equivalent selection 
 
The second step of the PRESEMT translation process is the translation equivalent 
selection, which performs word translation disambiguation, local word reordering 
within each syntactic phrase as well as addition and/or deletion of auxiliary verbs, 
articles and prepositions. In the default settings of PRESEMT, all of the above are 
performed by only using a syntactic phrase model extracted from a large TL 
monolingual corpus. The final translation is produced by the token generation 
component, since all processing during the translation process is lemma-based. 

Each sentence contained within the text to be translated is processed separately, so 
there is no exploitation of inter-sentential information. The first task is to select the 
correct TL translation of each word. In the PRESEMT methodology, alternative 
methods for the word translation disambiguation have also been developed and can be 
used instead of the default. These include Self-Organising Maps, n-gram vector space 
models or n-gram models extracted from the TL monolingual corpus, though none of 
these is used in the configuration reported here. The second task involves establishing 
the correct word order within each phrase. Within the default PRESEMT settings this 
step is performed simultaneously with the translation disambiguation step, using the 
same TL phrase model. In the case of selecting one of the alternative methods for 
disambiguation, the phrase model is used only for local word reordering, within the 
boundaries of each phrase. During word reordering the algorithm also resolves issues 
regarding the insertion or deletion of articles and other auxiliary tokens. Finally, token 
generation is applied to the lemmas of the translated sentence together with their 
morphological features, to generate the final word tokens. 
 
 
3.3 The TL phrase model 
 
The phrase model used in the translation equivalent selection module is in essence a 
language model, but instead of n-grams of words used in most SMT systems, the 
words here are grouped together based on the syntactic phrases extracted from the 
chunked TL monolingual corpus. The extracted phrases are then organised in a hash 
map, using as a key the following 3 criteria: (i) type of syntactic phrase (e.g. whether 
it is a noun phrase or a verb phrase), (ii) lemma of the phrase head word and (iii) PoS 
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tag of the phrase head word. For each TL phrase we store its frequency of occurrence 
in the corpus. When initiating the translation equivalent selection module, a matching 
algorithm accesses the TL phrase model, retrieves similar phrases from the phrase 
model and then selects the most similar one through a comparison process, which is 
viewed as an assignment problem, in order to enable word reordering. At the same 
time, the most appropriate translation for each word from the bilingual lexicon is 
chosen. 
 
 
4. Evaluation of the PRESEMT system 
 
For assessing2 the PRESEMT translation output, both per se and in comparison to 
other MT systems (the systems chosen were Google Translate3, Bing Translator4 and 
WorldLingo5), two types of tests have been carried out. The one type (objective 
evaluation), normally employed for evaluating the output of MT systems, involved 
the use of automatic metrics, which, comparing the MT system output to one (or 
more) human-produced reference translation(s), calculate their similarity. The metrics 
employed, pretty much established in the field, were BLEU, NIST, Meteor and TER. 

BLEU (Papineni et al. 2002) and NIST (NIST 2002) measure the common n-grams 
between the system output and the reference translation. The BLEU score ranges 
between [0, 1], with 1 denoting a perfect translation, while the NIST score range is 
[0,), where a higher score signifies a better translation quality. Meteor (Denkowski 
& Lavie 2011) calculates similarity against each reference translation and produces in 
the end the highest score. Its score range is [0, 1], with 1 signifying a perfect 
translation. Finally TER (Snover et al. 2006) resembles the philosophy of the 
Levenshtein distance (Levenshtein 1966), in that it calculates the minimum number of 
edits needed to change a candidate translation so that it exactly matches one of the 
reference translations, normalised by the average length of the references (Snover et 
al. 2006: 3). 

For the other test type (subjective evaluation), human evaluators were engaged, 
who performed two distinct tasks: (a) ranking of PRESEMT and the other MT 
systems based on the quality of their translation output and (b) evaluation of the 
translation produced in terms of adequacy and fluency. Adequacy denotes how much 
information of the SL text has been retained in the translation; fluency, on the other 
hand, measures the degree to which the produced translation is grammatically well-
formed according to the TL grammar. 

In this article, both types are described, with emphasis being placed on subjective 
evaluation, since objective evaluation has been more extensively reported upon (cf. 
Tambouratzis et al. 2012 and Sofianopoulos et al. 2012). Evaluation scores were 
obtained during two distinct phases, separated by approximately 2 months, in order to 
identify any improvement in PRESEMT. 

 
 
 

                                                 
2 Here only Greek-English evaluation results are reported. The interested reader is referred to the 
project deliverable D9.2 (http://www.presemt.eu/files/Dels/PRESEMT_D9.2_supplement.pdf), which 
contains the evaluation results for all other language pairs. 
3 http://translate.google.com 
4 http://www.bing.com/translator 
5 http://www.worldlingo.com 
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4.1 Evaluation dataset 
 

The test dataset used for both types of evaluation has been compiled in the following 
manner: 1,000 sentences of specific length (7–40 tokens) were retrieved from the 
web, out of which 200 sentences were randomly chosen to constitute the test dataset. 
Then, these sentences were manually translated by Greek native speakers into English 
(the target language) to generate reference translations. The correctness of the 
translations was cross-checked by English native speakers, independent to the ones 
that originally created the data. 

 
 

5. Objective evaluation results 
 
Table 1 lists the results obtained by the automatic metrics for the test set. For all 
metrics the PRESEMT system appears to have the lowest scores in both phases. 
Following these, WorldLingo is characterised by the next lowest scores. Google and 
Bing are closely matched in terms of metrics, and in most cases Google achieves 
higher scores than Bing. However, the PRESEMT scores are very near to those of 
WorldLingo. This is notable, taking into account that PRESEMT is still under 
development and that it is a language independent methodology where linguistic 
knowledge is algorithmically extracted from corpora. 

 
Table 1: Objective evaluation results for the EL-EN test dataset translated by 4 different MT systems 

 
Objective evaluation results 

BLEU NIST Meteor TER 
PRESEMT (Phase 1) 0.2627 6.2001 0.3329 60.0420 
PRESEMT (Phase 2) 0.2666 6.2061 0.3335 59.336 

Google 0.5116 8.4549 0.4580 32.6860 
Bing 0.4793 8.1357 0.4486 35.7220 

WorldLingo 0.3019 6.3799 0.3814 46.7350 
 
 
6. Subjective evaluation 
 
Subjective evaluation involved two tasks, namely system ranking and translation 
evaluation. The test dataset comprised 210 sentences, as 10 of the sentences were 
repeated twice to allow for consistency checks. It was split into two 105-sentence 
subsets, Subset A (sentences with id numbers from 1 to 100) and Subset B (sentence 
numbers 101 to 200). For each task evaluators were automatically presented with a 
different subset. For instance, if an evaluator was assigned Subset B for the system 
ranking task, they would subsequently be assigned Subset A for the translation 
evaluation task. Subsequently, no evaluators assessed the same sentence set twice for 
both tasks. 

 
 

6.1 Evaluation process 
 
The evaluators were recruited following an open call of interest distributed mainly to 
mailing lists of graduate/post-graduate students. For the Greek-English language pair, 
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this process resulted in the formation of a 15-member group, which mainly comprised 
language professionals and students of languages or Linguistics. 

Accessing a purpose-built web platform, the evaluators were called first to 
complete the system ranking task (Figure 1), throughout which the translations 
yielded by the four MT systems were presented in a randomised order, to prevent the 
users from guessing the MT systems’ identity and avoid a biased ranking. 

 
Figure 1: Screenshot of the evaluation platform from the Greek-English system ranking task 

 
 
Likewise, in order to avoid any biased assessment, the task of translation 

evaluation (Figure 2), which only contained PRESEMT translations, was obligatorily 
completed after system ranking, so that the users would not become accustomed to 
any systematic PRESEMT characteristics that might boost its ranking scores. 

 
Figure 2: Screenshot of the evaluation platform from the translation evaluation task 
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6.2 System ranking results 
 
For system ranking, the evaluators were required to use a 4-point scale, where 1 
denoted the best system and 4 the worst one, but it was possible to assess two or more 
systems as occupying the same position. All scorings were post-processed via the 
standard competition ranking scheme (also denoted as the “1224” scheme)6, to ensure 
their consistency. 

To condense the ranking inputs by several evaluators into a single score, the 
individual rankings over each sentence have been accumulated over the number of 
evaluators. Then the representative scoring was defined as a weighted sum of the 
frequency of the given system being ranked as first, second, third and fourth best over 
all evaluators, by multiplying with weights of 40, 30, 20 and 10 respectively. 
Following this processing, the average scores over the set of 200 sentences were 
calculated, denoted as pWei, gWei, bWei and wWei, which respectively correspond 
to the PRESEMT, Google, Bing and WorldLingo weighted score (Table 2). 

The average scores of PRESEMT were the lowest, followed by those of 
WorldLingo. The results of Bing and Google are broadly comparable, with the 
Google results being the best ones. Clearly, PRESEMT has in most cases the lowest 
translation performance, as can be seen by the histogram values ‘Rank 4’, where more 
than 58% of the times PRESEMT is classified as the 4th best system, and by the 
cumulative weighted score. WorldLingo is the 3rd best system as it is assigned the 
most times (38.7%) the third place. Bing occupies almost 75% of times either the first 
or second place, though Google is even better, occupying for almost 53% of the 
sentences the best translation. These observations are confirmed by the weighted 
score “xWei” (where “x” stands for “p”, “w”, “b” and “g”), for which the same order 
is observed. 

Yet, in the second phase, PRESEMT rankings are improved, as reflected by the 
cumulative score which rises by more than 10%, namely from 3,286 to 3,647. The 
scores of WorldLingo as well as Bing and Google are slightly reduced, indicating the 
more competitive performance of the revised PRESEMT prototype. 

 
Table 2: System ranking results for the 4 MT systems (Phases 1 &2) 

 
System ranking results (Phase 1)

Rank 
1 2 3 4 

PRESEMT 
79 173 374 874

5.3% 11.5% 24.9% 58.3%
pWei 3,286 

Google 
808 462 187 43

53.9% 30.8% 12.5% 2.9%
gWei 6,710 

Bing 
549 574 276 101

36.6% 38.3% 18.4% 6.7%
bWei 6,106 

WorldLingo 
325 358 581 236

21.7% 23.9% 38.7% 15.7%
wWei 5,031 

 

 
System ranking results (Phase 2)

Rank 
1 2 3 4 

PRESEMT 
118 217 437 728

7.9% 14.5% 29.1% 48.5%
pWei 3,647 (+10.99%) 

Google 
793 463 184 60

52.9% 30.9% 12.3% 4.0%
gWei 6,651 (-0.88%) 

Bing 
582 491 280 147

38.8% 32.7% 18.7% 9.8%
bWei 5,999 (-1.75%) 

WorldLingo
344 329 549 278

22.9% 21.9% 36.6% 18.5%
wWei 4,981 (-1.15%) 

                                                 
6 Cf. http://en.wikipedia.org/wiki/Ranking#Standard_competition_ranking_.28.221224.22_ranking.293 
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Additionally, a statistical analysis was carried out using paired t-tests for all six 
pairings of the four MT systems to determine whether system ranking differences 
were statistically significant. These t-tests yielded a statistically significant result for 
all system pairings differences at a confidence level of 95.0%. 

Likewise, the t-tests carried out during the second evaluation phase have confirmed 
the statistical significance of the differences in translation quality as identified by the 
evaluators. 

 
 

6.3 Translation evaluation results 
 
For the translation evaluation task, the evaluators were asked to use a 5-point scale for 
assessing the output in terms of adequacy and fluency. In Phase 1 only the PRESEMT 
output was evaluated, whereas in Phase 2 the output of the other MT systems was also 
put to the test to provide reference values. 

The post-processing of the evaluators’ responses involved calculating cumulative 
fluency and adequacy values per sentence. Afterwards, statistical measurements of the 
received scores per sentence have been obtained, including the average and standard 
deviation of the score distribution, which are presented in Table 3 for both evaluation 
phases. It was found that the other three systems have higher adequacy and fluency 
values than PRESEMT, a result also confirmed in paired t-tests at a 99.0% level of 
significance. 

The relative ordering of systems in terms of adequacy and fluency is corroborated 
by the objective measurements (cf. Table 1). The sole discrepancy concerns Bing and 
WorldLingo, since Bing has higher values for the objective metrics, though its 
adequacy and fluency scores are lower. 

 
Table 3: Translation evaluation results for the 4 different MT systems (Phases 1 &2) 

 
Translation evaluation results (2 phases) 

Adequacy Fluency 
Average Stdev Average Stdev 

PRESEMT (Phase 1) 3.08 0.30 2.17 0.27 
PRESEMT (Phase 2) 3.14 0.24 2.16 0.25 

Google (Phase 2) 4.17 0.39 3.51 0.50 
Bing (Phase 2) 3.75 0.77 3.02 0.61 

WorldLingo (Phase 2) 3.78 0.45 3.11 0.51 
 
Histograms of the median values of adequacy and fluency for the PRESEMT 

output are given in Figure 3 for both evaluation phases. These histograms represent 
graphically the distribution of cumulative scores over all evaluators. A comparison 
indicates that adequacy and fluency scores increase in phase 2 (the peak of fluency 
ratings moves towards a score of 3 and adequacy ratings with scores of 4 are 
proportionally increased). These observations reflect an improvement in translation 
quality achieved by the newer PRESEMT version in comparison to the earlier one. 
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Figure 3: Histograms of PRESEMT adequacy & fluency scores over all sentences (Phases 1 & 2) 
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6.4 Investigating the correlation between objective & subjective evaluation 
 
An interesting thing when performing evaluation both by humans and via automatic 
metrics is to examine whether the results obtained by these two are correlated. To 
determine such correlations, the Pearson correlation test was employed using pair-
wise data where each of the 200 sentences provided an independent measurement. 
More specifically, the comparison involved the objectives measures obtained from 
BLEU, NIST and TER metrics against three subjective scores, namely weighted score 
pWei and average adequacy and fluency scores. The values of the correlation metric 
are shown in Table 4, while statistically significant correlations are typeset in bold 
and are indicated by ‘*’ (at a confidence level of 0.05) and by ‘’ (at a confidence 
level of 0.01). 

 
Table 4: Correlation between objective and subjective evaluation (Phase 1) 

  Subjective metrics 
  pWei score Adequacy Fluency

Objective 
metrics 

BLEU 0.127 0.447 0.475

NIST 0.109 0.510* 0.425

TER -0.164 -0.477 -0.513

 
The results illustrated in Table 4 clearly show that all objective metrics correlate 

with adequacy and fluency marks at a 0.01 level, i.e. there is statistically significant 
correlation between (a) what the automatic metrics indicate and (b) what the 
evaluators think about the translation quality of PRESEMT. The highest correlation is 
observed between NIST and adequacy (the correlation being more than 0.50) and 
between TER and fluency (again exceeding 0.50). 

On the other hand, the correlation of the pWei score to objective metrics is rather 
low and not statistically significant for any objective metric. This is probably due to 
the fact that pWei is a more elaborate score, which summarises several rankings. 

 
 

7. Prospects of PRESEMT & discussion 
 
As a whole, the subjective evaluation results achieved by PRESEMT are of a lesser 
quality than those obtained by the other three MT systems in both tasks (system 
ranking and adequacy and fluency scoring). Yet the PRESEMT adequacy values 
manage to exceed the threshold value of 3.0, which is the mid-point of the score 
range, indicating that PRESEMT succeeds in conveying the content of the SL text. 
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On the other hand, the translation itself is not fluent enough, since in most cases 
the score ranges between 2.0 and 3.0 (3.0 being the average of the fluency range). 
Still, the same picture holds for the other MT systems, indicating that improvements 
for all MT systems are desirable, fluent translations still lying beyond the state-of-the-
art. 

The lower performance achieved by PRESEMT in comparison to the other MT 
systems can be attributed to a number of factors: 
 Use of freely available tools and resources, which serve the requirement to 

implement a flexible approach, allowing the rapid development of an MT system 
for a new language pair. 

 Employment of pre-existing NLP tools (e.g. chunkers and taggers), which, in order 
to limit the development effort/time for a new language pair, are not modified 
before their incorporation to the PRESEMT system. Consequently errors from one 
stage propagate and multiply in the next ones. This is in contrast to more focussed 
efforts by larger development teams in companies (e.g. in Google and Bing), where 
a more integrated approach is followed. By addressing persistent sources of 
problem in the externally-sourced tools, PRESEMT accuracy can be substantially 
improved (though this lies beyond the scope of the present article). 

 Limited coverage of the bilingual lexicon, to which several cases of translation 
imperfections are attributable according to related experiments. This is expected as 
the lexica employed in PRESEMT are not created with MT applications in mind 
neither have they been optimised to this purpose. 

 Little linguistic knowledge explicitly fed to the PRESEMT system, as PRESEMT 
is designed to algorithmically extract linguistic information from corpora. In 
comparison to the established systems this is a substantial difference which may 
limit the translation accuracy, but, as a counterweight simplifies the development 
of new MT systems. 

 Limited amount of expensive resources integrated into the system (again due to the 
PRESEMT concept) 

 Short development timeframe, whereas established MT systems such as Google 
Translate or Bing are based on approaches which have matured over a much longer 
period of time and, to the best of our knowledge, employ all available information 
in the pursuit of translation accuracy. 
Notably, newer versions of the PRESEMT system are now becoming available and 

therefore an improved performance in terms of subjective metrics can be expected, as 
evidenced by the second phase of subjective evaluation. 

The effort required to develop a new language pair within established MT 
methodologies is substantially larger than for PRESEMT. Besides, PRESEMT 
consistently generates translations which manage to convey in the TL the intended 
meaning of SL. As such, PRESEMT can be considered to being successful on the 
basis of its design brief, namely generating translations suitable for gisting purposes. 

Currently, work is continuing on a number of aspects all targeting the improvement 
of the PRESEMT translation accuracy, all the more since the historical evolution of 
results has shown a clear dynamic for improvement. 
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Abstract 
 
The study focuses on how the hierarchical structure of discourse, as perceived by the 
SDRT framework, affects anaphora resolution in Greek, a pro-drop language. The aim 
of the research is to investigate whether the Right Frontier Constraint (RFC) applies 
to pronoun disambiguation in Greek as well as whether and how it interacts with the 
pronoun form, null or overt. An off-line experiment, which adopted Holler and 
Irmen’s methodology (2006), provided results indicating that the RFC determines null 
pronoun resolution, but resolution of overt pronouns is also affected by their 
preference for non-topic antecedents. 
 
Keywords: pronoun resolution, right frontier constraint, SDRT, null vs. overt 
pronouns 
 
 
1. Aim 

 
The aim of the current study is to explore, by conducting an off-line experiment, the 
interplay of discourse and grammatical effects on pronoun anaphora in Greek. In 
particular, we investigated pronoun resolution preferences when the right frontier 
constraint and the form of the pronoun (null or overt) come into play. In section 2 of 
this paper we will present the theoretical background upon which the present study 
was based: the SDRT framework and the Right Constraint (2.1.), studies on pronoun 
disambiguation (2.2) and theories about structural coherence and pronoun 
accessibility (2.3.). Section 2.4 contains the description of the experiment conducted 
by Holler and Irmen in 2006, whose methodology was adopted in the present study. In 
section 3 we will present the methodology (3.1) and the results (3.2) of the present 
study, which will be analyzed and discussed in section 4. 

 
 

2. Theoretical background 
 

2.1 SDRT and the Right Frontier Constraint 
 

Two major notions that emerged in the 1980s and the 1990s effectively altered the 
way that linguists think about meaning; the notion of the “Content Change Potential” 
of discourse and, secondly, the designation of “discourse structure” as an essential 
part of interpretation (Asher 1993). Both of these insights raise the demand to 
interpret the current utterance depending on the interpretation of preceding segments. 
One of the major approaches to discourse interpretation has been the framework of 
Dynamic Semantics, which, although it focuses on the connection between the 
contribution of a new segment and the contribution of previous utterances, is entirely 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1655-1667. Rhodes: University of the Aegean.
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dependent on the use of linguistic expressions and discourse consistency or 
informativeness. On the other hand, Artificial Intelligence (AI) approaches also focus 
on discourse structure, but “emphasize the role of commonsense reasoning with non-
linguistic information such as domain knowledge and cognitive states” (Lascarides & 
Asher 2007). Moreover, Hobbs & Agar (1985) claim that the planning mechanism of 
AI approaches cannot fully apply to natural discourse. 

However, Asher (1993) as well as Asher & Lascarides (2003), with their 
Segmented Discourse Representation Theory (SDRT), formalize pragmatics and AI 
techniques for the interpretation of knowledge and confront the problems more 
effectively. SDRT has actually been an attempt to ameliorate the disadvantages of 
Dynamic Semantics with the advantages of AI approaches (Lascarides & Asher 
2007). Discourse is considered to be coherent only if the current utterance makes a 
contribution in terms of meaning which is related with the contributions of previous 
utterances. This connection is achieved through the assignment of rhetorical relations 
on discourse segments, which explain “how the content of the discourse augments the 
compositional semantics of its clauses” (Lascarides & Asher 2007: 3).   

SDRT views discourse as hierarchically structured and assumes two types of 
rhetorical relations: subordinating and coordinating relations (Asher & Vieu 2005), 
which are separated by certain criteria. Coordination involves temporal progression of 
the events presented, while subordination entails breaking of progression. In 
coordination each segment needs to fully satisfy its “communicative intention” before 
the next segment emerges, whereas this does not apply in subordination. Additionally, 
in coordinating relations, each new segment contains the same topic with the previous 
utterance or an entirely new, while in subordination a new segment contains sub-
topics. Asher & Vieu (2005) distinguish the discourse relation of Narration as the 
prototypical coordinating relation. Narration holds when the “main eventualities” of 
the segments that are connected occur in sequence and has certain spatio-temporal 
consequences (Asher & Lascarides 2003, Reese et al. 2007). On the other hand, 
subordination is prototypically induced by the rhetorical relation of Elaboration, 
which holds when a newly attached utterance provides additional information about 
the eventuality represented in the previous one (Asher 1993, Asher & Lascarides 
2003, Reese et al. 2007). The second prototypical subordinating discourse relation is 
Explanation, which infers that “the state or event asserted by S1 [the current utterance] 
causes or could cause the state or event asserted in S0 [the previous utterance]” 
(Hobbs 1985: 13). The inventory of rhetorical relations also includes: Background, 
Result, Continuation, Contrast, Instance, Topic, Precondition and Commentary1. 

The nature of discourse relations is such that influences the possible attachment 
points of the current segment to the previous ones; the constraints that this imposes 
gave rise to what is called the Right Frontier Constraint, which was introduced by 
Polanyi (1985), Grosz & Sidner (1986), Polanyi (1985, 1988) and Webber (1991), 
amongst others, incorporate the RFC in discourse structure interpretation and 
especially in anaphora resolution. The constraint determines that the only possible 
attachments of a new discourse utterance can be the previous utterance or any other 
subordinatingly related to it; otherwise put, anaphoric relations are resolved with 
antecedents which lie in the Right Frontier of discourse. Example (1) from Asher & 
Lascarides (2007: 8) demonstrates how rhetorical relations define the possible 
attachment points of the pronoun “it” in the current (or last) segment (π6).  
                                                            
1 For more details on the taxonomy of discourse relations cf. Asher & Vieu (2005). 
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(1)  
π1. John had a great evening last night. 
π2. He had a great meal. 
π3. He ate salmon. 
π4. He devoured lots of cheese. 
π5. He then won a dancing competition. 
π6. # It (# the salmon) was a beautiful pink. 
 
In (1), π2 subordinatingly related to π1 with Elaboration. π3 and π4 are both related 

with Elaboration to π2, since they contain sub-topics of the main topic, and they are 
related coordinatingly with each other by Narration. π5 is subordinatingly related to π1 
since “winning of the competition” (π5) is part of the “great evening” (π1) and not sub-
topic to the “meal” (π2); so π5 elaborates on π1 and narrates after π2. According to 
RFC the new utterance (π6) can only be attached to the exact previous segment (π5) or 
to any segment above it, thus in subordinating relation with it (π1). Figure 1 illustrates 
the discourse structure of text where coordinating relations, such as Narration for (1), 
are represented with a horizontal line and subordinating ones with a vertical line. 

 
Figure 1: Discourse structure of (1) 

 
 
 

2.2 Accounts of pronoun resolution 
 

Anaphora resolution is one of the major aspects of discourse comprehension, which 
justifies the extensive research on the field. One of the most influential approaches 
has been Centering Theory. A considerable number of studies (e.g. Gordon et al. 
1993, Chambers & Smyth 1998) have demonstrated that pronouns prefer to have 
antecedents in the syntactic position of subject. Centering Theory does not only make 
predictions about the tendencies of pronouns, but for their dislikes as well, since it 
predicts that pronouns prefer not to refer to object antecedents (Wolf et al. 2004). 
According to Centering Theory (2a) can be processed more easily than (2b), because 
in (2a) the pronoun “she” refers to an antecedent in subject position (“Fiona”) in 2a, 
whereas in (2b) “he” refers to the object antecedent. 

 
(2) 
a. Fiona complimented Craig and she congratulated James. 
b. Fiona complimented Craig and he congratulated James. 
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Another influential theory that predicts pronoun preferences is the Parallel 
Preference account (e.g. Chambers & Smyth 1998). According to Parallel Preference, 
pronouns tend to prefer antecedents in parallel syntactic position to their own; subject 
pronouns are resolved faster when they refer to subject antecedents and object 
pronouns are resolved faster when they refer to object antecedents (Chambers & 
Smyth 1998). Parallel preference predicts that (2a) will be resolved faster, similarly to 
Centering Theory, because both the pronoun and the antecedent occupy the subject 
position. On the other hand, according to Centering theory (3a) would be more easily 
resolved than (3b), because the pronoun (“her”) would prefer a subject antecedent. On 
the other hand Parallel Preference predicts the opposite pattern: namely (3b) will be 
processed faster since both “him” and “Craig” occupy object positions (Wolf et al. 
2004). 

 
(3) 
a. Fiona complimented Craig and James congratulated her. 
b. Fiona complimented Craig and James congratulated him. 
 
Studies on pro-drop languages (Rizzi 1986), such as Greek, have shown that that 

the tendencies on resolution differ amongst null and overt pronouns. Dimitriadis 
(1996) maintains that overt subject pronouns cannot refer to the most salient 
antecedent of the previous utterance, while null pronouns are construed with the most 
prominent antecedent. These postulations have received empirical support. Argyri & 
Sorace (2007) in production and comprehension tasks investigated the use of null or 
overt pronominals when the topic of the utterances remains the same. They found that 
in such cases Greek adults and children preferred the use of a null pronominal. 
Furthermore, Papadopoulou et al. (under review) conducted a sentence-picture 
matching self-paced listening task with Greek adults and various age groups of 
children. Their findings indicated that the two pronominal forms exhibit different 
resolution routines. More specifically, null pronouns preferably refer to salient topic 
antecedents, while overt pronominals preferably refer to non-salient non-topic 
antecedents. The child groups also distinguish between the two pronominal forms, 
although their pronoun resolution strategies are not yet adult like at the age of 10 
years. 

However, research on pronoun disambiguation in Null-Subject languages has 
shown that phi-features are hierarchically organized since they indicate different 
cognitive strength; although Carminati (2005) supports the null pronouns’ tendency 
for subject antecedents through her work, she argues that this preference is reduced 
when phi-features that occupy higher positions in the “Feature Scale” 
(Person>Number>Gender) come into play (Carminati 2005). Otherwise put, the 
preference of null pronouns for subject antecedents cannot override phi-feature 
limitations. 

 
 

2.3 Structural coherence and accessibility 
 

Many linguists have investigated the factors that contribute to discourse coherence 
and much of their work indicates that referential coherence signifies a link between 
referential forms and the cognitive status of referents. Ariel (1990, 2001) was the one 
that formalized this notion by creating an accessibility marking scale, which states 
which markers signal higher and which lower accessibility. The marker that proclaims 
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higher accessibility is zero anaphora and lower accessibility is signaled by a full 
name. It could generally be said, thus, that the more linguistic material a marker 
contains, the less accessible referents it addresses to and the less linguistic material a 
marker “carries”, the higher accessibility it signals. 

One of the factors that have contributed to the perception of the accessibility status 
of an antecedent, according to Ariel (1990), is the distance between the antecedent 
and the anaphor (1990). Many studies have proved that the recency of an antecedent 
may determine its accessibility. Hobbs (1976) found in his study that 90 percent of 
pronoun antecedents occur within the same sentence, 8 percent in the previous 
utterance and only 2 percent of the antecedents are even less recent. Moreover, Yules’ 
results (1981) indicate that more recent entities tend to signal the use of more 
attenuated forms. On-line experiments such as those conducted by Clark & Sengul 
(1979) also indicate that the more recent an antecedent is the faster the participants 
assign reference to it. 

Saliency of the antecedent also contributes to its accessibility and, as Ariel puts it, 
it is considered to entail “mainly whether the antecedent is a topic or non topic” (Ariel 
1990: 29). The discourse topic is the main entity of the discourse, around which the 
discourse-meaning is structured. Research points out that “higher accessibility 
markers signal the default choice of continued activation of the current topical 
referent. Low accessibility anaphoric devices […] signal the terminated activation of 
the current topical referent and the activation of another topic” (Sanders & 
Gernsbacher 2004: 81). In Purkiss’ (1978) experiment reading times were 
significantly higher in the case of non-topic antecedents; also the findings of Purkiss 
study show that topic antecedents were retrieved faster by pronouns, whereas definite 
descriptions were faster in retrieving non-topic antecedents. The bond of markers 
containing less linguistic material with topic antecedents and that of markers 
containing more linguistic material with non-topic antecedents is thought to be that 
strong that it could be used as a device to establish which entity is the discourse topic 
(Ariel 1990). 

 
 

2.4 The RFC in anaphora resolution 
 

Up to now only one study has investigated the impact of the RFC on anaphora 
resolution. Holler & Irmen (2006) tested the effect of the Right Frontier Constraint by 
means of an off-line experiment which was conducted with 36 native speakers of 
German. 

Holler & Irmen’s experimental material consisted of 18 passages, each of which 
included 6 utterances ( 1 – 6). 6 was the utterance that contained the ambiguous 
pronoun and the antecedents lied in 1 and 4. Holler and Irmen tested whether the 
RFC affects pronoun resolution and also whether it can override grammatical 
constraints, such as gender mismatch. 

The results of the experiment indicated that, although the RFC significantly 
affected pronoun disambiguation in the cases where the pronoun and both antecedents 
shared the same gender features, it could not override morphological constraints 
imposed by gender features. However interesting the results were, a first look at their 
data shows that the construction of the material might cast doubt as to the intended 
discourse relations between the segments and, additionally, the high number of 
preceding elements before the current utterance raises questions as to whether recency 
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affects the preferences of the subjects. The first referent appears in 1, the pronoun in 
6, whereas the second antecedent emerges in 4. This distance could cause recency 

effects that may have influenced the participants’ pronoun resolution. Moreover, the 
intended rhetorical relations that connected the utterances are not clearly interpreted 
as such following the basic definition of these relations following SDRT, a fact that 
was amplified by the use of certain cue phrases; in the passages Narration was 
signaled by linguistic markers, such as “however” and “as always”, which do not 
clearly depict the spatiotemporal consequences of the referred connected eventualities 
of the utterances. Thus, participants could potentially interpret the discourse 
differently than what was intended by Holler & Irmen (2006). 
 

 
3. The present study 

 
3.1 Method 

Participants
 

Sixty adults, native speakers of the Greek language participated in the study (30 
males, 30 females). Their average age was 30.7 years old with a range of 19 to 60 
years old. All participants had graduated high school and received education of higher 
level. 

 
Materials 

 
In the present study we adopted the methodology of Holler & Irmen (2006), with a 
few changes. We used only the prototypical discourse relations strictly in the way 
SDRT defines them; the linguistic markers used to signal the relations were only the 
unquestioned ones for each relation. Secondly, we reduced the number of the 
utterances preceding the pronoun to four in order to avoid recency effects. Finally, 
this study does not investigate the application of RFC in cases where grammatical 
considerations make a possible antecedent unavailable, since it has been shown by 
Holler & Irmen (2006) that RFC does not override such hardcore grammatical 
constraints. 

The material for the off-line experiment consisted of 50 texts, 36 of which were 
critical items and 14 fillers. The independent variables we explored are a) the 
presence of possible antecedents within the Right Frontier of the discourse and b) the 
form of the pronoun, i.e. null or overt. 

All critical items included four utterances ( 1- 4). 4 was the segment that 
contained the ambiguous pronoun. The first possible attachment point for the pronoun 
lied in 1 2 included the second possible antecedent. 3 served as a device to 
comprise or block previous segments-antecedents into and from the Right Frontier. In 
order to examine both of the variables stated above, our design manipulated six 
experimental conditions: 

 Condition 1: Both 2 potential antecedents are in the RF and the anaphor is a 
null pronoun in subject position. 

 Condition 2: Both 2 potential antecedents are in the RF and the anaphor is an 
overt pronoun in subject position. 
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 Condition 3: The first potential antecedent is in the RF and the anaphor is a 
null pronoun in subject position. 

 Condition 3: The first potential antecedent is in the RF and the anaphor is an 
overt pronoun in subject position. 

 Condition 5: The second potential antecedent is in the RF and the anaphor is a 
null pronoun in subject position. 

 Condition 6: The second potential antecedent is in the RF and the anaphor is 
an overt pronoun in subject position. 

The two potential antecedents in π1 and π2 and the ambiguous pronoun in π4 had 
the same person, number and gender features. Also, the rest of the entities in the texts 
differed from the possible antecedents in number, gender or pragmatic features so as 
the participants be able to choose only one of the two potential attachment points and 
not any other entity. In addition, both possible antecedents occupied the same 
syntactic position: they were both subjects. In this fashion, they could be equally 
preferred following the predictions of both Centering Theory and Parallel Preference. 
Moreover, the length of π3 was approximately the same in all conditions of each 
critical item with a maximum deviation of three syllables. This limitation was 
considered to be essential in order to ensure that the discourse structure within the 
condition of the same item would not be “unequal” and, thus, result in recency effects. 
Finally, utterance π4 was the same -besides the pronoun form- in all conditions. 

 
(4) Item in Conditions 1/2: 

1) Five minutes ago in the cafeteria the waiter served table number 3. 
2) The customer asked for a glass of water, 
3) because it has been quite a hot day 
4) Right away after that ø/aftos(=overt pronoun he) made a call. 

 
(5) Item in Conditions 3/4: 

1) Five minutes ago, in the cafeteria, the waiter served table number 3. 
2) The customer asked for a glass of water 
3) and then the girls asked for beer. 
4) Right away after that ø/aftos(=overt pronoun he) made a call. 

 
(6) Item in Conditions 5/6: 

1) Five minutes ago, in the cafeteria, the waiter served table number 3. 
2) Then, the customer went out, 
3) because it had been quite a hot day. 
4) Right away after that ø/aftos(=overt pronoun he) made a call. 

 
(4) is an example of an item in Conditions 1 and 2. For condition 1 the type of the 

pronoun is null and for Condition 2 the type of the pronoun is overt (aftos). In this 
case 2 is elaborated by 1, so below it, in a subordinating discourse relation with it. 

3 is in Explanation relation with 2, so it is subordinatingly related to it. According 
to the RFC, the only possible attachment points for 4 can be the exact previous 
utterance 3) and any other in subordinating relation with it ( 1 and 2). In this case 
all possible antecedents are located within the Right Frontier (shown in scheme b) and 
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the pronoun ambiguity in 4 can be resolved in either the first or the second 
antecedent. Example (5) demonstrates conditions 3 and 4. Here, 2 is subordinatingly 
related to 1, since it elaborates on π1. 3 is in coordinating relation with 2 since it 
narrates on it. It could actually be said that 3 blocks 2 (which contains the second 
antecedent) from the Right Frontier. Consequently, the only available attachment 
points for 4 can be 1 and 3, which does not contain any possible antecedents 
(scheme c). The item in (6) illustrates conditions 5 and 6. 2 is in Narration relation 
with 1, and, hence, it is coordinatingly connected to it. 3 is in Explanation relation 
with 2 and, thus, subordinatingly related with it. The possible attachment points for 

4 are 2 and 3, since 2, which contains the second potential antecedent, blocks 1 

out of the Right Frontier (scheme d). 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

         Scheme (b)                                        Scheme (c)                                            Scheme (d)   
 
 
The examples in (1)-(6) indicate that It is obvious by examining the construction of 

the experimental items that the rhetorical  relations used were only prototypical ones. 
According to Asher and Lascarides: “Elaboration induces subordination […] whereas 
Narration induces coordination” (2007: 8). The discourse relation of Elaboration 
became evident, since the events in the newly attached utterance depicted the 
eventuality of the previous ones in further detail; this notion was strengthened by the 
use of basic pragmatic context and background knowledge (for instance the waiter-
customer affiliation in (1), (2), (3)). Additionally, in the case of Narration the nature 
of the rhetorical relation and the temporal progression that entails became clear to 
participants by the use of linguistic markers such as “afterwards” (“μετά”, “αμέσως 
μετά”). Finally, the only non-prototypical discourse relation in the structure of the 
items was Explanation, which was again made clear by the use of “cue phrases” such 
as “because” (“επειδή”). 

As already stated in order to ensure the clearness of rhetorical relations and to 
structure coherent items, in which both antecedents could be as “equal” as possible, 
we created “roles” that could be pragmatically linked based on common background 
knowledge. These roles appeared in the first and second utterances and were taken 
over by the potential antecedents of the ambiguous pronoun (e.g. waiter-customer, 
grandmother-granddaughter etc.). In our study, we placed the topic in the first 
utterance. 
 
 
 
 

 π1 

 π3 

 π2 

 π3  π2 

 π1 

 π3 

 π2  π1 
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Procedure
 

Each of the 36 critical items was put into six experimental conditions. The items were 
pseudo-randomized and six versions of the off-line experiment were created. Each 
version along with 14 fillers was presented to ten participants. The texts were 
presented to the participants in a power point presentation format through a projector. 
All participants viewed 50 texts which were followed by a question which would 
determine whether they chose the first or the second potential attachment point to 
resolve the anaphoric ambiguity (text 7). Their answers were written down in an 
answer sheet, which was given to them in advance. Each text remained on the screen 
for 25 seconds. The experiment lasted approximately 20 minutes. 

 
(7) Example of an item as it appeared on the screen 
Five minutes ago in the cafeteria the waiter served table number 3. The customer 

asked for a glass of water because it has been quite a hot day. Right away after that he 
made a call. 

Who made a call? 
 
 
3.2 Results

 
For data coding purposes, score 1 was given when participants chose the first 
antecedent (in 1) and score 2 when participants chose the second antecedent (in 2). 
Therefore, as the mean score stays lower than 1.5 there is a tendency for the first 
potential antecedent and as the mean score moves above 1.5 it is interpreted as a 
tendency towards choosing the second potential antecedent. 

Graph 2 illustrates the results for null pronouns: condition 1: when both 
antecedents are within the Right Frontier (first bar), condition 3: when only the first 
antecedent lies in the Right Frontier (second bar) and condition 5 when the Right 
Frontier contains only the second antecedent (third bar). When the pronoun is null and 
only the first antecedent is within the RF, the pronoun is significantly preferred to 
refer to the first than the second antecedent (χ2=6.258, p=.012).When only the second 
antecedent is in the RF, then the second antecedent is significantly preferred over the 
first (χ2=20,352, p=.000). These results indicate that the participants’ resolution 
strategies are affected by the Right Frontier Constraint, since the non-available 
antecedents are dispreferred. Also, in the case when both antecedents lie in the RF, 
then the null pronoun is significantly preferred to refer to the 2nd antecedent 
(χ2=17.090, p=.000).  
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Graph 2: Null pronoun: Mean scores for the antecedents in 1 και 2 

 
 
Graph 3 illustrates the results for overt pronouns: Condition 2 (first bar), condition 

4 (second bar) and condition 6 (third bar). When the pronoun is overt and only the 
first antecedent is within the Right Frontier, there is no significant difference in the 
preference for the first over the second antecedent (p>.1). When only the second 
antecedent is in the Right Frontier, then the second antecedent is significantly 
preferred over the first (χ2= 38,894, p=.000). Finally, similarly to the results for the 
null pronoun variable, when both antecedents lie in the RF, then the overt pronoun is 
significantly preferred to refer to the 2nd antecedent (χ2=26.356, p=.000). 

 
Graph 3: Overt pronoun: Mean scores for the antecedents in 1 και 2 

 
 
Graph 4 illustrates the results for the null-pronoun conditions compared to the 

overt-pronoun conditions. The two variables – the RFC and the type of the pronoun 
significantly affected pronoun disambiguation (RFC: F(2,58)=26.768, p=000; 
pronoun form: F(1,59)=4,370, p=.041). The antecedent in 1 was favored when 
available in the Right Frontier over the cases when both (p=.000) or only the second 
(p=.000) antecedent was accessible in the Right Frontier. 
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Graph 4: Null vs overt pronoun: Mean scores for the antecedents in 1 και 2 

 
 
 

4. Discussion 
 

Our overall findings indicate that the Right Frontier Constraint affects Greek 
speakers’ pronoun resolution, in that the position of the competing antecedents within 
the Right Frontier influences pronoun disambiguation. The examination of the second 
variable, the pronoun form, signals that null pronouns, as the default option of 
pronoun form, seem to resolve to the antecedents lying in the Right Frontier, whereas 
overt pronouns are reluctant to refer to the first antecedent when it lies within the 
Right Frontier. This tendency could be explained by taking into account two factors: 
recency and topicality.   

The recency of the potential antecedents is indeed a factor that affects anaphora 
resolution according to a number of studies (Hobbs 1976, Yules 1981, Clark & 
Sengul 1979). Following our current results, more recent antecedents tend to be more 
accessible than less recent antecedents. Based on Ariel’s Accessibility theory and the 
Accessibility Marking Scale (1990), we could hypothesize that null pronouns, since 
they are the default option in Greek, would choose more accessible antecedents, hence 
more recent. On the contrary, it would be expected that the marked option -the overt 
pronouns- which also contain more linguistic material compared to null pronouns, 
would choose antecedents which are less close to them, so less accessible. However, 
the results of the study demonstrate that recency is not a factor that fully concedes 
with the participants’ tendencies. In the case of the null pronoun, the results show that 
when only the first antecedent, which is less recent, is in the Right Frontier, the 
pronoun tends to choose that one instead of the second antecedent, which is more 
recent and accessible. It could, thus, be claimed that when the pronoun is null, the 
Right Frontier Constraint overrides the recency effect. Moreover, when the pronoun is 
overt, there is no tendency towards choosing the more or the less recent potential 
attachment point. Therefore, we could claim that recency does not account for the 
results of our study. 

Moving to the second potential explanatory factor, topicality, it could provide a 
basis to interpret the results of the present study. According to Ariel (1990) the 
discourse topic, which is the entity around which the meaning of the text is structured, 
is more highly accessible when it is a possible antecedent, compared to non-topic 
potential antecedents. If we take into account studies that point out the higher 
accessibility of topic antecedents and Ariel’s Accessibility Theory we could draw 
interesting conclusions about the results. In the case of the null pronoun, which 
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involves less linguistic material and is considered to be a higher accessibility marker, 
we would expect pronouns to choose the antecedent which is the discourse topic. On 
the other hand, we would expect overt pronouns, that are markers of lower 
accessibility, to choose less accessible, hence non-topic antecedents. 

However, this does not apply entirely to the results. When the pronoun type is null, 
it is obvious that the Right Frontier Constraint overrides topicality, since when only 
the second antecedent lies in the Right Frontier null pronouns tend to prefer this one 
instead of the topic antecedent which does not lie in the Right Frontier. In the overt 
pronoun conditions, there is no statistically significant preference towards the first or 
the second antecedent in the case when the first antecedent, which is the discourse 
topic, is within the Right Frontier. The fact that, based upon the RFC restriction, we 
would expect overt pronouns to choose the first antecedent and, relying on the 
topicality limitations, we would expect overt pronouns to choose the second 
antecedent, being the non-discourse topic, could lead us to argue that in this case the 
Right Frontier Constraint and the preference of overt pronouns for less accessible, 
non-topic antecedents cancel each other out. Otherwise put, overt pronouns tend to 
prefer less prominent antecedents. According to the Right Frontier the less prominent 
attachment point is the one out of the Right Frontier, whereas results of studies on 
topicality suggest that the less salient antecedent is the non-topic antecedent. Thus, 
these two competing factors affect overt pronoun resolution routines and result in no 
preference for either antecedent.  

In conclusion, our overall findings indicate that the Right Frontier Constraint is a 
factor by which pronoun resolution in Greek is highly affected. In the case of null 
pronouns, the default option in Greek, the RFC determines pronoun disambiguation. 
The resolution of overt pronouns, which are the marked option in Greek, is affected 
by two factors: the Right Frontier constraint and their preference to non-discourse 
topics. 
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Abstract 
 
This article compares the linearization properties of experiencer objects in German 
and Greek. Taking the difference in the accounts for experiencer objects in these lan-
guages as a starting point, Greek is analyzed as a language showing clear evidence 
that accusative experiencers are quirky subjects while in German there is no conclu-
sive evidence that accusative experiencers differ from accusative patients. This article 
presents facts about linearization from acceptability data and spontaneous speech pro-
duction which contradict previous accounts. In contrast to German, Greek displays no 
evidence that accusative experiencers differ in their behavior in linearization from 
accusative patients. These facts are not being traced back to a difference in the status 
of experiencers but to the different properties of the left periphery in these languages. 
 
Keywords: experiencer, psych-effect, German, Greek, clitic left dislocation, object-
fronting 
 
 
1. Introduction 
 
Object-experiencers are known to show exceptional syntactic properties across many 
languages, which prompts the idea that the special status of experiencers is universal-
ly expressed in a specific grammar (see for instance Landau 2010). The syntactic be-
havior of experiencer objects deviates from that of canonical objects in diverse lan-
guages, which manifests itself in peculiarities concerning binding, extraction/ is-
landhood, reflexivization and argument linearization amongst others. For decades, a 
large amount of research in this field has dealt with the identification and derivation 
of these so-called psych-effects. Theoretical as well as recent experimental research is 
trying to find out in what way and why experiencers are special. The present article 
contributes to this purpose by comparing two languages, German and Modern Greek, 
regarding the psych-effect on word order.  

Greek and German represent a promising pair for comparison as both languages 
exhibit the same classes of experiencer predicates and are both known to show word 
order flexibility as a psych-effect. Thus, even though Greek and German object-
fronting must be licensed by contextual factors, experiencer objects may occur clause-
initially without further licensing. 

Syntactic accounts of the psych-effects vary in these two languages. Previous work 
on Greek relates the exceptional behavior of non-nominative experiencers to their 
quirkiness compared to canonical objects, an analysis that has been presented for da-
tive as well as accusative structures (Anagnostopoulou 1999 and Landau 2010). In 
contrast, German preposed non-nominative experiencers are not analyzed as quirky 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1668-1678. Rhodes: University of the Aegean.
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subjects. Furthermore, many depictions of German do not assume the same structure 
for dative and accusative experiencers. 

In the present article, we compare German and Greek based on new experimental 
and corpus data. We demonstrate that the differences in linearization between these 
languages do not necessarily imply that experiencer objects have a different status, 
but rather that they result from syntactic differences between these languages that 
independently hold true. Therefore, we characterize both languages in regard to their 
experiencer inventory and introduce previous research on psych-effects in section 2. 
In section 3, we discuss the results from a forced choice acceptability study on argu-
ment order permutations with experiencer object verbs, whereas in section 4 we report 
on corresponding corpus results. In section 5, we summarize our findings. 
 
 
2. Previous research  
 
2.1 Experiencers and psych-effects 
 
Both German and Greek have three core classes of so-called psychological verbs, as 
defined in Belletti & Rizzi (1988). Class I contains verbs selecting nominative experi-
encers (fear-type verbs), Class II consists of transitive verbs with accusative experi-
encer objects (worry-type verbs) and Class III comprises intransitive dative-
experiencer verbs (appeal-type verbs). In both languages, Class II sub-divides into 
verbs exhibiting purely non-agentive structures, e.g. German interessieren ‘interest’, 
wundern ‘wonder’ and Greek enðiaféro ‘interest’, paraksenévo ‘intrigue’, and verbs 
alternating between agentive and non-agentive uses, e.g. German ärgern ‘annoy’, 
verängstigen ‘frighten’ and Greek enoxló ‘bother’, fovízo ‘scare’. Note that the 
abovementioned psych-effects only occur in non-agentive readings of experiencer 
object structures and therefore apply to dative experiencer and non-agentive accusa-
tive experiencer structures (cf. Arad 1998, Reinhart 2002 and Landau 2010). The 
structures below exemplify the relevant classes for German (1) and Greek (2). Note 
also that the use of inanimate subjects suppresses the agentive potential of the struc-
tures in the a-versions of (1) and (2). The b-versions represent the inherently stative 
dative experiencer structures. 
 
(1)  German  

a.  Die     Möbel     ärgern   
   the.NOM.PL.N furniture:NOM.PL.N bother:3.PL  
   den    Lehrer.       

the.ACC.SG.M teacher:ACC.SG.M 
    ‘The furniture bothers the teacher.’ 

b.   Die     Möbel     gefallen   
   the.NOM.PL.N furniture:NOM.PL.N appeal.to:3.PL  
   dem    Lehrer.       

the.DAT.SG.M teacher:DAT.SG.M 
    ‘The furniture appeals to the teacher.’ 
 
(2)  Greek 
  a.   Ta     épipla     ton   enoxlún 
    the.NOM.PL.N furniture:NOM.PL.N 3.SG:ACC.M bother:3.PL  
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ton    ðáskalo. 
    the.ACC.SG.M teacher:ACC.SG.M 
    ‘The furniture bothers the teacher.’ 

b.   Ta     épipla     tu    arésun 
the.NOM.PL.N furniture:NOM.PL.N 3.SG.GEN.M appeal.to:3.PL  

    tu     ðáskalu. 
    the.GEN.SG.M teacher: GEN.SG.M 
    ‘The furniture appeals to the teacher.’ 
 

For German, it has been observed that O≺S is the most natural order for dative ex-
periencers, whereas the object-initial order occurs less frequently with accusative ex-
periencers and is not accepted as ‘neutral’ (Kempen & Harbusch 2003, Haupt et al. 
2008, Bader & Häussler 2010, Lamers & de Hoop forth., Lamers & de Schepper 
2010). Studies in speech comprehension show that the dative≺nominative order in 
German does not provide evidence for reanalysis effects (Bornkessel et al. 2003, 
2004). Furthermore, important arguments are in favor of dative experiencers bearing 
inherent case, while this is a rather marginal view for accusative experiencers in Ger-
man. Most certainly, however, datives are analyzed as non-subjects, i.e. they lack 
some of the crucial subject properties compared to prototypical quirky experiencers in 
Greek or Icelandic (cf., e.g., Bayer 2004). 

For Modern Greek, there are no observations concerning differences between da-
tive and accusative experiencer verbs. Instead, both experiencer-types are analyzed as 
quirky subjects (Anagnostopoulou 1999, Landau 2010), i.e. they bear inherent case 
and exhibit most of the relevant subject properties. Concerning the basic order of the 
arguments, the intuitions reported in Anagnostopoulou (1999) and Landau (2010:81f) 
take accusative-/dative-first orders to be contextually neutral orders for both accusa-
tive and dative experiencer verbs. However, these intuitions could not be replicated in 
experimental and corpus studies on accusative experiencer verbs (Verhoeven 2009a, 
2009b, 2014), which rather indicates an advantage for accusative≺nominative for 
experiencer object verbs in contrast to canonical transitive verbs or experiencer sub-
ject verbs, but no overall higher frequency of this order in comparison to the nomina-
tive≺accusative order. 

In Landau’s (2010) tripartite typology of quirkiness, Greek belongs to the lan-
guages with clear evidence for quirky properties; see (3). German seems to be a mid-
level language that aligns itself between Dutch and English. Similar to English, Ger-
man does not display quirky experiencers; however, German clearly differs from Eng-
lish (4b) and French (4c), since dative≺nominative orders are not ungrammatical, but 
in fact favored (4a). 
 
(3)  Greek, Icelandic, Faroese >>  
  Italian, Spanish, Dutch >>  
   English, French, Hebrew 

 
(4)  a.  German 

Dem     Hans   gefällt    die    Musik. 
the.DAT.SG.M John.DAT  appeal.to:3.SG  the.NOM.SG.F music  

   ‘The music appeals to John.’ 
b.  English 

*To John appeals the music. 
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c.  French 
*A Jean plait la musique. (Belletti & Rizzi 1988: 339) 

 
Observations in previous research suggest a typological difference between Ger-

man and Greek. In Greek, accusative and dative experiencers are subjects bearing 
inherent case, whereas German experiencers are objects with either structural or in-
herent case (presumably depending on morphological case). Furthermore, German 
exhibits a dative/accusative asymmetry with respect to the fronting-behavior, which 
can be attributed to a structural difference between the two argument types or to more 
general case-related properties, i.e. accusative being the default case for canonical 
objects, whereas dative is predominantly used to encode applied arguments (goals, 
possessors, benefactives, etc.). 

Several attempts have been made to explain the special properties of experiencer 
object structures, differing according to the linguistic layer from which the specific 
psych-effects are derived, i.e. the lexical-conceptual, syntactic or discourse-related 
layer. In most accounts, the source of the psych-effects lies in the basic structure of 
psych-verbs, which affects the derivation of object-experiencer structures. Thus, the 
psych-effects are either attributed to the lexical-thematic (e.g. Pesetsky 1995) or to the 
syntactic properties of the corresponding verb classes (e.g. Belletti & Rizzi 1988, 
Landau 2010). Event-based approaches assume that the prominence of an argument in 
relation to the prominence of the sub-events denoted by the predicate is responsible 
for the different syntactic representations of experiential structures, i.e., although ex-
periencers are lexically marked as internal arguments, they are centrally involved in 
the main event on the aspectual layer and therefore realized as object-marked subjects 
(Grimshaw 1990). Contrary to most current approaches, which assume that the excep-
tionality of experiencers originates from levels before the derivation, Sato & Kishida 
(2009) assume an obligatory movement to a point-of-view phase at LF. Such a desig-
nated phase for experiencers can also be applied to structures containing subjective or 
viewpoint perspectives in general, e.g. speaker-related evaluations.  

An alternative view is that the psych-effects are traced back to the discourse prop-
erties of experiencer arguments. Experiencers are necessarily human and as such very 
likely to be the referents at issue in the discourse, which implies that they frequently 
occur as sentential topics. Topicalization may account for the word order properties of 
experiencers, i.e. for the intuition that they may be fronted without a contextual licen-
sor. However, the discourse properties of experiencers cannot account for the psych-
effects that relate to core syntactic properties, e.g. the possibilities of extraction. 

As discussed above, it has been reported for German that dative experiencers fre-
quently precede nominatives in neutral contexts, which does not apply to accusative 
experiencers. This asymmetry in linearization can be explained at once if we assume a 
syntactic difference between accusative and dative experiencers in German. Dative 
experiencers are structurally higher than the nominative stimulus, whereas this is not 
the case for accusative experiencers, which are derivated like canonical objects 
(Sternefeld 1985, Grewendorf 1989, Fanselow 2000). The fronting peculiarities of 
accusative experiencers in contrast to accusative patients are then attributed to their 
natural topicality properties. 
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2.2 Linearization facts about German and Greek 
 
In German and Greek, linearization is sensitive to the information-structural features 
of arguments, namely topic and focus. In regard to main clauses, topical objects are 
fronted in both languages. However, the involved syntactic operation is not the same. 
In Greek, non-nominative arguments are topicalized with clitic left dislocation that 
involves a co-referential clitic copying the fronted argument (Tsimpli 1995, Alexi-
adou & Anagnostopoulou 2000). Left-dislocated arguments occupy a left-peripheral 
position within the CP-layer that is associated with a topic feature in configurational 
accounts of the Greek left periphery. Clitic left dislocation (CLLD) is used for con-
trastive topics or topics serving as links to the common ground (Alexopoulou & 
Kolliakou 2002, Skopeteas & Fanselow 2009) or hanging topics (see Anagnostopou-
lou 1997, Grohmann 2003), but not for aboutness topics. Note that clitics do not only 
occur in combination with left-dislocated arguments. They are also legitimate with 
postverbal arguments (‘clitic doubling’; CD in the following) and, according to Anag-
nostopoulou (1999), obligatory with experiencers. 

Doubling of non-experiencers requires some level of familiarity of the doubled ref-
erent. It must be directly introduced in the preceding context, otherwise, e.g. if it is 
not introduced or only accommodative, doubling is not allowed. This is not required 
when doubling experiencer objects, which in turn leads to the conclusion that dou-
bling constitutes a language-specific psych-effect for Greek that is somehow related 
to the topicality of the element. This topicality can again be bridged by experiencers 
without previous mentioning (Anagnostopoulou 1999, Tantos 2005).  

German is a V-final language. In declaratives, the finite verb moves to a higher po-
sition via V°-to-C° movement (Thiersch 1978, Den Besten 1989). The position pre-
ceding the finite verb (traditionally called ‘prefield’) is the specifier of the CP-layer 
and has to be filled (in declaratives) by exactly one constituent. Movement to spec,CP 
does not require a particular trigger since this position must be filled. This operation is 
a case of formal movement that applies to the first eligible element of the thematic 
layer of the clause (traditionally called ‘middlefield’). Under neutral conditions, the 
highest element within the thematic layer of the clause is the subject; accordingly, the 
subject appears most frequently in the spec,CP in declaratives (Frey 2004, 2006). 
However, the order within the thematic layer of the clause is very flexible and is de-
termined by an array of factors, such as animacy, topicality, weight, etc. (Müller 
1999, 2004). For instance, if a non-subject is a topic, then the non-subject topic is 
expected to precede the subject in the middlefield. In the corresponding declaratives, 
the non-subject topic appears in the prefield (instead of the subject).  
 
 
3 Linearization preferences in forced choice data 
 
3.1 Accusative experiencers 
 
In Section 2, we saw that accounts of Greek syntax conclude that accusative experi-
encers are quirky subjects while the predominant view in German syntax is that accu-
sative experiencers do not differ from canonical patients. On this background, the 
question is whether there is a difference between the examples in (5): (5a) involves an 
accusative experiencer fronted to the prefield of the German clause, which, according 
to standard assumptions in German syntax, is the specifier position of the complemen-
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tizer phrase (spec,CP); (5b) involves a left dislocated accusative experiencer accom-
panied by clitic doubling.  

 
(5)  a.  Den     Schüler interessiert  die     Chemie. 

the.ACC.SG.M  pupil  interest:3.SG  the.ACC.SG.F chemistry 
‘Chemistry interests the pupil.’ 

  b.  to     maθiti     ton     enðiaféri    
the.ACC.SG.M  pupil.ACC.SG.M 3.SG.ACC.M  interest:3.SG   
i         ximía. 
the.ACC.SG.F  chemistry.ACC.SG.F 
‘Chemistry interests the pupil.’  
 

In order to assess the difference in (5), we conducted a comparative experimental 
study (see a detailed presentation of the experimental findings including statistical 
analyses in Temme & Verhoeven forth.). Thirty-two native speakers of each language 
were asked to select the most appropriate order for the answers to a ‘What is new?’ 
question (each speaker received the task four times, each time with a different lexical-
ization). For the experimental material, we used sixteen experiencer-object verbs such 
as German ärgern and Greek enoχló ‘annoy’, German enttäuschen and Greek apogo-
itevo ‘disappoint’, etc. Possible answers included the experiencer-first order in (5) and 
the corresponding nominative-first order. The nominative arguments were consistent-
ly inanimates in order to exclude an agentive reading. As a control condition, we per-
formed the same task with sixteen canonical verbs that may have inanimate subjects 
and animate objects, e.g. German behindern and Greek emboðízo ‘hinder’, German 
abholen and Greek paralamváno ‘pick up’.  

The results of this study reveal an empirical situation that does not support the 
statements from previous research. German speakers selected the accusative-first or-
der more frequently for experiencer structures (53 out of 128 trials; 41%) than for 
canonical transitive structures (25 out of 128 trials; 20%). In Greek, the frequencies of 
accusative-first order are identical for both verb groups (40 out of 128 trials; 31%). 
How do these findings fit the structural properties of the languages at issue? 

These linearization facts do not necessarily reflect differences in the syntactic sta-
tus of accusative experiencers between German and Greek. The properties of the syn-
tactic operations underlying accusative fronting are crucially different in both lan-
guages, as already described in section 2.2. Left-dislocation requires a contextual trig-
ger, which is not present in the ‘What’s new?’ question. The context in particular 
should license the use of an argument as a topic in order for this argument to be left 
dislocated. This contextual requirement equally holds for experiencer and patient ac-
cusatives. Hence, the construction in (5b) is not congruent with the all-new context; 
the fact that the speakers selected this construction in 31% of the trials is an artifact of 
the forced choice task. The informative result shows no evidence for a distinction be-
tween experiencers and patients in this construction. 

The German prefield is filled by the highest eligible element in the middlefield (see 
details in section 2.2). Contrary to clitic left dislocation, the operation leading an XP 
to spec,CP is an instance of formal movement and does not require a particular dis-
course feature (the prefield is just obligatorily filled in declaratives). The order in the 
German middlefield is sensitive to several factors, including thematic asymmetries. 
This is also reflected in the German experimental results: accusative experiencers 
appear in the German prefield more frequently than accusative patients. These obser-
vations lead to the conclusion that the difference between Greek and German in the 
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linearization of accusative arguments does not relate to the syntactic status of experi-
encers but to the difference between the contextual requirements of clitic left disloca-
tion in Greek and the contextual requirements of the German prefield. 
 
 
3.2 Dative experiencers 
 
In both languages, dative experiencers are regarded as arguments occupying a higher 
position in the hierarchical clause structure than the nominative arguments. The dative 
constructions are illustrated in (6a) for German and (6b) for Greek. The morphologi-
cal case of the experiencer is the genitive in Greek, which covers an array of typically 
dative functions, including the case of the indirect object and the case of non-
accusative experiencer objects. 
 
(6)  a.  Dem     Schüler gefällt    die     Chemie. 

the.DAT.SG.M  pupil  please:3.SG  the.ACC.SG.F chemistry 
‘The chemistry pleases the pupil.’ 

  b.  tu     maθiti      tu      arési     
the.GEN.SG.M  pupil:GEN.SG.M  3.SG.GEN.M  please:3.SG  
i      ximía. 
the.ACC.SG.F  chemistry:NOM.SG.F 
‘The chemistry interests the pupil.’  

 
In order to examine the impact of case marking on linearization preferences, we 

replicated the experiment illustrated in section 3.1 with dative experiencers. We tested 
sixteen lexicalizations including simple dative verbs (e.g., Greek arési ‘appeal to’, lípi 
‘miss’ or German gefallen ‘appeal to’, wehtun ‘hurt’) and periphrastic constructions 
with an experiencer argument (e.g., mu fénete ikanopiitikó ‘it seems satisfying to 
me’). Similar to the previous study, 32 native speakers were presented with an all-new 
context (question ‘What’s new?’) and were asked to choose from the dative-first line-
arizations in (6) and the corresponding nominative-first linearizations. 

The results of the dative experiment reveal a significant difference in comparison 
to the accusative experimental results. German speakers selected the dative-first order 
in 87 out of 128 trials (i.e. 68%) while Greek speakers selected this linearization in 99 
out of 128 trials (i.e. 77%). These linearization facts are in line with the view that the 
dative experiencer is higher than the nominative and hence surfaces in an early posi-
tion in the linearization – in contrast to the accusative experiencer. 
 
 
4 Linearization preferences in corpus data 
 
The results reported in section 3 are in part surprising in respect to previous state-
ments in the literature. Especially the fact that Greek accusative experiencers do not 
differ from accusative patients is not in line with the view that Greek is among the 
languages with clear evidence for quirky experiencers; see Landau (2010) and hierar-
chy in (3). In order to validate the speech production findings in the previous section, 
we should compare the obtained frequencies with preferences in corpus data. The 
following caveat is at issue concerning the interpretation of corpus data: the frequency 
of a construction in a corpus can be the result of the frequency of particular contexts. 
Regarding the data presented in the following, a frequent occurrence of experiencer 
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arguments in an early position does not necessarily reflect syntactic properties since it 
may well reflect the frequency of contexts licensing the topicalization of experiencer 
arguments.  

Word order frequencies with Greek EO verbs are reported in Verhoeven (2009a). 
This corpus study is based on data from the Hellenic National Corpus (extracted in 
2008). The relevant aspects for the validation of the findings in section 3 are the word 
order frequencies of accusative patients, accusative experiencers, and dative experi-
encers, which are summarized in Table 1. The table presents the frequencies of pre-
verbal or postverbal placement of lexical NP objects with different verb classes. ‘Ac-
cusative patients’ are the patients of canonical transitive verbs (the tested verbs are 
spróxno ‘push’, vlápto ‘damage’, ðiorθóno ‘correct’, and θavmázo ‘admire’). These 
verbs establish a baseline for the likelihood of orders with a preverbal object in Greek 
(10 out of 319 tokens; i.e. 3.1%). ‘Accusative experiencers’ refer to experiencer ob-
ject verbs (the examined verbs are the non-agentive verbs ɣoitévo ‘charm’ and 
provlimatízo ‘puzzle’, and the agentive verbs tromázo ‘frigthen’, enoxló ‘annoy’, 
ksejeláo ‘fiddle’, and eksorjízo ‘enrage’). The frequency of object-first order is not 
substantially different for accusative experiencers: we encountered 19 instances of 
preverbal objects in a total of 454 sentences (4.2%). These percentages confirm the 
observation from section 3 that the linearization preferences with accusative experi-
encers are not different from the corresponding preferences with accusative patients. 
A different behavior is attested for one accusative experiencer verb in Greek, namely 
enðiaféro ‘interest’ (24 tokens with preposed objects out of a total of 60 sentences 
with a lexical NP object; i.e. 40%). Finally, dative experiencers, measured here with 
aréso ‘appeal to’, show a different behavior, which is in line with the findings in sec-
tion 3. In 223 cases of dative experiencers, we encountered 91 tokens with a preverbal 
dative (40.8%), which demonstrates that dative fronting is much more frequent than 
accusative fronting. Furthermore, Table 1 displays the number of preverbal and post-
verbal objects that occur with a co-referent clitic. These results show that clitics are 
very frequent in the presence of preverbal objects (70% with accusative patients; 68% 
with accusative experiencers; 52% with dative experiencers). When the object appears 
postverbally, clitic doubling is very rare (1% with accusative patients; 2% with accu-
sative experiencers; 6% with dative experiencers). The low frequency of clitic dou-
bling contradicts the central argument for the assumption that experiencers are quirky 
subjects in Greek, namely the intuition that clitic doubling is obligatory with experi-
encer-object verbs (Anagnostopoulou 1999 and Landau 2010). 
  

Table 1: Word order frequencies in Greek 
postverbal object preverbal object total %preverbal

total CLLD total CD
accusative patients 309 7 10 4 319 3.1
accusative experiencers 435 13 19 1 454 4.2
dative experiencers 132 47 91 8 223 40.8
 
 The corresponding information from a German corpus is summarized in Table 2 
(data extracted from the IDS corpus, COSMAS-Database, Corpus W-öffentlich). ‘Ac-
cusative patients’ are the objects of ten different canonical verbs, e.g. beeinträchtigen 
‘impair’, behindern ‘hinder’, blenden ‘blind’. Preverbal objects appear in 4.2% of the 
extracted tokens, a proportion that is very similar to the proportion of object-first 
clauses with Greek accusatives. ‘Accusative experiencers’ refer to a sample of twenty 
non-agentive and  agentive experiencer object verbs, such as freuen ‘give pleasure’, 
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wundern ‘astonish’, enttäuschen ‘disappoint’, etc. The frequency of object-first order 
differs from canonical verbs (17% preverbal objects). Finally, experiencer datives are 
tested with ten verbs, e.g. gefallen ‘please’, imponieren ‘impress’, auffallen ‘catch 
so.’s eye’, etc. These verbs appear very frequently with a dative-first order (33%). 
 

Table 2: Word order frequencies in German 
postverbal object preverbal object total %preverbal 

accusative patients 594 26 620 4.2
accusative experiencers 652 134 786 17.0
dative experiencers 682 336 1018 33.0
 

In concluding this, the frequencies in corpus data show the same pattern as sur-
veyed in the controlled forced choice data. Accusative experiencers in Greek do not 
indicate different linearization preferences in relation to accusative patients, but they 
do so in German. In both languages, there is a strong effect of case such that dative 
experiencers appear in the left periphery more frequently than accusative experi-
encers. 
 
 
5 Conclusion 
 
The linearization preferences presented in this article show a major difference be-
tween accusative and dative experiencers. Dative experiencers in German and Greek 
frequently appear in left peripheral position – even without a contextual trigger as 
shown by the experimental facts. Accusative experiencers appear less frequently in 
the same configuration. In Greek, accusative experiencers of agentive and non-
agentive verbs do not differ from accusative patients in linearization. There is a single 
verb that shows exceptional behavior, namely the verb enðiaféro ‘interest’. The fre-
quency of the accusative-first order with this verb is similar to the dative-first fre-
quency with dative experiencers. It is possible that this particular verb has a different 
syntax, however, its properties are not generalizable for all non-agentive verbs in 
Greek. In German, accusative experiencers differ from accusative patients: corpus 
data show that experiencers occur more frequently in an earlier position in the clause 
than patients; the results from the forced choice study show that in neutral contexts 
German speakers select an experiencer-first order more frequently than the patient-
first order.  

The cross-linguistic difference between the accusatives may be traced back to the 
difference between clitic-left dislocation in Greek and the properties of the prefield in 
German. The German word order is more sensitive to thematic asymmetries since the 
word order in the German middlefield is determined by an array of triggers, including 
thematic asymmetries. This flexibility is also reflected in the prefield of declaratives. 
Clitic-left dislocation in Greek requires a contextual trigger and does not reflect the-
matic asymmetries of the type examined in this article. Datives show a different be-
havior in both languages. In corpora, they are attested very frequently in an early posi-
tion in the clause; the forced choice data show that the dative-first order in German 
and Greek is preferred in neutral contexts. These findings are in line with the view 
that dative verbs are unaccusatives, i.e. the nominative (stimulus) is an internal argu-
ment (governed by the V) and the dative (experiencer) is a higher argument bearing 
inherent case. 
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Abstract 
 
This paper presents the results of a preliminary error analysis of the Learner Corpus 
of Greek as a Second Language, consisting of 171 error-annotated written texts 
(41.441 words in total) produced by advanced learners of Modern Greek. The paper 
aims a) at measuring the frequencies of the corpus main error categories and b) at 
investigating the existence of L1-depended errors (Granger et al. 2002). Two kinds of 
measurements were conducted: a) extraction of absolute frequencies of the main error 
categories from the whole corpus, b) extraction of the relative frequencies of errors 
and measurement of differences among 10 sub-corpora. The analysis suggests highly 
frequent accentuation, spelling and lexico-grammatical errors, whereas hardly any L1-
depended errors were found. 
 
Λέξεις-κλειδιά: ανάλυση λαθών, διαγλώσσα, επισημείωση λαθών, ηλεκτρονικό 
σώμα κειμένων, νέα ελληνική ως δεύτερη  
 
 
1. Εισαγωγή  
 
Η παρούσα προκαταρκτική έρευνα εντάσσεται στο πλαίσιο της υπολογιστικής 
ανάλυσης λαθών που αξιοποιεί τα ηλεκτρονικά σώματα γλωσσικής εκμάθησης 
(learner corpora). Πρόκειται για εξειδικευμένα σώματα κειμένων που περιέχουν λόγο 
(γραπτό ή προφορικό) μαθητών παραγόμενο κατά την εκμάθηση μιας δεύτερης 
γλώσσας. Σύμφωνα με τις επισημάνσεις των De Cock et al. (1998), Granger (1998, 
2003) και Granger et al. (2002), η χρήση αυτών των σωμάτων κειμένων διαθέτει τα 
εξής πλεονεκτήματα της υπολογιστικής ανάλυσης: α) εύκολη ανάκληση και 
επεξεργασία συμφραστικών πινάκων αυθεντικών μαθητικών λαθών, β) εύκολη 
ποσοτική και ποιοτική ανάλυση του υλικού των λαθών και γ) ανάκληση του 
γλωσσικού περιβάλλοντος εμφάνισής τους. Απώτερος στόχος της υπολογιστικής 
ανάλυσης λαθών είναι η βαθύτερη γνώση της διαγλώσσας των μαθητών και η 
ευκολότερη αντιπαραβολική ανάλυση της γλωσσικής συμπεριφοράς μη φυσικών και 
φυσικών ομιλητών.  

Το σώμα κειμένων που χρησιμοποιήθηκε για τους σκοπούς της παρούσας έρευνας 
υπήρξε προϊόν εργασίας της ερευνητικής ομάδας του προγράμματος Πυθαγόρας Ι, 
ονομάζεται Ηλεκτρονικό σώμα κειμένων (στο εξής ΗΣΚ) εκμάθησης της νέας 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, είναι επισημειωμένο ως προς τα διάφορα είδη 
γλωσσικών λαθών και περιγράφεται στις σχετικές αναφορές των Μικρού (2007β) και 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1679-1694. Rhodes: University of the Aegean.
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Τζιμώκα (2010).1 Το ΗΣΚ εκμάθησης της νέας ελληνικής αποτελεί συλλογή 
παραγωγών γραπτού λόγου (στο εξής ΠΓΛ) μαθητών του Διδασκαλείου Νέας 
Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας του ΕΚΠΑ, οι οποίες συντάχθηκαν από τους 
μαθητές κατά την τελική τους εξέταση για τη χορήγηση της βεβαίωσης 
ελληνομάθειας επιπέδου Β2. Η επισημείωση των λαθών σε αυτό το σώμα έγινε με τη 
χρήση αφενός τυποποιημένης ταξινομίας λαθών (Τζιμώκας 2009) και αφετέρου ενός 
ειδικού λογισμικού επισημείωσης λαθών με ενσωματωμένη την παραπάνω ταξινομία, 
το οποίο εισηγήθηκαν οι Koutsis, Markopoulos & Mikros (2007) ως Επισημειωτή. 
Τέλος, τα στοιχεία τεκμηρίωσης για κάθε μαθητή που συνελέγησαν αφορούν τη χώρα 
προέλευσης, το φύλο και τη βαθμολογία της ΠΓΛ. 
 
 
2. Ερευνητικοί στόχοι 
 
Τα βασικά ερευνητικά ερωτήματα είναι τα εξής: α) ποιες είναι οι συχνότητες των 
κυριότερων επιπέδων λαθών (μορφολογικά, μορφοσυντακτικά, ορθογραφικά, 
συντακτικά και σημασιολογικά) και των κατηγοριών τους2 τόσο στο σύνολο του ΗΣΚ 
όσο και στα διάφορα υπο-σώματά του (βλ. ενότητες 3 και 4); β) Υπάρχει ή δεν 
υπάρχει στο ΗΣΚ διάκριση μεταξύ λαθών που οφείλονται στη διαδικασία εκμάθησης, 
δηλαδή λαθών που εμφανίζονται στον λόγο διαφορετικών εθνικών ομάδων μαθητών 
(developmental errors) και λαθών εξαρτημένων από την πρώτη/μητρική γλώσσα των 
μαθητών (L1-depended), που εμφανίζονται κυρίως σε ΠΓΛ μιας συγκεκριμένης 
εθνικής ομάδας μαθητών (βλ. Granger et al. 2002: 11-13); Ο απώτερος σκοπός της 
έρευνας είναι διττός. Επιδιώκεται αφενός, κατά τη θέση των McEnery et al. (2006: 
15), η βελτίωση της αντιπροσωπευτικότητας του ΗΣΚ μέσω της ανατροφοδότησης 
των ερευνητικών αποτελεσμάτων και αφετέρου η αποτίμηση της χρησιμότητας του 
συγκεκριμένου ΗΣΚ για τους ερευνητές και τους διδάσκοντες την ελληνική ως 
δεύτερη γλώσσα.  
 
 
3. Μεθοδολογία 
 
3.1 Κανονικοποίηση γλωσσικού υλικού 
 
Πριν τη διεξαγωγή της έρευνας, το διαθέσιμο γλωσσικό υλικό κανονικοποιήθηκε με 
στόχο την αύξηση της αξιοπιστίας των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Συνεπώς, από 
το αρχικό ΗΣΚ των 65.000 λέξεων (βλ. Τζιμώκας 2010) αφαιρέθηκαν α) όλες οι ΠΓΛ 
που αξιολογήθηκαν με βαθμολογία χαμηλότερη του 60% της συνολικής, γεγονός που, 
σύμφωνα με τους κανονισμούς του κρατικού πιστοποιητικού ελληνομάθειας του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, καθιστά αυτές τις ΠΓΛ μη συμβατές με το επίπεδο Β2 
και β) όλες οι ΠΓΛ που ανήκαν σε υπο-σώματα εθνικών ομάδων μαθητών με έκταση 
στο ΗΣΚ μικρότερη των 1000 λέξεων, γεγονός που σύμφωνα με τον Μικρό (2007α: 
190-199) τα καθιστά μικρού λειτουργικού εύρους. Με αυτό τον τρόπο προέκυψε το 
ερευνώμενο ΗΣΚ συρρικνωμένο κατά 23.955 λέξεις σε σχέση με το αρχικό. Στον 

                                                            

1 Μέχρι στιγμής, άλλες μελέτες για την ανάλυση των λαθών των μαθητών της νέας ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας βάσει σωμάτων κειμένων έχουν εκπονηθεί από τις Παπαδοπούλου (2005), 
Γιάγκου κ.α. (2007), Ηλιοπούλου (2009) και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.α. (2010). 
2 Με τον όρο «κατηγορία λαθών» εννοούνται όλες οι επιμέρους περιπτώσεις μορφολογικών, 
ορθογραφικών, συντακτικών κτλ. λαθών, όπως προβλέπονται από την ταξινομία λαθών. 
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πίνακα 1 παρουσιάζονται τα σχεδιαστικά χαρακτηριστικά του ΗΣΚ εκμάθησης της 
νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας πριν και μετά την παραπάνω κανονικοποίηση. 
 
Πίνακας 1: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία ευρύτερου και ερευνώμενου ΗΣΚ 
 ΗΣΚΝΕΛΓ2-65000 (ευρύτερο) ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 

(ερευνώμενο)  
Συνολικός αριθμός λέξεων  65396  41441 (63,8%)  
Πλήθος χωρών προέλευσης  50  25  
Πλήθος ΠΓΛ  291  171
 

Στον επόμενο πίνακα 2 καταγράφονται τα περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των 
υπο-σωμάτων (εθνικών ομάδων μαθητών) του ερευνώμενου ΗΣΚ. 

 
Πίνακας 2: Περιγραφικά στατιστικά στοιχεία των υπο-σωμάτων του ερευνώμενου ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 
α/α  Υπο-σώματα  Αρ. Λέξεων/Πλήθος ΠΓΛ  Χώρες προέλευσης 
1  ΗΣΚ-Αλβανικά  7821 / 32  Αλβανία  
2  ΗΣΚ-Αραβικά 4655 / 20  Ιορδανία, Ιράκ, Λίβανος, Λιβύη, 

Παλαιστίνη, Συρία  
3  ΗΣΚ-Αρμενικά  1721 / 6  Αρμενία  
4  ΗΣΚ-Αφρικανικές γλ.  998 / 5  Ζιμπάμπουε, Καμερούν, Κονγκό, 

Μπουρούντι  
5  ΗΣΚ-Βουλγαρικά  6421 / 25  Βουλγαρία  
6  ΗΣΚ-Γαλλικά  955 / 4  Γαλλία, Βέλγιο  
7  ΗΣΚ-Γερμανικές γλ.  2476 / 10  Αυστρία, Γερμανία, Σουηδία  
8  ΗΣΚ-Γεωργιανά  1967 / 8  Γεωργία  
9  ΗΣΚ-Ρουμανικά  3310 / 10  Ρουμανία  
10  ΗΣΚ-Σλαβικές γλ.  11117 / 48  Λευκορωσία, Ουκρανία, Πολωνία, 

Ρωσία, Σερβία 
 
Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω στοιχεία, τα υπο-σώματα του 

ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 για καθαρά πρακτικούς λόγους δεν διαχωρίζονται βάσει των 
χωρών προέλευσης των μαθητών, αλλά βάσει συνδυασμού γεωγραφικών και 
γλωσσικών κριτηρίων καθώς και της έκτασης που καταλαμβάνει στο ΗΣΚ το υλικό 
κάθε εθνικής ομάδας μαθητών. Άλλοτε, δηλαδή, ένα υπο-σώμα ταυτίζεται με μία 
εθνική ομάδα, επειδή η τελευταία αντιπροσωπεύεται στο ΗΣΚ με περίπου 1000 ή 
περισσότερες λέξεις (π.χ. ΗΣΚ-Γεωργιανά, ΗΣΚ-Ρουμανικά) και άλλοτε το ίδιο υπο-
σώμα περιλαμβάνει περισσότερες από μία εθνικές ομάδες είτε διότι έχουν κοινή 
εθνική (επίσημη) γλώσσα (π.χ. ΗΣΚ-Γαλλικά) είτε διότι οι γλώσσες τους είναι 
συγγενείς (π.χ. ΗΣΚ-Σλαβικές γλ.). 

Τα πλεονεκτήματα του ερευνώμενου ΗΣΚ είναι ως επί το πλείστον συμβατά με τις 
προδιαγραφές ενός ΗΣΚ που αναφέρουν οι Leech (1997: 3) και Cownan et al. (2003: 
453) και συνοψίζονται στα εξής: α) πιστή καταγραφή των ΠΓΛ των μαθητών σε 
ηλεκτρονική μορφή,  β) αναλυτική επισημείωση λαθών όλων των γλωσσικών 
επιπέδων (μορφολογικά, μορφοσυντακτικά, ορθογραφικά, συντακτικά, λεξικής 
μορφής, λεξικής σημασίας, στίξης κτλ., βλ. Τζιμώκας 2009), γ) πιστοποιημένο 
επίπεδο ελληνομάθειας των ΠΓΛ το Β2, το οποίο κατατάσσει τους πληροφορητές 
στους προχωρημένους μαθητές, την κατεξοχήν ερευνώμενη μαθητική ομάδα στο 
πλαίσιο της ανάλυσης λαθών (βλ. Cobb 2003: 394-417, Granger 1999: 192, Prat-
Zagrelelsky 2004), δ) σταθερή έκταση ΠΓΛ σε γενικές γραμμές  (το 84% των ΠΓΛ 
έχουν έκταση μεταξύ 200 και 350 λέξεων) και ε) κειμενικά γένη με τη συχνότερη 
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χρήση στη διδασκαλία της νέας ελληνικής και στην πιστοποίηση ελληνομάθειας3. Τα 
μειονεκτήματά του είναι: α) ελλιπής τεκμηρίωση της ακριβούς μητρικής γλώσσας 
(και λοιπού γλωσσικού υποβάθρου) κάθε πληροφορητή (συνάγεται από τη χώρα 
προέλευσης), β) το σχετικά μικρό μέγεθος,4 γ) τα 4 από τα 10 υπο-σώματα παρουσιά-
ζουν αυξημένη συγκριτικά ανομοιογένεια ως προς τη χώρα προέλευσης και δ) προς 
το παρόν το ΗΣΚ δεν είναι διαθέσιμο για ευρεία ερευνητική χρήση. 
 
 
3.2 Μετρήσεις 
 
Οι μετρήσεις που διεξήχθησαν κατά την ποσοτική ανάλυση του γλωσσικού υλικού 
για την επίτευξη των ερευνητικών στόχων (βλ. ενότητα 2) είναι οι εξής: α) Μετρήσεις 
σε όλο το ΗΣΚ των απόλυτων συχνοτήτων των λαθών όσον αφορά όλα τα επίπεδα 
λαθών (μορφολογικά-μορφοσυντακτικά Μ, ορθογραφικά Ο, συντακτικά σε επίπεδο 
ονοματικής/ρηματικής φράσης Φ, συντακτικά σε επίπεδο πρότασης Π, σφάλματα σε 
διαπροτασιακό επίπεδο Ι, λεξικά ως προς τη μορφή και ως προς τη σημασία Λ, είδους 
λόγου Ε, ύφους Σ και στίξης Ξ) και όσον αφορά τις κατηγορίες λαθών των πέντε από 
τα εννέα προηγούμενα επίπεδα λαθών, δηλαδή των Μ, Ο, Φ, Π και Λ. β) Μετρήσεις 
σε κάθε ένα από τα 10 διαφορετικά υπο-σώματα ξεχωριστά των σχετικών 
συχνοτήτων (ανά 100 λέξεις)  των λαθών όσον αφορά τα πέντε προηγούμενα επίπεδα 
λαθών και τις αντίστοιχες υποκατηγορίες τους. Κατά την ποσοτική ανάλυση των υπο-
σωμάτων προτιμήθηκε η σχετική συχνότητα των λαθών ανά 100 λέξεις λόγω των 
μεγάλων διαφορών μεταξύ των υπο-σωμάτων ως προς την έκτασή τους (βλ. ενότητα 
3.1, πίνακα 2). Και στις δύο προηγούμενες διαδικασίες (μετρήσεις στο σύνολο του 
ΗΣΚ και ανά υπο-σώμα) η εξαγωγή των επισημειώσεων των λαθών και η 
καταμέτρησή τους έγινε με χρήση του εργαλείου Concord του λογισμικού 
WordSmithTools 4. γ) Σύγκριση των 10 υπο-σωμάτων του ΗΣΚ ως προς τις σχετικές 
συχνότητες των λαθών και εξαγωγή των στατιστικά σημαντικών διαφορών με χρήση 
των λογισμικών Microsoft Excel 2007 και StatView 5.0.1. Οι στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των υπο-σωμάτων αναζητήθηκαν με χρήση του στατιστικού 
προτύπου One Group Chi-square test. Συνολικά διεξήχθησαν 1845 συγκρίσεις 
συχνοτήτων λαθών μεταξύ των 10 υπο-σωμάτων όσον αφορά 40 σημαντικές 
κατηγορίες λαθών. 

Τα υπόλοιπα 4 επίπεδα λαθών που περιλαμβάνει η σχετική ταξινομία, δηλαδή τα Ι 
(λάθη στη χρήση των κειμενικών δεικτών), Ε (εσφαλμένη χρήση των συμβάσεων του 
εκάστοτε είδους λόγου-discourse type), Σ (λάθη στη χρήση του ύφους) και Ξ (λάθη 
στη χρήση των σημείων στίξης) δεν διερευνήθηκαν περαιτέρω τόσο στο σύνολο όσο 
και στα επιμέρους υπο-σώματα του ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441, καθώς αφενός τα τρία πρώτα 

                                                            

3 Αναλυτική περιγραφή των κειμενικών γενών του συγκεκριμένου ΗΣΚ γίνεται στο Τζιμώκας (2010), 
ενώ για τα είδη των γενών που χρησιμοποιούνται συνήθως στην πιστοποίηση ελληνομάθειας δίνονται 
στοιχεία στο Φλώρου (2009: 155). 
4 Η αρνητική επίδραση αυτού του χαρακτηριστικού στα ερευνητικά δεδομένα μετριάζεται εν μέρει από 
την αρκετά αναλυτική επισημείωση των λαθών στο ΗΣΚ, η οποία εκ των πραγμάτων είναι πολύ 
δύσκολο να εφαρμοστεί σε ΗΣΚ πολλών εκατοντάδων χιλιάδων λέξεων. Εξάλλου, ο γενικός 
χαρακτήρας των στόχων της παρούσας έρευνας, που αποβλέπουν σε μια πρώτη «αναγνωριστική» 
ανάλυση λαθών τόσο υψηλής όσο και χαμηλής συχνότητας, μπορεί να εξυπηρετηθεί ικανοποιητικά 
από το συγκεκριμένο ΗΣΚ (για περισσότερα όσον αφορά τους παράγοντες που καθορίζουν το 
βέλτιστο μέγεθος ενός ΗΣΚ βλ. McEnery 2006: 72-73). Επιπλέον, η ανάπτυξη του ΗΣΚ βρίσκεται σε 
πιλοτικό στάδιο και σχεδιάζεται μελλοντική επέκτασή του. 
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είχαν αμελητέα παρουσία (βλ. ενότητα 4.1) και αφετέρου τα λάθη στίξης δεν 
ενδιέφεραν λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους.5 
 
 
4. Αποτελέσματα 
 
4.1 Αποτελέσματα μετρήσεων σε όλο το ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 
 
Αρχικά στον πίνακα 3 παρατίθενται οι απόλυτες συχνότητες λαθών στο ΗΣΚ για όλα 
τα επίπεδα λαθών που προβλέπονται από τη σχετική ταξινομία. 
 
Πίνακας 3: Απόλυτες συχνότητες λαθών ανά επίπεδο λαθών στο ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 

Επίπεδο λάθους Πλήθος λαθών % 

Μ 1299 14,7 
Ο 4941 55,9 
Φ 567 6,42 
Π 126 1,42 
Ι 13 0,15 
Λ 807 9,14 
Ε 15 0,17 
Σ 22 0,25 
Ξ 1043 11,8 

ΣΥΝΟΛΟ 8833 100
 

Επίσης, στο γράφημα 1 αποτυπώνονται σχηματικά τα ποσοστά των επιπέδων 
λαθών του προηγούμενου πίνακα. 
 
Γράφημα 1: Ποσοστά επιπέδων λαθών στο ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όπως γίνεται φανερό από τα παραπάνω δεδομένα, τη μερίδα του λέοντος κατέχουν 
τα ορθογραφικά λάθη με 55,9%. Αυτό συμβαίνει διότι σε αυτό το επίπεδο 
εντάσσονται και τα σφάλματα τονισμού, τα οποία, ως γνωστόν, παρουσιάζουν μεγάλη 
                                                            

5 Η ποσοτική ανάλυση αυτών των επιπέδων λαθών θα γίνει σε επόμενη φάση της έρευνας. 
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επίδοση σε όλες τις εθνικές ομάδες μαθητών. Ο μεγάλος αριθμός των σφαλμάτων 
τονισμού στο ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 αποτυπώνεται ευκρινέστερα στο γράφημα 2. 
 
Γράφημα 2: Ποσοστά των 13 συχνότερων κατηγοριών λαθών επί του συνόλου των λαθών του 
ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο παραπάνω γράφημα 2 παρουσιάζονται οι 13 πιο συχνές από τις συνολικά 85 
κατηγορίες λαθών που προβλέπει η σχετική ταξινομία. Είναι ξεκάθαρη η ποσοτική 
κυριαρχία των λαθών τονισμού (ΤΟΝ+ΤΟΕ χρήση απλού και εγκλιτικού τόνου) επί 
του συνόλου των επισημειωμένων λαθών στο ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441  με ποσοστό 
29,3%, τα οποία σε συνδυασμό με τα ορθογραφικά σφάλματα με 24,4% είναι οι 
μόνες κατηγορίες λαθών με διψήφιο ποσοστό και οι οποίες δικαιολογούν κατά τα 
μέγιστα την τόσο συντριπτική πλειοψηφία των λαθών επιπέδου Ο που αποτυπώνεται 
στο γράφημα 1. Ακολουθούν με μεγάλη διαφορά λάθη μορφοσυντακτικά, όπως τα 
ΤΛΝ (χρήση τελικού -ν) με 6,7%, ΑΟΨ (χρήση ρηματικής όψης) με 2,4%, ΣΥΜΦ 
(συμφωνία αριθμού, γένους, πτώσης, προσώπου) με 2,4%, ΧΡ.ΠΤΩ (χρήση των 
πτώσεων) με 1,6%, ΓΕΝ (απόδοση ονοματικού γένους) με 1,2% και ΚΑΤ 
(υπεργενίκευση/ εσφαλμένη χρήση ονοματικών ή ρηματικών καταλήξεων) με 1%. Τα 
λεξικά λάθη αντιπροσωπεύονται με τρεις κατηγορίες λαθών τα λάθη ΤΥΠ (σφάλματα 
στο σχηματισμό του λεξικού μορφήματος) με 6,7 %, τα ΣΗΜ ΣΓΣ (σύγχυση 
σημασιολογικών σχέσεων) με 1,5% και τα ΣΗΜ ΣΝΦ (σφάλματα όσον αφορά τη 
συνδυαστικότητα των λέξεων) με 1%. Τέλος, μόνο μία κατηγορία λαθών συντακτικής 
φύσεως παρουσίασε αξιοσημείωτη συχνότητα, τα λάθη στη χρήση του προσδιοριστή 
(ΧΠΣ), δηλαδή οι απαλείψεις, λανθασμένες επιλογές ή πλεοναστικές χρήσεις του 
οριστικού και του αορίστου άρθρου, με 3,2%. 

Τα γραφήματα 3 έως 7 παρουσιάζουν την ποσοτική κατανομή των κατηγοριών 
λαθών επί του συνόλου των λαθών καθενός από τα ερευνώμενα πέντε επίπεδα λαθών. 
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Γράφημα 3: Ποσοστά κατηγοριών λαθών επιπέδου Μ (μορφοσυντακτικά) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Παρατηρείται ότι επί του συνόλου των μορφοσυντακτικών λαθών τα πιο συχνά 
είναι τα λάθη στη χρήση του τελικού -ν (ΤΛΝ) με 25,1% και ακολουθούν τα λάθη 
στη χρήση της ρηματικής όψης (ΑΟΨ) με 17,1%, τα λάθη στην απόδοση του 
ονοματικού γένους (ΓΕΝ) με 8,6%, τα λάθη στη χρήση ονοματικών/ρηματικών 
καταλήξεων (ΚΑΤ) με 7,1%, τα λάθη στη χρήση της ρηματικής φωνής (ΦΩΝ) με 
3,8%, η εσφαλμένη χρήση του ρηματικού χρόνου (ΧΡΝ) με 3,7%, η εσφαλμένη 
χρήση του αριθμού σε ονόματα και ρήματα (ΑΡΙ) με 2,7%, τα σφάλματα του 
γραμματικού μορφήματος που δεν σχετίζονται με κάποιο από τα παρεπόμενα του 
ονόματος ή του ρήματος (ΜΡΦ) με 2,4%, η εσφαλμένη χρήση του ρηματικού 
προσώπου (ΠΡΣ) με 1% και τα λάθη ευφωνίας (ΕΥΦ) με 0,9%. Επίσης, το σύνολο 
των λαθών συμφωνίας ονοματικού γένους, ονοματικού και ρηματικού αριθμού, 
ονοματικής πτώσης και ρηματικού προσώπου (ΣΥΜΦ ΓΕΝ, ΑΡΙ, ΠΤΩ, ΠΡΣ) 
συγκεντρώνει το 16,4% των μορφοσυντακτικών λαθών. Τέλος, το σύνολο των λαθών 
στη χρήση της ονοματικής πτώσης (ΧΡΗΣΗ ΠΤΩΣΗΣ) συγκεντρώνει το 11,2% των 
λαθών. 
 

Γράφημα 4: Ποσοστά κατηγοριών λαθών επιπέδου Ο (ορθογραφικά κ.ά.) 
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Στο επίπεδο λαθών Ο το 95,9% αποτελείται είτε από λάθη στον τονισμό (52,4%) 
είτε από άλλα ορθογραφικά λάθη (43,5%). Το υπόλοιπο 4,1% αποτελείται από 
σφάλματα στη χρήση του κεφαλαίου γράμματος στην αρχή της λέξης (ΚΕΦ) με 
2,1%, συγχύσεις μεταξύ ομοήχων/ομογράφων (ΟΜΧ) με 1,4% και εσφαλμένες 
συγκολλήσεις δύο ξεχωριστών λέξεων ή εσφαλμένοι διαχωρισμοί μίας λέξης (ΣΓΛ) 
με μόλις 0,6%. 
 

Γράφημα 5: Ποσοστά κατηγοριών λαθών επιπέδου Φ (συντακτικά σε επίπεδο ονοματικής  
ή ρηματικής φράσης) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όσον αφορά τα συντακτικά λάθη σε επίπεδο ονοματικής ή ρηματικής φράσης, τα 
προβλήματα στη χρήση του οριστικού ή του αόριστου άρθρου (ΧΠΣ) 
καταλαμβάνουν το ήμισυ του αριθμού τους με 50,3%. Ακολουθούν με 13,1% τα λάθη 
στη σύνταξη του ρηματικού συμπληρώματος (ΥΡΜ), τα λάθη των επιρρηματικών 
προσδιορισμών (ΕΡΡ) με 12,4%, τα λάθη στη σύνταξη του κλιτικού ως ρηματικού 
συμπληρώματος (ΥΡΚ) με 6%, τα λάθη στη σύνταξη των ονοματικών προσδιορισμών 
(ΟΝΡ) με 5,5% και τα λάθη στην παράταξη ονοματικών ή ρηματικών φράσεων 
(ΠΑΡ) με 4,2%. Ακολουθούν με μικρότερα ποσοστά τα λάθη στη σύνταξη του 
συμπληρώματος του επιρρήματος (ΥΕΡ) με 2,6%, τα λάθη στη σύνταξη του 
υποκειμένου (ΥΠΚ) με 1,6%, τα λάθη στη σύνταξη του κατηγορουμένου (ΚΤΓ) με 
1,2%, τα λάθη στη σύνταξη της σύγκρισης (ΣΓΡ) με 1,1%, τα λάθη στη σύνταξη του 
συμπληρώματος του επιθέτου (ΥΕΠ) με 0,7%, τα λάθη στη σύνταξη του 
συμπληρώματος της πρόθεσης (ΥΠΡ) με επίσης 0,7%, τα λάθη στη χρήση των 
αρνητικών μορίων (ΑΡΝ) με 0,4% και η εσφαλμένη σύνταξη των ρημάτων ως προς 
τη μεταβατικότητα ή αμεταβατικότητά τους (ΑΜΕ) με 0,2%. 
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Γράφημα 6: Ποσοστά κατηγοριών λαθών επιπέδου Π (συντακτικά σε επίπεδο πρότασης) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Όπως γίνεται φανερό από το γράφημα 6, το σύνολο σχεδόν των συντακτικών 
λαθών σε επίπεδο πρότασης είναι μοιρασμένο περίπου ισόποσα σε τέσσερις 
διαφορετικές κατηγορίες. Πρώτα είναι τα λάθη στη χρήση υποτακτικών συνδέσμων 
προσδιοριστικών προτάσεων (ΗΠΡ) με 28,6% και ακολουθούν τα λάθη στη σύνταξη 
προτάσεων σε θέση ρηματικού συμπληρώματος (ΗΠΥ) με 26,2%, οι απαλείψεις ή 
εσφαλμένες θέσεις ρήματος (ΡΜΠ) με 22,2% και τέλος τα προβλήματα στην 
παράταξη προτάσεων (ΠΑΡ) με 19,8%. Ακολουθούν με πολύ μικρό μερίδιο τα λάθη 
στην υπόταξη της πρότασης σε θέση υποκειμένου (ΗΠΚ) με 2,4% και τα λάθη στην 
υπόταξη προσδιοριστικής πρότασης στην αρχή περιόδου (ΗΠΠ) με 0,8%. 

 
Γράφημα 7: Ποσοστά κατηγοριών λαθών επιπέδου Λ (λεξικά λάθη ως προς τη μορφή και τη σημασία) 
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Σύμφωνα με το παραπάνω γράφημα 7, σχεδόν το 75% των λεξικών λαθών 
καταλαμβάνεται από τα σφάλματα στη μορφή του λεξικού μορφήματος (ΤΥΠ) και 
ακολουθούν οι συγχύσεις στις σημασιολογικές σχέσεις (ΣΗΜ ΣΓΣ) με 15,9% και τα 
λάθη στη συνδυαστικότητα των λέξεων (ΣΗΜ ΣΝΦ) με 10,5%. 
 
 
4.2 Αποτελέσματα μετρήσεων ανά υπο-σώμα του ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 
 
Στη συνέχεια παρατίθενται οι μετρήσεις των σχετικών συχνοτήτων των λαθών ανά 
υπο-σώμα του ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 ξεχωριστά. Στο γράφημα 8 παρατίθενται οι 
σχετικές συχνότητες (λάθη/100 λέξεις) του συνόλου των λαθών ανά υπο-σώμα. 
 
Γράφημα 8: Σχετική συχνότητα του συνόλου των λαθών ανά υπο-σώμα 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Τα υπο-σώματα που ξεχωρίζουν είναι αφενός των Αφρικανών με αρκετά 
υψηλότερη σχετική συχνότητα λαθών σε σχέση με τα υπόλοιπα στα 43,4 λάθη ανά 
100 λέξεις και αφετέρου των γαλλόφωνων με μόλις 11,7 ανά 100 λέξεις. Στα 
περισσότερα από τα υπόλοιπα υπο-σώματα οι τιμές των σχετικών συχνοτήτων των 
λαθών τους κυμαίνονται μεταξύ των 16 και των 27 λαθών ανά 100 λέξεις. 
 
Γράφημα 9: Σχετικές συχνότητες των επιπέδων λαθών ανά υπο-σώμα 
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Το γράφημα 9 αποτελεί αναλυτικότερη μορφή του γραφήματος 8, με τις κάθετες 
ράβδους να καταγράφουν τη σχετική συχνότητα των πέντε ερευνώμενων επιπέδων 
λαθών, ενώ η συνεχόμενη γραμμή αποτυπώνει την έκταση του κάθε υπο-σώματος σε 
λέξεις (ο ακριβής αριθμός των λέξεων προκύπτει από την αναγραφόμενη τιμή στον 
πίνακα πολλαπλασιαζόμενη με το 1000), ώστε να είναι δυνατή μια σύγκριση μεταξύ 
της έκτασης και της συχνότητας λαθών καθενός υπο-σώματος. Όπως γίνεται φανερό, 
η μόνη περίπτωση με δυσαναλογία μεταξύ έκτασης και συχνότητας λαθών είναι το 
υπο-σώμα των μαθητών με αφρικανική προέλευση.  

Αυτή η δυσαναλογία διαφαίνεται στις μετρήσεις για στατιστικά σημαντικές 
διαφορές μεταξύ των διαφορετικών υπο-σωμάτων ως προς όλες τις κατηγορίες των 
πέντε ερευνώμενων επιπέδων λαθών. Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται μόνο οι 
παρατηρηθείσες στατιστικά σημαντικές διαφορές. 
 
Πίνακας 4: Στατιστικά σημαντικές διαφορές (p-Value <0,05) μεταξύ των υπο-σωμάτων 

 
Σύμφωνα με τον παραπάνω πίνακα, οι επτά από τις μόλις δέκα συνολικά 

παρατηρηθείσες στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των υπο-σωμάτων είναι 
μεταξύ της ομάδας των Αφρικανών και της πλειοψηφίας των υπολοίπων υπο-
σωμάτων (με σκίαση) και αφορούν αποκλειστικά λάθη στη χρήση του τονισμού. 
Δεύτερο σε πλήθος στατιστικά σημαντικών διαφορών έρχεται το υπο-σώμα των 
γαλλόφωνων που μετρά τρεις. 
 
Πίνακας 5: Διαφορές μεταξύ των υπο-σωμάτων με p-Value πλησίον των στατιστικώς σημαντικών 
 

 
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται επιπρόσθετα τρεις ακόμη διαφορές μεταξύ των 

υπο-σωμάτων που παρουσίασαν τιμές p-Value πολύ κοντά στο όριο της στατιστικής 
σημαντικότητας. Παρατηρείται ότι στις δύο από αυτές εμφανίζεται πάλι η ομάδα των 
γαλλόφωνων μαθητών. Όσον αφορά τις κατηγορίες λαθών, οι δύο από αυτές τις 
συγκρίσεις αφορούν τον τονισμό, ενώ η μία την ορθογραφία. 
 

Συγκρ. ζευγ. υπο-σωμ.  Κατηγορία λάθους  p-Value  
ΑΦΡ-ΓΑΛΛ ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,001 
ΑΦΡ-ΑΡΜ ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,001 
ΑΦΡ-ΒΟΥΛ ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,009 
ΓΑΛΛ-ΡΟΥΜ  ΘΓΡ 0,013 
ΑΦΡ-ΣΛΑΒ ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,016 
ΑΦΡ-ΓΕΩ ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,021 
ΓΑΛΛ-ΓΕΩ ΘΓΡ 0,028 
ΑΦΡ-ΓΕΡΜ ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,029 
ΓΑΛΛ-ΡΟΥΜ  ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,034 
ΑΦΡ-ΑΡΒ ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,042

Συγκρ. ζευγ. υπο-σωμ.  Κατηγορία λάθους  p-Value  
ΑΡΜ-ΡΟΥΜ ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,052 
ΑΛΒ-ΓΑΛΛ ΘΓΡ 0,052 
ΑΛΒ-ΓΑΛΛ ΤΟΝ-ΤΟΕ 0,056
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Γράφημα 10: Κατανομή στα διάφορα επίπεδα λαθών των μη στατιστικά σημαντικών διαφορών μεταξύ 
των υπο-σωμάτων που κυμαίνονται από 2 έως 6 λάθη ανά 100 λέξεις. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Στο τελευταίο Γράφημα 10 χαρτογραφούνται οι κατηγορίες λαθών που 
παρουσίασαν ακόμη λιγότερο σημαντικές διαφορές ως προς τη σχετική τους 
συχνότητα κατά τις συγκριτικές μετρήσεις μεταξύ των υπο-σωμάτων του 
ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441. Οι συγκρίσεις αυτές κατανέμονται σε τέσσερις διαφορετικές 
ομάδες-βαθμίδες συχνότητας κλιμακούμενου εύρους διαφοράς από αυτές που 
παρουσιάζουν τη μικρότερη διαφορά της τάξεως των 2 έως 2,999 λαθών ανά 100 
λέξεις μέχρι αυτές που κυμαίνονται μεταξύ 5 και 5,999 λαθών ανά 100 λέξεις. Οι 
συγκρίσεις που έδωσαν διαφορές μικρότερες από τα 2 λάθη παραλείφθηκαν ως 
αμελητέες, ενώ οι διαφορές των 6 λαθών και άνω τείνουν προς τις στατιστικά 
σημαντικές διαφορές που εξετάστηκαν προηγουμένως. Παρατηρείται, λοιπόν, ότι εάν 
ξεκινήσουμε από τις μεγαλύτερες προς τις μικρότερες διαφορές, μέχρι και τη βαθμίδα 
των 3 έως 3,999 λαθών διαφοράς υπάρχουν μόνο τα λάθη επιπέδου Ο (ορθογραφικά) 
και συγκεκριμένα τα καθαυτό ορθογραφικά (ΘΓΡ) και τα λάθη στον τονισμό (ΤΟΝ-
ΤΟΕ). Μόλις η τελευταία βαθμίδα των 2 έως 2,999 λαθών διαφοράς αφορά 
κατηγορίες λαθών και από άλλα επίπεδα, όπως τα σφάλματα στη σύνταξη του 
κλιτικού ως ρηματικού συμπληρώματος (ΥΡΚ) και η χρήση του άρθρου (ΧΠΣ) από 
τα λάθη επιπέδου Φ (συντακτικά σε επίπεδο φράσης) και τα διάφορα σφάλματα στο 
λεξικό μόρφημα (ΤΥΠ) από τα λάθη επιπέδου Λ. 

Ο τελευταίος πίνακας 6 έχει συγκεφαλαιωτικό χαρακτήρα και παρουσιάζει την  
κατανομή του συνόλου των συγκριτικών μετρήσεων (1845) στις βαθμίδες διαφορών 
σχετικών συχνοτήτων λαθών ανά 100 λέξεις, οι οποίες έχουν διαμορφωθεί μέχρι 
στιγμής. 
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Πίνακας 6: Κατανομή του συνόλου των συγκριτικών μετρήσεων μεταξύ των υπο-σωμάτων του 
ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 στις έξι βαθμίδες διαφορών σχετικών συχνοτήτων λαθών. 
Βαθμίδες διαφορών σχετικών  
συχνοτήτων λαθών 

Πλήθος 
συγκριτικών 
μετρήσεων 

% επί του 
συνόλου των 
συγκρίσεων 

Επίπεδα 
λαθών 

Μεγαλύτερες των 6 λαθών/100 λέξεις -
στατιστικά σημαντικές 

10 0,54 Ο 

Μεγαλύτερες των 6 λαθών/100 λέξεις -
μη στατιστικά σημαντικές 

4 0,22 Ο 

Από 2 έως 5,999 λάθη/100 λέξεις - μη 
στατιστικά σημαντικές 

56 3,03 Ο, Φ, Λ 

Από 0,001 έως 1,999 λάθη/100 λέξεις -
μη στατιστικά σημαντικές 

1483 80,38 Μ, Ο, Φ, 
Π, Λ 

Μηδενική διαφορά 292 15,83 Μ, Ο, Φ, 
Π 

ΣΥΝΟΛΟ 1845 100  
 

Ως προς την κατανομή των συγκριτικών μετρήσεων, παρατηρείται ότι η 
συντριπτική τους πλειοψηφία, δηλαδή οι 1483 (80,38%) έδωσαν πολύ μικρές 
διαφορές, από 0,001 έως 1,999 λάθη ανά 100 λέξεις. Οι μετρήσεις αυτές αφορούν 
λάθη και των πέντε ερευνώμενων επιπέδων λαθών. Δεύτερες σε αριθμό με μεγάλη 
διαφορά έρχονται οι 292 συγκριτικές μετρήσεις με μηδενική διαφορά στη συχνότητα 
λαθών (15,83%). Πρέπει να σημειωθεί εδώ ότι όλες οι συγκεκριμένες μετρήσεις 
εκτός από δύο αφορούν κατηγορίες λαθών με μηδενική συχνότητα στα συγκρινόμενα 
υπο-σώματα, οι οποίες ανήκουν στα επίπεδα Μ, Ο, Φ και Π. Είναι αξιοπρόσεκτο ότι 
στο επίπεδο Ο ανήκει μόνο μία (1) συγκριτική μέτρηση με μηδενική διαφορά. Τρίτες 
σε αριθμό με 3,03% επί του συνόλου των μετρήσεων έρχονται όσες παρουσίασαν 
διαφορά της τάξεως των 2 έως 5,999 λαθών ανά 100 λέξεις (56 συγκρίσεις), οι οποίες 
αφορούν λάθη των επιπέδων Ο, Φ και Λ. Τέταρτες με μόλις 0,54% κατατάσσονται οι 
μετρήσεις που έδωσαν διαφορές 6 λαθών και άνω ανά 100 λέξεις, οι οποίες 
εκτιμήθηκαν ως στατιστικά σημαντικές και τελευταίες με 0,22% οι μετρήσεις που 
παρότι αφορούσαν διαφορές άνω των 6 λαθών ανά 100, οι δεύτερες δεν εκτιμήθηκαν 
ως στατιστικά σημαντικές. Βέβαια, οι μισές από τις τελευταίες μετρήσεις 
παρουσίασαν, όπως είπαμε p-Value με τιμή πολύ κοντά στο όριο της στατιστικής 
σημαντικότητας. Όλες οι συγκριτικές μετρήσεις με 6 και άνω λάθη διαφοράς ανά 100 
λέξεις (14 συγκρίσεις συνολικά) αφορούν κατηγορίες λαθών του επιπέδου Ο.  
 
 
5. Συζήτηση – συμπεράσματα 
 
Με βάση τα προηγούμενα αποτελέσματα, μπορούμε να εξαγάγουμε ορισμένα 
συμπεράσματα σχετικά με την ποσοτική αποτίμηση των λαθών τόσο σε όλο το 
ΗΣΚΝΕΛΓ2-41441 όσο και στα υπο-σώματά του.  

Κατ’ αρχάς, σε όλο το ΗΣΚ είναι ολοφάνερη η κυριαρχία των ορθογραφικών και 
των μορφοσυντακτικών λαθών, τα οποία συναποτελούν το 70% περίπου του συνόλου 
των λαθών. Εξάλλου, οι δύο πιο συχνές κατηγορίες λαθών είναι αφενός τα λάθη 
τονισμού, ως προς τη χρήση τόσο του κυρίου όσο και του εγκλιτικού τόνου και 
αφετέρου τα λάθη ορθογραφίας, γεγονός που δείχνει ότι οι σχετικές αποκλίσεις 
παραμένουν εξαιρετικά προβληματικές και στο επίπεδο Β2. Η τρίτη κατά σειρά πιο 
συχνή κατηγορία λαθών είναι τα λάθη στο σχηματισμό του λεξικού μορφήματος με 
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πολύ μεγάλη διαφορά από τις προηγούμενες. Πρόκειται για μια πολυσυλλεκτική, θα 
λέγαμε, κατηγορία λαθών που αφορά ουσιαστικά τη μορφολογία και περιλαμβάνει 
εσφαλμένους σχηματισμούς του λεξικού μορφήματος από διάφορες αιτίες, όπως 
απροσεξία (π.χ. *διάθηση αντί διάθεση), άγνοια (π.χ. *ελιέθτερο αντί ελεύθερο, 
*προτοθλήτρια αντί πρωταθλήτρια), ή παρεμβολή της μητρικής γλώσσας (π.χ. 
*ευβέστιτος αντί ευαίσθητος, *άκτορες αντί ηθοποιοί). Η τόσο συχνή αποτυχία των 
μαθητών στο σχηματισμό των λέξεων ακόμη και στο επίπεδο Β2 αφορά σε αρκετές 
περιπτώσεις σύνθετες λέξεις και ίσως αυτό αποτελεί ένδειξη για ιδιαίτερη αδυναμία 
των μαθητών στην εμπέδωση των κανόνων σύνθεσης και στην απομνημόνευση της 
μορφολογίας συγκεκριμένων σύνθετων λέξεων. Από τις υπόλοιπες 10 κατηγορίες 
λαθών που απομένουν, οι έξι είναι μορφολογικού ή μορφοσυντακτικού χαρακτήρα 
(αποκλίσεις στη χρήση του τελικού -ν, της ρηματικής όψης, της συμφωνίας, της 
πτώσης, εσφαλμένο ονοματικό γένος και υπεργενίκευση στη χρήση 
ονοματικών/ρηματικών καταλήξεων), η μία συντακτικού χαρακτήρα στην πέμπτη 
θέση συχνότητας (προβλήματα στη χρήση του άρθρου) και τέλος οι δύο βασικές 
κατηγορίες σημασιολογικών λαθών, δηλαδή η σύγχυση σημασιολογικών σχέσεων και 
οι εσφαλμένοι λεξικοί συνδυασμοί στην 9η και στην 13η θέση συχνότητας αντίστοιχα.  

Τα αποτελέσματα αυτά έρχονται σε σχετική συμφωνία με  τα ευρήματα της Prat-
Zagrebelsky (2004: 93) στη διαγλώσσα προχωρημένων ιταλών μαθητών της αγγλικής 
ως ξένης γλώσσας, τα οποία τοποθετούν τα γραμματικά λάθη (μορφολογικά/ 
μορφοσυντακτικά και συντακτικά και ειδικότερα όσον αφορά το ρήμα, την 
αντωνυμία και το άρθρο) στις πρώτες θέσεις συχνότητας με δεύτερα τα λεξικά λάθη. 
Εάν, όμως, αντιπαραβληθούν στις συχνότητες των λαθών που κάνουν οι Έλληνες 
μαθητές της ιταλικής ως ξένης γλώσσας, σύμφωνα με τη Φλώρου (2009: 137-139), 
τότε διαπιστώνονται πάλι ομοιότητες, αλλά και αξιοσημείωτες διαφορές. Πιο 
συγκεκριμένα, στη μελέτη της Φλώρου πρώτα έρχονται τα μορφολογικά λάθη 
(κυρίως όσα αφορούν το γένος και τον αριθμό) και ακολουθούν τα ορθογραφικά 
λάθη στη δεύτερη θέση (με σχεδόν το μισό, βέβαια, ποσοστό σε σύγκριση με τους 
μαθητές της ελληνικής), τα σφάλματα στο σχηματισμό του λεξικού μορφήματος στην 
τρίτη θέση, τα σημασιολογικά λάθη στην τέταρτη θέση, τα συντακτικά σε επίπεδο 
φράσης (κυρίως προβλήματα στη χρήση του συμπληρώματος πρόθεσης ή ρήματος 
και του άρθρου) στην πέμπτη θέση και μόλις στη έκτη θέση βρίσκονται τα λάθη 
τονισμού. Τα δεδομένα αυτά φανερώνουν αφενός στοιχεία της ελληνικής γλώσσας 
εξίσου προβληματικά με ανάλογα στοιχεία άλλων γλωσσών, όπως η σύνταξη του 
άρθρου, η μορφολογία του ρήματος και ο σχηματισμός του λεξικού μορφήματος, και 
αφετέρου στοιχεία που είναι προβληματικά ιδιαίτερα κατά την εκμάθηση της 
ελληνικής, όπως ο τονισμός και η ορθογραφία. 

Αυτές οι ιδιαιτερότητες αναδεικνύονται ακόμη περισσότερο στις μετρήσεις των 
υπο-σωμάτων, όπου τα γραπτά των Αφρικανών μαθητών εμφανίζουν την μεγαλύτερη 
συχνότητα λαθών (43,4% λάθη/100 λέξεις) από τα γραπτά οποιουδήποτε άλλου υπο-
σώματος. Ειδικότερα, οι μαθητές της συγκεκριμένης ομάδας τείνουν να κάνουν 
περισσότερα λάθη τονισμού από όλους τους άλλους μαθητές. Τα λάθη τονισμού, 
όπως είναι αναμενόμενο, παρουσιάζουν αρκετά υψηλές συχνότητες, δηλαδή από 2 
έως 9 εμφανίσεις ανά 100 λέξεις, σε όλα τα υπο-σώματα. Γενικότερα, τα λάθη 
τονισμού και ορθογραφίας τείνουν να παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες διαφορές ως 
προς τη σχετική συχνότητά τους μεταξύ των υπο-σωμάτων. Όλα τα άλλα λάθη 
παρουσιάζουν από μικρές  έως αμελητέες διαφορές μεταξύ των υπο-σωμάτων. 

Τα προηγούμενα στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, με εξαίρεση τα λάθη 
τονισμού στα οποία φαίνεται να είναι επιρρεπείς οι Αφρικανοί, δεν υπάρχουν άλλες 
κατηγορίες λαθών που να είναι εξαρτημένες από την πρώτη/μητρική γλώσσα των 
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μαθητών. Το αντίθετο μάλιστα. Σχεδόν όλες οι πιο συχνές κατηγορίες λαθών μετά τα 
λάθη τονισμού και ορθογραφίας απαντούν στον γραπτό λόγο όλων των εθνικών 
ομάδων μαθητών. 

Ορισμένοι μελλοντικοί στόχοι με σκοπό την περαιτέρω προώθηση της έρευνας 
είναι: α) επέκταση του ΗΣΚ μαθητικού λόγου, β) κατάρτιση πίνακα με πλήρως 
παραμετροποιημένα δεδομένα λαθών, προκειμένου να καταστούν δυνατές βαθύτερες 
ποσοτικές και ποιοτικές αναλύσεις, γ) πιο λεπτομερής ανάλυση των διαφορών μεταξύ 
των υπο-σωμάτων ως προς τις κατηγορίες λαθών και δ) δημιουργία ειδικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας που θα καταστήσει το ΗΣΚ προσβάσιμο στους ερευνητές 
και τους διδάσκοντες με απώτερο στόχο την εξασφάλιση της τόσο απαραίτητης για τη 
βελτίωση του ΗΣΚ ανατροφοδότησης από τους χρήστες. 
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Abstract 
 

The paper displays certainty and uncertainty phenomena in terms of prototypical 
situation as a cognitive model formed by definite semantic constituents and 
categorized by the central structure with prototypical modus predicates. The relation 
between certainty and uncertainty is investigated through the opposition between 
prototypical modus predicates of knowledge and opinion as well as through the 
oppositeness between the forms of Indicative and Subjunctive Mood on the basis of 
the speaker’s confidence in the validity (reliability) of the expressed proposition and 
his/her definite emotional state. 

 
Keywords: prototypical situation, certainty, uncertainty, categorical/non-categorical 
verbal behavior 

 
 

1. Introduction 
 

The verbal behaviour of a person is caused by his/her emotional state. Emotions or, 
rather, feelings are included in the structure of the individual and constitute the so-
called ‘personality profile’, which, in terms of Richard Meili (1982), is a set of traits 
where among them there are certainty and uncertainty, self-confidence and the 
obedience, tact and faux pas, etc. 

Categorical verbal behaviour (categoricity, flatness) is characterized by confidence 
peremptoriness, indelicacy, and tactlessness. The statement of a categorical person is 
clear, univocal and does not allow another understanding and interpretation; it can 
also be sharp, abrupt, rude and impolite. This is caused by two reasons, first: the 
existence of knowledge (true or full information) and, second: a particular emotional 
state of the speaker – his\her feeling of self-confidence, overconfidence, assuredness, 
i.e. – stability, restraint, calmness or, in contrast, anger, irritability and the like. 

The man who is confident produces the statement, which, in his/her opinion, 
reflects the objective reality, so he/she is sure about its correctness and true (verity). 
That is why such a statement includes predicates of knowledge: know, be aware, find 
out and of a stable emotional state: be sure, be certain. As a rule such a statement is 
either an assertion (fact), where the nuclear grammatical unit is the forms of the 
Indicative Mood, or an inducement (order, requirement, demand), where the 
grammatical core is the forms of the Imperative Mood.  

Non-categorical verbal behaviour (politeness, understatement) displays 
uncertainty, unpredictability, hesitancy, and courtesy. The person with non-
categorical verbal behaviour is insecure, he\she feels uncertain that something is true; 
his\her discourse is categorized by ambiguity, polysemy, variability, and doubt due to 
the lack of reliable information (deficit in knowledge) or unstable emotional state. In 
fact, it is the speaker’s tactful appeal to the addressee. Non-categorical statement 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1695-1704. Rhodes: University of the Aegean.
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contains predicates of mental activity, opinion and supposition: think, be uncertain, 
doubt, suppose as well as predicates of knowledge in the negative form I don’t know. 
The main grammatical means of expression of a non-categorical statement is the 
forms of the Subjunctive Mood.  

The relation between the categoricity and non-categoricity phenomena can be 
investigated through the opposition of their nuclear components – certainty and 
uncertainty, which are analyzed in terms of prototypical situation as a cognitive model 
structured by definite semantic constituents and categorized by the central 
construction with basic prototypical modus predicates. Modus predicate of the main 
clause and Aspectual Temporal Form (ATF) of the verb of the dictum, subordinate 
clause, are considered to be a coherent expression of modus categories of the 
sentence, which, as it was stated by Leah M. Kovaleva (2008: 204), are the syntactic 
categories uniting lexical and grammatical (morphological) sources. Modal filling of 
the sentence with syntactic mood is formed by the unity of the introductory predicate, 
forms of morphological mood, combinations with modal verbs, and its (sentence) 
intonational colouring.  

 
 

2. Prototype and prototypical situation 
 

The necessity to move beyond the ‘objectivistic approach’ to the language on the one 
hand and an active development of various methods of analysis of the cognitive and 
linguistic structures’ correlation on the other one marked the emergence of prototype 
theory: Eleanor Rosch (1975, 1978), Ludwig J. Wittgenstein (1969). 

Prototype can be interpreted from the psychological and cognitive view-points. In 
the first case it is ‘the best model’, ‘central, or a typical element of the category’; 
prototypicality in the category, according to George Lakoff (1986), lies in the fact that 
the central members of the category (closer to the prototype) in comparison with off-
center ones display other cognitive characteristics: they are more quickly identified, 
more frequently used, and are also used in the process of the understanding of the 
category in general.  

From the cognitive viewpoint prototype is a stereotype, an ideal, a scheme, a 
concept that defines the content of the category the basis of which it forms (see Linda 
Coleman & Paul Kay 1981); it is, in terms of John R. Taylor (1995), a central member 
of the category, a schematic representation of its (category) conceptual nucleus. 

In accord to the viewpoint of Anna Wierzbicka (1999: 4) “the concept of ‘feeling’ 
is universal and can be safely used in the investigation of human experience and 
human nature, the concept of ‘emotion’ is culture-bound and cannot be similarly 
relied on”, so the phenomena of certainty and uncertainty are feelings, which can be 
analyzed in terms of prototypical situation.  

The semantic basis of the prototypical situation of certainty as well as uncertainty 
as a category of broad semantics and egocentric orientation is formed, according to 
Larisa V. Topka (2011), by a definite number of semantic segments. This semantic 
model aims at an integrated description of units of different levels on the basis of the 
sameness of their categorial meaning – the meaning of certainty or, on the contrary, of 
uncertainty.  
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3. Prototypical situation of certainty 
 
The prototypical situation of certainty as a cognitive model, as an isolated abstract 
scheme that, in terms of George Lakoff & Mark Johnson (1980: 70), ‘exists in 
potentia’, includes the speaker’s state or feeling of confidence (certainty) in the truth 
of an uttered assertion (existence of the belief). It is structured by the semantic 
constituents, which are realized in a number of speech actions that express a general 
sense – the speaker’s feeling of being sure. It is necessary to differentiate the sense of 
a concrete speech act and the sense of some synonymous units (acts, texts) – the 
invariant sense as a definite abstraction from the real cognitive-linguistic facts. The 
given sense, as it was stated by Yury M. Lotman (1999: 12), “remains invariant in all 
the text transformations”. Thus, the prototypical situation of certainty consists of the 
following semantic segments: 
The speaker’s feeling of being completely sure about himself (overconfidence):  

And now that I have taken a good look at you, I know I am right in my 
assumptions. (…) The Linen Queen competition is very important to our industry, 
Miss McGee. The mill that is represented has the opportunity to promote its products 
all over Northern Ireland, and sometimes beyond (Falvey 2011).  

The abovementioned segment reflects the phenomenon of overconfidence. See, for 
instance, the paper “I Know I’m Right! A behavioral view of overconfidence”, written 
by Albert Mannes and Don Moore (2013), published in Significance – a Journal of the 
American Statistical Society. 
The speaker’s feeling of being completely sure about himself (confidence in his 
further actions): 

I sometimes ask myself what I would do if I were faced with an inescapable death. I 
know I will die someday; that is in the nature of things. But to be plucked from life 
and exterminated by a malevolent human machine is not natural (Ebert 2009); 

But if you will listen to his letter, you may perhaps be a little softened by his 
manner of expressing himself.  

No, that I am sure I shall not (Austen 1994a: 50-51). 
The speaker’s feeling of being completely sure about himself (confidence in his 
further actions which, as a rule, has a form of threat or warning): 

But I know I’ll dismiss anybody who is wearing yellow or no tie (Fox_Beck 2011). 
The speaker’s feeling of being sure about propriety, timeliness of his/her actions 
(certainty that has the form of reservation/clarification): 

I’ve been awful, I know I have. I just couldn’t bear to think I was losing you, that’s 
all (Brayfield 1987: 203-204); 

I am sure I’m sorry I spoke so sharp just now, but you’d hardly believe the worry 
one has to put up with fellows coming along selling this, that and the other vacuum 
cleaners, stockings, lavender bags and such like foolery and all so plausible and civil 
spoken (Christie). 
The speaker’s feeling of being completely sure about something (confidence in the 
fact or event): 

I know, it’s too cruel. Oh, it is too cruel. It is very painful, madam. I know. And we 
have every sympathy for you, but we want to know all the facts (Christie). 

When the speaker feels certain that something is true his/her statement shows 
existence of the belief rather than the existence of knowledge and his\her statement 
includes constructions with predicates of a stable emotional state: 

I am sure, there is a future state; I believe God is good; I can resign my immortal 
part to Him without any misgiving. God is my father; God is my friend; I love Him; I 
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belive He loves me (Bronte 1985: 113). 
The speaker’s feeling of being completely sure about the addressee (confidence in 
the addressee’s feelings, actions, behaviour): 

I know you’re only going there to buy beer – or worse (Myers); 
I am sure you think me very strange, for inquiring about her in such a way, said 

Lucy, eyeing Elinor attentively as she spoke (Austen 1994b: 124-125). 
The speaker’s feeling of being completely sure about the third person (confidence 
in behaviour, emotional and physical state of the third person): 

I know he’s dead! (Salinger 2006: 172); 
“I’m sure”, Rita said, “Paul is a great guy, but as soon as he gets out of the 

service, he plans to come back here to the Rez to stay” (Myers). 
Certainty shows the existence of knowledge as well as a feeling of knowing (the 

existence of sureness). The former is categorized by the prototypical modus predicate 
know, and the latter – by modus predicates with modal adjectives sure and certain. 
The phenomenon of certainty can be treated as an expression of trust, belief, and of 
resoluteness, assuredness of the speaker as well. 

 
 

4. Prototypical situation of uncertainty 
 
The prototypical situation of uncertainty, where the speaker’s state or feeling of 
uncertainty, doubt (lack of belief) is expressed, is represented by the following 
semantic constituents:  
The speaker’s not feeling of being sure about himself/herself (thinking out loud): 

Well, I think I may know who killed them (Grisham 1992: 108). 
The speaker’s not feeling of being sure about propriety, timeliness of his/her 
further actions (uncertainty that has the form of reservation/clarification):

I don’t think teaching is the job for me. I have been assured that I’m a good 
teacher, but I don’t think I can handle the pressure (Dear Jeremy 2013).  
The speaker’s not feeling of being sure about event, fact or circumstances: 

I think this place was beautiful because here I had been loved beautifully 
(Maugham 1977: 253). 

Sometimes to express false feelings (to mislead, to lie) the speaker uses the 
cognitive verb think with intensifiers of various kinds to make his/her statement sound 
more certain:  

I think they’re most awfully good. 
A faint colour came into her unhealthy cheeks, and she smiled a little. 
You needn’t say so if you don’t thinks so, you know. I want the truth. 
But I do think so (Maugham 1978: 348). 

The speaker’s not feeling of being sure about event, fact or circumstances (an 
appeal to the addressee’s opinion): 

Victor Korontzis was hesitant. “I’ve already won so much money, Tony. Don’t you 
think maybe we should quit while we’re…?” (Sheldon 1991: 194-195). 
The speaker’s not feeling of being sure about the addressee: 

I think I have heard you say that their uncle is an attorney in Meryton (Austen 
1994(a): 30). 
The speaker’s not feeling of being sure about the third person (an appeal to the 
addressee’s opinion): 

Sairy Wilson spoke softly to Casy. “Know what’s wrong?” He looked up at the 
wrinkled face and burning eyes.  
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“Do you?” 
“I think so.”  
“What?” Casy asked.  
“Might be wrong I wouldn’t like to say.” 
Casy looked back at the twitching red face. “Would you say – maybe – he’s 

workin’ up a stroke?” (Steinbeck 1978: 174). 
The speaker’s not feeling of being sure about the third person: 

“Her father, you know –” She paused and I said bluntly. “I don’t know. Everyone 
says, “her father” and drops their voice, and that is that. What did the man do? Is he 
alive still?” – “I really don’t know. I’m rather vague myself, I am afraid. But he was 
definitely a bad lot. Prison, I believe” (Christie 1975: 60); 

I think she is in process of balancing me and money and the scale is tipping in 
favour of money (Chase 2007: 146). 

Thus, the uncertainty phenomenon reflects such a situation where the speaker 
expresses his/her attitude to some fact or event; the absence of full information, its 
inaccuracy or untrustworthiness condition the contradiction and polysemy of the 
speaker’s statement. Uncertainty, as it was stated by Larisa V. Topka (2012b), can be 
expressed in respect to the addressee, the third person, and to the speaker him/herself, 
where the latter is caused by the peculiarities of his/her character (a signal of 
insecurity, self doubt). 

Since “uncertainty has both an informational component (a deficit in knowledge) 
and a subjective component (a feeling of not knowing); (David J. Smith & David A. 
Washburn 2005)” as it was mentioned in the paper of Yoav Bar-Anan, Timothy D. 
Wilson & Daniel T. Gilbert (2009: 123), it is possible to speak about this phenomenon 
as an expression of distrust, disbelief and hidden objection, and as about indecision 
and hesitation of the speaker.  

As a rule, a deficit in knowledge is categorized by the prototypical modus predicate 
think, whereas a feeling of not knowing is formed by modus predicates with modal 
adjectives expressing the speaker’s emotional state: sure and certain in the negative 
form I am not sure, I am uncertain as well as by the prototypical modus predicate of 
knowledge in the negative form I don’t know.  
 
 
5. Certainty and uncertainty: units of categorization 
 
Certainty appears in communication and is realized on all levels of linguistic system, 
the means of its textual representation is a certain (categorical) statement, which rests 
on a particular bulk of linguistic means of expression, which affects the addressee’s 
behaviour with the help of predictability, sureness, impoliteness, overstatement, etc. 

Categorical statement contains predicates of knowledge know, be aware, find out; 
modal adjectives of certainty and overconfidence sure, certain, right. The main 
grammatical means of its linguistic representation are the forms of Indicative and 
Imperative Mood.  

The prototypical situation of certainty is categorized by the central structure with 
the basic prototypical modus predicate of knowledge I know or constructions with 
modal adjectives sure and certain: I am sure, I am certain in the main clause and ATF 
Indefinite or Present Perfect of the verb of the dictum (subordinate clause). It can be 
also categorized by the modal verb must and Infinitive Indefinite, and other modal 
operators, which correlate with modus predicate of knowledge: certainly, surely, 
absolutely, entirely, definitely, etc.: 



[  1700  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

She wants me. I’m sure of that (…) I must keep her (Chase 2007: 146). 
Uncertainty is also realized on all levels of linguistic system, the means of its 

linguistic representation, according to Larisa V. Topka (2013: 64), is an uncertain or 
non-categorical statement “which rests on a particular bulk of linguistic means of 
expression that are perfectly adapted to its realization and affects the addressee’s 
behaviour with the help of unpredictability, hesitancy, courtesy, understatement, and 
the like”. 

Non-categorical statement contains predicates of mental activity, opinion and 
supposition: think, be uncertain, doubt, suppose; a predicate of knowledge in the 
negative form I don’t know, as well as the predicate of fear be afraid in its secondary 
meaning – to express the phenomenon of understatement or an uncertain supposition 
(assumption). The main grammatical means of expression of a non-categorical 
statement is the forms of the Subjunctive Mood.  

A prototypical situation of uncertainty is categorized by the central structure with 
modus predicate of opinion – the predicate of mental activity I think, as well as by the 
constructions with modal adjectives: I am sure, I am certain and by the predicate of 
knowledge know in the negative form I am not sure; I don’t know: 

“I don’t know,” Noelle replied. “I might be able to work as model, papa.” 
(Sheldon 1990: 42). 

It can be also categorized by modal operators: maybe, hesitantly, doubtfully, etc. 
Quoting Louis George Alexander (1998: 179) “lack of certainty, can be conveyed by 
using … adverbs like perhaps, possibly” the repetition of which in one and the same 
utterance increases the degree of uncertainty: 

“Perhaps she wasn’t sure at first, then perhaps she began to suspect the husband, 
and then perhaps she got to be quite sure. She couldn’t bear it and she went away.” 
(Christie 1988: 100).  

The dictum part of a non-categorical statement includes modal verbs of 
uncertainty, doubt, possibility: may/might, could/couldn’t, should/shouldn’t: 

No, I said I might have a copy of something. We’ll see (Grisham 1992: 123-124). 
Modal verb might expresses supposition based on the low probability of the 

commitment of the action, and substantially equal to the construction – I don’t think, 
and also, along with the verb may, represents the “assumption of the possibility of an 
action or state”, as it was stated by Alexander V. Kravchenko (1997: 137-138). Modal 
verb may expresses the actual opportunity that does not depend on the speaker (on the 
subject) but on the conditions and circumstances, which arise during the fulfillment of 
the action, it can also express supposition (assumption), based on the uncertainty of 
committing act, synonymous to the expression – I’m not sure. 

The situations of certainty and uncertainty are categorized by the constructions 
with emotive predicates which point to ‘the character’ of speech actions (looking 
angrily, said sternly, confidently replied, etc. or looking doubtingly, hesitatingly 
replied and the like): 

“We have a responsibility to each other,” she said sternly. “My clients do get 
caught occasionally. Through carelessness and complacency but never through this 
agency. There has never been a clink in our armour and I intend to keep it that way” 
(Wenham-Jones 2003: 84); 
or in the situation of uncertainty: 

“Well, I wish I were strong. I only wish I were strong,” he said hesitatingly and 
turning walked away along the path toward the house (Anderson). 

The relation between certainty and uncertainty can be investigated through the 
opposition between prototypical modus predicates know and think on the basis of the 
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speaker’s confidence in the validity (reliability) of the expressed proposition and 
his/her emotional state, as well as through the oppositeness between the Indicative and 
Subjunctive Moods or, in terms of Henry Sweet, between fact-mood and thought-
mood.  
 
 
6. Concluding remarks 
 
The phenomena of certainty and uncertainty, which are used in the investigation of 
human experience and human nature, can be analyzed in terms of prototypical 
situation. A prototypical situation of certainty includes speaker’s feeling of confidence 
in the truth of an uttered assertion and categoricity of the behaviour as well. A 
situation of uncertainty reflects such state of affairs where the speaker expresses the 
attitude to some fact or event; the absence of full information, its inaccuracy or 
untrustworthiness condition the contradiction and polysemy of his/her opinion and 
non-categoricity of the behaviour. 

However, according to Anna Kaiser (2012: 59) “a strict separation is not possible 
or suitable for all languages and fails to take into account the rich interrelationship 
that exists between notions such as certainty/uncertainty, reliability, and source of 
knowledge. In actual language use, there are many borderline cases that show traits of 
both these categories or that may fulfill more than one function in certain contexts”. 

In the Russian language, for instance, the verb знать (to know) belongs to the 
semantic primitives and introduces not only the fact. The meanings of знать (to 
know) are: ‘to believe’, ‘to understand’ and ‘to consider’. They are opposed in the 
canonic/al situations, internally so close to each other in meaning that their specific 
lexical realizations in spoken language glide from one point to another. Therefore, the 
actual lexical meaning знать (to know) is between the poles of ‘true knowledge’ and 
‘opinion’, covering the entire first pole, crossing the semantics of such intermediate 
ones (poles) – such mental predicates as понимать (to understand), быть уверенным 
(to be sure), верить (to believe), быть убеждённым (to be convinced), and reaching 
the boundaries of the second (the pole of ‘opinion’). This naive (primitive) concept of 
knowledge is different from scientific, logical: 

«Я знаю, что я прав, и потому молчу, не так ли, граф?...» (Tolstoy 1987: 453). 
As for the verb думать (to think), along with the verbs считать (to recon, to 

consider) and полагать (to believe, to suppose), it is traditionally considered to be 
one of the putatives – predicates denoting various types of opinion. The verb 
cчитать (to consider) represents the confidence/sureness/certainty, the verb 
полагать (to believe) represents supposition, the verb думать (to think) –uncertainty 
where a certain and confident verb считать (to consider) is closer to the truth than 
less certain полагать (to believe) and hypothetical and suppositional думать (to 
think). 

In the English language “the verb think controlling a that-complement clause not 
only marks the degree of certainty (being less certain than verbs like know but more 
certain than verbs like suspect), but also indicates the source of knowledge” (Douglas 
Biber 1999: 972). 

Prototypicality of the cognitive verbs know, think in the English language as well 
as знать, думать in the Russian one is caused by their origin. Etymologically they 
go back to the same resources. In accordance with the Chamber Dictionary of 
Etymology edited by Barnhart, Robert K. (2010) the verb know appears probably 
before 1200 cnowen; later knowen (probably about 1225); developed from Old 
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English cnāwan, past tense cnēow (about 725, in Beowulf). The Old English forms 
are cognate with Old High German chnāan – to know, to recognize, and Old Icelandic 
knā I can, from Proto-Germanic knǣanan. Outside Germanic cognates are found in 
Old Latin gnōscere to come to know, Greek gignóskein to come to know (Barnhart, 
Robert K. 2010: 569). As for the verb знать, it appeared in the XI century, from the 
word знати, which mean to have accurate information, to recognize, to respect, from 
General Slavonic znati with the root – zna- from Indo-European g’no – to know, to 
recognize from the Latin cognōscō : nōscō, from the Greek γίγυώτχω – cognize, 
recognize, comprehend ( Pavel Y. Chernykh 2007: 326-327).  

As for the verb think, it appears probably about 1175 thenken, thenchen; developed 
from Old English (about 725, in Beowulf) thencan conceive in the mind, think (past 
tense thōhte, past participle gethōht), probably originally meaning ‘cause to appear to 
oneself,’ and thus a causative of thyncan to seem, to appear. Old English thencan is 
cognate with Old Frisian thanka, thenka to think. Possible cognates outside Germanic 
are found in Old Latin tongēre to know. (…) Compare archaic methinks, which is a 
relic of a different word think, from Middle English thinken, variant of thinchen, 
found in Old English thyncan it seems or it appears (Barnhart, Robert K. 2010: 1134). 
The verb думать (to think) appeared in the X-XI c. from the noun дума – thought, 
intention, advice. There are two versions of its origin: this verb is a borrowing from 
Germanic languages, from Gothic – dōmr, dom – opinion, assertion, verdict, and the 
second version: it has general Slavonic origin and borrowed from Greek μύϑος – 
speech, word, plan, conception. For the details see, for instance, Pavel Y. Chernykh 
(2007: 273-274). 

Prototypicality of the situation of certainty, as it was mentioned by Topka 
Larisa V. (2012a: 165), is caused by the completeness and accuracy of its cognitive 
characteristics’ realization. Certainty is a nuclear constituent of the categoricity area 
(overstatement), while its ‘antithesis’ – uncertainty is a component of the area of non-
categoricity (understatement). The phenomenon of certainty can be treated as an 
expression of trust, belief, and of resoluteness, confidence, assuredness of the speaker. 

Certainty shows the existence of knowledge as well as a feeling of knowing (the 
existence of sureness). The former is categorized by the prototypical modus predicate 
know, and the latter is formed by modus predicates with modal adjectives sure and 
certain. A deficit in knowledge is categorized by the prototypical modus predicate 
think, and a feeling of not knowing is formed by modus predicates with modal 
adjectives expressing the speaker’s emotional state: sure and certain in the negative 
form as well as by the prototypical modus predicate of knowledge in the negative 
form.  

The situation of certainty as well as uncertainty, on the basis of which the definite 
linguistic means of expression are considered, implies the complex system of personal 
and social situations of reality. These situations are socially conditioned as they 
depend on status-role relations between the participants of the communication and on 
a socio-psychological distance between them. 

Categorical verbal behaviour is typical for a person in situations of demand, order, 
command, request, etc., as for non-categorical verbal behavior, it is typical for a 
person in situations of suggestion, wish, explanation, justification, and the like. 
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Abstract 
 
The purpose of this paper is to determine the influence that the interaction of discourse 
structure expressed by discourse relations (Mann & Thompson 1988) and affective 
lexical items classified as Attitude (Martin & White 2005) have on the overall opinion in 
texts. We focus on the eight most frequent discourse relations in our data which we 
extracted from two corpora: the Simon Fraser University Review Corpus (Taboada 2008) 
and the Penn Discourse Treebank 2.0 (Prasad et al. 2008). The results show that “No 
change” of opinion polarity is the most frequent type of polarity that occurs with the 
analyzed discourse relations. 

 
Keywords: discourse relations, opinion, Attitude, Appraisal Theory, polarity of opinion 
 
 
1. Problem characterization  
 
In the following examples (1)-(3), the effect of the evaluation (attitude of the author) is 
shaped by the presence of the affective content in combination with a discourse relation, 
or a nonveridical operator1: a concessive discourse relation in (1), a conditional relation 
in (2) and a modal verb in (3). 
 

(1) although he can capture great dramatic moments, he doesn’t give anyone the idea 
on what type of film this should be. (Trnavac & Taboada 2012: 305) 

(2) Fun is good, but only if you know when to stop. (Trnavac & Taboada 2012: 305) 
(3) He is a good student. / He could be a good student.  

 
The concessive discourse relation marked by the concessive marker in sentence (1) 

downtones the positive opinion word great in the subordinate clause. Comparably, the 
conditional marker in (2) and the modal verb in (3) restrict the positive meaning of the 
opinion words fun and good.  In this paper we explore the idea, previously discussed in 
Polanyi & Zaenen (2006), Taboada et al. (2011) and Trnavac & Taboada (2012), that 
apart from lexical choice of the writer which is the most salient clue about the attitude, 
the organization of the text also contributes information relevant to assessing attitude. We 
focus on the role that different types of discourse relations together with their nucleus-
                                                            
1  Veridical operators express certainty and an individual’s commitment to the truth of a proposition, 
whereas nonveridical expressions express uncertainty and lack of commitment (Giannakidou 1995, Zwarts 
1995). 

 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1705-1715. Rhodes: University of the Aegean.
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satellite structures (Mann & Thompson 1988, Taboada & Mann 2006) have on the 
affective content of opinion words. This paper presents a pilot corpus study performed on 
the eight most frequent discourse relations that are collected from two corpora: Simon 
Fraser University Review Corpus (Taboada 2008) and Penn Discourse Treebank 2.0 
(Prasad et al. 2008). We automatically extract words expressing evaluation from these 
eight relations and analyze how a particular relation influences the initial polarity of 
extracted words. 

In section 2 we present some recent research on the interaction between discourse 
structure and evaluation in text. In section 3 we briefly introduce Appraisal Theory 
(Martin & White 2005) and characterize the affective lexicon that we use in our analysis. 
Section 4 describes Rhetorical Structure Theory (Mann & Thompson 1988, Taboada & 
Mann 2006) as a theory of coherence that provides a list of relations for this study. 
Section 5 presents corpora and software used in the analysis, corpus annotation and the 
corpus study that we perform, as well as a discussion of the results of our study. In 
section 6, we provide conclusion on the interaction between discourse relations and 
opinion words based on 8 types of discourse relations. We also describe our future 
research in this domain. 
 

 
2. Previous research 
 
The area of research that analyzes a relation between discourse structure and attitudinal 
value of opinion words is relatively new. Polanyi and Zaenen (2006) argue that the 
approach that takes into consideration only individual lexical items as signals of the 
sentiment in texts is incomplete. They describe how the base attitudinal valence of a 
lexical item can be modified by some contextual shifters such as negatives, intensifiers, 
presuppositional items, connectors and discourse structure. There are two basic discourse 
relations of interest to them in this work: lists and elaborations2. The authors discuss 
examples similar to (4) in which the positive evaluation in terrific, which appears in the 
nucleus3 of an Elaboration relation, is reinforced by the elaborations in the satellite. 
 

(4) John is a terrific athlete. Last week he walked 25 miles on Tuesday. Wednesday 
he walked another 25 miles. Every weekend he hikes at least 50 miles a day. 
 

Taboada et al. (2011) propose a word-based method for extracting sentiment from text 
that relies on the most relevant parts of a text. The method predicts that opinion words 
found in the nuclei (more important parts) of a document are more significant for the 
overall sentiment, whereas opinion words found in the satellites (less important parts) 
                                                            
2 According to Polanyi & Zaenen (2006: 4), some discourse constituents” are linked to other constituents in 
a list in which each constituent encodes a similar relationship to some more general concepts and some 
other constituents give more detailed information of some sort about material encoded in constituents 
preceding them in the linear organization of the text”. 
3 According to the Rhetorical Structure Theory (Mann & Thompson 1988), nuclei are considered to be 
central parts of discourse relations, while satellites are classified as less important parts of discourse 
relations. 
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only potentially interfere with the overall sentiment. Heerschop et al. (2011) have used an 
RST discourse parser in order to calculate semantic orientation at the document level by 
weighting the nuclei more heavily. The authors hypothesize that there is a possible 
hierarchy in relations – the satellites of some relations may contribute more to the overall 
sentiment than others. Asher et al. (2008, 2009) in their preliminary work on discourse 
structure and opinion of the document, propose that Result relations strengthen the 
polarity of the opinion in the second argument, while Continue relations strengthen the 
polarity of the common opinion, and Contrast relations may strengthen or weaken the 
polarity of opinion expressions. Chardon et al. (2013), using Segmented Discourse 
Representation Theory measure the effect of discourse structure when assessing the 
overall opinion of a document and analyze to what extent these effects depend on the 
corpus genre. Trnavac & Taboada (2012) examine how two types of RST-like rhetorical 
relations (conditional and concessive) contribute to the expression of Appraisal (Martin 
and White 2005) in movie and book reviews. The authors show that concessive and 
conditional rhetorical relations mostly modify (downtone and intensify) the polarity of 
the entire sentence, while nonveridical markers (modals, negation, intensional verbs, 
etc.), lead to changes in the polarity at the local level, in the clause in which they occur.  

In this paper we focus on eight discourse relations and analyze the way they influence 
the polarity of the opinion words within the nucleus-satellite structures. In the next 
section we present Appraisal Theory and delineate the lexicon that is the focus of this 
work. 

 
 

3. Appraisal Theory 
 
Appraisal belongs to the tradition of systemic-functional analysis started by Halliday 
(Halliday 1985, Halliday & Matthiessen 2004), and has been developed mostly in 
Australia by Jim Martin, Peter White and colleagues (Martin 2000, Martin & White 2005, 
White 2003). Martin (2000) characterizes appraisal as the set of resources used to express 
emotions, judgements, and valuations, alongside resources for amplifying and engaging 
with those evaluations. He divides the Appraisal system into three sub-systems (see Fig. 
1): Attitude, Engagement and Graduation. Attitude refers to the ability to express 
emotional, moral and aesthetic opinions, and is classified as Affect, Judgment and 
Appreciation. Martin is primarily concerned with the semantic categories of words 
(mostly adjectives), and not grammatical forms. Engagement refers to the ways in which 
speakers position themselves with respect to the positions that they are presenting by 
quoting, reporting, acknowledging other possibilities, affirming, etc. (Martin and White, 
2005:36). The Graduation system is responsible for a speaker’s ability to intensify or 
weaken the strength of the opinions they express. Fig. 1 summarizes the Appraisal 
systems.  
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Figure 1: The Appraisal system, with examples 

 
 

The focus of this study is the semantic continuum that is covered by Attitude, and 
includes emotional, moral and aesthetic opinions. In the following section we present a 
set of discourse relations within which these lexical resources occur in our analysis.  
 
 
4. Coherence relations 
 
In this study, we focus on the eight most frequent relations in our corpus. The set of 
relations that we analyze is based on Rhetorical Structure Theory (Mann & Thompson 
1988, Taboada & Mann 2006), where two or more text spans are part of relations, such as 
Cause, Concession, Condition, Elaboration, etc. In most relations, clauses, but also entire 
sentences and paragraphs are linked as main and secondary parts. That linkage produces 
the effect of coherence in discourse. Central spans are marked as nuclei, while less 
central, or supporting spans, are marked as satellites (Matthiessen & Thompson 1988). 
Some of these relations will have an impact on the interpretation of evaluation in text. For 
instance, a Condition relation in certain cases can limit the extent of a positive evaluation. 
In example (5), cited from Trnavac and Taboada (2012:306), the positive evaluation 
(Appreciation, in Appraisal terms) is tempered by the condition that the reader has to be 
able to change their expectations about the author’s typical style and previous books. This 
downtones the positive evaluation contained in interesting4. 
 

(5) It is an interesting book if you can look at it with out expecting the Grisham “law 
and order” style. 

 

                                                            
4 Examples from our corpus are reproduced verbatim, including typos and grammatical mistakes. 
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In this paper we concentrate on the following most frequent relations that are based on 
5 files of movie reviews (437 sentiment words) from Simon Fraser University Review 
Corpus5 (Taboada 2008). These are the following relations: Background, Cause, 
Circumstance, Concession, Contrast, Elaboration, Joint, and Purpose. Figure 2 shows a 
schematic representation of three RST relations, where the arrow indicates subordination, 
from a satellite to a nucleus. 

 
Figure 2: Representation of discourse relations (Rhetorical Structure Theory) 

 
In the following section, we present our corpus analysis that should demonstrate how 

discourse relations interact with opinion words in texts. 
 
 

5. Corpus study 
 
5.1 Corpora and software 
 
In this study we analyzed the discourse structure of texts from the Simon Fraser 
University Review Corpus (Taboada 2008) and the Penn Discourse Treebank (Prasad et 
al. 2008). The Simon Fraser University Review Corpus (Taboada 2008) contains 400 
Epinion reviews of movies, books, music, hotels, and consumer products (cars, 
telephones, cookware and computers), for a total of 281,000 words. We did our pilot 
study on five negative movie reviews from the SFU Review Corpus (Taboada 2008) out 
of a total of 50 reviews in the movie part of the corpus with 25 positive and 25 negative 
reviews. The SFU Review corpus has been annotated with discourse relations manually 
based on Rhetorical Structure Theory6. We extracted 437 opinion words expressing 
evaluation from the SFU Review Corpus with SO-CAL, a calculator of semantic 
orientation for words, sentences and texts (Taboada et al., 2011). SO-CAL has hand-
ranked dictionary for automatic analysis of evaluation in discourse based on 400 Epinion 
reviews (SFU Review Corpus). It includes 306 adjectives, 1068 nouns, 701 verbs, 587 
adverbs, ranked on the scale from -5 to +5. The value for the full forms is chosen as a 
result of balance among different interpretations that the particular word has (Taboada et 
al. 2008). 

Another corpus that we used is the Penn Discourse Treebank 2.0 (Prasad et al. 2008), a 
collection of Wall Street Journal articles with one million words. We extracted manually 
439 opinion words from the PDTB corpus. 
                                                            
5 http://www.sfu.ca/_mtaboada/research/SFU_Review_Corpus.html 
6 Automatic discourse parsing is far from an achievable goal in computational linguistics. For a review on 
this topic see Marcu (2000). 
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The PDTB adopts a theory-neutral approach to the annotation. There is no 
commitment to what kinds of high-level structures may be created from the low level 
annotations of relations and their arguments. The PDTB also follows a lexically-
grounded approach to the annotation of discourse relations (Webber et al. 2003). 
Discourse relations, when realized explicitly in the text, are annotated by marking the 
necessary lexical items, discourse connectives, that indicate the presence of a relation, 
thus supporting their automatic identification. Example (6) shows a result relation marked 
by the connective as a result. 

 
(6) U.S. Trust, a 136-year-old institution that is one of the earliest high-net worth 

banks in the U.S., has faced intensifying competition from other firms that have 
established, and heavily promoted, private-banking business of their own. As a result, 
U.S. Trust’s earnings have been hurt. [PDTB] 

 
The Penn Discourse Treebank (PDTB) has annotated the argument structure, senses 

and attribution of discourse connectives and their arguments. The focus of our analysis in 
the PDTB corpus is related to two parameters: the annotated argument structure and 
senses. Discourse connectives, as markers of discourse and argument structure, in the 
PDTB include both explicit discourse connectives and implicit discourse connectives. In 
the latter case, annotation consists of inserting a connective expression that best conveys 
the inferred relation. The two arguments to a discourse connective are labelled Arg2, for 
the argument that appears in the clause that is syntactically bound to the connective (and 
corresponds to the satellite structure in the SFU Review Corpus), and Arg1, for the other 
argument (corresponds to the nucleus structure in the SFU Review Corpus). There are 
five types of senses: explicit, implicit, AltLex (a discourse relation is inferred), EntRel7 
(entity-based coherence), where no discourse relation can be inferred and where the 
second sentence only serves to provide some further description of an entity in the first 
sentence, and NoRel, where neither a discourse relation nor entity-based coherence can 
be inferred between the adjacent sentences. Explicit, implicit and AltLex senses have four 
major semantic classes: TEMPORAL, CONTINGENCY, COMPARISON and 
EXPANSION. For each class, a second level of types is defined to further refine the 
semantics of the class levels. As for attribution of discourse connectives and their 
arguments, it relates to ascribing beliefs and assertions expressed in text to the agent(s) 
holding or making them. For our analysis, attribution is not a relevant parameter.  

In the next subsection, we describe the annotation procedure that we performed on our 
data. 

 
 

5.2 Corpus annotation 
 
Since this is a pilot study, the corpus annotation was performed by one annotator on 876 
opinion words (437 opinion words from SFU Review Corpus and 439 opinion words 
                                                            
7 The following sentence provides an example of the EntRel sense type: Mr. Milgrim succeeds David 
Berman, who resigned last month (Prasad et al. 2008: 23).
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from Penn Discourse Treebank 2.0). Opinion words were automatically extracted from 
the SFU Review Corpus by the SO-CAL system which assigned their polarity (Taboada 
et al. 2011). On the other hand, opinion words were manually extracted from the Penn 
Discourse Treebank Corpus. Their value was assigned manually again based on the 
intuition of the annotator. The data was coded for the following five parameters: 

a) Type of the relation (sense in the PDTB) in which the word occurs. 
b) Its position within nucleus-satellite (Arg1/Arg2) structure. 
c) Positive or negative polarity of the word. 
d) Word class. 
e) Polarity formed between the two parts of a relation (two arguments of a sense). 
The annotator classified all opinion words within four polarity types: reversal, 

intensifier, downtoning and no change of polarity. We illustrate different polarity types 
with the following examples from the Penn Discourse Treebank and the SFU Review 
Corpus: 

 
Conjunction8 (with intensification as discourse relation polarity). 

(7) [Arg1] We’re talking about years ago before anyone heard of asbestos having any 
questionable properties. [Arg 2]  (Besides), there is no asbestos in our products now. 
[PDTB] 

 
EntRel9 (no change of polarity at the level of the discourse relation). 

(8) [Arg1] No matter who owns PS of New Hampshire, after it emerges from 
bankruptcy proceedings its rates will be among the highest in the nations. [Arg2] That 
attracts attention. [PDTB] 

 
Contrast (reversal as discourse relation polarity). 

(9) [Arg1] Separately, the Federal Energy Regulatory Commission turned down for 
now a request by Northeast seeking approval of its possible purchase of PS of New 
Hampshire. [Arg2]  Nevertheless, it would refile its request and still hopes for an 
expedited review by the FERC. [PDTB] 

 
Concessive (downtoning as discourse relation polarity) 

(10) “Mona Lisa Smile” is a really a film for fans of Julia Roberts although many fans 
would feel it could’ve been much better in the end. [SFU Review Corpus] 

 
As for the difference between a reversal, on the one side, and 

downtoning/intensification, on the other side, the annotator coded a relation in which two 
units of a relation have opposite meaning as a reversal of polarity10, and 
downtoning/intensification was coded in cases when the opinion word(s) from the 
nucleus (Arg1) was/were partially negated or intensified with the opinion words or 
discourse markers from the satellite (Arg2). The annotator also classified all opinion 

                                                            
8 The conjunction sense from the PDTB Corpus corresponds to a Joint discourse relation in Rhetorical 
Structure Theory. 
9 The EntRel sense from the PDTB Corpus corresponds to an Elaboration discourse relation in Rhetorical 
Structure Theory. 
10 The relation contains implicit negation between two units. 
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words based on two polarities: positive and negative. She disregarded all the words with 
neutral polarity and analyzed the following four word classes: nouns, adjectives, verbs 
and adverbs. She annotated opinion words with 18 discourse relations within the SFU 
Review Corpus and chose the eight most frequent relations (Background, Cause, 
Circumstance, Concession, Contrast, Elaboration, Joint, Purpose). 205 opinion words out 
of 437 words (47% words) were within those eight relations. In the PDTB Corpus, nine 
out of 18 types of senses correspond to the nine most frequent relations (Contrast, 
Concession, Cause-result, Conjunction, EntRel, Instantiation, Pragmatic cause, 
Restatement, Temporal). Out of the 439 opinion words, 430 (98%) were within those 
nine senses. 

In the following subsection we present the results of our analysis. 
 
  

5.3 Analysis and results 
 
In Table 1 below, we show a number of opinion words that were analyzed within 
relations (senses). The table also illustrates the mapping between different relations from 
the SFU Review Corpus and senses from the Penn Discourse Treebank. 
 

Table 1: Mapping of relations (SFU Corpus and PDTB) 
Relation (SFU) Number of 

words 
Sense (PDTB) Number of words 

Background 16 Pragmatic cause 4 
Cause 15 Cause-result 124 
Circumstance 18 Temporal 25 
Concession 47 Concession 41 
Contrast 20 Contrast 24 
Elaboration 29 EntRel 20 

Instantiation 13 
Restatement 10 

Joint 53 Conjunction 144 
Purpose 7 - - 
- - Temporal 25 

 
The results of the analysis show that the most frequent relations in the movie portion 

of the SFU Review Corpus are Joint, Concession, and Elaboration. The most frequent 
senses in the Penn Discourse Treebank are Conjunction, EntRel, Instantiation, 
Restatement, and Cause.  Now let us look at the separate results related to the distribution 
of opinion words within the nucleus-satellite structure of discourse relations/senses.  
 
 
5.3.1 Results (SFU Review Corpus) 
 
The following table shows the distribution of opinion words in the eight most frequent 
relations: 
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Table 2: Rhetorical relations with the nucleus-satellite structure and polarity of evaluation (SFU Corpus) 
Relations (N/S) Reversal Downtoning Intensification No change 

Background 4/1 1/0 0/2 6/3 
Cause - 1 1/2 8/3 
Circumstance 3/0 - - 8/7 
Concession 18/17 3/1 1/0 3/4 
Contrast 12/0 - 4/0 4/0 
Elaboration 3/1 2/0 4/2 10/7 
Joint 7/0 - 17/0 29/0 
Purpose - - - 4/3 

 
The results show that “No change” is the most frequent type of polarity for all types of 

relations, with the exception of the Concessive and Contrast relations (reversed polarity). 
Sentiment words are more frequent in the nucleus of Background, Cause and Elaboration 
relations, while in Contrast and Joint, the structure consists of the nuclei by default. Since 
“No change” is the most frequent type of polarity, nuclei in the above relations are the 
most frequent with “No change” polarity. Intensification and downtoning are less 
frequent than “No change” polarity, while intensification is the most dominant with Joint 
relation. All the above relations are conceptualized as Lists (Polanyi and Zaenen 2006), 
which can be characterized as discourse constituents that are linked to others in a list in 
which each constituent encodes a similar relationship (no change of polarity). Even 
Elaboration, whose purpose is to provide more detailed information, occurs more 
frequently with “No Change” polarity than with the expected “Intensification” (since 
Elaboration may be expected to reinforce the affective effects of the sentiment from the 
preceding unit). 

The results from the Penn Discourse Treebank show similar tendencies. 
 
 

5.3.2 Results (PDTB Corpus) 
 
As with the SFU Corpus, “No Change” of polarity is the most frequent type of 
phenomenon, while reversal is dominant with Contrast and Concessive senses. 
 

Table 3: Senses with the Arg1-Arg2 structure and polarity of evaluation (PDTB) 
Senses 

(Arg1/Arg2) 
Reversal Downtoning Intensification No change 

Contrast 12/10 - - 2/0 
Concession 12/10 - - 4/15 
Cause-result 8/4 - - 60/52 
Conjunction 15/6 - 27/20 40/36 
Instantiation - - 2/1 8/2 
EntRel    10/10 
Pragmatic cause    3/1 
Restatement   1/1 8/0 
Temporal 4/1 - 2/1 8/9 
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Sentiment words in the nuclei are the most frequent with Concession, Conjunction, 
Instantiation, Pragmatic cause and Restatement. Conjunction (Joint) is the only relation 
which shows a significantly higher number of examples with “Intensification” type of 
polarity in comparison to the other senses. It is also the most frequent sense among the 
other nine senses. All senses behave as a List type of relation (similar to the examples of 
relations from the SFU Review Corpus).  
 
 
6. Conclusion and future research 
 
This pilot study shows that the most frequent type of polarity is “No Change” of polarity 
for eight relations/nine senses. The aim of future research is to classify existing types of 
discourse relations in their interaction with Attitude. We plan to extend our corpus 
analysis to all RST-like relations and show statistical tendencies for attraction between 
polarity types, types of relations and positive/negative opinion (Appraisal) words. 
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Abstract 
 
The present study explores the representation of linguistic varieties in Greek mass 
culture texts. The analysis of the speech produced by protagonists in a popular sitcom 
and in an advertisement reveals that the representation of such speech results in 
stylistic humour, as the protagonists are stylised as either unable to make obligatory 
crossings and stand up to the requirements of a formal context or as unable to restrict 
themselves to varieties stereotypically associated with their social and geographical 
background. Normalised language ideologies are thus reproduced, despite the recent 
development of superdiversity promoting a more flexible approach to language 
varieties and affording ever evolving language ideologies.   

Λέξεις-κλειδιά: ύφος, υφολογικό χιούμορ, υπερποικιλότητα, κείμενα μαζικής 
κουλτούρας, γλωσσικές ιδεολογίες, γλωσσική ποικιλότητα, Γενική Θεωρία για το 
Γλωσσικό Χιούμορ, Κριτική Ανάλυση Λόγου 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Tα κείμενα μαζικής κουλτούρας (mass culture texts· στο εξής ΚΜΚ) αποτελούν 
πρόσφορο έδαφος για τη μελέτη φαινομένων γλωσσικής ποικιλότητας, καθώς συχνά 
κατασκευάζονται σε αυτά προσομοιωμένες αναπαραστάσεις γλωσσικών ποικιλιών 
(Coupland 2009). Τα κείμενα αυτά δηλαδή δεν αντικατοπτρίζουν με ακρίβεια την 
κοινωνιογλωσσική πραγματικότητα, αλλά την (ανα)κατασκευάζουν και την 
αναπλαισιώνουν από μια συγκεκριμένη οπτική αναπαράγοντας και ενισχύοντας 
συγκεκριμένες ιδεολογίες για τη γλώσσα (βλ. μεταξύ άλλων Georgakopoulou 2000, 
Αndroutsopoulos 2010: 754, Στάμου 2012: 22, Moody 2013). Έτσι, την τελευταία 
εικοσαετία έχουν αυξηθεί οι μελέτες που εστιάζουν στη γλωσσική ποικιλότητα 
αντλώντας, για παράδειγμα, δεδομένα από τηλεοπτικές σειρές (Geeraerts 2001, 
Dhoest 2004), διαφημίσεις (Βell 1992, Piller 2001, Van Gijsel, Speelman & Geeraerts 
2008) και κινηματογραφικές ταινίες (Marriott 1997). 

Η παρούσα εργασία μελετά τον τρόπο αναπαράστασης της γλωσσικής 
ποικιλότητας σε τηλεοπτικά κείμενα και τις γλωσσικές ιδεολογίες που ενισχύονται 
μέσω της αναπαράστασης αυτής. To γενικότερο πλαίσιο στο οποίο κινούμαστε είναι 
αυτό της κριτικής ανάλυσης λόγου (critical discourse analysis), σύμφωνα με το οποίο 
                                                            
1 Η παρούσα εργασία υλοποιήθηκε στο  πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και 
Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό 
Ταμείο) και από εθνικούς πόρους. Συγκεκριμένα, εκπονήθηκε στο πλαίσιο του ερευνητικού 
προγράμματος «ΘΑΛΗΣ: Γλωσσική ποικιλότητα και γλωσσικές ιδεολογίες στα κείμενα μαζικής 
κουλτούρας: Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιολόγηση παιδαγωγικού υλικού για την ανάπτυξη κριτικής 
γλωσσικής επίγνωσης» του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1716-1729. Rhodes: University of the Aegean.
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ο λόγος λειτουργεί ως μια μορφή κοινωνικής πρακτικής και ταυτόχρονα αποτελεί 
φορέα αξιών και ιδεολογιών. Έτσι, θα εξετάσουμε πώς, μέσα από τον τρόπο που 
αναπαρίσταται ο λόγος των τηλεοπτικών χαρακτήρων στα δεδομένα μας, 
αναπαράγονται άρρητες γλωσσικές ιδεολογίες, και κατεξοχήν η ιδεολογία της 
γλωσσικής ομοιογένειας. Επιλέγοντας παραδείγματα από δημοφιλή τηλεοπτικά 
ΚΜΚ, θα αξιοποιήσουμε τη θεωρητική προσέγγιση του Coupland (2007) για το ύφος 
(style) και τη Γενική Θεωρία για το Γλωσσικό Χιούμορ (General Theory of Verbal 
Humor) του Attardo (2001· στο εξής ΓΘΓΧ) ως εργαλεία κριτικής ανάγνωσης της 
υφολογικής κατασκευής των τηλεοπτικών χαρακτήρων.  

Η μελέτη μας ξεκινά συζητώντας τον ιδεολογικό ρόλο της γλώσσας στα 
τηλεοπτικά ΚΜΚ (ενότητα 2.1). Ακολουθώντας τις βασικές θεωρητικές θέσεις της 
κριτικής ανάλυσης λόγου, στην ενότητα (2.2) θα παρουσιάσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο αξιοποιούμε την προσέγγιση του Coupland (2007) για το ύφος και του Attardo 
(2001) για το χιούμορ, ώστε να αναδείξουμε τις γλωσσικές ιδεολογίες που 
ενισχύονται στα εξεταζόμενα τηλεοπτικά κείμενα. Στην ενότητα (3), 
πραγματοποιείται μια σύντομη περιγραφή του υπό ανάλυση υλικού και των λόγων 
που μας οδήγησαν στην επιλογή του. Ακολουθεί η ανάλυση των δεδομένων μας 
(ενότητα 4), ενώ η τελευταία ενότητα (5) συνοψίζει τα ευρήματα της παρούσας 
μελέτης.  
 
 
2. Θεωρητικό πλαίσιο 
 
2.1 Γλωσσικές ιδεολογίες στα τηλεοπτικά κείμενα μαζικής κουλτούρας  
 
Ο λόγος των ΜΜΕ διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στην άμεση ή έμμεση επιβολή 
κυρίαρχων αξιών και ιδεολογιών και στη συγκρότηση των ατόμων και των 
ταυτοτήτων τους. Ειδικότερα, τα τηλεοπτικά κείμενα αποτελούν πεδίο διαμόρφωσης 
της συλλογικής μνήμης και κοινών εμπειριών, οι οποίες ενώνουν τηλεθεατές που 
προέρχονται από διαφορετικά περιβάλλοντα (Van den Bulck 2001: 55). Τα κείμενα 
αυτά έχουν τη δυνατότητα να ενσωματώνουν το «αποκλίνον» με το «κυρίαρχο», το 
«παρωχημένο» με το «σύγχρονο», το «τοπικό» με το «παγκόσμιο» και να 
διαμορφώνουν τις στάσεις του τηλεοπτικού κοινού απέναντι στις έννοιες αυτές 
(Johnson & Ensslin 2007: 14). Ιδιαίτερο ενδιαφέρον στο πλαίσιο αυτό διαδραματίζει 
ο τρόπος με τον οποίο η τηλεόραση λειτουργεί ως μηχανισμός διαμόρφωσης 
γλωσσικών στάσεων, δηλαδή αξιολογικών αντιδράσεων απέναντι σε διάφορες 
γλωσσικές ποικιλίες ή/και τους/τις ομιλητές/τριές τους, και τελικά προώθησης των 
κυρίαρχων γλωσσικών ιδεολογιών (Stuart-Smith 2006: 141, 148).2 

Στο πλαίσιο των δυτικών εθνών-κρατών, μέσω της δημιουργίας της κοινής εθνικής 
γλώσσας, προωθήθηκε η γλωσσική ομογενοποίηση, ενώ περιθωριοποιήθηκε και 
στιγματίστηκε η γλωσσική ποικιλότητα. Η επιδιωκόμενη γλωσσική ομοιογένεια 
συνδέεται με την ύπαρξη διακριτών και αυτόνομων γλωσσών και γλωσσικών 
ποικιλιών. Η γλωσσική κατηγοριοποίηση και ομαδοποίηση θεωρείται ότι προκύπτει 
από την αναγνώριση μιας προϋπάρχουσας ομοιότητας, αλλά συχνά είναι το 

                                                            
2 Οι γλωσσικές ιδεολογίες ορίζονται ως: 

«οποιοδήποτε σύνολο αντιλήψεων και πεποιθήσεων για τη γλώσσα οι οποίες εκφράζονται από 
τους/τις χρήστες/τριες με σκοπό να εξηγήσουν ορθολογικά ή να αιτιολογήσουν τη δομή και τη χρήση 
της συγκεκριμένης γλώσσας όπως τις αντιλαμβάνονται» (Silverstein 1979: 193). Τέτοιες ιδεολογίες 
αναφέρονται τόσο σε διαφορετικές γλώσσες όσο και στις γλωσσικές ποικιλίες μιας συγκεκριμένης 
γλώσσας (Irvine & Gal 2000: 35). 
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αποτέλεσμα κοινωνιοπολιτισμικής επινόησης και επιβολής (Busch 2012: 506). Πιο 
συγκεκριμένα, θεσμοί εξουσίας, όπως μεταξύ άλλων τα ΜΜΕ, έχουν τη δύναμη να 
ενισχύουν τη γλωσσική ομοιογένεια μέσω της υποβάθμισης των γλωσσικών 
διαφορών στο εσωτερικό μιας ομάδας και μέσω της υπογράμμισης των διαφοροποιη-
τικών γλωσσικών χαρακτηριστικών των ατόμων εκτός ομάδας. Σύμφωνα με την 
αντίληψη αυτή, η γλωσσική ποικιλία που χρησιμοποιεί ένας/μια ομιλητής/τρια 
καθορίζεται από την κοινωνιοπολιτισμική ομάδα στην οποία εντάσσεται και είναι 
λιγότερο ή περισσότερο προβλέψιμη (Blommaert & Rampton 2011: 6, 8-9). Εν 
ολίγοις, η γλωσσική ομοιογένεια και μονογλωσσία βασίζεται στην αντίληψη ότι οι 
γλώσσες και οι ποικιλίες θεωρούνται αυστηρά οριοθετημένα συστήματα που 
χρησιμοποιούνται σε συγκεκριμένους και επίσης οριοθετημένους κοινωνικούς 
σχηματισμούς (Heller 2007: 11, Βusch 2012: 506-507). 

Ωστόσο, λόγω της παγκοσμιοποίησης παρατηρείται έντονη κοινωνική κινητικό-
τητα, η οποία προσδιορίζεται με τη χρήση του όρου υπερποικιλότητα3 (superdiversity· 
Vertovec 2007, Blommaert & Rampton 2011). H έννοια της υπερποικιλότητας 
αμφισβητεί και αποφυσικοποιεί τις εθνικές, κοινωνικές και γλωσσικές οριοθετήσεις 
με αποτέλεσμα να μην είναι δυνατό (ή τουλάχιστον εύκολο) να προβλεφθούν τα 
κοινωνιοπολιτισμικά χαρακτηριστικά ενός ατόμου, η κοινωνική ομάδα στην οποία 
ανήκει, και η γλωσσική ποικιλία που χρησιμοποιεί (Βlommaert & Rampton 2011: 1, 
Jørgensen & Juffermans 2011). Ο προσδιορισμός των ατόμων και οι γλωσσικές 
επιλογές τους δεν αποτελούν παγιωμένα και αδιαπραγμάτευτα στοιχεία 
συμβεβλημένα με μία κοινωνική κατηγορία, αλλά μπορεί να συνδέονται με πολλές 
διαφορετικές κατηγορίες (Blommaert & Rampton 2011: 4). Έτσι, οι γλώσσες και οι 
γλωσσικές ποικιλίες υφίστανται ως διαθέσιμοι πόροι από τους οποίους αντλεί κάθε 
ομιλητής/τρια ανάλογα με την εκάστοτε κοινωνική ταυτότητα που επιθυμεί να 
οικοδομήσει (Blommaert & Rampton: 7, 9-11, Busch 2012: 506). Η υπερποικιλότητα 
δεν αναφέρεται απλά στη συνύπαρξη διαφορετικών γλωσσών, ταυτοτήτων, αξιών και 
πρακτικών, αλλά στη δημιουργία νέων γλωσσών, ταυτοτήτων, αξιών και πρακτικών, 
όπως προκύπτουν από τη συνύπαρξη αυτή (Wei 2011: 1222). Παρ’ όλα αυτά, 
κοινωνιογλωσσολογικές μελέτες που εστιάζουν στην αναπαράσταση της γλωσσικής 
ποικιλότητας έχουν δείξει ότι, παρά την ετερογένεια που χαρακτηρίζει ένα έθνος, η 
τηλεόραση έχει την τάση να διαχειρίζεται αυτή την (υπερ)ποικιλότητα με τρόπο που 
να επιβεβαιώνεται η ομοιογένεια και η εθνική ενότητα (βλ. μεταξύ άλλων Μarriott 
1997, Georgakopoulou 2000, Κουρδής 2004, Coupland 2009, Androutsopoulos 2010, 
Στάμου & Ντίνας 2011: 290-292).  

Στο πλαίσιο αυτό, θα επιχειρήσουμε να εντοπίσουμε πώς, μέσα από τον τρόπο που 
αναπαρίσταται ο λόγος των τηλεοπτικών χαρακτήρων στα δεδομένα μας, ενισχύεται 
η ιδεολογία της γλωσσικής οριοθέτησης και υπονομεύεται η προβολή της γλωσσικής 
(υπερ)ποικιλότητας. Αντλώντας από την κριτική ανάλυση λόγου, δίνουμε ιδιαίτερη 
έμφαση στο γεγονός ότι ο λόγος αποτελεί φορέα αξιών και ιδεολογιών, οπότε μας 
ενδιαφέρουν κατεξοχήν η μελέτη του τρόπου με τον οποίο αυτός συμβάλλει στη 
φυσικοποίηση και τη διαιώνιση των ποικίλων μορφών κοινωνικής και γλωσσικής 
ανισότητας, και η ανάδειξη του συνήθως καλυμμένου τρόπου με τον οποίο 
συντελείται η φυσικοποίηση αυτή (βλ. μεταξύ άλλων Blackledge 2005: 65-67). Αυτό 
θεωρούμε ότι μπορεί να επιτευχθεί διερευνώντας τη σχέση του μακρο-επιπέδου με το 
μικρο-επίπεδο: το μακρο-επίπεδο περιλαμβάνει τους Λόγους (Discourses), δηλαδή τις 
κυρίαρχες αξίες και τα διαδεδομένα, στερεοτυπικά πρότυπα, ενώ το μικρο-επίπεδο τις 
                                                            
3 Ο όρος superdiversity θα μπορούσε να αποδοθεί στα ελληνικά και ως υπερδιαφορετικότητα. 
Δεδομένου όμως ότι εδώ εστιάζουμε την αναλυτική προσοχή μας στη γλωσσική ποικιλότητα, 
προτιμήσαμε το υπερποικιλότητα. 



[  1719  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α  
 

ποικίλες επικοινωνιακές και γλωσσικές επιλογές των ατόμων. Όπως θα φανεί κατά 
την ανάλυσή μας, μελετώντας την αναπαράσταση του λόγου των τηλεοπτικών 
χαρακτήρων στο μικρο-επίπεδο, αναδύονται οι άμεσες ή έμμεσες στάσεις προς τις 
κυρίαρχες αξιακές παραδοχές που βρίσκονται σε ευρεία κοινωνική κυκλοφορία στο 
μακρο-επίπεδο και, στην παρούσα περίπτωση, αφορούν τη γλωσσική ομοιογένεια και 
(υπερ)ποικιλότητα (βλ. Fairclough 1989: 90-97, Fairclough & Wodak 1997: 258, 
Wodak 2001: 2-3, 9-12). 
 
 
2.2 To ύφος και το υφολογικό χιούμορ 
 
Σύμφωνα με τον Coupland (2007: 1), το ύφος ορίζεται γενικότερα ως ο τρόπος με τον 
οποίο κάνουμε κάτι (π.χ. ντυνόμαστε, μιλάμε, οικοδομούμε ένα κτήριο) και 
διαμορφώνεται μέσα από συγκεκριμένες επιλογές. Εν προκειμένω, το ύφος 
αναφέρεται στους διαφορετικούς τρόπους ομιλίας που επιλέγουμε και συγκροτείται 
από φωνολογικά, μορφολογικά και λεξιλογικά στοιχεία (ό.π.: 103). O Coupland 
εντάσσει τη γεωγραφική, κοινωνική και λειτουργική ποικιλότητα στην ευρύτερη 
υφολογική ποικιλότητα, η οποία διαμορφώνεται ανάλογα με τις εκάστοτε γλωσσικές 
επιλογές των ομιλητών/τριών (ό.π.: 2, 32-37). Δίνει δε ιδιαίτερη έμφαση στο γεγονός 
ότι μέσω των υφολογικών μας επιλογών διαχειριζόμαστε ποικίλες κοινωνικές 
ταυτότητες και δημιουργούμε τις κοινωνικές μας σχέσεις (ό.π.: 18). Με άλλα λόγια, 
το ύφος αποτελεί μια σειρά επιλογών με σκοπό να οικοδομήσουμε τις ταυτότητές μας 
σε ένα συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο: μας δίνει τη δυνατότητα να 
διαμορφώσουμε, να κατασκευάσουμε και να συνθέσουμε τα δικά μας 
χαρακτηριστικά όπως θέλουμε να τα προβάλουμε κάθε στιγμή (ό.π.: 2-9). Υπό αυτή 
την έννοια, το ύφος αναφέρεται σε ένα ευρύ φάσμα επιτελέσεων (performances) στις 
οποίες εμπλέκονται οι ομιλητές/τριες, για να κατασκευάσουν τον εαυτό τους και την 
κοινωνική τους ζωή (ό.π.: 146).  

Ο Coupland δίνει ιδιαίτερη έμφαση στη μελέτη της εναλλαγής και του 
συνδυασμού ποικίλων υφολογικών πόρων από τους/τις ομιλητές/τριες. Θεωρούμε 
λοιπόν ότι η οπτική του αμφισβητεί τις γλωσσικές και υφολογικές οριοθετήσεις και 
μπορεί να ενταχθεί στις προσεγγίσεις που εστιάζουν την προσοχή τους σε φαινόμενα 
υπερποικιλότητας (βλ. ενότητα 2.1). Τέτοιου είδους επιτελέσεις και συγκεκριμένα η 
πρακτική των ομιλητών/τριών να περνούν από τη μια ποικιλία στην άλλη έχουν 
απασχολήσει και τον Rampton (1995, 2006), ο οποίος κάνει λόγο για γλωσσικά 
περάσματα (crossing), δηλαδή για την υιοθέτηση ενός (υφολογικού) κώδικα ή 
στοιχείων του από ομιλητές/τριες οι οποίοι/ες δεν θεωρούνται μέλη της κοινωνικής 
ομάδας που κατεξοχήν χρησιμοποιεί τον κώδικα αυτόν. Έτσι, τα άτομα 
οικειοποιούνται τη γλωσσική συμπεριφορά μιας άλλης κοινωνικής ομάδας, συνήθως 
(αλλά όχι αποκλειστικά) λόγω της (προσπάθειας) σύνδεσής τους με αυτή. 

Ωστόσο, ο συνδυασμός υφολογικών πόρων και τα γλωσσικά περάσματα δεν 
εκλαμβάνονται πάντα ως αναμενόμενα και «φυσικά», αλλά αντίθετα συχνά γίνονται 
αντιληπτά ως «αποκλίνοντα», ακόμη και στιγματίζονται στον λόγο όσων τα 
επιτελούν. Στο πλαίσιο αυτό, ο Attardo (2001, 2009) κάνει λόγο για ασύμβατη χρήση 
των ποικιλιών, η οποία προκαλεί χιούμορ σε βάρος των ομιλητών/τριών που κάνουν 
τέτοιες επιλογές. Εάν δηλαδή το χιούμορ γενικά βασίζεται στην ασυμβατότητα 
(incongruity), δηλαδή στην αντίθεση της παρούσας πραγματικότητας με την 
αναμενόμενη, η ασυμβατότητα στη χρήση υφολογικών ποικιλιών συνιστά υφολογικό 
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χιούμορ (register/stylistic humor).4 Προκύπτει δε είτε από την ανάμειξη διαφορετικών 
ποικιλιών (μία τουλάχιστον εκ των οποίων δεν είναι η αναμενόμενη) είτε από την 
αντικατάσταση της αναμενόμενης ποικιλίας από μια μη αναμενόμενη. Αξίζει εδώ να 
σημειωθεί ότι το υφολογικό χιούμορ αποτελεί έναν από τους βασικότερους και 
συχνότερους χιουμοριστικούς μηχανισμούς για τα ελληνικά και μάλιστα σε κείμενα 
προερχόμενα από τη μαζική κουλτούρα (Canakis 1994, Georgakopoulou 2000, 
Antonopoulou 2002: 215 υποσ. 22, Τσάκωνα 2004: 188-202, Stamou 2011, 2012).   

Στην ανάλυσή μας, ξεκινώντας από το τοπικό μικρο-επίπεδο, θα προσπαθήσουμε 
να δείξουμε ότι η αμφισβήτηση και η διαπραγμάτευση των γλωσσικών οριοθετήσεων 
στον λόγο των τηλεοπτικών χαρακτήρων έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή 
χιούμορ με στόχο όσους/ες συνδυάζουν «ετερογενείς» υφολογικούς πόρους ή δεν 
υιοθετούν το «αναμενόμενο» ύφος. Έτσι, στο μακρο-επίπεδο και μέσω του χιούμορ, 
θα έρθουν στην επιφάνεια οι γλωσσικές ιδεολογίες με τις οποίες συνδέονται οι 
υφολογικές επιλογές των ομιλητών/τριών: όταν οι τηλεοπτικοί χαρακτήρες μέσω των 
υφολογικών τους επιλογών αναπαρίστανται να μη συντονίζονται με την κυρίαρχη 
γλωσσική ιδεολογία που προκρίνει την απόλυτη διάκριση και οριοθέτηση των 
γλωσσικών ποικιλιών, τότε στοχοποιούνται χιουμοριστικά. Εν ολίγοις, θα 
υποστηρίξουμε ότι η χιουμοριστική αναπαράσταση της γλωσσικής ποικιλότητας στο 
μικρο-επίπεδο αναπαράγει την ιδεολογία της γλωσσικής ομοιογένειας στο μακρο-
επίπεδο. 
 
 
3. Επιλογή των δεδομένων 
 
Για τους σκοπούς της μελέτης μας συγκεντρώσαμε τηλεοπτικά ΚΜΚ στα οποία 
εντοπίζεται υφολογική ποικιλότητα. Έτσι, στα δεδομένα μας περιλαμβάνονται 29 
κείμενα από δημοφιλείς τηλεοπτικές σειρές (όπως μεταξύ άλλων Οι βασιλιάδες, Με 
λένε Βαγγέλη, Πίσω στο σπίτι, Στο παρά πέντε, Σαββατογεννημένες, Είσαι το ταίρι 
μου), διαφημίσεις (όπως μεταξύ άλλων Vodafone, Cosmote), τραγούδια και 
κινηματογραφικές ταινίες, τα οποία χρονολογούνται από το 2001 έως το 2012. Εδώ 
αξιοποιούμε στιγμιότυπα από την κωμική τηλεοπτική σειρά Οι βασιλιάδες, η οποία 
προβαλλόταν από το Mega Channel και παρουσίαζε ιδιαίτερα υψηλά ποσοστά 
τηλεθέασης κατά τις τηλεοπτικές περιόδους 2011-2012 και 2012-2013. Επίσης, 
επικεντρώνουμε την προσοχή μας σε στιγμιότυπα από τη δημοφιλή διαφήμιση της 
Vodafone με τον Κίτσο και την Τασούλα, η οποία προβλήθηκε στην ελληνική 
τηλεόραση την τηλεοπτική χρονιά 2011-2012. Στην ανάλυση που ακολουθεί θα 
δείξουμε ότι οι υφολογικές επιλογές των χαρακτήρων έχουν ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή χιούμορ και τελικά τη χιουμοριστική στοχοποίηση των ίδιων, 
αναπαράγοντας έτσι την κυρίαρχη γλωσσική ιδεολογία της γλωσσικής οριοθέτησης 
και ομοιογένειας.  

                                                            
4 Αρχικά ο Attardo (2001) με τον όρο register humor περιορίζεται στο χιούμορ που παράγεται από την 
ανάμειξη ή την αντικατάσταση λειτουργικών -αποκλειστικά- ποικιλιών, ενώ αργότερα χρησιμοποιεί 
τον όρο stylistic humor, σε μια προσπάθεια να διευρύνει το πεδίο χρήσης του όρου σε περισσότερες 
υφολογικές ποικιλίες (Attardo 2009: 315). Για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης αξιοποιούμε τον 
δεύτερο, διευρυμένο όρο και ορισμό. 
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4. Ανάλυση 
 
4.1 Η αντικατάσταση υφολογικών ποικιλιών και τα «υποχρεωτικά» περάσματα 
 
Σύμφωνα με το σενάριο της σειράς Oι βασιλιάδες, ένας καλοπροαίρετος και τίμιος 
βιοπαλαιστής ψαράς, ο Μάρκος Βασιλιάς, ένα βράδυ σώζει τη ζωή της πάμπλουτης 
Ευγενίας Παλαιολόγου, η οποία επιχειρεί να αυτοκτονήσει. Eκείνη, αναγνωρίζοντας 
την καλοσύνη και την εντιμότητά του, αποφασίζει να του εμπιστευτεί τη θέση του 
προέδρου στην εταιρεία της. Το υπό ανάλυση στιγμιότυπο εκτυλίσσεται κατά την 
παρουσίαση του Μάρκου Βασιλιά ως νέου προέδρου στο προσωπικό της εταιρείας, 
όπου αυτός καλείται να απευθύνει έναν σύντομο χαιρετισμό. Χιούμορ παράγεται εδώ 
επειδή ο Μάρκος Βασιλιάς δεν επιλέγει τους υφολογικούς εκείνους πόρους που θα 
«ταίριαζαν» σε μια τέτοια περίσταση. Μέσω της χιουμοριστικής υπονόμευσης του 
Μάρκου Βασιλιά στιγματίζεται ως ασύμβατη η αναπλαισίωση του οικείου, 
καθημερινού ύφους και άλλων ποικιλιών, την οποία αυτός επιχειρεί. Προωθείται έτσι 
ως άρρητη γλωσσική ιδεολογία όχι η δυνατότητα γλωσσικής εναλλαγής σε ένα 
πλαίσιο ρευστής υπερποικιλότητας, αλλά η αυστηρή γλωσσική οριοθέτηση ανάλογα 
με την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση.5  

 
(1) Μάρκος Βασιλιάς (ΜΒ), Ευγενία Παλαιολόγου (ΕΠ), Αλέξης Βασιλιάς (ΑΒ, γιος 
Μάρκου), Λίζα Βασιλιά (ΛΒ, αδερφή Μάρκου): Επεισόδιο 5 
 

ΕΠ: Κυρίες και κύριοι σας παρουσιάζω (.) τον κύριο Μάρκο Βασιλιά. 
((Με γέλια, έντονο θόρυβο και πανηγυρισμούς μπαίνει ο Μάρκος Βασιλιάς στην 
αίθουσα, συνοδευόμενος από την οικογένειά του.)) 
ΕΠ: Το νέο πρόεδρο της Ελιάς ((όνομα της εταιρείας)).  
((Χειροκροτήματα από μέρους της οικογένειάς του και έντονο ξάφνιασμα από 
μέρους των μετόχων και των στελεχών της εταιρείας, οι οποίοι/ες αναμένουν 
κάποιο άλλο πρόσωπο στη θέση του προέδρου.))  
ΜΒ: Σας ευχαριστώ ((ακούγεται ο ήχος από το μικρόφωνο)). Ένα ένα δύο ένα. 
Δουλεύει; Μ’ ακούτε; Ένα δύο. Βήχει; (Α) (.) Γεια σας. Γεια χαρά νταν σε όλους 
σας (Β). Νιώθω πολύ περήφανος που είμαι δω. Να ευχαριστήσω και την κυρία 
Ευγενία (Γ), που μου εμπιστεύτηκε εδώ: την επιστασία της εταιρείας (Δ) που είναι 
μια πολύ μεγάλη εταιρεία που βγάζει λάδια, βγάζει βαρβολίνες, βγάζει σαπούνια και 
τόσα καλά (Ε). Τι άλλα βγάζει; (ΣΤ)  
ΕΠ: Πολλά::: πολλά πολλά. 
ΜΒ: Πολλά πολλά. Tώρα να μη σας εκουράσω (Ζ) δεν είμαι και καλός στο 
μπούρου μπούρου (Η) ((ακούγεται πάλι ο ήχος από το μικρόφωνο)) συγνώμη, 

                                                            
5 Τα κείμενα μεταγράφηκαν από τους/τις συγγραφείς για τις ανάγκες της παρούσας μελέτης, 
χρησιμοποιώντας τα ακόλουθα σύμβολα: 
xxx= : Συγκόλληση εκφωνημάτων 
((xxx)) : Σχόλια και πρόσθετες πληροφορίες από τους/τις συγγραφείς 
xx/x  : Αυτοδιόρθωση 
xxx  : Εμφατικός τονισμός 
xxx: : Επιμήκυνση συλλαβής 
οxo : Πτώση της έντασης της φωνής 
. : Καθοδική τελική επιτόνιση 
,  : Μη τελική επιτόνιση 
; : Ανοδική επιτόνιση στο τέλος 
(.) : Παύση 
xxx : Χιουμοριστικές φράσεις (υφολογικό χιούμορ) 
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συγνώμη, το σπασα (Θ). Θέλω να ξέρετε ότι εγώ θα ειμ ο άνθρωπός σας, ο 
Μάρκος σας (Ι) από δω και πέρα, και θέλω να μην κωλώνετε μαζί μου, να με 
θεωρείτε δικό σας άνθρωπο (Κ) και ό,τι κι αν συμβεί στην εταιρεία θέλω να με 
πιάνετε στα ίσα με μπέσα (Λ) και να μου το λέτε, και πού είσαστε, ο Μάρκος θα 
ξηγηθεί σπαθί (Μ). Τώρα::: αυτά είχα να σας πω: αν ξέχασα και κάτι άνθρωποι 
μαστε (Ν). 
ΑΒ: οΓια την ταβέρνα.ο (Ξ) 
ΜΒ: Α:: ε:: διατηρούμε και μια οικογενειακή ταβέρνα το/το Βόσπορο (Ο) ((η 
οικογένειά του χειροκροτεί)). Είμαστε ανοιχτά κάθε μέρα= (Π) 
ΛΒ: =κάνουμε και σόου (Ρ). 
ΜΒ: Που κάνουμε και σόου, σας περιμένουμε όλους, με τις φαμελιές σας να ρθείτε 
κει να διασκεδάσετε και να πιείτε (Σ). Αυτά. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. 

 
Στο μικρο-επίπεδο, οι υφολογικές επιλογές του Μάρκου συνδέονται περισσότερο 

με τις ήδη ισχύουσες κοινωνικές του ταυτότητες (βιοπαλαιστής ψαράς, ιδιοκτήτης 
οικογενειακής ταβέρνας, χαμηλή κοινωνική προέλευση) και όχι τόσο με τις 
μελλοντικές (πρόεδρος μεγάλης εταιρείας) και την περισσότερο επίσημη παρά 
ανεπίσημη περίσταση στην οποία βρίσκεται (μεγάλη εταιρεία, παρουσίαση νέου 
προέδρου, χαιρετισμός του προσωπικού). Οι επιλογές αυτές προκαλούν χιούμορ μόνο 
υπό την προϋπόθεση ότι το τηλεοπτικό κοινό (και το κοινό του ίδιου του Βασιλιά, 
βέβαια) θεωρεί ότι υπάρχουν σαφή όρια μεταξύ των ποικιλιών και ότι οι 
ομιλητές/τριες «οφείλουν» να προσαρμόζουν τον λόγο τους στις εκάστοτε συνθήκες 
και όχι να επιχειρούν να μεταβάλουν τις «σταθερές αντιστοιχίες» μεταξύ 
περικειμένου και υφολογικών πόρων. 

Αναλυτικότερα, ο Μάρκος Βασιλιάς αντλεί στοιχεία από υφολογικές ποικιλίες, 
όπως αυτές των ηλεκτρολόγων και των τεχνικών ήχου (χιουμοριστική φράση Α) και 
των μηχανικών αυτοκινήτων (χιουμοριστική φράση Ε). Επίσης, κάνει επιλογές που 
αξιοποιούνται κατά κανόνα σε ανεπίσημα επικοινωνιακά περιβάλλοντα, όπως 
εκφράσεις που ανήκουν στην αργκό (χιουμοριστικές φράσεις Β, Η, Λ, Μ). To 
ανεπίσημο ύφος του φαίνεται και από το ότι χρησιμοποιεί γλωσσικά στοιχεία τα 
οποία δείχνουν πρόθεση οικοδόμησης σχέσεων οικειότητας με το ακροατήριό του 
(χιουμοριστικές φράσεις Ι, Κ, Ν). Με αυτόν τον τρόπο, ο νέος πρόεδρος 
παρουσιάζεται να αγνοεί, ή ενδεχομένως και να απορρίπτει, τη διάκριση μεταξύ 
απόστασης και εγγύτητας, που αναμένονται σε επίσημες και ανεπίσημες 
επικοινωνιακές περιστάσεις αντίστοιχα. Η οικειότητα που οικοδομείται από τον 
Μάρκο δηλώνεται και από το γεγονός ότι αυτοπαρουσιάζεται κάνοντας χρήση του 
μικρού ονόματός του (χιουμοριστικές φράσεις Ι, Μ) και αναφέρεται στην Ευγενία 
Παλαιολόγου χωρίς να χρησιμοποιήσει το επώνυμό της ή έστω τον τίτλο της, ως τέως 
προέδρου, που θα ταίριαζε στη συγκεκριμένη περίπτωση (χιουμοριστική φράση Γ). 
Επίσης, αν και νέος πρόεδρος της εταιρείας, ο Μάρκος δεν διστάζει να δείξει την 
άγνοιά του για αυτή ενώπιον των υφισταμένων του (χιουμοριστική φράση ΣΤ).  

Ο αυθόρμητος καθημερινός λόγος του Μάρκου διαγράφεται μέσα από τις συχνές 
επαναλήψεις (χιουμοριστική φράση Ε), τον ανεπίσημο όρο βαρβολίνες (αντί του πιο 
πρότυπου βαλβολίνες, χιουμοριστική φράση Ε) και τον χαμηλού κύρους τύπο 
εκουράσω (αντί του πρότυπου κουράσω, χιουμοριστική φράση Ζ). Η χρήση του όρου 
επιστασία (χιουμοριστική φράση Δ) είναι ασύμβατη με το περικείμενο αυτό, καθώς 
στον Μάρκο έχει ανατεθεί η προεδρεία της εταιρείας και όχι η (χαμηλότερου 
κοινωνικού κύρους) ευθύνη του κτηρίου της. Επιπλέον, ο Μάρκος αφήνει να φανούν 
-και τις υπογραμμίζει (χιουμοριστική φράση Θ)- η αδεξιότητα και η περιορισμένη 
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εμπειρία του με μικρόφωνα, χαρακτηριστικά που δεν είναι ιδιαίτερα αναμενόμενα σε 
σχέση με τον καινούριο του ρόλο και την περίσταση. 

Υφολογικό χιούμορ προκαλεί και το γεγονός ότι ο Μάρκος, στο τέλος της ομιλίας 
του, διαφημίζει την οικογενειακή ταβέρνα και προσκαλεί τους/τις 
παρευρισκόμενους/ες να την επισκεφτούν. Παρακινούμενος από μέλη της οικογέ-
νειάς του (χιουμοριστικές φράσεις Ξ, Ρ), χρησιμοποιεί εκφράσεις που θα 
χρησιμοποιούσε ένας ιδιοκτήτης ταβέρνας (και όχι ο νέος πρόεδρος της εταιρείας) με 
τις οποίες προσκαλεί τους/τις εργαζόμενους/ες να την επισκεφτούν (χιουμοριστικές 
φράσεις Ο, Π, Σ). Άρα, εμφανίζεται να μην ανταποκρίνεται ούτε στον σκοπό της 
ομιλίας και ολόκληρης της εκδήλωσης ούτε στις προσδοκίες του ακροατηρίου 
(παρόντος και τηλεοπτικού). Με αυτόν τον τρόπο, μέσα από το χιούμορ 
υπονομεύεται ο Μάρκος Βασιλιάς και αμφισβητείται η ικανότητά του να 
ανταποκριθεί επαρκώς στις μελλοντικές επαγγελματικές του υποχρεώσεις ως 
προέδρου της εταιρείας.  

Στο μακρο-επίπεδο, μέσα από το χιούμορ που παράγεται με βάση τις «ασύμβατες» 
υφολογικές επιλογές του Μάρκου Βασιλιά, ενισχύεται η ιδεολογία της γλωσσικής 
ομοιογένειας και η ύπαρξη διακριτών και αυτόνομων γλωσσικών ποικιλιών, οι οποίες 
αντιστοιχούν αυστηρά σε συγκεκριμένα περικείμενα, ενώ απορρίπτονται ενδεχόμενα 
γλωσσικά περάσματα. Η σύνδεση συγκεκριμένων ποικιλιών με συγκεκριμένες 
κοινωνικές ταυτότητες και περιστάσεις προβάλλεται ως φυσικοποιημένη και 
αξιολογείται θετικά. Η αντικατάσταση των «αναμενόμενων» ποικιλιών με άλλες και 
η αναπλαισίωση των τελευταίων απορρίπτονται ως ασύμβατες και στιγματίζονται 
μέσω του υφολογικού χιούμορ.  

Οι κυρίαρχες ιδεολογικές συμβάσεις που έρχονται στην επιφάνεια μέσω του 
χιούμορ, μεταδίδουν στο ευρύτερο κοινό το μήνυμα ότι, σε περίπτωση που ένα άτομο 
δεν γνωρίζει τις γλωσσικές οριοθετήσεις ή αγνοεί από ποιους υφολογικούς πόρους 
«οφείλει» να αντλήσει ανάλογα με την εκάστοτε επικοινωνιακή περίσταση, υπάρχει ο 
κίνδυνος της -μεταξύ άλλων- χιουμοριστικής υποτίμησης και απαξίωσής του. Με 
όρους του Rampton (1995, 2006, βλ. ενότητα 2.2), τα γλωσσικά περάσματα προς 
ποικιλίες που δεν «μας ανήκουν» θεωρούνται εδώ «απαραίτητα» και είμαστε 
«υποχρεωμένοι/ες» να είμαστε σε θέση να τα κάνουμε, αν δεν θέλουμε να 
γελοιοποιηθούμε. 
 
 
4.2 Η ανάμειξη των υφολογικών ποικιλιών και τα «ανεπιτυχή» περάσματα 
 
Στο δεύτερο παράδειγμα αναπαρίσταται το ειδύλλιο μεταξύ δύο νέων διαλεκτόφωνων 
αγροτών, του Κίτσου και της Τασούλας, σε ένα χωριό. Εδώ θα προσπαθήσουμε να 
δείξουμε ότι η χιουμοριστική υποτίμηση της ανάμειξης λειτουργικών ποικιλιών 
υπονομεύει τις πρακτικές της υπερποικιλότητας και προωθεί τη γλωσσική 
ομοιογένεια. 
 
(2) Κίτσος (Κ), Τασούλα (Τ), Φωνή από GPS (GPS) 
 

((Ο Κίτσος και η Τασούλα επικοινωνούν τηλεφωνικά.)) 
Τ: Νι: ((ακούγεται η φωνή της Τασούλας από το τηλέφωνο)).  
Κ: Τασούλα μ, να περάσου το βραδάκι να σε πάρου με τ’ αγρoτικό;  
Τ: Στ’ αγροτκό; Πουτέ (.) Μυρίζ κουπρία (Α).  
((Αλλαγή πλάνου. Ο Κίτσος πάνω στο γάιδαρο πηγαίνει να βρει την Τασούλα 
περνώντας μέσα από το χωριό.)) 
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GPS: Στην επόμενη στάνη στρίψτε δεξιά. 
Κ: Α:: ρε Τασούλα μ, για σένα μέχρι και GPS έβαλα στο γάιδαρο (B). 
Τ: Τragic (Γ) ((με διαλεκτική προφορά)). 
((Αλλαγή πλάνου. Σε κεντρικό σημείο του χωριού ο Κίτσος αγκαλιάζει 
προκλητικά την Τασούλα.)) 
Τ: Ι::: έεις ξεφύγ; 
Κ: Εγώ έχω ξεφύγ, ιγώ δε ξεφεύγω ποτέ ρε::, εχ applicatio (Δ). 
T: Τι έεις;  
Κ: Κοίτα μπάρε:::ς. Στην καρδιά μου βάζω αμπάρες (.) δε σου κάνω άλλες χάρες. 
(Ε) ((ακούγεται ως μουσική υπόκρουση το συγκεκριμένο λαϊκό τραγούδι και ο 
Κίτσος χορεύει και σιγοτραγουδά)). 
((Αλλαγή πλάνου. Ο Κίτσος και η Τασούλα βρίσκονται πάνω σε μια άμαξα με 
άχυρα μαζί με έναν φορητό υπολογιστή.)) 
Κ: Ακόμα και στου κάρου το χρόνο μας τσικάρου (ΣΤ).  
Τ: Κίτσου::  
Κ: Μ: ((φατικό εκφώνημα)) 
Τ: You’re a check machine (Ζ) ((με διαλεκτική προφορά)). 

 
Στο μικρο-επίπεδο παρατηρούμε ότι η αναπαριστώμενη γεωγραφική ποικιλία δεν 
είναι μια σαφώς καθορισμένη γλωσσολογικά ποικιλία, αλλά αποτελεί έναν 
στερεοτυπικό τρόπο παρουσίασης του/της έλληνα/ίδας επαρχιώτη/ισσας με 
βορειοελλαδίτικα διαλεκτικά στοιχεία (πάρου, αγροτκό, πουτέ, μυρίζ, κουπριά, έεις 
ξεφύγ, κάρου, τσικάρου, Κίτσου κλπ.· βλ. σχετικά Koντοσόπουλος 2008: 92-108). 
Άλλωστε, όπως παρατηρεί ο Coupland (2007: 153), τα κείμενα των ΜΜΕ συνηθίζουν 
να αναπαριστούν με υπερβολικό τρόπο τη γλωσσική ποικιλότητα.  

Η συγκεκριμένη διαλεκτική ποικιλία χρησιμοποιείται από δύο αγρότες 
τηλεοπτικούς χαρακτήρες. Η αναπαράσταση αυτή είναι συμβατή με πορίσματα της 
κοινωνιογλωσσολογίας, σύμφωνα με τα οποία η χρήση γεωγραφικών ποικιλιών 
συνδέεται κατεξοχήν με άτομα που εξασκούν χειρωνακτικού τύπου εργασίες. Η 
τοπική διάλεκτος χρησιμοποιείται στον «φυσικό» χώρο χρήσης της, σε διαφορετικές 
καθημερινές επικοινωνιακές περιστάσεις (π.χ. τηλεφωνική επικοινωνία, στην πλατεία 
του χωριού, στην άμαξα) και σε ενδοομαδικό επικοινωνιακό πλαίσιο.  

Λαμβάνοντας υπόψη τη θεωρητική τοποθέτηση του Coupland (2007: 2-9, 18) για 
το ύφος (βλ. ενότητα 2.2), οι δύο αγρότες έχουν τη δυνατότητα να διαχειρίζονται και 
να αναμειγνύουν στο ύφος τους διαφορετικές ποικιλίες ανάλογα με τις διαφορετικές 
κοινωνικές ταυτότητες που επιθυμούν να οικοδομήσουν κάθε φορά. Στην εν λόγω 
διαφήμιση αξιοποιούν τη δυνατότητα αυτή, αλλά τα γλωσσικά περάσματά τους και η 
μετακίνησή τους προς ποικιλίες και ταυτότητες οι οποίες στερεοτυπικά δεν τους 
ανήκουν, έχουν ως αποτέλεσμα την παραγωγή υφολογικού χιούμορ.  

Συγκεκριμένα, ο Κίτσος για να γοητεύσει την Τασούλα εμφανίζεται ως ένας 
αγρότης εξοικειωμένος με την τεχνολογία, αντλώντας υφολογικούς πόρους από την 
ποικιλία που χρησιμοποιείται στο πεδίο των υπολογιστών και της νέας τεχνολογίας 
(χιουμοριστικές φράσεις Β, Δ, Ε, ΣΤ), διατηρώντας ωστόσο πάντα τη διαλεκτική του 
προφορά. Η Τασούλα στην προσπάθειά της να προβληθεί ως «εκσυγχρονισμένη» 
υιοθετεί στον λόγο της εκφράσεις της αγγλικής (χιουμοριστικές φράσεις Γ, Ζ), 
χρησιμοποιώντας και αυτή διαλεκτική προφορά. Τα περάσματα σε ποικιλίες που δεν 
ανήκουν στους χαρακτήρες αξιολογούνται ως ασύμβατα, γι’ αυτό και παράγουν 
χιούμορ: κρίνεται μη αναμενόμενο για τους διαλεκτόφωνους χαρακτήρες να αντλούν 
στοιχεία από την τεχνολογική ποικιλία και την αγγλική, και μάλιστα να τα 
συνδυάζουν με ελληνικά διαλεκτικά φωνολογικά χαρακτηριστικά. Οι μεν γεωγρα-
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φικές διάλεκτοι είναι συνδεδεμένες με παραδοσιακά περικείμενα, ενώ οι άλλες δύο 
ποικιλίες, δηλαδή η τεχνολογική και η αγγλική, θεωρούνται υψηλού κύρους και 
χρησιμοποιούνται στις σύγχρονες διεθνείς επικοινωνίες. Μάλιστα, στη φράση της 
Τασούλας You are a check machine (Ζ) το γλωσσικό της πέρασμα τονίζεται εμφατικά 
σχηματίζοντας και λογοπαίγνιο με τη φράση You are a sex machine, ενώ έτσι 
υπογραμμίζεται και η «ασύμβατη» εξοικείωση του Κίτσου με τα νέα τεχνολογικά 
μέσα.   

Τo γεγονός ότι οι δύο νέοι αγρότες προσπαθούν να οικοδομήσουν ταυτότητες που 
έρχονται σε σύγκρουση με το περιβάλλον από το οποίο κατάγονται και στο οποίο 
κινούνται, καθίσταται εμφανές όχι μόνο από τα γλωσσικά τους περάσματα, αλλά και 
από τα απαξιωτικά σχόλια που κάνουν για τον αγροτικό τρόπο ζωής. Πιο 
συγκεκριμένα, η Τασούλα αρνείται την πρόταση του Κίτσου να πάνε βόλτα με το 
αγροτικό όχημά του, και αυτοπροβάλλεται ως ένα άτομο που δεν σχετίζεται με τον 
αγροτικό και επαρχιακό τρόπο ζωής (χιουμοριστικές φράσεις Α, Γ). Η ασυμβατότητα 
που κατασκευάζεται στο συγκεκριμένο σημείο στοχοποιεί χιουμοριστικά τη 
διαλεκτόφωνη Τασούλα, η οποία εμφανίζεται να επιδιώκει να αποβάλει την 
επαρχιακή της καταγωγή, αλλά η διαλεκτική της προφορά την προδίδει. Από την 
άλλη, η φράση του Κίτσου Κοίτα μπάρε:::ς. (χιουμοριστική φράση Ε) σχηματίζει 
λογοπαίγνιο με τον στίχο του λαϊκού τραγουδιού Στην καρδιά μου βάζω αμπάρες δε 
σου κάνω άλλες χάρες, το οποίο ακούγεται ως μουσική υπόκρουση. Μέσα από το 
συγκεκριμένο λογοπαίγνιο (μπάρες-αμπάρες) αντιπαρατίθενται αφενός ο διαλεκτό-
φωνος αγρότης με τα λαϊκά μουσικά ακούσματα και αφετέρου η εξοικείωσή του με 
τα νέα τεχνολογικά μέσα και τη σχετική ποικιλία.  

Συνδέοντας την παραπάνω ανάλυση με το ιδεολογικό μακρο-επίπεδο, παρατη-
ρούμε ότι η χιουμοριστική αναπαράσταση του τρόπου ομιλίας των δύο πρωταγω-
νιστών της διαφήμισης υπονομεύει την ιδεολογία και τις πρακτικές της υπερποικι-
λότητας, ενώ επικυρώνει την κυριαρχία της γλωσσικής ομοιογένειας. Το ύφος 
φαίνεται να εκλαμβάνεται ως παγιωμένο και αδιαπραγμάτευτο στοιχείο, άρρηκτα 
συνδεδεμένο με παγιωμένες κοινωνικές κατηγορίες, και δεν αντιμετωπίζεται ως 
επιλογή και κατασκευή του/της ομιλητή/τριας (βλ. Coupland 2007· επίσης ενότητα 
2.2 παραπάνω). Το κοινωνικό προφίλ των χαρακτήρων της διαφήμισης δημιουργεί 
συγκεκριμένες προσδοκίες για τη γλωσσική ποικιλία που θα χρησιμοποιήσουν, και 
καθιστά μη αναμενόμενη, άρα χιουμοριστική, τη συνύπαρξη ποικίλων υφολογικών 
στοιχείων και την αναπλαισίωση στοιχείων από την τεχνολογική ποικιλία και την 
αγγλική σε επαρχιακό, διαλεκτόφωνο περικείμενο. Ο Κίτσος και η Τασούλα 
απεικονίζονται να απομακρύνονται από τη διαλεκτική ποικιλία στην οποία στερεο-
τυπικά εντάσσονται, να επιτελούν δηλαδή γλωσσικά περάσματα προς ποικιλίες που -
στερεοτυπικά πάλι- δεν «τους ανήκουν», καθώς ασχολούνται με δραστηριότητες οι 
οποίες δεν είναι συνυφασμένες με την αγροτική ζωή. Τα γλωσσικά αυτά περάσματα, 
ωστόσο, δεν κρίνονται «επιτυχή», καθώς οι δύο χαρακτήρες δεν αποβάλλουν τη 
διαλεκτική προφορά τους και, κυρίως, εξακολουθούν να κινούνται σε περιβάλλοντα 
όπου η προϋπόθεση της διαλεκτική ποικιλίας είναι εντονότατη.  
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5. Συμπεράσματα  
 
Στην παρούσα μελέτη, επιδιώξαμε να συσχετίσουμε την υφολογική αναπαράσταση 
των τηλεοπτικών χαρακτήρων, η οποία εντοπίζεται στο μικρο-επίπεδο, με τις 
γλωσσικές ιδεολογίες που βρίσκονται σε κοινωνική κυκλοφορία στο μακρο-επίπεδο. 
Για την ανάλυση του ύφους των χαρακτήρων αξιοποιήσαμε τις θέσεις του Coupland 
(2007) και τη ΓΘΓΧ (Αttardo 2001), ώστε να δείξουμε ότι στα τηλεοπτικά ΚΜΚ η 
χρήση και η ανάμειξη «ασύμβατων» υφολογικών πόρων έχει ως αποτέλεσμα την 
παραγωγή υφολογικού χιούμορ. Απώτερος στόχος της έρευνάς μας ήταν να 
αναδείξουμε τις κυρίαρχες γλωσσικές ιδεολογίες και τις διαδεδομένες στερεοτυπικές 
αντιλήψεις που προϋποτίθενται και αναπαράγονται στα κείμενα αυτά.  

Πιο αναλυτικά, η ενδεικτική ανάλυση κειμένων από τα δεδομένα μας δείχνει ότι, 
στον λόγο της μαζικής κουλτούρας και ειδικά στην τηλεόραση, οι τηλεοπτικοί 
χαρακτήρες εμφανίζονται είτε να μην προσαρμόζονται υφολογικά στο εκάστοτε 
περικείμενο (ενότητα 4.1) είτε να μην περιορίζονται σε ποικιλίες που συνδέονται με 
τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά (ενότητα 4.2). Τόσο η έλλειψη γλωσσικών 
περασμάτων (ενότητα 4.1) όσο και τα «ανεπιτυχή» γλωσσικά περάσματα (ενότητα 
4.2) συνιστούν πηγές χιούμορ σε βάρος των χαρακτήρων αυτών. Ως εκ τούτου, θα 
μπορούσαμε να πούμε ότι οι δημιουργοί των τηλεοπτικών σειρών και των 
διαφημίσεων στοχοποιούν μέσω του χιούμορ άτομα που παραβιάζουν τις γλωσσικές 
οριοθετήσεις. Στο πλαίσιο της ελληνικής μαζικής κουλτούρας εξακολουθεί να 
κυριαρχεί η ιδεολογία της «προβλεψιμότητας» ως προς τη γλωσσική ποικιλία που 
καλείται να χρησιμοποιεί ένα άτομο ανάλογα με την κοινωνική περίσταση στην οποία 
βρίσκεται (ενότητα 4.1), ενώ δεν φαίνεται να έχει αποφυσικοποιηθεί η σύνδεση της 
γλωσσικής ποικιλίας που χρησιμοποιεί ένας/μια ομιλητής/τρια με τα κοινωνικά του 
χαρακτηριστικά (ενότητα 4.2). Έτσι, ο λόγος της μαζικής κουλτούρας φαίνεται ότι 
ορίζει ως προσδοκώμενη γλωσσική συμπεριφορά την ευθυγράμμιση των τηλεοπτι-
κών χαρακτήρων με τη γλωσσική ομοιογένεια και τα στερεότυπα που απορρέουν από 
αυτή. Η προσπάθεια των ατόμων, μέσω των υφολογικών τους επιλογών, να 
αμφισβητήσουν και να διαπραγματευτούν τις προκαθορισμένες (γλωσσικές και 
κοινωνικές) κατηγορίες αποτελεί -και αναπαρίσταται ως- ανατροπή του 
προσδοκωμένου και έχει ως αποτέλεσμα τη χιουμοριστική υπονόμευσή τους.6 Σε 
τέτοιες πτυχές και αξιολογήσεις της υφολογικής ποικιλότητας στηρίζονται οι 
παραγωγοί τηλεοπτικών σειρών και διαφημίσεων επιδιώκοντας τα κείμενά τους να 
έχουν απήχηση στο τηλεοπτικό κοινό (πρβλ. Fairclough 1995: 130). 

Θα πρέπει, τέλος, να επισημάνουμε εδώ ότι το υφολογικό χιούμορ και οι 
προϋποθέσεις του έρχονται σε ευθεία αντιπαράθεση με τις πρακτικές που περιγρά-
φονται από τον όρο υπερποικιλότητα στις σχετικές μελέτες (βλ. ενότητα 2.1). 
Μολονότι η έντονη κοινωνική κινητικότητα και οι ραγδαίες οικονομικές και 
κοινωνικές ανακατατάξεις ωθούν τα άτομα σε ταυτότητες μη στατικές, διαρκώς υπό 
διαπραγμάτευση και, κυρίως, σύνθετες και πολυσυλλεκτικές, αυτό δεν φαίνεται να 
γίνεται απόλυτα αποδεκτό και δεν αξιολογείται ως «φυσικό» ή «αυτονόητο» από 
όλους/ες τους/τις ομιλητές/τριες, και ειδικά από όσους/ες επιμένουν στις εθνικές, 
κοινωνικές και γλωσσικές οριοθετήσεις. Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης 
υποστηρίζουν ότι πολυσυλλεκτικές και ευέλικτες, υπό διαπραγμάτευση ταυτότητες, 
όπως αυτές του Μάρκου Βασιλιά, του Κίτσου και της Τασούλας, εκλαμβάνονται ως 
«ασύμβατες» και τελικά αξιοποιούνται για την παραγωγή χιούμορ ενώπιον ενός 
                                                            
6 Η χιουμοριστική υπονόμευση δεν συνεπάγεται αναγκαστικά ότι οι χαρακτήρες αυτοί δεν είναι 
συμπαθείς ή δημοφιλείς στο ευρύ κοινό (πρβλ. Coupland 2007: 95-99, 104-105). Η αξιολόγηση, 
ωστόσο, των ίδιων των χαρακτήρων ξεπερνά τα όρια και τους στόχους της παρούσας μελέτης. 
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κοινού που δεν φαίνεται να αποδέχεται (ακόμη;) τα γλωσσικά περάσματα. Τέτοιου 
είδους διαπιστώσεις θεωρούμε ότι συμβάλλουν στην ευρύτερη και εξαιρετικά 
ενδιαφέρουσα θεωρητική συζήτηση σχετικά με τις γλωσσικές στάσεις και ιδεολογίες 
των ελλήνων/ίδων ομιλητών/τριών απέναντι σε φαινόμενα γλωσσικής (υπερ)ποικι-
λότητας, οριοθέτησης και ομοιογένειας. 
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Abstract 

We investigate narrative production of 8-10 year old typically developing bilingual 
children. One group of these children grow up in Germany and attend German schools 
with exposure to Greek in afternoon classes only, while the other group attends the 
German School of Thessaloniki. Biographical data were gathered through a detailed 
questionnaire, allowed us to determine age of onset and input measures. A vocabulary 
production task was used as an independent measure of language proficiency. The 
results reveal correlations between working memory function and type of 
bilingualism. Vocabulary measures seem to correlate with narrative production both 
in qualitative and quantitative terms. 
 
Keywords: bilingual children, narratives, Telling, Retelling, working memory, 
character reference 
 
 
1. Introduction 
 
According to the literature children’s narratives are found to provide an index of their 
cognitive, semantic and social abilities (Liles 2003). It is also suggested that narrative 
analyses are less biased against bilingual children than norm-referenced grammar 
assessment tools (Paradis et al. 2011). 

Narrative production can be elicited with picture-based sequences either with no 
language support (story Telling mode) or with (story Retelling mode). The choice 
between Telling and Retelling is a matter of dispute in the literature. In Retelling 
children provide longer, more detailed, and grammatically more accurate language 
samples (Hayward et al. 2007, Schneider & Dubé 2005). Also, the Retelling mode 
allows the investigator to control certain aspects of the narrative, e.g. length, 
complexity and content as well as restrict error analysis and assessment of 
comprehension over a given text (see Liles 1993, and Hadley 1998, among others). In 
the Telling mode children have more freedom to use their imagination in story 
generation. As such the produced narratives are a better reflection of the children’s 
ability use lexicon, syntax and cohesive devices. Also the Telling mode provides more 
information about children’s independent narrative abilities than Retelling (Schneider 
et al. 2006). 

The present study reports on the experimental investigation of narrative production 
by 8-10 year-old typically developing Greek-German children. The aim was to 
examine bilingual production in story Telling and Retelling in order to compare 
microstructure properties of narratives concentrating on coherence established 
through reference tracking. Character reference was measured in terms of 
appropriateness of referential forms used in each language with respect to three 
discourse functions, namely Introduction, Maintenance and Reintroduction (Arnold & 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1730-1742. Rhodes: University of the Aegean.
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Griffin 2007). In addition we examine the relationship between children’s working 
memory capacity and narrative length especially in the Retelling mode. 

 
 

2. Research questions 
 
Our basic research question is the examination of (bi-literate) bilingual children’s 
narrative production in two modes, Retelling and Telling focusing on syntactic 
complexity and discourse reference. Specifically, we wanted to see whether the 
performance in these two aspects of narrative is similar in the two different modes. An 
additional research question was the role of language dominance in bilingual 
children’s narrative performance. In particular, we investigate whether strong 
dominance in German affects performance on Greek narratives in the two groups of 
children (in Germany and Greece) and whether this effect is evident both in syntactic 
complexity measures and/or in character reference. Our final question concerns the 
‘distance’ between vocabulary scores in the two languages of the child and whether 
this distance -reflecting language dominance - correlates with verbal and visuospatial 
working memory scores. 
 
 
3. The study 
 
The study was based on a sample of 38 Greek-German bilingual children, 8 to 10 
years old. We divided the children into two groups according to their country of 
residence. Group A from Greece consisted of 24 participants (14 girls) and Group B 
from Germany consisted of 14 participants (8 girls). At the time of testing, Group A 
had a mean age of 9.2 yrs (S.D = 1.02) and Group B a mean age of 9.4 yrs (S.D = 1.3). 
The language used at home for both groups could differ, i.e. Greek only, German only 
or both. All children were literate in both languages, but in all schools visited, 
exposure to German was higher than Greek and German was the main medium of 
instruction. The children from Group A were recruited from the German school in 
Thessaloniki, where Greek is offered 4 hours per week. Children from Group B were 
recruited from Greek language support classes in Cologne which run twice a week for 
four hours in total, in the afternoon. A group of 20 monolingual Greek children (8 
girls) with a mean age of 9.3 yrs (S.D = 1.2) also participated in the study. These 
children were recruited from the 3rd Model Experimental Primary School of 
Evosmos. 

All participants were recruited on the basis of a background questionnaire1 that was 
completed by the investigator. The questionnaire included eight sections which 
include demographic information, age of onset questions about L1 and L2 together 
with amount of exposure measures at different ages, questions on literacy exposure in 
L1 and L2, current language use, the child’s self-evaluated language abilities, 
language background in the family, traveling to L1, L2 countries and attitude towards 
bilingualism. From this set of questions we selected those concerning information 
about the children’s language dominance. Yip et al. (2009) claim that when the input 
of bilinguals is less than balanced, one of the two languages may develop faster or 
                                                            
1 The questionnaire has been developed as part of the THALES research project “Bilingual Acquisition 
& Bilingual Education: The Development of Linguistic and Cognitive Abilities in Different Types of 
Bilingualism”.   
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show greater complexity at a given age. This language is said to be dominant. Thus, 
we selected the questions about the input the children had received from their mother 
and father up to the age of 6 and responses to self-evaluation measures of the child’s 
ability to speak, understand, read and write in each language. The answers for these 
questions were provided on a scale from 1 to 3 and the possible answers were: Greek, 
German, both. 

All children scored between the 60th and the 95th percentile on the Raven 
Progressive Coloured Matrices test of nonverbal intelligence (Raven et al. 1998). 
Specifically, performance on Raven’s2 showed that the mean mental age (MA) of 
participants were as follows: Group A 9.24 yrs, Group B 9.1 yrs and Monolingual 
group 9.18 yrs. From the above measurements we observed no statistically significant 
differences t(36) = .340 , p = ns, for group A and B; t(42) = .317, p = ns for group A 
and monolinguals; t(32)= .351 p = ns  with respect to mental age, which indicates that 
our groups were comparable. 

 
 

3.1 The data 

In order to establish an independent measure of language ability, we used two 
expressive vocabulary tasks normed for Greek (Renfrew Word Finding Vocabulary 
Test; Vogindroukas et al. 2009) and German (SET 5-10; Petermann et al. 2010) 
monolingual children. The picture-based stories used for narrative elicitation were the 
four picture stories (A2, B2, A3 and B3) of the Edmonton Narrative Norms 
Instrument (ENNI; Schneider et al., 2005). Stories A3 and B3 were used for the 
Retelling mode. German and Greek texts comparable in length and structural 
complexity were designed for this purpose. Stories A2 and B2 were used for the 
Telling mode. Two stories were used for Greek and two for German, one for each 
mode3. An analysis of microstructure and macrostructure was carried out. 
Furthermore, comprehension questions were also included in order to test the child’s 
ability to follow the story’s structure of episodes and the links between them. 

In order to address the question of the relation between language dominance and 
working memory on one hand, and narrative length and working memory on the 
other, we assessed children with a verbal and a visuospatial task, namely a digit 
backwards task and the Rotating Figure Recall task (Alloway 2007). 
 
 

3.2 Procedure 

Vocabulary 
The Greek vocabulary task (Vogindroukas et al. 2009) is an adaptation from Renfrew. 
It is a naming task and includes 50 pictures. The German Vocabulary task (Petermann 
2010) is also a picture naming task including 40 pictures. Table 1 presents the 
bilingual participants’ verbal age in Greek and German based on the translated raw 
scores: 
 
 
 

                                                            
2 None of the children presented any learning difficulties as indicated by parent reports. 
3 In this study we will concentrate only in Greek data. 
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Table 1: Mean Verbal Age for Greek and German 
 Group A  
CA (Mean) Greek (Verbal Age) German (Verbal age) 

8-9 >8.7 6.1 
9-10 >6.4 <7.8 

 Group B  
CA (Mean) Greek (Verbal Age) German (Verbal age) 

8-9 >5.2 >7.9 
9-10 >5.08 >9.0 

 

Except for the 8-9 yr old children of Group A, children’s performance in vocabulary 
is higher in German. 

Narrative production 
The four stories used were divided into two groups in terms of number of main 
characters; the A2 and B2 stories included three characters and consisted of 8 pictures 
each, while the A3 and B3 stories had four characters and consisted of 13 pictures. For 
the oral retell procedure complex stories were created (Andreou et al. 2013), which 
were controlled for comparability in terms of syntactic complexity and lexical variety. 

In the Retelling mode, children were shown three colored envelopes on the 
computer screen and were asked to open one of them which included one of the 
stories. The child then listened to the story with headphones while being shown two 
pictures at a time on the computer screen. At the end of the story, children were asked 
to retell the story to the experimenter who had not been listening to the story or 
looking at the pictures. The Retelling mode provided information about the degree of 
the original model story the children could recall, including lexical items and 
grammatical structures. 

In the Telling mode, children were presented initially with all pictures of the story 
and then two-by-two in order to tell a story of their own-making. Story-telling is 
presumed to be more difficult, since children are required to generate their own stories 
without the benefit of a prior model. 

The elicited narratives were used to measure properties of microstructure including 
a wide range of linguistic features. Various means of assessing syntactic complexity 
have been used in studies on first and second language development (e.g., length of 
utterance, T-unit, proportion of complex constructions; see Ortega 2003). In our 
study, we calculated number of verb-clauses, number of subordinations/coordinations, 
and number of content and function words in Telling and Retelling. The number of 
clausal coordination and subordination was calculated in relation to the number of the 
overall number of clauses produced by the child. To this end we considered only 
clausal coordinations and adverbial, infinitival, complement and relative clause 
subordination. Length of the narrative was calculated by number of clauses (main 
verbs) per story. 

Finally, the use of referential forms for the character reference functions of 
Introduction (i.e., the first mention of a character in a discourse), Maintenance (the 
immediately subsequent mention of a character), and Reintroduction (the 
reappearance of an already introduced character) was examined. The linguistic forms 
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used for the above referential functions included definite and indefinite noun phrases, 
null and overt pronouns and pronominal clitics. 

Working memory: verbal and visuospatial 
Two working memory tasks, a verbal and a non-verbal, were adapted from the 
Automated Working Memory Assessment (Alloway 2007). The digit backwards task, 
which is a verbal working memory task, was administered in both Greek and German. 
In this task children listened to a series of digits that increase in length from 2 to 7 and 
were then asked to recall the digits in the reverse order e.g. they listen to the series 4  
5  3   and their target is 3  5  4. 

The Rotating Figure task (Mister X) is a visuospatial working memory task. The 
children were required to respond whether Mr. X with the blue hat was holding the 
ball in the same hand as Mr. X with the yellow hat. Afterwards, the children had to 
serially recall the location of the ball that Mr. X with the blue hat was holding (6 sets 
of cards, max score = 42, see Figure 1).  
 

Figure 1: Example of Mister X 

  
 
4. Results 

4.1 Demographic data 

As mentioned above, language dominance was measured also through some questions 
of the questionnaire presented to the child. Figure 2 presents in frequencies the input 
that Group A and Group B received from mother or father up to the age of 6 yrs. 
 

Figure 2: Input Measures in Group A and Group B 
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Input measurements show that Group B, namely the children living in Germany 
had received more Greek input in the preschool and early school ages as is usually 
expected from heritage speakers of a minority language. In the majority of cases both 
parents used Greek only at home. On the other hand, children in Group A had early 
exposure to German and Greek, since the majority of children come from mixed 
marriages with the mother being German and the father being Greek. Many children 
in Group A are simultaneous bilingual children, i.e. with two native languages from 
birth (2L1s). 

The results from the self-evaluation responses are given in Figure 3. Interestingly, 
for both groups we observe an advantage for German in both oral and written form. 
Given the difference in early, home language use observed in the figures above, the 
similarity in the self-evaluation measures between groups indicates the role of the 
school setting, which, for all children, involves German as the main medium of 
instruction.  
 

Figure 3: Self-perceived evaluation in Group A and Group B 

   
 

 

4.2 Narratives and working memory 

We next turn to possible correlations between narrative length in the Retelling mode 
and working memory tasks. As mentioned previously, narrative length was measured 
in terms of number of clauses produced by the child4.  

Table 2: Mean Length of narrative retelling and span measures for Digit Backwards and Mister X 
Group A 
Chronological 
Age 

Retelling Length 
(Model Story : 
61) 

Digit Backwards 
(span) 

Mister X (span) 

8-9 32.2 

(7) 

4 3 

9-10 27.2 

(5) 

4 2 

                                                            
4 In the A3 Greek model story the number of clauses was 60, while in B3 it was 62. 
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Group B 
Chronological 
Age 

Retelling Length 
(Model Story : 
61) 

Digit Backwards 
(span) 

Mister X (span) 

8-9 26.1 

(5.8) 

4 2 

9-10 24 

(6.3) 

4 2 

 

Significant positive correlations between narrative length and Digit Backwards as 
well as between narrative length and Mister X were found but only in the Retelling 
mode. Specifically, there was a positive correlation in Group A and Group B between 
Length and verbal WM (r = .516, p < .01; r = .681, p < .01). Moreover, there was a 
positive correlation for both Group A and Group B between non-verbal and verbal 
WM tasks, (r =.562, p < .001 and r = .581, p < .001 respectively). However, no 
correlation was found between narrative length and non-verbal working memory for 
any group.   

 
 

4.3 Distance in L1 and L2 vocabulary scores and working memory capacity 
 

In order to explore the role of the distance between vocabulary scores in L1 and L2 
and the possible relationship between this distance and Working Memory capacity, 
we distinguished between children with a large difference in Greek (more than 30%  
in total accuracy) and German vocabulary scores and those with a small difference 
(less than 30%). Due to the small number of participants per group we ran correlations 
between vocabulary distance and Mister X span, as well as vocabulary distance and 
Digit Backwards span for all children as one group. The analyses revealed a pattern 
where children with a small distance between L1 and L2 vocabularies have a higher 
span on non-verbal  and  verbal tasks while children with strong dominance in 
German had lower working memory scores (L1/L2 vocab. distance and non-verbal 
WM: r = -.495, p <  .002; L1/L2 vocab. distance and verbal WM scores ( r = -.366, p 
< .024)5. A final point to note is that the correlation between L1/L2 vocabulary 
distance and working memory was stronger in the case of the non-verbal than of the 
verbal task.  
 
 
 
 
 
 
 
                                                            
5 The direction and the cause of the positive and significant correlation is unclear at the moment. It is 
possible that children with better WM skills become more ‘balanced’ bilinguals than those with not as 
good WM ability. Alternatively, there may be a bidirectional interaction between language and WM 
abilities which is more efficient with better proficiency in the minority language. Given that vocabulary 
development is primarily a matter of input variables in bilingualism we will remain agnostic as to the 
direction of the correlation found. 
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5. Microstructure 

5.1 Syntactic complexity: number of subordinate vs. coordinate clauses 
 
We next present the results from the number of subordinate and coordinate clauses in 
Telling and Retelling mode for Group A, Group B and monolingual children. 
Monolinguals were matched on age and school grade, with 10 monolingual controls 
per grade and age-group. In Figure 4 we present the means for subordinate and 
coordinate clauses produces as well the number of subordinate and coordinate clauses 
of the model story (prime). 
 

Figure 4: Means of subordinations and coordinations 

 
 

 
Within-group comparisons showed that there are statistically significant 

differences between the number of subordinations in the two modes with more 
subordinate clauses produced in Retelling than in Telling (M= 7.6 vs. M = 4.8 
respectively,  F (2, 55) = 5.6, p < .01). Furthermore, clause coordination was 
significantly lower in Retelling than Telling (M = 3.2 vs. M = 5.3 respectively, F (2, 
55) = 10.1, p = .001). In order to compare performance between the two bilingual 
groups within each mode (Telling and Retelling) we ran a one-way ANOVA with 
bilingualism group (A, B and C (Monolinguals)) as the independent variable and 
syntactic complexity as the dependent variable. Significant differences were found in 
the number of subordinate clauses in the telling mode where Group A and 
Monolinguals produced more subordinate clauses than Group B (Group A (Mean) = 
5.1 Monolinguals (Mean) = 5.8 , Group B (Mean) = 3.7, F(2, 55) = 9.8, p = .000) and 
in the number of coordinate clauses in the Retelling mode where Group A produced 
more coordinate clauses than Group B and Monolinguals respectively (Group A 
(Mean) = 4.7, Group B (Mean) = 2.8, Monolinguals (Mean) = 3.1, with F (2, 55) = 
9.6, p = .001). 
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5.2 Character-Reference 
 
To examine character reference in the Introduction, Maintenance and Reintroduction 
functions we measured i) Definite DPs, ii) Indefinite DPs, iii) Null pronouns, iv) 
Overt pronouns and v) Clitics in Subject and Object positions. For character reference 
we calculate percentages by dividing form frequency by number of participants in 
each group. 
 

Figure 5: Character introduction in Retelling and Telling 
 
 Retelling 

 
 
Telling 

 
 

Results show that when introducing a referent both in Telling and in Retelling a 
story all groups prefer to use an indefinite DP followed by a definite one. A one-way 
ANOVA revealed that both bilingual groups use significantly more definites in 
Introductions [F (2, 55) = 9.1, p = .000] than their monolingual peers in both modes 
[F (2, 55) = 8,9, p = .000)]. The delay in the development of indefinite for the 
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introduction function has been reported in previous studies with monolingual children 
(Hickmann 1999; Tsimpli et al., 2014). Group B children also differ from the other 
two groups in Retelling in (ungrammatical) null pronouns [F (2, 55) = 8.7, p = .000] 
and in the use of strong pronouns [F (2, 55) = 8.1, p = .001] in which they perform 
lower than the other two groups. 

In the character maintenance function all groups tend to use null pronouns (in 
subject position) and clitics in object position. Importantly, Group B experience 
difficulty in the use of clitics, and significantly differ from the other two groups in 
both Retelling and Telling [F (2, 55) = 6.2, p = .001 vs. F (2, 55) = 7.3, p = .001]. 

 
Figure 6: Character maintenance in Retelling and Telling 

Retelling 

   
 
Telling 

  
 
 

Finally, in the Reintroduction function there is a preference for definites by all 
three groups. However, the monolingual controls showed a significantly higher usage 
of overt pronouns in both Retelling and Telling compared to the bilingual groups who 
preferred to use definite DPs [F (2, 55) = 7.1, p = .000 vs. F (2, 55) = 6.9, p = .000]. 
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Figure 7: Character reintroduction in Retelling and Telling 
 
Retelling 

  
 
Telling 

  
 
 
6. Discussion and conclusion 
 
The examination of the questionnaire findings in relation to children’s perceived 
language dominance conform to the vocabulary scores obtained from L1 and L2 
expressive lexical abilities. Accordingly, most children appear to be dominant in 
German in particular those of Group B who, as mentioned previously, are heritage 
speakers of Greek. However, given that all children are primarily literate in German, 
German dominance is found also in many of the bilingual children in Group A.  

With respect to the measures of working memory capacity and narrative length, the 
results suggest that length in the retelling mode is strongly influenced by working 
memory. On the other hand, working memory was also found to correlate with the 
observed distance between L1 and L2 vocabulary skills in the bilingual children. 
Children with high performance on working memory task (both visual and verbal) 
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have more even/balanced knowledge between their two vocabularies. Accordingly, 
children who have low working memory capacity appear to have great difference 
between their two vocabularies.  

The syntactic complexity of the children’s narratives revealed that language 
dominance gives rise to different performance between groups and as a result Group 
B in Germany with Greek as non-dominant language scores least like the monolingual 
control group on syntactic complexity. Finally, as concerns character reference, we 
saw that the Introduction mode is the most complicated and difficult one for the 
bilinguals. Hickmann (2003) claims that children fully master the system and use 
referential forms easily beyond the age of 10 for. At the same time children make 
overuse of DPs and avoid the use of pronouns. This is consistent with Sorace et al.’s 
(2009) findings showing that bilingual children avoid the use of pronouns in character 
reference compared to monolingual children. The fact that pronouns are more 
demanding than definite noun phrases has also been found in Arnold and Griffin 
(2007) where adult participants preferred to use lexical DPs over pronouns even when 
gender differences in main characters would make pronominal use an unambiguous 
marker of reference. 
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Abstract 
 
This paper investigates native speakers’ linguistic behavior regarding the formation of 
multi-word compounds. An experimental task which took the shape of a list of 105 
multi-word compounds was distributed to 123 participants. The participants were 
asked to form the plural form of the compounds (or the singular if the plural was 
initially provided). The data reveal that Greek multi-word compounds a) are perceived 
as morphological constructions labeled by gradual coherence and b) should be 
analyzed on the basis of combined morphological and semantic/ pragmatic criteria. 
Such findings have important implications for language learning and teaching. 

Keywords: morphological development, multi-word/loose compounds, language 
learning, language teaching. 
 
 
1. Introduction 
 
Multi-word compounds (1a) are constructions which are characterized by loose 
structural coherence as opposed to one-word compounds (1b). This is the reason why 
such constructions are also characterized as loose. 
 
(1a) ψυχρός πόλεμος  

psihros polemos ‘cold war’  
(1b) σπανακ-ό-πιτα  

spanakopita  ‘spinach pie’  
  

According to Ralli (2005, 2007) and Κoliopoulou (2006, 2013) loose compounds 
(hereafter LCs) are subject to both morphological and syntactic analyses. More 
specifically, LCs are morphologically constrained since they share the same 
characteristics with one-word compounds, such as the stable position of compound 
constituents and the lack of inserted elements compound-internally. Representative 
examples are provided in (2a) and (2b), respectively. 
 
(2a) ψυχρός πόλεμος   vs.   * πόλεμος ψυχρός 
 psihros polemos ‘cold war’   * polemos psihros ‘war cold’ 
(2b) * ψυχρός – ας πούμε – πόλεμος  
 psihros – as poume – polemos  cold – let’s say - war 
 

At the same time, LCs are defined by syntactic properties, such as internal 
inflection shown in (3a), and agreement, as illustrated in (3b).  
 
(3a) παιδιά θαύματα  
 pedja thavmata ‘whiz kids’   

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1743-1758. Rhodes: University of the Aegean.
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(3b) *ψυχρός πόλεμοι 
psihros polemoi  ‘war cold’ 

 
In the same line of argumentation, Ralli (2007) and Koliopoulou (2013) claim that 

LCs and noun phrases are parts of a morphosyntactic – rather than a purely 
morphological – continuum. Anastassiadis-Simeonidis (1996) and Ralli (2007) have 
proposed a set of criteria which define multi-word compounds. More specifically, 
multi-word constructions are not characterized by syntactic autonomy. For example, 
they cannot accept adjectival arguments, as shown in (4a). In addition, no insertion of 
other morphosyntactic elements or movement of LCs’ constituents is attested. This is 
illustrated in (4b) and (4c), respectively. Moreover, no article repetition is allowed 
(4d). Finally, no co-reference of either compound constituent is reported. The latter is 
displayed in (4e). 
 
(4a) * μεγάλη ζώνη ασφαλείας   

megali  zoni  asfalias  
‘long  life  belt’ 

(4b) * η ζώνη αυτή ασφαλείας   
i     zoni afti  asfalias  
‘the  life this  belt’ 

(4c) * ασφαλείας ζώνη  
 asfalias        zoni  
 ‘life-GEN    belt’ 
(4d) * η ζώνη της ασφαλείας    
 i    zoni     tis asfalias 
 ‘the belt    the life-GEN’ 
(4e) * έχασαν  πολλά  άρματα μάχης την οποία αναμετέδωσαν οι ειδήσεις 

ehasan         polla armata mahis tin opia    anametedosan   i  idisis 
 lose-PERF.3PL. many war? panzers? which? were reported on the news  
         

Based on the above criteria, Anastassiadis-Simeonidis (1986, 1996), Rallli (2005, 
2007), Ralli & Stavrou (1998) propose that [AN] and [NN2]1 constructions in which 
As or N2s are arguments of Ns – like in the examples in (5) - are lexical phrases 
rather than LCs.2  
 
(5a) θεατρική κριτική  
 theatriki kritiki ‘theatrical review’ 
(5b) βιομηχανική ζώνη  
 viomihaniki zoni ‘industrial zone’ 
(5c) πρακτορείο ειδήσεων  
 praktorio idiseon ‘news agent’  
 

Next to the above, Gavriilidou (2013) has suggested that NN constructions – LCs 
included -, although visible to syntactic operations, exhibit different degrees of 
structural coherence. More specifically, [NN1] compounds fall within four distinct 
categories depending on the relationship between the compound constituents (see also 
Gavriilidou 1995, 1996) as well as some relevant semantic factors which determine 
                                                            
1 A stands for adjectives, N for nouns, NN for noun constructions/phrases, NN1 for noun constructions/ 
phrases of type 1, NN2 for noun constructions/ phrases of type 2. 
2 Cf. also Koliopoulou 2006, 2013, for relevant discussion. 
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the shape of the LCs (see also Gavriilidou 1997). Finally, Christofidou (2013) argues 
that the morphosyntactic criteria proposed by Ralli (2007), Ralli & Stavrou (1998) for 
defining LCs are not theoretically adequate. She suggests that semantic criteria should 
also drive the definition of LCs.  

In our study, we test the validity of the claims made regarding the morphosyntactic 
nature of LCs; more specifically, we investigate the degree of structural coherence of 
LCs and explore whether distinct LCs categories should be established. The 
remainder of the paper is organized as follows; chapter 2 presents the research 
methodology adopted for the study, chapter 3 displays and discusses the results, while 
chapter 4 concludes the paper. 
 
 
2. Methodology 
 
In order to test the claims discussed above and explore LCs’ structural coherence, we 
designed an off-line experimental task which took the shape of a list of 105 multi-
word compounds indexed from newspapers and magazines. Some representative 
examples of the three types of LCs incorporated in the list are illustrated in (6) below.  
 
(6a) ψυχρός πόλεμος    
         psihros polemos ‘cold war’ [A N]   
(6b) λέξη κλειδί        

leksi klidi  ‘keyword’ [N N1]  
(6c) άρμα μάχης        

arma mahis  ‘panzer’  [N N2]  
 

We adopt the typology of [A N] and [N N] multi-word compounds proposed by 
Ralli (2005, 2007) (see also Anastassiadis-Simeonidis 1986, Ralli 1991, Ralli and 
Stavrou 1998, for alternative analyses). More specifically, we make three distinct LCs 
categories, namely, [A N] compounds, like the one in (6a), in which the first 
constituent is an adjective and the second constituent is a noun, [N N1] compounds 
whose constituents are placed in the same inflectional case and number, like the data 
in (6b), and [N N2], in which the second constituent is an argument of the first 
constituent (6c). 

The test was distributed to 123 adults native speakers of Greek - 83 female and 
male participants, 74,8% of whom are University graduates - who were asked to 
produce the given LCs in the plural (or singular when needed) in the correspondent 
case in the plural or singular number. The participants had the chance to provide three 
possible answers or to not answer. A representative set of answers is given in (7). For 
a given LC like the one provided in (7b) only the first compound constituent is 
pluralized, in (7c) both compound constituents are pluralized, in (7d) a potential 
answered form is a one-word compound. 

 
(7a) λέξη κλειδί 

leksi klidi  ‘keyword’ [N N] 
(7b) λέξεις κλειδί 

leksis klidi   ‘keywords’ [N N] 
(7c) λέξεις κλειδιά 

leksis klidja   ‘keywords’ [N N] 
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(7d) λεξοκλείδια 
leks-o-klidja         ‘keywords’  [[stem + stem] + deriv. suffix] 

 
Figure 1 displays a relatively balanced distribution of LCs tokens in the list 

provided to the participants. More specifically, [A N] LCs constitute the majority of 
the LCs of the task (45%), followed by [N N1] and [N N2] LCs (27% and 28%, 
respectively). Although we do not have the necessary statistical support, we assume 
that this difference stems from the rate of frequency of emergence of these LCs types 
in Greek.    

 
 Figure 1: Distribution of LCs types 

 
 
 
3. Working hypotheses 
 
The working hypotheses of our study are summed up in the following: 
 

a. [A N] compounds are easier to pluralize compared to [N N1] and [N N2] 
constructions. This is due to the fact that [A N] compounds are characterized 
by tight structural coherence as opposed to [N N1] and [N N2] constructions. 

b. LCs are pluralized due to semantic/ pragmatic rather than morphosyntactic 
factors. 

c. [N N1] and [N N2] compound constituents are both and equally pluralized if 
both compound types are perceived as coordinate. 

d. [N N2] compounds whose second member is pluralized also pluralize their 
first constituent. 

e. [N N2] compounds exhibit the higher rates of pluralization of the first 
constituent (‘answer 1’). 

 
 
4. Results and discussion 
 
A very general conclusion we came to is that all participants were hesitant to produce 
plural forms of LCs although the latter were existing words.3 As we have already 
mentioned, the participants had the chance to provide three possible answers or to not 
answer (see examples in (7) above). Given that the participants could give more than 
one answer, their answers were also intra-rated. In figure 2 we provide the general 
results regarding the answers of the participants for all LCs types. More specifically, 
in ‘answer 1’ only the first constituent of the LC was pluralized, in ‘answer 2’ both 
constituents were pluralized, ‘other answer’ stands for answers which did not 
                                                            
3 It has also been found that participants are hesitant to produce novel one-word compounds (cf. 
Tzakosta (2009, 2010, 2011a b), Tzakosta & Hadzidaki (2013), Tzakosta & Mamadaki (2013).  

47
45%

30
28%

28
27%

[ΑΝ]

[ΝΝ1]

[ΝΝ2]
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incorporate LCs but rather answers which took the shape of one word compounds or 
non-compound forms. As shown in figure 2, participants preferred to pluralize both 
LCs (89,52%). Answers in which only the first constituent was pluralized exhibit 
much lower rates (57,14%) exceeded by the preference of the ‘other answer’ 
(69,52%). It is important to mention that in 104 out of the 105 asked LCs (99,04%) 
one of the given choices was the ‘no answer’.   
 
 Figure 2 

 
 

Except for the general findings presented in figure 2, figures 3, 4 and 5 below 
display the rates of different answers for different LCs types. More specifically, as far 
as [A N] LCs are concerned, the majority of them are pluralized with respect to both 
their constituents. The rate for [A N] forms is much higher compared to the general 
findings presented in figure 1. Apparently, native speakers find it essential that the 
adjectival argument of the noun agrees with the noun in its gender, number and case. 
For the same reason it is not surprising that there are no cases of ‘answer 1’ answers. 
5% of the LCs is preferred to be produced as one-word compound, while 15% of the 
cases get the ‘no answer’ answer. 
 
 Figure 3 

 
 

Tables 1-5 provide some representative data of [A N] LCs in which internal 
variation in the rates of answers is attested. For example, 93,5% of the participants 
pluralized ‘λαϊκή αγορά’ (table 1), whereas ‘μαύρη αγορά’ (table 2) displays a great 
extent of variation, since 51,2% of the participants pluralize it but 47,2% of the 
participants prefer to leave it intact (‘no answer’). We have equivalent results for 
‘τοπική αυτοδιοίκηση’ (69,1%) and ‘κοινή λογική’ (42,3%). Finally, ‘όνειρα γλυκά’ 
remains intact by 69,9% of the participants. If [A N] compounds have the same 
structural coherence, which we assume they do, then the internal variation in tables 1-
5 in the preference of (non-) pluralized LCs should be attributed to semantic and 
pragmatic criteria. This claim is in line with the argumentation developed by 

60/ 105
57,14%

94/ 105
89,52%

104/ 105
99,04%

73/ 105
69,52% answer 1

answer 2

no answer

other answer

80%

15%

5% [ΑΝ]

answer 1

answer 2

no answer

other answer
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Christofidou (2013) according to which LCs should not be evaluated on the basis of 
structural/ morphological criteria; rather, semantic criteria should also be established.      
 
Table 1 

 
 
Table 2 

 
 
Table 3 

 
 
Table 4 

 
 
Table 5 

 
 

λαϊκή αγορά

115 93,5 93,5 93,5 
8 6,5 6,5 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 2
No answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

μαύρη αγορά

63 51,2 51,2 51,2 
58 47,2 47,2 98,4 
2 1,6 1,6 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 2
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

Τοπική αυτοδιοίκηση

85 69,1 69,1 69,1 
38 30,9 30,9 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 2
No answer
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

κοινή λογική

52 42,3 42,3 42,3 
71 57,7 57,7 100,0

123 100,0 100,0

Answer 2
No answer
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

όνειρα γλυκά

37 30,1 30,1 30,1 
86 69,9 69,9 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 2
No answer
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 
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On the other hand, there is clear ambiguity – rather than variation - in the findings 
regarding [N N1] LCs (figure 4 below). More specifically, 30% of the participants 
chose to inflect only the first LC constituent, while 40% of the participants chose to 
inflect both constituents. 5% preferred to give a different answer and 25% preferred to 
not pluralize/ answer the given LC. Such results support the claim that different LC 
types are determined by different degrees of structural coherence. For the majority of 
the participants [A N] LCs are more coherent compared to [N N1] LCs.   
 
 Figure 4 

 
 

Tables 6-14 provide some representative examples of the internal variation 
regarding [N N1] forms. More specifically, ‘πλοίο φάντασμα’ and ‘παιδί κουμπί’ are 
pluralized with respect to both their constituents by 59,2% and 64,2% of the 
participants, respectively.  
 
Table 6 

 
Table 7 

 

‘Ταξίδι αστραπή’ (Table 8), on the other hand, illustrates a high rate of 
participants’ preference for the pluralization of the first constituent only (51,2%), 

30%

40%

25%

5%
[ΝΝ1]

answer 1

answer 2

no answer

other answer

πλοίο- φάντασμα

15 12,2 12,2 12,2 
73 59,3 59,3 71,5 
34 27,6 27,6 99,2 
1 ,8 ,8 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1
Answer 2
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

παιδί- κουμπί

10 8,1 8,1 8,1
79 64,2 64,2 72,4 
34 27,6 27,6 100,0

123 100,0 100,0

Answer 1
Answer 2
No answer
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent
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while there are equal rates for ‘answer 1’ and ‘answer 2’ in ‘συνέντευξη βόμβα’ (table 
9). Finally, 62,6% and 66,7% of the participants preferred not to answer for ‘έκφραση 
έκθεση’ (table 10) and ‘τύχη βουνό’ (table 11), respectively. Similarly variable rates 
are presented in tables 12-14 for ‘λέξη κλειδί’, ‘γυναίκα δηλητήριο’ and ‘νόμος 
πλαίσιο’.   

 
Table 8 

  
Table 9 

 
 

Table 10 

 
  

ταξίδι αστραπή

63 51,2 51,2 51,2 
26 21,1 21,1 72,4 
29 23,6 23,6 95,9 
5 4,1 4,1 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1
Answer 2
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

συνέντευξη- βόμβα

46 37,4 37,4 37,4 
46 37,4 37,4 74,8 
31 25,2 25,2 100,0

123 100,0 100,0

Answer 1

Answer 2
No answer
Total

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent

έκφραση- έκθεση

38 30,9 30,9 30,9 
77 62,6 62,6 93,5 
8 6,5 6,5 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1
No answer 
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 
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Table 11 

 
 

Table 12 

 
 

13 

 
 

 

 

 

 

τύχη- βουνό

17 13,8 13,8 13,8 
15 12,2 12,2 26,0 
82 66,7 66,7 92,7 
9 7,3 7,3 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1
Answer 2
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

λέξη κλειδί

7 5,7 5,7 5,7 
101 82,1 82,8 88,5 
12 9,8 9,8 98,4 
2 1,6 1,6 100,0 

122 99,2 100,0
1 ,8

123 100,0

Answer 1 
Answer 2 
No answer 
Other answer 
Total 

Valid 

SystemMissing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 

γυναίκα- δηλητήριο

82 66,7 67,2 67,2 
18 14,6 14,8 82,0 
13 10,6 10,7 92,6 
9 7,3 7,4 100,0 

122 99,2 100,0
1 ,8

123 100,0

Answer 1 
Answer 2 
No answer 
Other answer 
Total 

Valid 

SystemMissing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
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Table 14 

 

We tried to investigate whether internal variation of [N N1] LCs is attributed to 
gender agreement of LCs’ constituent. In other words, we explored whether fem + 
fem LCs like ‘έκφραση έκθεση’ or ‘συνέντευξη βόμβα’ and neut + neut LCs like 
‘παιδί θαύμα’ exhibit systematic preferences compared to fem + neut, masc + neut or 
masc + fem LCs like ‘γυναίκα δηλητήριο’, ‘άνθρωπος αράχνη’, and ‘νόμος πλαίσιο’, 
respectively. A close investigation of the tables shows that this is not the case. 
Therefore, it appears again that neither structural synthesis nor gender (dis)agreement 
is responsible for intra-LCs variation. We assume that semantic and pragmatic factors 
affect this kind of variation.   

Finally, participants show a clear preference for pluralizing only the first 
constituent of [N N2] compounds (45%). 25% pluralize both constituents, while 20% 
prefer not to answer.   
 
 Figure 5 

 
 

Tables 15-20 provide some representative examples for LCs of the [N N2] types. 
What is common in the following tables is that LCs whose argument, i.e. the second 
constituent placed in genitive case, is in the singular form exhibit higher rates for 
‘answer 1’. On the contrary, LCs whose argument is in a plural genitive case provide 
ambiguous answers varying between ‘answer 1’ and other answers. It is important to 
note that the ‘no answer’ rates are quite high especially for LCs which could be 
characterized as lexicalized phrases. Some examples are ‘θέατρο του παραλόγου’ 
(table 15, 46,3%), ‘πόλεμος νεύρων’ (table 17, 61,5%), ‘κώδικας τιμής’ (table 18, 
32,8)’ and ‘θέατρο σκιών’ (table 19, 36,6%).  

      
 
 
 
 
 
 

45%

25%

20%
10%

[ΝΝ2]

answer 1

answer 2

no answer

other answer

Νόμος- πλαίσιο

35 28,5 28,5 28,5 
25 20,3 20,3 48,8 
55 44,7 44,7 93,5 
8 6,5 6,5 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1 
Answer 2 
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 
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Table 15 

 

 

Table 16 

 
 

Table 17 

 
 

 

 

 

 

 

θέατρο παραλόγου

46 37,4 38,0 38,0 
12 9,8 9,9 47,9 
56 45,5 46,3 94,2 
7 5,7 5,8 100,0 

121 98,4 100,0
2 1,6

123 100,0

Answer 1 
Answer 2
No answer 
Other answer 
Total 

Valid 

SystemMissing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 

οίκος μόδας

108 87,8 87,8 87,8 
2 1,6 1,6 89,4 
9 7,3 7,3 96,7 
4 3,3 3,3 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1
Answer 2
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

πόλεμος νεύρων

42 34,1 34,4 34,4 
75 61,0 61,5 95,9 
5 4,1 4,1 100,0 

122 99,2 100,0
1 ,8

123 100,0

Answer 1
No answer
Other answer 
Total 

Valid 

SystemMissing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 
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Table 18 

 
 

Table 19 

 
 

Table 20 

 

Finally, if the second member of the [N N2] construction is a loanword only the 
first member is pluralized (see tables 21, 22). However, the ‘no answer’ rates are quite 
high because many participants prefer to retain such LCs intact.    

 

 

 

 

 

κώδικας τιμής

64 52,0 52,5 52,5 
10 8,1 8,2 60,7 
40 32,5 32,8 93,4 
8 6,5 6,6 100,0 

122 99,2 100,0
1 ,8

123 100,0

Answer 1 
Answer 2
No answer
Other answer 
Total 

Valid 

SystemMissing 
Total 

Frequency Percent Valid Percent
Cumulative 

Percent 

θέατρο σκιών

73 59,3 59,3 59,3 
45 36,6 36,6 95,9 
5 4,1 4,1 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

πρακτορείο ειδήσεων

115 93,5 93,5 93,5 
5 4,1 4,1 97,6 
3 2,4 2,4 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 
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Table 21 

 
 

Table 22 

 

Summing this discussion up, the above findings have in general verified most of 
our working hypotheses. More specifically, [A N] compounds are easier to pluralize 
compared to [N N1] and [N N2] constructions. This is supported by the high rates of 
‘answer 2’ for [A N]s. This outcome is due to the fact that [A N] compounds are 
characterized by tight structural coherence as opposed to [N N1] and [N N2] 
constructions. [N N1] LCs tend to be perceived as co-ordinate compounds given the 
higher rates of ‘answer 2’ as opposed to ‘answer 1’. [N N2] behave more like lexical 
phrases rather than compounds. This is supported by the fact that [N N2] compounds 
exhibit the higher rates of pluralization of the first constituent only (‘answer 1’). It is 
also the case that [N N2] compounds whose second member is pluralized also 
pluralize their first constituent. The above findings further display that it is essential to 
have three distinct categories for multi-word compounds. The higher the rates for 
‘answer 2’ the more coherent the internal structure of the LC is. Therefore, [A N] LCs 
are constructions which are characterized by the most coherent internal structure, 
while [N N2] LCs have the least coherent internal structure. This structural hierarch is 
shown in figure 6 below. 
 

Figure 6: Degree of structural coherence of multi-word compounds 
 

[A N] >> [N N1] >> [N N2] 
 

Moreover, although structural coherence seems to drive native speakers’ 
perception of one-word compounds (Tzakosta 2009, 2010, 2011a, 2011b, Tzakosta 
and Hadzidaki 2013, Tzakosta and Manola 2012), it appears that intra-LCs’ variation 
is attributed to semantic/ pragmatic factors. Therefore, following Christofidou (2013) 
we support the claim that semantic/ pragmatic criteria should be set next to the 

αγώνας- θρίλερ

95 77,2 77,2 77,2 
26 21,1 21,1 98,4 
2 1,6 1,6 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 

αυτί ραντάρ

94 76,4 76,4 76,4 
1 ,8 ,8 77,2 

26 21,1 21,1 98,4 
2 1,6 1,6 100,0 

123 100,0 100,0

Answer 1
Answer 2
No answer
Other answer 
Total 

Valid 
Frequency Percent Valid Percent

Cumulative
Percent 



[  1756  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

morphosyntactic ones in order to define multi-word compounds. In addition, 
pluralization, as the main variable of our task, also seems to be an important cue for 
the recognition of different LCs types. Therefore, pluralization should also be a 
criterion, next to those already established, for determining different compound types.  

Our findings make important implications for language teaching, since they 
underline the fact teaching LCs is a complicated linguistic issue which goes beyond 
considering LCs as mere (lexical) phrases; rather, our findings pinpoint that 
morphosyntatic and semantic/ pragmatic factors should be taken into consideration in 
order to teach linguistic and extra-linguistic similarities and differences between one-
word and multi-word constructions. Clarification of the subtle differences between 
various compound types may positively contribute to vocabulary development. 
 
 
5. Conclusions 

In this study we tried to investigate the internal nature of multi-word compounds. The 
data which were the product of an off-line experimental task distributed to adult 
native speakers of Greek lead us to the assumption that Greek multi-word compounds 
are perceived as morphological constructions labeled by gradual coherence (cf. 
Gavriilidou 1995, 1996, 1997, Gavriilidou 2013, Ralli 2007). The data further showed 
that [N N1] forms are morphological constructions prone to becoming coordinate one-
word compounds (Ralli 2007). On the other hand, [N N2] as well as [A N] 
compounds tend to become lexical phrases with a fixed meaning and use 
(Anastassiadis-Simeonidis 1986, 1996, Ralli 2005, 2007, Ralli & Stavrou 1998). It 
appears that, contra multi-word compounds whose perception is affected by the 
internal structure of the former, LCs are determined by a combination of 
morphosyntactic and semantic/ pragmatic factors (cf. Gavriilidou 1995, 1996, 1997, 
2013, Koliopoulou 2006, 2008, 2013, Ralli 2005, 2007, Christofidou 2013). Our 
findings show that puralization should be an additional criterion for testing LCs. Such 
findings have important implications for language teaching and language learning.  

 
 
References 
Anastassiadis-Simeonidis, Anna. 1986. Η Νεολογία στην Κοινή Νεοελληνική (Neology 

in Modern Greek]. Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki 
Anastassiadis-Simeonidis, Anna. 1996. “Η νεοελληνική σύνθεση” [Compounding in 

Modern Greek]. In G. Katsimali, and F. Kavoukopoulos (eds), Ζητήματα 
Νεοελληνικής Γλώσσας: Διδακτική Προσέγγιση [Topics in Modern Greek: Didactic 
Approach], 97-120. Rethymno: University of Crete. 

Christofidou, Anastasia. 2013. «Πολυλεκτικά σύνθετα, σειραϊκοί σχηματισμοί και 
υστερωνυμικά ζεύγη. Συμβολή στην ελληνική λέξη.” [Multi-word compounds, 
linear formations and hysteronymic pairs]. In Zoi Gavriilidou, Angeliki Efthymiou, 
Evangelia Thomadaki and Pinelopi Kabakis-Vougiouklis (eds), Selected Papers of 
the 10th International Conference on Greek Linguistics, 1235-1245. Komotini: 
Democritus University of Thrace. 

Gavriilidou, Zoi. 1995. “Τα σύνθετα ουσιαστικά του τύπου ουσιαστικό + ουσιαστικό 
στην ίδια πτώση στη Νέα Ελληνική.” [Compounds of the noun + noun placed in 
the same case in Modern Greek]. Studies in Greek Linguistics 15: 269-280. 

Gavriilidou, Zoi. 1996. “Μερικές συντακτικές και σημασιολογικές παρατηρήσεις για 
το νεολογικό σχηματισμό των πολυλεκτικών παρατακτικών μεταφορικών 



[  1757  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

συνθέτων.” [Some syntactic and semantic notes for the neologic formation of 
multi-word coordinate metaphorical compounds]. Studies in Greek Linguistics 16: 
148-159.  

Gavriilidou, Zoi. 1997. “Πολυλεκτικά παραθετικά σύνθετα με πρώτο συνθετικό τα 
ουσιαστικά «άνθρωπος-», «γυναίκα-».” [Multi-word compounds with first 
constituents being «άνθρωπος-», «γυναίκα-»]. Studies in Greek Linguistics 17: 
100-114.  

Gavriilidou, Zoi. 2013. “NN combination in Greek.” J. of Greek Linguistics 13: 5-29. 
Koliopoulou, Maria. 2006.  Περιγραφή και Ανάλυση των Χαλαρών Πολυλεκτικών 
Συνθέτων της Νέας Ελληνικής. [Description and Analysis of Multi-word 
Compounds in Modern Greek]. MA Dissertation, Department of Philology: 
University of Patras.   

Koliopoulou, Maria. 2008. “The loose multi-word compounds of Modern Greek under 
the prism of construction grammar.” In Nikolaos Lavidas, Elissavet Nouchoutifou 
and Maria Sionti (eds), New Perspectives in Greek Linguistics, 213-224. 
Cambridge: Cambridge Scholars Press.  

Koliopoulou, Maria. 2013.  “Μεταξύ συνθέτων και φράσεων.” [Between compounds 
and phrases]. In Zoi Gavriilidou, Angeliki Efthymiou, Evangelia Thomadaki and 
Pinelopi Kambakis-Vougiouklis (eds), Selected Papers of the 10th International 
Conference on Greek Linguistics, 861-869. Komotini: Democritus University of 
Thrace.  

Ralli, Angeliki. 1991. “Λεξική φράση: αντικείμενο μορφολογικού ενδιαφέροντος.” 
[Lexical phrase: topic of morphological interest]. Studies in Greek Linguistics 11: 
205-221. 

Ralli, Angeliki. 2005. Μορφολογία [Morphology]. Athens: Patakis. 
Ralli, Angeliki. 2007. Η Σύνθεση Λέξεων: ∆ιαγλωσσική Μορφολογική Προσέγγιση. 

[Word Compounding: Cross-linguistic Morphological Approach]. Athens: Patakis.    
Ralli, Angela, and Melita Stavrou. 1998. “Morphology-syntax interface: A-N 

compounds vs. A-N constructs in M.Greek.” In Gert Booij and Jap van Marle 
(eds), Yearbook of Morphology 1997, 243-264. Dordrecht: Kluwer Academic 
Publishers. 

Tzakosta, Marina. 2009. “Perceptual ambiguities in the formation of Greek 
compounds by native speakers.” In Georgios Giannakis, Maria, Baltazani, 
Georgios I. Xydopoulos and Tassos Tsangalidis (eds), E-Proceedings of the 8th 
International Conference on Greek Linguistics, 545-557. Ioannina: Department of 
Philology, University of Ioannina (ISBN: 978-960-233-195-8).  

Tzakosta, Marina. 2010. “External and internal factors affecting compound Formation 
in L2: the case of Dutch learners of Greek.” Studies for Greek Linguistics 30: 589-
601.   

Tzakosta, Marina. 2011a. “L1 transfer in L2 learning: compound forms in the speech 
of Turkish learners of Greek.” In Elissavet Kitis, Nikolaos Lavidas, Nina Topintzi 
and Tassos Tsangalidis (eds), Selected Papers from the 19th International 
Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (19th ISTAL), 459-468. 
Thessaloniki: Aristotle University of Thessaloniki and Monochromia. 

Tzakosta, Marina. 2011b. “L1 transfer in L2 word formation.” In E-Proceedings of 
the 9th International Conference on Greek Linguistics, 9ICGL [Ηλεκτρονικά 
Πρακτικά του 9oυ Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας], 416-427. 
Chicago: University of Chicago. 

  (http://www.ling.ohio-state.edu/ICGL/proceedings/. 



[  1758  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

Tzakosta, Marina, and Maria Hadzidaki. 2013. “Word formation in child speech: 
evidence from preschoolers.” In E-proceedings of the 10th International 
Conference on Greek Linguistics, 571-577. Komotini: Department of Philology, 
Democritus University of Thrace.  

 http://www.icgl.gr/el/papers-in-english.html 
Tzakosta, Marina, and Maria Mamadaki. 2013. “Compound formation in L2 learning: 

the case of Bulgarian, Romanian and Russian learners of Greek.” In E-proceedings 
of the 10th International Conference of Greek Linguistics, 578-583. Komotini: 
Departmento of Philology, Democritus University of Thrace.   

 http://www.icgl.gr/el/papers-in-english.html 



VARIABLE PHONOLOGICAL PATTERNS IN MORPHOLOGICALLY 
COMPLEX AND MORPHOLOGICALLY SIMPLE  

GREEK PSEUDOWORDS: EVIDENCE FROM (A)TYPICALLY 
DEVELOPING CHILDREN 

Marina Tzakosta & Efrosini Stavroulaki 
University of Crete 

martzak@edc.uoc.gr 
 
 

Abstract 
 
The acquisition of consonant clusters is a fundamental axe during the process of 
language development. Aim of the present study is to assess whether phonological 
traits such as the number of syllables a word consists of, the unpredictable position of 
stress or the degree of morphological complexity govern the acquisition and accurate 
production of words in Greek. The data which stem from a multiple-choice picture 
naming task revealed that morphologically complex words determine the shape of the 
produced forms, no matter whether the former are real or novel forms. It appears that 
the meaning of the compound and/ or the conscious knowledge of word formation 
mechanisms drive word production. The data demonstrate that compound words are 
ideal to be used as tools for teaching phonological and morphological rules in Greek. 
 
Keywords: morphophonological development, typical development, atypical 
development, variable developmental patterns. 
 
 
1. Introduction 
 
Phonological development lies on two major axes, namely the segmental and prosodic 
aspects of the ambient language. Prosodic phonology investigates the shape of 
syllabic structure, the effect of stress on word formation and speech production and 
provides insights regarding the acquisition of both phonology and morphology (cf. 
Tzakosta 2004). More specifically, the acquisition of consonant clusters provides 
information regarding, first, the complexity of syllabic structures (cf. Tzakosta & 
Kappa 2008), second, the order of acquisition of single consonants (cf. Tzakosta 
2007b), third, the effect of stress, especially in weight-to-stress languages (cf. Hayes 
1995, van der Hulst 1984). The above have been reported cross-linguistically for the 
development of mother (L1s) and second languages (L2s) (cf. among others, Barlow 
1997, 1999, 2001a, 2001b, 2005, Carlislie 1999, Fleischhacker 2000, Gnanadesikan 
2004, Goad & Rose 2004, Jongstra 2003, Kabak 2003, Kappa 1997, 2002).  

In addition, stress acquisition exhibits various patterns for different languages 
depending on the prosodic synthesis of the latter. Therefore, children who acquire 
languages like English, Dutch, Spanish - which are clearer trochaic languages - show 
preference for the realization of trochees (Allen & Hawkins 1978, 1980, Demuth 
1995, 1996a,b,c, Demuth & Fee 1995, Fee 1995, Gerken 1991, 1994, Pater 1997, 
1998, Pater & Paradis 1996, for English, Fikkert 1994, 1995, Nouveau 1994, Wijnen 
et al. 1994, for Dutch, Hochberg 1988a,b, for Spanish), while children who acquire 
Greek, Hebrew, French, i.e. languages whose stress patterns are influenced by the 
morphological structure of the target language, produce forms of mixed stress 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1759-1773. Rhodes: University of the Aegean.
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templates (cf. Tzakosta 2004, for Greek, Adam 2002, for Hebrew, Rose 2000, for 
French). This means that there is no trochaic bias, nor preference for stress 
assignment to the left or right of the word; rather, child-directed speech frequency 
effects influence the emergent templates in child speech. 

Finally, although some studies have pointed out the importance of stress in syllable 
preservation in child Greek (Revithiadou & Tzakosta 2004a,b, Tzakosta 2003c, 2004), 
other works on Greek L1 and L2 as well as dialectal varieties have shown that the 
shape of syllabic structures as well the position of stress in the word do not play a role 
in the realization of consonant clusters (cf. Kula and Tzakosta 2006, Tzakosta 
2003a,b, 2006a,b, 2007b, 2009, 2011, 2012, Tzakosta & Koufou 2011). However, 
such findings mostly reported on phonologically simple words, i.e. forms which are 
not the product of derivation or compounding. What still remains unanswered is 
whether the phonological or morphological complexity of a word plays a role in the 
(non-)complexity of the produced forms. The aim of the present paper is to fill in this 
gap by investigating whether, apart from phonological variables such as the number 
of syllables a word consists of and the unpredictable position of stress in Greek, the 
degree of morphological complexity in Greek govern the acquisition and accurate 
production of morphologically complex and morphologically simple words. The 
remainder of the paper is organized as follows; section 2 presents the research 
methodology adopted for our study, section 3 illustrates and discusses the results, 
while section 4 concludes the paper.      
 
 
2. Methodology 

 
In order to investigate our fundamental research question, namely whether 
morphological complexity drives accurate production of morphologically complex 
and morphologically simple words, we designed a multiple-choice picture naming 
task. We created 17 pictures which correspond to 17 pseudowords. 9/17 pseudowords 
were morphologically complex, while 8/17 pseudowords were morphologically 
simple. 3/9 (33,33%) morphologically complex words were phonologically simple, 
i.e. their syllabic structure was simple without any consonant clusters in onset position 
(cf. figures 7-9 below), while 2/8 (25%) of the morphologically simple words were 
phonologically simple (cf. figures 3-4, below). The above are schematized in Table 1. 
 

Table 1: Correlation of the morphophonological aspects of pseudowords 

Pseudowords Morpho-
complex 

Morpho-
simple 

Phonologically simple 33,33% 

3/9  

25% 

2/8 

Phonologically 
complex 

77,77% 

6/9 

75% 

6/8 

 
For each picture/ word type we provided the participants with minimally 2 and 

maximally 6 possible pseudoword choices. To be more specific, 2 choices were given 
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for disyllabic words while 6 choices were given for morphologically complex 
compound and derived words. The maximal size of morphologically complex words 
was six-syllabic. Bisyllabic and three-syllabic words were morphologically simple, 
i.e. they were inflected but not compound or derived, while four-syllabic to six-
syllabic words were morphologically complex. Adding up the picture choices 
participants were exposed to 76 pseudowords in total.    
 Two groups participated in the experiment. One control group consisting of 7 
typically developing (hereafter TD) children ranging in age between 5-6 years and an 
experimental group consisting of 8 children of the same age range diagnosed with 
Specific Language Impairment (hereafter SLI). Pictures 1-9 provide some 
representative examples of the pseudoword cards presented to the participants. 
Pictures 1-4 illustrate morphologically simple bisyllabic and three-syllabic words. 
 
Picture 1 

 

 

a. λάπτα [lá.pta] 1 
b. λαπτά  [la.ptá] 
c. πταλά  [pta.lá] 
d. πτάλα [ptá.la] 
 

Picture 2  

 

 

a. τρέπα [tér.pa]
b. τέρπα [tér.pa] 
                                                            
1 Phonemic transcriptions of the orthographic forms are provided in square brackets and syllable 
boundaries are indicated by dots. 
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c. τρεπά  [tre.pá] 
d. τερπά  [ter.pá] 
 

Picture 3 

 

 

a. πίνειο [pί.ni.o] 
b. πινειό [pi.ni.ό] 
c. πινείο  [pi.nί.o] 
 

Picture 4  

 

 
a. τούτουνι  [tú.tu.ni]
b. τουτουνί [tu.tu.nί] 
c. τουτούνι  [tu.tú.ni] 
 

Pictures 5-9 illustrate examples of four- to six-syllabic morphologically complex 
words  
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Picture 5 

 

 

a. πολύσπιτο  [po.lί.spi.to]    
b. πολυσπίτι   [po.li.spί.ti] 
c. πολυσπίτο   [po.li.spί.to] 
d. πολυσπιτό   [po.li.spi.tό] 
 
 
Picture 6 

 

 

a. τραπεζόμπρελο  [tra.pe.zό.bre.lo] 
b. ομπρελοτραπέζο [o.bre.lo.tra.pé.zo] 
c. τραπεζομπρέλο  [tra.pe.zo.bré.lo] 
d. τραπεζομπρελό  [tra.pe.zo.bre.lό]  
e. ομπρελοτράπεζο  [ο.bre.lo.trá.pe.zo] 
 

Picture 7  

 

a. χειροπίπερο [hi.ro.pί.pe.ρο]  
b. πιπερόχερο  [pi.pe.rό.he.ro] 
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c. χεροπίπερο  [he.ro.pί.pe.ro] 
d. χεροπιπέρι  [he.ro.pi.pé.ri] 
e. πιπεροχέρο  [pi.pe.ro.hé.ro] 
f. πιπεροχερό   [pi.pe.ro.he.rό] 
 

Picture 8 

 

a. ποδορόδο  [po.dho.rό.dho] 
b. ροδάποδο  [ro.dhá.po.dho] 
c. ποδόροδο  [po.dhό.ro.dho] 
d. ροδοπόδι  [ro.dho.pό.dhi] 
e. ποδοροδό  [po.dho.ro.dhό] 
f. ροδόποδο   [ro.dhό.po.dho] 
 

Picture 9 

 

a. ηχοπόδι  [i.ho.pό.dhi] 
b. ηχόποδο  [i.hό.po.dho] 
c. ηχοπόδο  [i.ho.pό.dho] 
d. ποδόηχος  [po.dhό.i.hos] 
e. ηχοποδό  [i.ho.po.dhό] 
f. ποδοήχος   [po.dho.ίhos] 
 
 
3. Results and discussion 
 
The general picture provided by the data is that TD children are more conservative 
regarding naming non-existing objects and producing pseudowords. TD children 
usually make their picture naming choices based on their existing knowledge of the 
target language and not the productive use of phonological principles and word 
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formation mechanisms. SLI children, on the other hand, do not hesitate to experiment 
with novel words. Table 2 illustrates the rates of successful answers of TD and SLI 
children regarding morphologically simple and morphologically complex words. 
More specifically, all pictures corresponding to morphologically simple and 
morphologically complex words were attempted by SLI children. On the other hand, 
TD children failed to make a word choice for 7/8 morphologically simple words and 
7/9 morphologically complex words. The higher rate of successful answers for 
morphologically simple words implies that TD children perceive morphologically 
complex words as such.   

Table 2: Rates of answered word types for SLI and TD children 

Multiple choices  SLI  TD  

Simple words  100% 

8/8  

87,5% 

7/8  

Complex words  100% 

9/9  

77,7% 

7/9  

 

The fact that TD children are more hesitant with respect to the selection of 
different answers is further supported by the fact that in 3/17 pseudoword types 
children make only one choice. 2/3 of these words are morphologically complex. 
These three pseudoword types and their choices are shown in pictures 10-12. Figures 
1-3 exhibit the absolute preference of specific answers for each pseudoword type. For 
picture 10, ‘answer e’, namely ‘κυκλοκινητό’ is selected (figure 1). For picture 11, 
‘answer c’, ‘πουπατσί’ is selected (figure 2), while for picture 11 ‘answer f’, i.e. 
‘αστροπέτρα’, is chosen (figure 3). SLI children make at least 2 choices out of at least 
4 offered for each pseudoword type.  

Picture 10 

 

a. κινητόκυκλος  ‘ci.ni.tό.ci.klos’ 
b. κυκλοκίνητο  ‘ci.klo.cί.ni.to’ 
c. κινητοκύκλος  ‘ci.ni.to.kί.klos’ 
d. κυκλοκινήτο  ‘ci.klo.ci.nί.to’ 
e. κυκλοκινητό  ‘ci.klo.ci.ni.tό’ 
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Figure 1 

 
 
Picture 11 

 

 

a. πουπάτσι  ‘pu.pá.tsi’ 
b. πούπατσι  ‘pú.pa.tsi’ 
c. πουπατσί  ‘pu.pa.tsί’ 
 

Figure 2 

 

 

 

 

 

 

E
100%

ΤD  children

C
100%

ΤD  children
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Picture 12 

 

 

a. αστρόπετρα  ‘a.strό.pe.tra’ d. πετράστερο  ‘pe.trá.ste.ro’  
b. πετράστερι  ‘pe.trá.ste.ri’ e. πετροαστέρι  ‘pe.tro.a.sté.ri’  
c. πετραστέρι   ‘pe.tra.sté.ri’ f. αστροπέτρα  ‘a.stro.pé.tra’  
 

Figure 3 

 

 
The examples discussed above highlight that at the syllabic level of 

morphologically simple and morphologically complex words all cluster types are 
attempted by both TD and SLI children. At the accentual level, TD children show a 
preference for iambic forms for both morphologically simple and morphologically 
complex words, especially when they are purely novel (cf. ‘πουπατσί’ and 
‘κυκλοκινητό’, respectively). However, trochaic forms are preferred for 
morphologically complex words, when at least one of the compound constituents is a 
known word (cf. ‘αστροπέτρα’). This entails that stress assignment is driven by word/ 
vocabulary knowledge. Such data further argue for the claim developed in Tzakosta 
(2004, where more references), namely that Greek is a not clearly trochaic language; 
the preponderance of trochees in child speech is only attributed to child directed 
speech frequency effects. SLI children exhibit an even higher degree of iambic 
preference, as shown in table 2.  

 
 
 
 
 
 

F
100%

ΤD children
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Table 2:. Preference of iambic forms in the answer selections of TD and SLI children 

iambs  SLI  TD  

Simple words  75% 

6/8  

50% 

4/8  

Complex 
words  

37,5% 

3/8  

37,5% 

3/8  

 

From a purely phonological point of view, complex syllables do not function as 
stress attractors. SLI children partly use complex syllables as stress cues in 
morphologically complex words (60%), but TD do not show a clear preference for 
either morphologically simple or morphologically complex words. This is displayed 
in table 3.  

 
Table 3: Complex syllables as stress attractors in morphologically simple  

and morphologically complex words 

Stressed complex 
syllables  

SLI  TD  

Simple words  33,33% 

2/6  

50% 

3/6  

Complex words  60% 

3/5  

40% 

2/5  

 
The above claim is in line with Kula & Tzakosta (2006), Tzakosta (2003a,b, 

2006a,b, 2007b, 2009, 2011, 2012) and Tzakosta & Koufou (2011) who for L1, L2 
and dialectal varieties of Greek, respectively, have shown that syllabic complexity 
does not influence stress assignment. This is expected for a quantity insensitive 
language like Greek. Syllabic complexity would be expected to influence –and does 
influence – quantity sensitive languages like English, German and Dutch. 

The above findings have important implications for language learning and 
language teaching. More specifically, phonological principles of a language, like 
stress placement and syllabic complexity, may operate as triggers for language 
learning, while morphological principles, such as morphological complexity and word 
formation mechanisms may operate as tools for language teaching and vocabulary 
development.  
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4. Conclusions 
 

Aim of this study was to test whether phonological and morphological complexity 
influence word production in the speech of preschool native speakers of Greek with 
typical and atypical development. The data have shown that phonological aspects, 
such as the position of stress and as syllabic complexity, do not systematically 
influence the shape of the produced forms. On the contrary, morphological 
complexity seems to be influential. For this reason, SLI children who have not yet 
acquired morphological principles of their L1 perform worse than typically 
developing children. Such findings have important pedagogical/ didactic implications. 
On the one hand, morphophonological principles of a language can operate as triggers 
for language learning, while morphological principles may operate as tools for 
language teaching and vocabulary development.  
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Abstract 
 
In this paper we investigate the consequences of encoding detailed semasio-syntactic 
information about verbs in a conceptual lexicon such as ‘EKFRASI’, the ontologically 
organized electronic lexicon of Modern Greek (MG) of ILSP/RIC ATHENA. We 
used medical verbs as a case study.  Corpora and the Web provided only frequently 
used structures headed by the verbs in question, therefore questionnaires were used 
for collecting the less frequent ones. The structures retrieved were annotated both 
syntactically and semantically. The overall approach is compared to the FrameNet 
practice. The integration of the semasio-syntactic findings of our research in 
‘EKFRASI’ reveals semantic generalisations that should be encoded both across 
semantic fields and locally as well as the complications of relating syntactic with 
semantic information.  
 
Keywords: conceptual lexicon, lexicographic data collection, medical verbs, 
semasio-syntactic annotation 
 
 
1. Introduction 
 
This paper investigates end-to-end the procedure of populating a conceptually 
organized computational lexicon implemented with the technology of ontologies with 
detailed semasio-syntactic information about verbs. The computational lexicon is 
‘EKFRASI’ that is being developed at ILSP/RIC “Athena” (Markantonatou & 
Alexopoulou 2008). The aforementioned procedure involved the following steps: data 
collection, data annotation, comparison with FrameNet (Baker et al. 1998) and 
encoding in ‘EKFRASI’. The details of the procedure and the issues involved are 
discussed below in the corresponding sections. 
 
 
2. Data collection 
 
‘EKFRASI’ is a conceptually organized lexicon of MG developed by ILSP/RIC 
ATHENA. We decided to work with the verbs of the semantic field ‘medicine’ 
because there were already several ‘medical’ nouns in ‘EKFRASI’ and because we 
hoped that we would encounter only few alternation phenomena —those hopes were 
proven to be totally false, as we will soon explain. 

To update ‘EKFRASI’ with detailed information on verbal properties we paid 
special attention in the procedure of data collection aiming at an empirically solid 
basis for our work. We studied in detail the following “medical” verbs: χειρουργώ (‘to 
operate on’), εγχειρίζω (‘to operate on’), γιατρεύω (‘to cure’ colloquial), θεραπεύω 
(‘to cure’, formal), τραυματίζω (‘to injure’) and εξετάζω (‘to examine’). We drew data 
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from three different sources in our effort to exhaustively list the grammatical contexts 
(“structures” from now on) where these verbs occurred:  

a. The Hellenic National Corpus (HNC)  
b. The Web, and 
c. Purpose tailored questionnaire. 

 
 
2.1 Data from the Hellenic National Corpus (HNC) 
 
The Hellenic National Corpus (http://hnc.ilsp.gr) is a balanced corpus of Modern 
Greek developed by the Institute for Language and Speech Processing that contains 
about 50 million words. HNC is constantly updated. HNC allows for lemma searches 
and returns 2000 sentences at maximum with each search.  

We retrieved about 4900 sentences from the HNC and retained only the sentences 
in which the verb occurred with a sense belonging to the medical semantic field. In 
the case of ‘τραυματίζω’ we retained the meaning ‘to injure’. 

Table 1 presents the number of sentences retrieved from the HNC, the number of 
sentences where the verb is used with its medical sense (MSO), the number of 
sentences containing (morphologically) active forms of the verb in the medical sense 
and the corresponding percentage of MSO and the number of sentences containing 
(morphologically) medio-passive forms of the verb in the medical sense and the 
corresponding percentage of MSO: 
 

Table 1: A picture of the data retrieved from HNC 
Verb Medical sense HNC 

occurre
nces 

Medical 
sense 
occurrence
s 
(MSO) 

Active 
forms 
(medical 
sense) 

% on 
MSO 

Medio-
passive 
forms 
(medical 
sense) 

% on 
MSO 

‘χειρουργώ’ ‘to operate on’ 198 176 62 35% 114 65% 
‘εγχειρίζω’ ‘to operate on’ 62 29 7 24% 22 76% 
‘εξετάζω’ ‘make a medical 

examination’ 
2000 36 36 100% 0 0% 

‘τραυματίζω’ ‘to injure’ 2000 1306 214 16% 1092 84% 
‘γιατρεύω’ ‘to cure’, 

colloquial 
115 44 30 68% 14 32% 

‘θεραπεύω’ ‘to cure’, formal 513 191 88 46% 103 54% 
 
 
2.2 Data from the Web 
 
All the steps described above provided us with a very good overview of the HNC (see 
Table 2): frequencies of structures, relations among structures that could be regarded 
as diathesis alternation phenomena in the sense of Levin (1993) and, what is very 
important, structures that were not encountered in the data from the HNC corpus. 
Being native speakers of Modern Greek, when we were done with the data from HNC 
and had the structures of the verbs enumerated, we realized that HNC returned a 
subset only of the valid structures supported by the verbs in question. We then 
decided to check whether our intuitions were right and if these structures could be 
found in web-retrieved examples. We searched structures supported by the verb 
‘χειρουργώ’ (‘to operate on’) and some of our intuitions were validated (Table 3). 
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2.3 Data from the questionnaire  
 
Still, however, there were more structures that could be found neither in the HNC nor 
in the web. This time, we decided to test our intuitions with a questionnaire that 
contained those additional structures of the verb ‘χειρουργώ’. To this end, we 
developed 5 questionnaires with 2 sentences each, that we distributed to 75 native 
speakers of Greek aged between 14 and 62 years old. We paid a lot of attention to the 
design of the questionnaire, so that it wouldn’t mess up with the speaker’s intuitions. 
Therefore, each speaker was exposed only to two examples, each one featuring a 
different structure. At the same time, the same text was evaluated by more than 5 
speakers. The texts were chosen to make sense on their own, all of them being very 
short narratives. To make sure that the speakers’ reactions would not be biased, we 
gave them no information about the point of the questionnaires. We simply asked the 
subjects to report whatever they made them uneasy about the texts.  

We considered as positive answers the ones that showed that the speaker had no 
comments regarding the usage of χειρουργώ (‘to operate on’). Most of the positive 
answers provided no comment on the texts which they seemed to consider 
unproblematic. There were also answers that commented on the punctuation and the 
appropriateness of the linguistic style used-- for instance, (2) is a comment for (1).  
 

(1) “Είμαι ψόφιος. Το πρωί χειρούργησα ένα στομάχι για καρκίνο. Μετά καπάκι 
ένα άλλο στομάχι για έλκος. Οχτώ ώρες χειρουργείο στη σειρά. 
Νυστάζω!!” 
“I am knackered. I operated on a stomach for cancer in the morning and, 
then, without a break, on another stomach for ulcer. I was working for eight 
hours, non stop. I am sleepy!!” 

  
(2) “Μιλάει πολύ ωμά και άψυχα για πολύ σημαντικές διαδικασίες” 

“He speaks very roughly and uncompassionately for very important 
procedures” 

 
Negative answers showed clearly that the speakers rejected the structure of 

χειρουργώ (‘to operate on’) that existed in the sentence and, nearly always, they 
proposed an alternative structure. For instance, (3b) is a comment to (3a) 
 

(3a) Το γόνατο του Καραγκούνη χειρουργήθηκε για μηνίσκο από τον 
Παπανικολάου  

         the knee-SUBJ Karagkounis-GEN was operated-3SG for-P meniscus-NP 
by-P the Papanikolaou-NP 

(3b) “Η ορθή σύνταξη θα ήταν «ο Καραγκούνης χειρουργήθηκε στο γόνατο για 
μηνίσκο από τον Παπανικολάου»”  
“The right syntax should be “Karagkounis was operated on the knee for 
meniscus by Papanikolaou”.  

 
 
2.4 Conclusions 
 
Contemporary lexicography collects information almost exclusively from corpora 
because (i) they provide natural uses as opposed to the intuitive linguistic data which 
are considered to be hastily (Gries 2013, Schütze 2011) and (ii) they allow for 
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quantitative studies. However, corpora and the Web return the most frequent usages. 
There are two remarks to be made here: (i) it has been shown that people look up the 
rare usages of words, that is precisely the usages that are not likely to be found in 
corpora and the Web (De Schryver et al. 2006) and (ii) different linguistic styles and 
discourse environments promote the usage of different structures. So, for instance, the 
texts that received negative evaluation on a style appropriateness basis were not 
actually rejected by all the speakers, in fact, only 40% of the subjects objected to their 
use and again, the objection was on stylistic issues rather than on grammaticality. The 
speakers who accepted them considered that there were linguistic contexts, for 
instance the everyday medical jargon, where such texts would be normal.  

In a nutshell, in our study, intuition was proven to be an irreplaceable source of 
lexicographic data: for the subcatecorization structures of χειρουργώ (‘to operate on’) 
HNC returned 5 structures for the active form of the verb and 8 for the passive, 
internet 5 active:1 passive structures and the questionnaires 6 acitve:4 passive 
structures.  
 
 
3. Annotation 
 
Next, we defined a notation for a semasio-syntactic tagging of the structures we 
collected. With the semantic annotation we defined the participants of the event 
described by each verb, and with the syntactic annotation we described the syntactic 
environment of the verb in a way that made clear how each thematic role was 
represented in syntax. 
 
 
3.1 Semantic annotation 
 
We drew on Fillmore’s Semantic Cases (1968) and Dowty’s Proto-Roles (1991) in 
order to deal with the thematic roles we identified in the structures we annotated. As 
regards the arguments of a verb that are expressed with a PP, we followed Wechsler’s 
claim (1995) that prepositions have their own semantics that is combined with the 
verbal sense. We think that this approach could enforce the development of an 
hierarchy of meanings. For example in (4) the proposition on, according to Wechsler, 
denotes a location.  

 
(4) Ο Αλεξούδης [πάσχων] χειρουργήθηκε στο γόνατο [σημείο] από τον 

Αργύρη Μήτσου [δράστης] 
Alexoudis-Subj [patient] was operated-3SG on the knee-PP [bodypart] by 
Argyris Mitsou-PP [agent] 
‘Alexoudis was operated on the knee by Argyris Mitsou’ 

 
 
3.2 Syntactic annotation 
 
We added a layer of syntactic annotation to the already semantically annotated 
sentences. For every syntactic constituent of the verb, we declared its grammatical 
function and its correspondent thematic role. (5) represents a semantically annotated 
sentence and (6) the syntactic annotation of the same sentence. 
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(5) [ΕΥ: αυτή = [δράστης]] θεραπεύει ασθενείς [πάσχων] από χολέρα 
[πάθηση]... 
She [agent] cures patients [patient] from cholera [illness] 

 
(6)   ΟΦον [δράστης]  + Ρήμα + ΟΦαιτ [πάσχων] +ΠΦ [πάθηση]... 

NPnom [agent] + Verb + NPacc [patient] + PP [illness] 
 
 
4. The outcomes of the annotation  
 
The semasio-syntactic annotation of the data provided us with a very clear picture of 
the different sub-categorization frames supported by each verb. Below, Table 2 
presents the structures of the verb χειρουργώ (‘to operate on’) as they emerged from 
the annotated HNC data and their frequency of occurrence, Table 3 the structures of 
the verb in the examples retrieved from the Web and Table 4 the structures in the 
questionnaires. In all the three tables, in the data of the column ‘Usage example’ the 
structure supported by the verb is italicized and in the data of the column “English 
gloss’ only the italicized structure is glossed. What emerges is that the ‘operation 
event’ is mainly described with the Agent and the Patient and much less with the 
addition of the afflicted Body part and Illness. The syntactic realization of these four 
roles leads to a large number of alternative subcategorization frames. As is seems 
there are other phenomena at play, for example the interaction of ethical genitive with 
inalienable possession. Χειρουργώ (‘to operate on’) requires as an object the Entity 
that suffers rather than the Body Part that suffers. So, the simplest structure with the 
Entity in a dominant syntactic position is the most common one. 
 

Table 2: Structures of χειρουργώ (‘to operate on’) in the HNC 
Structures in the 

HNC 
% HNC Usage example English gloss 

Subj-Agent Verb Obj-
Patient 

66,2% (41/62) Στην καριέρα μου, 
έτυχε παλιά να 
χειρουργήσω μερικούς 
από τους πιο στενούς 
μου φίλους 

 to operate-1SG on-P 
some-ADJ of-P my-
GEN closest-ADJ 
friends-NP 

Subj-Agent Verb 27,4% (17/62) Ενώ αυτός που 
χειρουργεί δεν μπορεί 
να χειρουργεί εν τη 
απουσία του… 

he-SUBJ can’t operate-
3SG 

Subj-Agent Verb [Obj- 
Bodypart +POSS-
Patient] 

3,2% (2/62) Ο ίδιος  είχε 
χειρουργήσει τη μύτη 
του Φρόιντ δύο 
φορές… 

the same one-SUBJ 
had operated-3SG on-P 
the-nose-NP the-Freud-
GEN 

Subj-Agent Verb Obj-
Bodypart 

1,6% (1/62) …με το γενικό 
χειρουργό στο 
Νοσοκομείο 
Καρπενησίου που 
χειρουργεί μόνο 
σκωληκοειδίτιδα. 

operates-3SG on-P 
appendix-NP  

Subj-Agent Verb Obj-
Patient  για-PP-Illness 

1,6% (1/62) Ένα παιδάκι που 
χειρουργούμε για 
συγγενή 
καρδιοπάθειa… 

a little-ADJ child-NP 
we-SUBJ operate-1PL 
on-P for-P heart 
disease-NP 
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Table 3: Additional structures of χειρουργώ (‘to operate on’) in the Web 
Structures in the Web Usage example English gloss 

Subj-Agent Verb Obj-Patient 
σε-PP-Bodypart 

…προκειμένου να συναντήσει 
τον γιατρό που τον χειρούργησε 
στο γόνατο 

him-OBJ operated-3SG on-P the 
knee-NP 

Subj-Agent Verb Obj-Patient 
[για-PP-Illness+ POSS- 
Bodypart] 

…ο γιατρός που τον χειρούργησε 
για καρκίνο του παχέος εντέρου 
φέρεται να λέει ότι του έχουν 
μείνει μόνο δύο χρόνια ζωής. 

the doctor-SUBJ him-OBJ 
operated-3SG for-P cancer-NP  
lower intestine-GEN  

Subj-Agent Dative-Patient Verb 
Obj-Bodypart 

…εξετάστηκε εκ νέου από τον 
γιατρό που του χειρούργησε το 
αριστερό γόνατο. 

the doctor-SUBJ for him-DAT 
operated-3SG on-P the left-ADJ 
knee-NP  

Subj-Agent Verb Obj-Illness Υπάρχει μια ομάδα 
εξειδικευμένων χειρουργών που 
μπορεί να χειρουργήσει όγκους 
στον εγκέφαλο 

operate-3SG on-P brain tumors-
NP  

Subj-Agent Verb [Obj-Illness 
+POSS-Patient] 

Ποιος χειρούργησε το λίπωμα 
της Mενεγάκη; 
 

Who-SUBJ operated-3SG on-P 
the lipoma-NP of-P Menegaki-
NP? 

 
Table 4: More structures of χειρουργώ (‘to operate on’) in the Questionnaire 

Structures in the 
Questionnaire 

% Usage example English gloss 

Subj-Agent Verb Obj-
Patient σε-PP- 
Bodypart για-PP-
Illness 

100% (15/15) … ένα παιδάκι που 
χειρουργούμε στον 
εγκέφαλο για καρκίνο 
μένει στην εντατική 
μία εβδομάδα… 

we-SUBJ operate-1PL 
on-P the brain-NP a 
little child-OBJ for-P 
cancer-NP  

Subj-Agent Verb Obj-
Patient [για-PP-Illness 
+ σε-PP- Bodypart] 

100% (15/15) ...οι ασθενείς τους 
οποίους χειρουργούμε 
για καρκίνο στον 
πνεύμονα μένουν στην 
απομόνωση 
τουλάχιστον μία 
εβδομάδα… 

the patients-OBJ whom 
we-SUBJ operate-1PL 
for-P cancer-NP in-P 
the lung-NP 

Subj-Agent Dative-
Patient Verb Obj- 
Bodypart για-PP-
Illness 
 

93% (14/15) …τον γιατρό που όταν 
ήμουν στη 
Θεσσαλονίκη μου είχε 
χειρουργήσει το στομάχι 
για έλκος 

the doctor-SUBJ for 
me-DAT had operated-
3SG on-P the stomach-
NP for-P ulcer-NP  

Subj-Agent Dative-
Entity Verb Obj-Illness 

100% (15/15) …της χειρούργησε το 
κάταγμα ο 
Νικολακάκης 

for her-DAT had 
operated-3SG on-P the 
fracture-NP the-
Nikolakakis-SUBJ 

Subj-Agent Verb Obj- 
Bodypart για-PP-
Illness 

93% (14/15) …χειρούργησα το 
στομάχι για καρκίνο 

operated-1SG on-P the 
stomach-NP for-P 
cancer-NP 

Subj-Agent Verb [Obj- 
Bodypart +POSS- 
Patient] για-PP-Illness 

93% (14/15) …χειρούργησε το μάτι 
του Ωνάση για 
καταρράκτη 

operated-3SG on-P the 
eye-NP the Onasis-
GEN for-P cataract-
NP.  

 
 
4.1 The event of a medical operation 
 
Having presented in detail the semasio-syntactic behavior of the two verbs used for 
‘operate on’ in Modern Greek, we would like to compare our results with the event of 
medical operation of FrameNet.  



[  1780  ]

1 1 t h  I n t e r n a t I o n a l  C o n f e r e n C e  o n  G r e e k  l I n G u I s t I C s

The general medical interaction scenario given is FrameNet is (7): 
(https://framenet2.icsi.berkeley.edu/fnReports/data/frameIndex.xml?frame=Medical_i
nteraction_scenario) while no specific scenario for the verb “operate on” is given.  
 

(7) A Patient interacts with one or more Medics (doctors, nurses, and/or EMTs 
with a responsibility for the Patient's health) so that the Medics can determine 
the health status of the Patient and maintain or restore the Patient's health as 
necessary. 
Usually, the Patient has an Affliction, a medical problem that motivates or 
necessitates their coming into the care of a Medic. At a minimum, the Patient 
has a single interaction with a Medic, but usually the Patient has a relationship 
with the Medic or group of medical professionals who either have responsibility 
for helping them with their specific Affliction or for their health in general. 
Medical interactions normally take place at a Medical_center (a hospital or 
doctor's office), but in cases where the Patient suffers a sudden catastrophic 
Affliction, the Patient may be taken into the care of EMTs, who act as their 
Medic until reaching a medical center.  
In some cases, the Body_system that has a problem is mentioned in place of the 
Affliction. 

 
The event of a medical operation as it emerged from the study of our data is (8): 

 
(8) An agent (volitional) operates on a patient (an entity) on some part of the 

entity’s body because of some illness in some specified manner at some 
specified place and time. 

 
Following FrameNet’s practice we have highlighted the concrete and abstract 

entities that have been encountered in the Greek medical operation event. It is easy to 
see that there are some basic differences in the two strategies, namely FrameNet’s and 
ours, of naming participants in an event. FrameNet consistently names participants 
with respect to their role in the particular event, so it has used labels like ‘medics’ and 
‘patient’, the latter with the every day sense rather than the linguistic one. 

We have adopted a more abstract notion of thematic roles than the FrameNet. For 
example, in FrameNet, the Patient is a sick man. In our case a Patient is an entity who 
is affected by somebody or something, very much in the spirit of Dowty’s approach. 
An interesting issue emerging from the work so far is which strategy of labeling event 
participants is preferable or how the results of different labeling strategies can be 
merged. Although this is an issue of further research (for one thing, we need to study 
more event types of Modern Greek), a preliminary remark is that generalizations on 
FrameNet’s semantic annotations can not be easily drawn as they stand therefore, 
generalizations on Frames are difficult to be defined. This is why we preferred to take 
advantage of a more abstract semantic role labeling system, such as the one of Dowty 
(1991). 
 
 
5. ‘EKFRASI’: a conceptually organized lexicon  
 
The lexicon ‘EKFRASI’ was developed by ILSP, using the Protégé ontology-editing 
tool (available from: http://protege.stanford.edu/download/download.html). Onto-
logies were selected because they allow for the definition of relationships among the 
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words that are often only implicit in a printed lexicon (Gangemi et al. 2003). Words in 
‘EKFRASI’ are organized according to their conceptual relations. In addition to the 
conceptual organization of words, morphosyntactic information is given and the 
lexical relationships between the words are described. 

The inspiration for the development of ‘EKFRASI’ was drawn from Onomasticon 
or Antilexicon by Theologos Vostantzoglou. Onomasticon was first published in 1948 
and was republished in 1962. In 1998 the second edition was reprinted along with an 
appendix of pictures. What differentiates Antilexicon from the other lexica of Modern 
Greek is that it is conceptually organized following the model of Roget’s Thesaurus 
(Hüllen 2004); the lexicon is divided in thematic fields and in every field the words 
are organised in sets of synonyms that are reminiscent of the WordNet synsets 
(Fellbaum 1998). The novelty of Onomasticon in comparison with Roget’s Thesaurus 
is that it provides basic syntactic information about the verbs (Markantonatou & 
Fotopoulou 2007). Even though Onomasticon is one of a kind for Modern Greek, its 
language material reflects the use of the language in the 1960’s, since it hasn’t been 
edited since 1962 (Trapalis et al. 2005). Given the fact that it is still in frequent use by 
people who write in Greek, there is the necessity for the renovation of its content. 
 
 
5.1 The ontology of ‘EKFRASI’  
 
The ontology of ‘EKFRASI’ is based on the Saussurian distinction between the 
SIGNIFIER and the SIGNIFIED (Pic. 1). SIGNIFIER represents the morphological, 
syntactic and functional nature of words. SIGNIFIED represents the meaning of the 
words. Words are instances of the SIGNIFIER and the meanings of the words are 
instances of the SIGNIFIED (Alexopoulou et al., 2007). The SIGNIFIED is 
structured with the relationship IS ABOUT which is not an inheritance relation and 
the SIGNIFIER is built upon the relationship IS A because it involves entities of the 
real world and not meanings. 

 
Picture 1: The core ontology of ‘EKFRASI’ 

 
 
 
5.2 Why an ontology? 
 
As already said, ontologies were chosen to encode lexical information in ‘EKFRASI’ 
because they allow for declaring relations among meanings and word-forms that 
otherwise can not be related in a typical lexicon. In the example below (Pic. 2) the 
meaning εγχείριση (‘operation’) is the hub to which everything else is connected. 
Different relations are used to connect meanings among them. This way we can relate 
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εγχείριση (‘operation’) with φακελάκι (‘illegal payment to a doctor’) which is not 
possible in any other kind of lexicon. 
 

 

 
 
 
5.3 The encoding of alternative subcategorization frames in ‘EKFRASI’ 
 
The grammatical annotation of the examples retrieved from the HNC provided us 
with a clear picture of the subcategorization frames supported by each verb. Based on 
the initial decisions made for the development of ‘EKFRASI’ every alternative 
structure is considered to define a new lemma. For example the structures of 
χειρουργώ (‘operate on’) ‘somebody operates-on someone’ and ‘somebody operates-
on someone on a body part’ were encoded as synonyms, which are instances of the 
class VERB, which inherits from the class PART OF SPEECH, which is a sub-class 
of the SIGNIFIED.  

Every verb meaning that was encountered in the annotated examples was encoded 
as an instance of a sub-class of ABOUT X. Next, the verb forms coupled with valency 
information were encoded as instances of the VERB sub-class of the super-class 
STRUCTURE and were related with the corresponding meanings (that instantiated 
the class ABOUT X) with the property instantiates. The phrase structures of the 
arguments of verbs of different valencies are declared in the names of the relevant 
sub-classes of STRUCTURE. In the description of these subclasses the properties has 
argument 1, has argument 2 … has argument 5 allow for a detailed description of the 
corresponding verbal arguments.  In Pic. 3 we present the encoding of four different 
subcategorization frames supported by χειρουργώ (‘to operate on’). Each of (8)-(11) 
represent a different subcategorization frame and a corresponding example (only the 
italicized frames which represent the verb and its arguments are glossed): 
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(8)  VERB WITH ONE ARGUMENT: Subject NP 
Έχουμε τρεις νευροχειρουργούς, οι οποίοι κάθονται γιατί δεν έχουν εργαλεία 
να χειρουργήσουν. 
[to operate-3SG] 

 
(9)  VERB WITH MANY ARGUMENTS: 2 ARGUMENTS: Subject NP, Object 

NP 
Χειρουργεί ασθενείς δώδεκα ώρες τη μέρα. 
[operates-3SG patients-NP] 

 
(10) VERB WITH MANY ARGUMENTS: 3 ARGUMENTS Subject NP, Object 

NP, PP 
Το πρωί χειρούργησα ένα στομάχι για καρκίνο 
[operated-1SG a stomach-NP for cancer-PP] 

 
(11) VERB WITH MANY ARGUMENTS: 4 ARGUMENTS Subject NP, Object 

NP, PP, PP 
Ένα παιδάκι που χειρουργούμε στον εγκέφαλο για καρκίνο μένει στην Εντατική 
μια εβδομάδα. 
[operate-1PL a little child-NP on the brain-PP for cancer-PP] 

 
Picture 3: Alternative subcategorizations in ‘EKFRASI’ 

 
 
 
5.4 The encoding of thematic roles in ‘EKFRASI’ 
 
We took advantage of the fact that thematic roles are part of the language and they too 
are words of the lexicon related to a meaning. So, we encoded the meanings of the 
words “agent”, “patient” etc as instances of the class ABOUT SEMANTIC ROLES 
which is a sub-class of the class ABOUT LINGUISTICS, which is a sub-class of the 
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super class ABOUT LANGUAGE. Each thematic role meaning was then related with 
the appropriate argument of the verb with the relation has the semantic role. In Pic. 4, 
we present the encoding of the thematic roles for one of the most frequent of the 
active χειρουργώ (‘to operate on’) structures. 

 
Picture 4: Thematic role encoding 

 
 
 
6. Conclusions 
 
This study has shed some light in the particulars of the procedure of developing a 
conceptually organized computational lexicon of MG that encodes detailed semantic 
and syntactic information. Our work challenges the belief that corpora and only 
corpora should be used for lexicographic purposes; one should always check corpora 
whether they provide only the frequently used structures. Data collection with 
questionnaires can not be ruled out as a valid method, especially when only modestly 
sized corpora are available for a language.  

As expected, our study showed that different annotation strategies yield different 
results. Here emerges the need of an annotation scheme for MG that would be aligned 
with international lexicographic efforts. In our future work, we will evaluate the 
annotation system we have developed against more data in order to examine the 
possibility of establishing a systematic relationship with FrameNet’s annotation 
system. 

Ontologies were well chosen as an encoding framework of the conceptually 
organised lexicon because they can accommodate all necessary concepts and 
terminology in a principled way. The precise organisation of Ekfrasis, however, 
seems to be sensitive to each new semantic field. Although some generalisations are 
already evident and have been accommodated to the design of Ekfrasis, we expect 

SIGNIFIED SIGNIFIER 

ABOUT 
LANGUAGE ABOUT HEALTH 

ABOUT 
LINGUISTICS 

δράστης 
(agent) 

πάσχων  
(patient 

ABOUT 
MEDICINE 

χειρουργώ 
(operate on) 

POS 

VERB 

χειρουργώ 
(operate on) 

[ΟΦ1 ,ΟΦ2] 

has the semantic role 

has gloss 

THING 

ABOUT 
SEMANTIC 
ROLES 
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that a lot will be learned from the study and encoding of a larger number of diverse 
semantic fields.  
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Abstract  
 
The aim of the present paper is to discuss the findings of a research study focusing on 
the literacy skills of Greek elementary school 6th grade pupils, comparing the pupils’ 
performance in narrative, descriptive and argumentative genre before the current 
language teaching material was introduced, one year after its implementation, and six 
years after its implementation. An effort was also made to explore whether the pupils’ 
skills are influenced by social background, and teachers’ practices regarding written 
discourse production. The research participants come from 10 public elementary 
schools. The findings of the study indicate that, already after the first year, the pupils’ 
literacy skills display a remarkable improvement, which is even further increased after 
six years. The improvement is differentiated for each genre. It also suggests that their 
skills relate to their social background, and current teachers’ practices. However, 
despite a general enhancement, we observed that the pupils of the sample overall 
display a mediocre performance.   
 
Λέξεις-κλειδιά: γραμματισμός, αφηγηματικό, περιγραφικό, επιχειρηματολογικό 
είδος κειμένου, κειμενικές δεξιότητες, διδακτικά εγχειρίδια για το μάθημα της 
Γλώσσας, αξιολόγηση γραπτού λόγου, δημοτικό σχολείο 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Οι τελευταίες τρεις δεκαετίες φέρνουν διεθνώς στο κέντρο της γλωσσικής 
διδασκαλίας την έννοια του γραμματισμού (literacy), μιας κοινωνικής πρακτικής που 
επαναπροσδιορίζεται κάθε φορά σε σχέση με το κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον 
στο οποίο λαμβάνει χώρα και αφορά την ικανότητα του ατόμου να κατανοεί, να 
ερμηνεύει, να αντιμετωπίζει κριτικά και να παράγει όλα τα είδη λόγου και κειμένου 
που είναι απαραίτητα για την κοινωνία στην οποία ζει και γενικά να ελέγχει τη ζωή 
και το περιβάλλον του μέσω του γραπτού λόγου (Barton, Hamilton & Ivanic 2000).  

Η προβληματική που αναπτύχθηκε γύρω από την έννοια του γραμματισμού 
δημιούργησε και το πλαίσιο αρχών της ονομαζόμενης παιδαγωγικής του 
γραμματισμού (literacy pedagogy) (see Sydney school, i.e. Johns 2002, Macken et al. 
1989). Σύμφωνα με αυτήν, ως βασική μονάδα προσδιορισμού του γραμματισμού 
αναγνωρίζεται το κειμενικό είδος (genre), όπως αυτό διαμορφώνεται από την 
εκάστοτε κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα. Θεωρείται ότι η εξοικείωση των 
μαθητών με αυθεντικά κείμενα που ανήκουν σε διαφορετικά κειμενικά είδη (π.χ. 

                                                 
1 Η έρευνα χρηματοδοτείται από το ερευνητικό Πρόγραμμα βασικής έρευνας Κ. Καραθεοδωρή (2010-
2013), με τίτλο «Η αποτελεσματικότητα των νέων εγχειριδίων για το γλωσσικό μάθημα του δημοτικού 
σχολείου αναφορικά με τις δεξιότητες γραμματισμού των μαθητών». Πανεπιστήμιο Πατρών. Επιτροπή 
ερευνών. Ειδικός λογαριασμός κονδυλίων έρευνας. Έργο D157.  
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1786-1802. Rhodes: University of the Aegean.
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αφηγηματικά, περιγραφικά, επιχειρηματολογικά), τα οποία είναι συνυφασμένα με την 
πολιτισμική διάσταση της γλώσσας, καθώς και η γνώση των συμβάσεων σύνταξής 
τους δίνουν σε αυτούς τη δυνατότητα να συμμετέχουν στις κοινωνικές διαδικασίες 
και έτσι να λειτουργούν αποτελεσματικά στις όποιες περιστάσεις επικοινωνίας 
(Collins & Blot 2003, Baynham, 1995). Ορίζεται ως κύριο μέσο του σχολικού 
γραμματισμού (Macken et al. 1989) η επεξεργασία και παραγωγή των γραπτών 
κυρίως κειμενικών ειδών που θεωρούνται σημαντικά για τον προσδιορισμό και τη 
μετάδοση της γνώσης σε ποικίλους τομείς, με σκοπό την ανάπτυξη κριτικής 
γλωσσικής επίγνωσης (critical language awareness) (Fairclough 1992). Συνιστάται η 
πρόβλεψη επικοινωνιακών και αλληλεπιδραστικών δραστηριοτήτων (μαθητών και 
εκπαιδευτικού και των μαθητών μεταξύ τους) με πρακτικές που προωθούν τη 
συνειδητοποίηση των κειμενικών ιδιαιτεροτήτων, καθώς και η διάθεση χρόνου για 
την επεξεργασία του γραπτού λόγου των μαθητών από τους ίδιους.  

Τις τρεις τελευταίες δεκαετίες έχουν ήδη εφαρμοστεί διεθνώς ανάλογα 
προγράμματα εκπαίδευσης, με αξιοσημείωτη επιτυχία (Cope & Kalantzis 1993, 
Richards & Renandya 2002). Στην Ελλάδα προβλήθηκαν, ως εντασσόμενα σ’ αυτό 
το πλαίσιο, όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, το ισχύον Πρόγραμμα 
Σπουδών της Ελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό Σχολείο (ΥΠΕΠΘ / Π.Ι. 2003) και 
τα ισχύοντα εγχειρίδια, καθώς και τα βιβλία δασκάλου, για το γλωσσικό μάθημα 
(ΥΠΕΠΘ / Π.Ι. 2006α, 2006β).  

Πριν από την εφαρμογή αυτών των υλικών είχαν πραγματοποιηθεί αρκετές 
έρευνες (Fterniati & Spinthourakis 2004, Κουκουρίκου et al. τελ. προσπ. 25/11/2011, 
Κωστούλη 1997, 1998, Παπούλια-Τζελέπη 2000α, 2000β, 2001, Παπούλια & 
Μπλέκα 2000, Papoulia-Tzelepi & Spinthourakis 2000), που αφορούσαν όχι μόνο το 
προηγούμενο διδακτικό υλικό, αλλά γενικότερα την ποιότητα της διδασκαλίας της 
γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση και τι αποκάλυπτε για αυτήν η παραγωγή 
γραπτού λόγου των μαθητών. Σε αυτές προβάλλονταν τόσο τα κοινά προβλήματα που 
αντιμετώπιζαν τα παιδιά διαφορετικών κοινωνικών ομάδων κατά την παραγωγή 
γραπτού κειμένου, όσο και οι κοινωνικά προσδιοριζόμενες διαφορές στη χρήση της 
γλώσσας.  

Κατά την ανάλυση των αποτελεσμάτων καταδεικνυόταν ότι η βαθμολογία των 
κειμενικών επιδόσεων του μεγαλύτερου ποσοστού των μαθητών συγκεντρωνόταν 
στις μεσαίες και στις χαμηλές κυρίως κατηγορίες και ότι η επιτυχία τους σχετιζόταν 
άμεσα με την κοινωνικομορφωτική καταγωγή τους. Τα παραπάνω αποτελέσματα 
αποδίδονταν στη φύση του διδακτικού υλικού −βασισμένου στη δομική προσέγγιση 
στη διδασκαλία της γλώσσας (structural approach) (Galisson, 1980)− και τις 
συνακόλουθες διδακτικές πρακτικές, με ιδιαίτερη μνεία στην έλλειψη επαρκούς 
κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών. Τα συγκεκριμένα αποτελέσματα 
αποδόθηκαν επίσης (Kostouli 2002, Papoulia-Tzelepi & Spinthourakis 2000), στην 
αντίληψη που κυριαρχούσε για τη διδασκαλία του γραπτού λόγου και στις 
συνακόλουθες διδακτικές πρακτικές. Όπως υποστηρίζεται, αγνοούνταν η παραγωγή 
γραπτού λόγου στο σχολείο ως δυναμική γνωστική διαδικασία. Δηλαδή ως 
διαδικασία που συμπεριλαμβάνει επεξεργασία διαφόρων εκδοχών του κειμένου πριν 
από το στάδιο της τελικής παραγωγής μέσα σε συνθήκες αλληλεπίδρασης, 
λαμβάνοντας υπόψη τους επικοινωνιακούς σκοπούς και τους αποδέκτες στους 
οποίους απευθύνεται. Σύμφωνα με τις παραπάνω έρευνες, οι πρακτικές για το γραπτό 
λόγο εξαντλούνταν στην παραγωγή κειμένου στο μέγιστο διάστημα των δεκαπέντε 
λεπτών, χωρίς προσχεδιασμό ή μετέπειτα επεξεργασία και χωρίς εφαρμογή τεχνικών 
αυτοαξιολόγησης και συλλογικής αξιολόγησης ή δινόταν ως εργασία για το σπίτι.  
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Από το ισχύον αναλυτικό πρόγραμμα και το διδακτικό υλικό για το μάθημα της 
Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, που προέκυψαν μετά από τις παραπάνω 
έρευνες, φαίνεται να προωθούνται επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές δραστηριό-
τητες, καθώς και διάθεση χρόνου για την παραγωγή και επεξεργασία του γραπτού 
λόγου, των μαθητών (Φτερνιάτη 2007, 2008, 2010). Ωστόσο, οι έρευνες που έχουν 
γίνει μέχρι στιγμής για την αξιολόγηση των υλικών αυτών, αναφορικά με τη 
δυνατότητα επίτευξης των προβαλλόμενων στόχων, είναι επικεντρωμένες στο 
διδακτικό υλικό (βλ. ενδεικτικά Καψάλης & Κατσίκης 2007, Ντίνας & Ξανθόπουλος 
2007, Φτερνιάτη 2007, 2008, 2010). Σε αυτές διχάζονται οι απόψεις σχετικά με το 
βαθμό ευθυγράμμισης των θεωρητικών και πρακτικών επιλογών του ισχύοντος 
διδακτικού υλικού με τις σύγχρονες αρχές της διδακτικής των ζωντανών γλωσσών.  

Λόγω των παραπάνω, κρίθηκε απαραίτητη μια έρευνα που δεν θα επικεντρώνεται 
στο διδακτικό υλικό, αλλά  θα αξιολογεί τα αποτελέσματα της εφαρμογής του 
συγκεκριμένου υλικού, και των διδακτικών πρακτικών που χρησιμοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί για την εφαρμογή του, ως προς το επίπεδο δεξιοτήτων γραμματισμού 
των μαθητών, όπως αυτές ανιχνεύονται στην ίδια τη γλωσσική παραγωγή των 
μαθητών. Τα συμπεράσματα μιας τέτοιας έρευνας θα μπορούσαν να δώσουν ενδείξεις 
για το κατά πόσο είναι αποτελεσματική η πρακτική του γλωσσικού μαθήματος στο 
ελληνικό δημοτικό σχολείο σήμερα, αναφορικά με τη διεύρυνση των δεξιοτήτων 
γραμματισμού των μαθητών. 

 
 

2. Μεθοδολογία 
 

2.1 Σκοπός και σχεδιασμός της έρευνας2 
 

Στόχο της συγκεκριμένης έρευνας αποτελεί η εξέταση των δεξιοτήτων γραμματισμού 
μαθητών στο τέλος της Α/θμιας εκπαίδευσης, κατά την παραγωγή βασικών 
κειμενικών ειδών (αφηγηματικό, περιγραφικό, επιχειρηματολογικό), πριν την 
εφαρμογή του ισχύοντος διδακτικού υλικού (pre test, 2006), ένα χρόνο μετά  την 
εφαρμογή του στους ίδιους μαθητές (post test, 2007) και έξι χρόνια μετά την 
εφαρμογή του (2012). Επίσης αποσκοπεί να αναδείξει αν υπάρχουν διαφορές στο 
επίπεδο των δεξιοτήτων κατά τις τρεις αυτές φάσεις3.  

Παράλληλα, διερευνάται αν και σε ποιο βαθμό οι επιδόσεις των μαθητών 
επηρεάζονται από την κοινωνικομορφωτική καταγωγή, καθώς και αν σχετίζονται με 
τις διδακτικές πρακτικές που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά την 
παραγωγή γραπτού λόγου των μαθητών. 

Η έρευνα διήρκεσε συνολικά έξι χρόνια (2006-2012), έτσι ώστε να έχει 
ολοκληρώσει τον κύκλο του δημοτικού σχολείου μια ολόκληρη γενιά μαθητών, που 
θα έχει διδαχτεί από την Α΄ τάξη το ισχύον διδακτικό υλικό, ξεκινώντας από το 2006, 
χρονιά που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά.  

                                                 
2 Ευχαριστούμε πολύ τον Καθηγητή του ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Πατρών Γιάννη Κατσίλλη για την 
πολύτιμη βοήθειά του στον σχεδιασμό της μεθοδολογίας αυτής της έρευνας. 
3 Έχουν ήδη ανακοινωθεί αναλυτικότερα αποτελέσματα, σχετικά με τις αφηγηματικές δεξιότητες των 
μαθητών για την 1η και την 6η χρονιά και για τη σύγκριση μεταξύ τους (Fterniati 2012-13, Φτερνιάτη 
υπό έκδοση 1, υπό έκδοση 2). 
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2.2 Δείγμα και εργαλεία συλλογής δεδομένων 
 
Η επιλογή του δείγματος βασίζεται στη στρωματοποιημένη τυχαία δειγματοληψία 
(stratified random sampling) (Robson 2007: 310), καθώς το δείγμα συνελέγη με 
τρόπο, ώστε να υπάρχει διαστρωμάτωση ως προς το κοινωνικό επίπεδο των 
μαθητών/τριών, ανάλογα με την περιοχή στην οποία λειτουργεί το σχολείο που 
φοιτούν.  

Προέρχεται από την ΣΤ΄ τάξη δέκα δημόσιων δημοτικών σχολείων του νομού 
Αχαΐας, τα οποία διαφοροποιούνται ως προς το κοινωνικομορφωτικό επίπεδο της 
περιοχής στην οποία λειτουργούν: εύπορες αστικές συνοικίες, υποβαθμισμένες 
περιαστικές, εύπορη πεδινή αγροτική κωμόπολη (ημιαστική περιοχή) και φτωχές 
ορεινές αγροτικές περιοχές.  

Το δείγμα αποτέλεσαν, την πρώτη χρονιά 151 μαθητές (78 αγόρια και 73 
κορίτσια) και την έκτη χρονιά 142 μαθητές (73 κορίτσια και 69 αγόρια). 

Την πρώτη χρονιά έγινε pre-test, πριν την πρώτη εφαρμογή του ισχύοντος υλικού 
τον Οκτώβριο, και post-test τον Ιούνιο της σχολικής χρονιάς 2006-2007 στους ίδιους 
μαθητές. Από τότε κάθε Ιούνιο γινόταν εξέταση επί 6 χρόνια στους μαθητές που 
τελείωναν κάθε φορά το δημοτικό των ίδιων σχολείων, αλλά εδώ θα παρουσιαστούν 
τα αποτελέσματα μόνο της 1ης χρονιάς, pre και post –test, και της 6ης και η σύγκριση 
μεταξύ των τριών φάσεων. 

Χρησιμοποιήθηκαν 2 ερωτηματολόγια και το τεστ της IEA, της Διεθνούς εταιρείας 
εκπαιδευτικής αξιολόγησης (International Association for the Evaluation of 
Educational Achievement, τελ. προσπ. 13/4/2010), το οποίο προσαρμόστηκε στην 
ελληνική γλώσσα και στην ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα. Από το τεστ της 
ΙΕΑ χρησιμοποιήθηκαν τα κριτήρια που αφορούν τα κύρια οργανωτικά 
χαρακτηριστικά των τριών βασικών κειμενικών ειδών: αφηγηματικού, περιγραφικού 
και επιχειρηματολογικού.  
 
 
2.3 Κατηγορίες ανάλυσης για τα κείμενα των μαθητών 
 
Όσον αφορά τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του αφηγηματικού κειμενικού είδους 
εξετάστηκε αν αναπτύσσεται επαρκώς (5 κατηγορίες ανάλυσης, για περισσότερες 
λεπτομέρειες βλ. υποσημειώσεις 3 και 5). 
 

1. το αφηγηματικό δομικό πρότυπο (de Beaugrande & Dressler 1981, Labov & 
Waletzky 1967, VanDijk 1980), που περιλαμβάνει τρία από τα βασικά στοιχεία της 
αφηγηματικής κειμενικής δομής, τον προσανατολισμό (orientation) (πληροφορίες για 
τα πρόσωπα/ήρωες σε συνδυασμό με το τοπικό και το χρονικό πλαίσιο δράσης), την 
εξέλιξη της δράσης (complicating action) (επαρκής πλοκή/ανάπτυξη της δράσης και 
των χαρακτήρων των προσώπων) και το κλείσιμο/κατάληξη (coda/resolution),  

2. ο σχολιασμός (evaluation) της αφήγησης: πράξεων ή καταστάσεων και 
προσώπων-ηρώων (Κωστούλη 1997, 1998),  

3. η συνοχή (cohesion): χρήση χρονικών και αιτιακών δεικτών, παρελθοντικών 
χρόνων, αναφοράς (Halliday & Hasan 1976, Κnapp & Watkins 1994, Πολίτης 2001, 
Αρχάκης 2005),  

4. η συνεκτικότητα (coherence): καταλληλότητα για το επικοινωνιακό πλαίσιο, 
εστιασμός (Halliday & Hasan 1976),  
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5. τα κείμενα των μαθητών αξιολογήθηκαν και από  άποψη γραμματικότητας και 
σημασιολογικής αποδεκτότητας (γραμματική και συντακτική ορθότητα του κειμένου, 
λεξιλόγιο κτλ.). 
 

Όσον αφορά τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του περιγραφικού κειμενικού είδους 
(Adam 1999, Κnapp & Watkins 1994, Πολίτης 2001), εξετάστηκε αν αναπτύσσεται 
επαρκώς (5 κατηγορίες ανάλυσης):  

 
1. η πληρότητα-επάρκεια στην κατάθεση/εισαγωγή πληροφοριών της 

περιγραφής, καθώς και η οργάνωση των πληροφοριών (ύπαρξη λογικής 
σειράς-ακολουθίας) και η ακρίβεια της περιγραφής  (Kintsch 1980), 

2. η συνοχή: χρήση γ΄ προσώπου, επιθέτων, επιρρημάτων, καταλληλότητα 
επιλογής χρόνου, χρήση αναφοράς κτλ. (Halliday & Hasan 1976, Κnapp & 
Watkins 1994, Πολίτης 2001, Αρχάκης 2005),  

3. ο σχολιασμός: προσωπικά σχόλια, σκέψεις και συναισθήματα, 
4. η συνεκτικότητα: καταλληλότητα για το επικοινωνιακό πλαίσιο, εστιασμός 

(Halliday & Hasan 1976),  
5. και εδώ επίσης εξετάστηκε η γραμματικότητα και η σημασιολογική 

αποδεκτότητα των κειμένων. 
 

Όσον αφορά τα οργανωτικά χαρακτηριστικά του επιχειρηματολογικού κειμενικού 
είδους (Adam 1999, Hyland 1990, Κnapp & Watkins 1994, Πολίτης 2001), 
εξετάστηκε αν αναπτύσσεται επαρκώς (5 κατηγορίες ανάλυσης):  

 
1. η πληρότητα και η επάρκεια κάθε μέρους της κειμενικής δομής της 

επιχειρηματολογίας -εναρκτική φάση, κυρίως επιχειρηματολογία, κατάληξη-, 
π.χ. κατά πόσο στοιχειοθετείται αιτιολόγηση ή απλή επεξήγηση, αν 
συμπεριλαμβάνεται η αντίθετη άποψη κτλ. Αξιολογήθηκε η ύπαρξη λογικής 
σειράς, καθώς και το είδος, ο αριθμός, ο βαθμός επεξεργασίας και η σαφήνεια 
των επιχειρημάτων (Hyland 1990), 

2.  η συνοχή: εγκαθίδρυση λογικών σχέσεων και σύνδεση απόψεων με χρήση 
αιτιολογικών, συμπερασματικών, τελικών, αντιθετικών κ.α. συνδέσμων, 
δείκτες προσωπικής-υποκειμενικής προσέγγισης /απρόσωπης-αντικειμενικής 
προσέγγισης, καταλληλότητα επιλογής του χρόνου, χρήση αναφοράς 
(Halliday & Hasan 1976, Κnapp & Watkins 1994, Πολίτης 2001, Αρχάκης 
2005), 

3. η τροπικότητα: δείκτες πιθανολόγησης ή δεοντολογίας (Hoye 1997, Hyland & 
Milton 1997,  Πολίτης 2001),   

4. η συνεκτικότητα: καταλληλότητα για το επικοινωνιακό πλαίσιο, εστιασμός 
(Halliday & Hasan 1976), 

5. και εδώ επίσης εξετάστηκε η γραμματικότητα και η σημασιολογική 
αποδεκτότητα των κειμένων. 
 

Οι παραπάνω πέντε βασικές κατηγορίες ανάλυσης κάθε κειμενικού είδους 
επιμερίστηκαν σε είκοσι επιμέρους υποκατηγορίες, για κάθε μία από τις οποίες 
χρησιμοποιήθηκε πεντάβαθμη κλίμακα αξιολόγησης. Το άθροισμα της βαθμολογίας 
σε περίπτωση άριστης επίδοσης για κάθε κειμενικό είδος θα ήταν 100.  



[  1791  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

 

Κάθε γραπτό αξιολογήθηκε από δύο αξιολογητές4 και, σε περίπτωση διαφοράς 
πάνω από δύο μονάδες, και από τρίτον. 
 
2.4  Ερωτηματολόγια 
 
Τα δεδομένα που συγκεντρώθηκαν από τα γραπτά των μαθητών συμπληρώθηκαν από 
δύο ερωτηματολόγια. Το ένα απευθυνόταν στους γονείς των μαθητών που 
συμμετείχαν στην έρευνα και αφορούσε το μορφωτικό τους επίπεδο. 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο το συμπλήρωσαν οι δάσκαλοι των μαθητών που 
συμμετείχαν στην έρευνα. Το ερωτηματολόγιο αφορούσε το χρόνο που διατίθεται 
στην παραγωγή γραπτού λόγου στην τάξη, τον τρόπο που γίνεται και κυρίως κατά 
πόσο εφαρμόζονται τεχνικές αυτό- και ετεροαξιολόγησης.  

Σκοπός των ερωτηματολογίων ήταν να συσχετιστούν τα παραπάνω δεδομένα με 
τις επιδόσεις των μαθητών. 

Τα δεδομένα υποβλήθηκαν σε περιγραφική και σε επαγωγική στατιστική 
επεξεργασία (SPSS). 

 
 

3. Ανάλυση αποτελεσμάτων  
 
Ο πίνακας 1 παρουσιάζει τους μέσους όρους των επιδόσεων του συνόλου των 
μαθητών για κάθε κειμενικό είδος των ετών 2006 (pre-test), 2007 (post-test) και 2012  
και τις διαφορές τους5. 
    

 
 

Ως αφηγηματική, περιγραφική και επιχειρηματολογική ικανότητα, εμφανίζεται ο 
μέσος όρος του αθροίσματος βαθμολογίας των είκοσι υποκατηγοριών, στις οποίες 
αναλύονται οι πέντε αρχικές κατηγορίες ανάλυσης για κάθε κειμενικό είδος. Το 

                                                 
4 Ευχαριστούμε πολύ τους 35 βαθμολογητές, δασκάλους, σχολικούς συμβούλους, φιλολόγους και 
μεταπτυχιακούς φοιτητές για την εθελοντική προσφορά τους και την πολύτιμη βοήθειά τους στην 
αξιολόγηση των γραπτών των μαθητών.  
5 Περισσότερα για τα αποτελέσματα, σχετικά με τις αφηγηματικές μόνο ικανότητες των μαθητών μετά 
την 1η χρονιά εφαρμογής του ισχύοντος διδακτικού υλικού, βλ. Fterniati (2012) και (Φτερνιάτη υπό 
έκδοση 1). Για τη σύγκριση των ανάλογων αποτελεσμάτων μεταξύ 1ης και 6ης χρονιάς εφαρμογής βλ. 
Φτερνιάτη (υπό έκδοση 2). 
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άθροισμα, σε περίπτωση άριστης επίδοσης, θα ήταν 100 για καθένα, δηλ. 300 στο 
σύνολο.  

Συνολικά, και στις τρεις φάσεις, οι μέσοι όροι επιδόσεων στο αφηγηματικό 
κείμενο είναι οι υψηλότεροι. Ακολουθούν οι επιδόσεις στο περιγραφικό και οι 
χαμηλότερες επιτυγχάνονται στο επιχειρηματολογικό. 

Παρατηρούμε ότι και μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής, αλλά και μετά από έξι 
χρόνια εφαρμογής του υλικού, σε όλες τις περιπτώσεις υπάρχει αύξηση των επιδό-
σεων των μαθητών και σχεδόν όλες οι διαφορές προκύπτουν στατιστικά σημαντικές.  

 Μετά την πρώτη χρονιά, η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται στην αφηγηματική 
ικανότητα. Ακολουθεί η περιγραφική. Τη μικρότερη αύξηση είχε η επιχειρηματο-
λογική. 

Αντίθετα, μετά την έκτη χρονιά συμβαίνει το αντίστροφο. Έχουμε διπλάσια 
σχεδόν βελτίωση για το περιγραφικό και πενταπλάσια για το επιχειρηματολογικό, 
ενώ η βελτίωση των επιδόσεων στο αφηγηματικό είναι η μικρότερη. 

Τα αποτελέσματα θα μπορούσαν να υποδεικνύουν ότι οι μαθητές του δημοτικού 
την πρώτη χρονιά εφαρμογής του υλικού ήταν πιο εξοικειωμένοι με το αφηγηματικό 
κείμενο, λιγότερο με το περιγραφικό και ακόμα λιγότερο με το επιχειρηματολογικό. 
Γεγονός που δεν προξενεί έκπληξη, καθώς στο προηγούμενο διδακτικό υλικό, 
σύμφωνα με έρευνες (Κουτσοσίμου 1985), η συντριπτική πλειοψηφία των κειμένων 
ήταν αφηγηματικά.  

Αυτός πιθανόν είναι ο λόγος που επιδεικνύουν στο αφηγηματικό κείμενο την 
υψηλότερη συνολικά επίδοση, αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της βελτίωσής τους ήδη 
από την πρώτη χρονιά της εφαρμογής του υλικού, ενώ στο περιγραφικό και κυρίως 
στο επιχειρηματολογικό η μεγαλύτερη βελτίωση παρουσιάζεται στην έκτη χρονιά, 
καθώς πιθανόν χρειάζονται περισσότερο χρόνο διδασκαλίας και τριβής με τα δύο 
τελευταία κειμενικά είδη, ιδιαίτερα με το επιχειρηματολογικό, που έχει 
χαρακτηριστεί στη βιβλιογραφία (Hyland 1990, Kintsch & Dijk van 1978, Κnapp & 
Watkins 1994) ως το πιο δύσκολο κειμενικό είδος  και μάλιστα για παιδιά αυτής της 
ηλικίας. 

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται οι μέσοι όροι των επιδόσεων των μαθητών του 
έτους 2006-2007 κατά περιοχές σχολείων και οι διαφορές τους από το pre στο post-
test ανά κατηγορία ανάλυσης. 
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Μεγάλη αύξηση παρατηρείται σε δύο από τις περιοχές. Η μεγαλύτερη αύξηση 
παρατηρείται στα σχολεία που λειτουργούν σε εύπορες συνοικίες στο αστικό κέντρο, 
ενώ ελάχιστα χαμηλότερη είναι και η αύξηση στα σχολεία που λειτουργούν σε φτωχά 
ορεινά αγροτικά χωριά. Μικρότερη αύξηση παρατηρείται στα σχολεία που 
λειτουργούν σε πεδινή αγροτική ημιαστική περιοχή, μια εύπορη κωμόπολη και η 
μικρότερη όλων παρατηρείται σε περιαστικές συνοικίες, υποβαθμισμένες, με 
εργατικό στην πλειοψηφία τους πληθυσμό και με τους περισσότερους μη φυσικούς 
ομιλητές της ελληνικής από όλες τις υπόλοιπες περιοχές. 

Στον Πίνακα 3 παρουσιάζεται μια σύγκριση των μέσων όρων των επιδόσεων κατά 
περιοχές σχολείων και των δύο δειγμάτων (των ετών 2007 και 2012) ανά είδος 
κειμενικής ικανότητας και οι διαφορές τους. 

 

 
 

Σε σύγκριση με τα αποτελέσματα του προηγούμενου πίνακα, υπάρχει μια 
σημαντική διαφορά. Αυτή τη φορά η μεγαλύτερη αύξηση παρατηρείται όχι στα 
σχολεία που λειτουργούν στο εύπορο αστικό κέντρο, όπως προηγουμένως, αλλά 
κυρίως στα σχολεία που λειτουργούν σε εύπορη ημιαστική (πεδινή αγροτική 
κωμόπολη) και σε φτωχή ορεινή αγροτική περιοχή και δευτερευόντως σε εκείνα που 
λειτουργούν σε αστική. Η μικρότερη αύξηση παρατηρείται και πάλι στα σχολεία που 
λειτουργούν στις υποβαθμισμένες περιαστικές συνοικίες, με τους περισσότερους μη 
φυσικούς ομιλητές της ελληνικής. 

Τα παραπάνω (πίνακες 2 και 3) μπορούν να ερμηνευθούν ως εξής:  στον Πίνακα 4 
παρουσιάζεται η κατανομή της εκπαίδευσης των γονέων των μαθητών κατά περιοχή 
ανά έτος εξέτασης. 
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Εδώ επιβεβαιώνεται ότι οι επιδόσεις σχετίζονται άμεσα με την 
κοινωνικομορφωτική προέλευση. Όπως αναμενόταν, το μορφωτικό επίπεδο των 
γονέων των μαθητών της περιοχής του εύπορου αστικού κέντρου αποδεικνύεται 
υψηλό. Ακολουθεί το μορφωτικό επίπεδο της εύπορης ημιαστικής περιοχής. Ακόμα 
χαμηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο των υποβαθμισμένων περιαστικών 
συνοικιών, που είχε και τη μικρότερη αύξηση επιδόσεων. Το πιο χαμηλό μορφωτικό 
επίπεδο έχουν οι γονείς των ορεινών αγροτικών χωριών, οι οποίες έχουν και τις 
χαμηλότερες επιδόσεις, αλλά και μεγάλη αύξηση από το pre στο post-test, σχεδόν ίδια 
με της αστικής μετά τον πρώτο χρόνο εφαρμογής και μεγαλύτερη από της αστικής 
μετά από έξι χρόνια.  

Η συνάρτηση των γλωσσικών επιδόσεων των μαθητών με την κοινωνική 
προέλευση έχει διαπιστωθεί σε πολλές έρευνες διεθνώς εδώ και αρκετές δεκαετίες 
(αναφερόμενες στο Hannon 1995) και έχει ερμηνευτεί με διαφορετικούς τρόπους 
(ενδεικτικά Bernstein 1971, Labov 1972). Κοινό σημείο μεταξύ τους αποτελεί η 
παραδοχή ότι η κατάκτηση της γλώσσας ως οργάνου επικοινωνίας δεν μπορεί να 
κατανοηθεί παρά μόνο σε σχέση με το κοινωνικό περιβάλλον στο οποίο συντελείται. 

Τα παραπάνω διαγράφονται σαφώς και στα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας, 
όπως υποδεικνύει το αποτέλεσμα της συσχέτισης μεταξύ μορφωτικού επιπέδου 
γονέων και επιδόσεων των μαθητών (πίνακας 5).  
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Το αποτέλεσμα της συσχέτισης μεταξύ μορφωτικού επιπέδου γονέων και 
επιδόσεων των μαθητών καταδεικνύει ότι όσο υψηλότερο είναι το μορφωτικό επίπεδο 
των γονέων, τόσο οι επιδόσεις των μαθητών στη γραπτή έκφραση είναι μεγαλύτερες.  

Ωστόσο οι συσχετίσεις είναι ισχυρότερες, όσον αφορά τους μαθητές του 2006-07, 
αλλά γίνονται λιγότερο ισχυρές στην περίπτωση των μαθητών του 2012. Το 
παραπάνω εύρημα παρέχει ενδείξεις ότι έξι χρόνια μετά την εφαρμογή του υλικού οι 
επιδόσεις συναρτώνται σε μικρότερο βαθμό με την κοινωνικομορφωτική προέλευση 
των μαθητών, γεγονός που είναι πιθανό να σχετίζεται και με την επίδραση του 
διδακτικού υλικού και των συνακόλουθων διδακτικών πρακτικών, στις περιπτώσεις 
που εφαρμόστηκαν.  

Στους 3 επόμενους πίνακες εξετάζεται η σχέση ανάμεσα στις επιδόσεις των 
μαθητών και στον τρόπο που γίνεται η παραγωγή γραπτού λόγου. 

 

 
 

Παρατηρούμε ότι οι επιδόσεις αυξάνονται στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η 
παραγωγή γραπτού λόγου γίνεται αποκλειστικά στο σχολείο, ενώ μειώνονται κατά 
πολύ, όταν δίνεται και για το σπίτι (πίνακας 6).  
 

 
 

Επίσης φαίνεται ότι οι επιδόσεις αυξάνονται, όσο περισσότερο προβλέπονται 
επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές πρακτικές για τη διόρθωση των γραπτών των 
μαθητών και όσο περισσότερο εμπλέκονται οι ίδιοι σε αυτή τη διαδικασία (πίνακας 
7).  
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Παρατηρούμε τέλος ότι οι επιδόσεις αυξάνονται επίσης, όσο αυξάνεται και ο 
χρόνος που διατίθεται για την παραγωγή και την επεξεργασία του γραπτού λόγου 
(πίνακας 8). Θετικό είναι δε ότι, κατά το 2012, σε κανένα σχολείο του δείγματος δε 
διατίθεται πλέον μόνο ένα εικοσάλεπτο για το γραπτό λόγο. 

Τέλος στους 3 επόμενους πίνακες διερευνάται σε ποια έκταση εφαρμόστηκαν στα 
δύο δείγματα των μαθητών της έρευνας οι διδακτικές πρακτικές που προωθούνται 
από το ισχύον υλικό. 
 

 
 

Παρατηρούμε ότι κατά το 2012 πολύ περισσότεροι από τους μαθητές του 
δείγματος πραγματοποιούν το γραπτό λόγο στο σχολείο από ό,τι το 2007 (πίνακας 9).  
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Επίσης κατά το 2012 έχει αυξηθεί κατά πολύ η εφαρμογή τεχνικών αυτό- και 
ετεροαξιολόγησης (πίνακας 10). 
 

 
 

Τέλος, κατά το 2012 διατίθεται από μία ώρα και πάνω για την παραγωγή και 
αξιολόγηση του γραπτού λόγου (σε κανένα σχολείο του δείγματος δε διατίθεται 
πλέον μόνο ένα εικοσάλεπτο) (πίνακας 11).  

Γενικά και στους τρεις πίνακες (9-11) παρατηρούμε ότι κατά την πρώτη χρονιά 
εφαρμογής είναι ακόμα πολλές οι περιπτώσεις κατά τις οποίες δεν εφαρμόζονται οι 
συνακόλουθες με ένα διδακτικό υλικό σύγχρονων προδιαγραφών πρακτικές.  
(επικοινωνιακές και αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, καθώς και διάθεση χρόνου 
για την παραγωγή και επεξεργασία του γραπτού λόγου των μαθητών από τους ίδιους 
στο σχολείο). Οι περιπτώσεις αυτές μειώνονται κατά πολύ μετά τα έξι χρόνια 
εφαρμογής. Συνεπώς, θα μπορούσε να υποτεθεί ότι ένα μέρος της βελτίωσης των 
επιδόσεων των μαθητών οφείλεται και στη βελτίωση των διδακτικών πρακτικών των 
εκπαιδευτικών. 
 
 
4. Συζήτηση και συμπεράσματα  

 
Τα αποτελέσματα καταδεικνύουν ότι μετά την εφαρμογή του ισχύοντος διδακτικού 
υλικού, και των συνακόλουθων διδακτικών πρακτικών, εφόσον σε κάποιες 
περιπτώσεις υιοθετήθηκαν, σημειώνεται αρκετά μεγάλη πρόοδος στις επιδόσεις των 
μαθητών, αφού η βαθμολογία τους εμφανίζει αξιοσημείωτη διαφορά και από το pre 
στο post-test της πρώτης χρονιάς, αλλά και κατά την εξέταση μετά από έξι χρόνια. 

Αναλυτικότερα, στο αφηγηματικό κείμενο επιδεικνύουν την υψηλότερη συνολικά 
επίδοση και στις τρεις φάσεις (2006, 2007, 2012), αλλά και το μεγαλύτερο μέρος της 
βελτίωσής τους ήδη από την πρώτη χρονιά της εφαρμογής, ενώ στο περιγραφικό και 
κυρίως στο επιχειρηματολογικό η μεγαλύτερη βελτίωση παρουσιάζεται στην έκτη 
χρονιά. 

Επίσης, οι επιδόσεις σχετίζονται με τις διαφορετικές διδακτικές πρακτικές που 
εφαρμόζουν οι εκπαιδευτικοί, όσον αφορά την παραγωγή του γραπτού λόγου των 
μαθητών και με την κοινωνικομορφωτική προέλευση των μαθητών. 

Ειδικότερα, όπως φαίνεται, βοηθήθηκαν, σε μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό, και οι 
μαθητές που προέρχονταν από προνομιούχα κοινωνικά περιβάλλοντα, αλλά και ένα 
μεγάλο μέρος των λιγότερο ευνοημένων μαθητών, όπως έχει φανεί και από 
προηγούμενες έρευνες σε άλλες χώρες (βλ. ενδεικτικά, Cope & Kalantzis 1993), αλλά 
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και στην Ελλάδα (Fterniati & Spinthourakis 2004),  στις οποίες εφαρμόστηκαν 
προγράμματα με σχετικές αρχές. 

Αποτελεί σημαντική κοινωνιογλωσσολογική αρχή ότι τα παιδιά από μη ευνοημένα 
κοινωνικά περιβάλλοντα έχουν μικρότερες δυνατότητες πρόσβασης στην επίσημη 
γλώσσα και μάλιστα στην πιο απαιτητική χρήση της, στο γραπτό λόγο. Έχει μεγάλη 
σημασία να εισάγονται στην απαιτητική αυτή διαδικασία με βάση αυθεντικά κείμενα 
από τον κοινωνικό χώρο, περισσότερο οικεία, συμμετέχοντας σε διάφορες 
αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, όπου καλούνται να παίξουν ποικίλους ρόλους. Η 
συγκεκριμένη πρακτική, η οποία φαίνεται να υιοθετείται σε κάποιο βαθμό από το 
διδακτικό υλικό και τα βιβλία δασκάλου (Φτερνιάτη 2007, 2008, 2010), δείχνει να 
αποτελεί κίνητρο για να επεξεργαστούν οι μαθητές διαφορετικά είδη κειμένου και να 
επιτύχουν διεύρυνση της κειμενικής τους ικανότητας. 

Όμως διαπιστώνεται ότι, παρόλη τη βελτίωση, το σύνολο των μαθητών του 
δείγματος συνεχίζει να εμφανίζει μέτριες επιδόσεις, όσον αφορά τις δεξιότητες 
γραμματισμού τους. Στο αφηγηματικό κείμενο οι βαθμολογία στα μεγαλύτερα 
ποσοστά των μαθητών συγκεντρώνεται στη μεσαία κατηγορία, ενώ, όσον αφορά το 
περιγραφικό και το επιχειρηματολογικό κείμενο, οι επιδόσεις είναι ακόμα 
χαμηλότερες. Συναρτώνται δε σε κάθε περίπτωση με την κοινωνικομορφωτική 
προέλευση των μαθητών, παρότι με την πάροδο του χρόνου εφαρμογής το παραπάνω 
συμβαίνει σε μικρότερο βαθμό.   

Τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με εκείνα 
παλαιότερων ερευνών που προαναφέρθηκαν (ενδεικτικά Fterniati & Spinthourakis 
2004, Κουκουρίκου et al. τελ. προσπ. 25/11/2011, Κωστούλη 1997, 1998, Papoulia-
Tzelepi 2000α, 2000β, 2001, Παπούλια-Tζελέπη & Μπλέκα 2000) όσον αφορά τις 
κειμενικές επιδόσεις των μαθητών στο γραπτό λόγο στο ελληνικό δημοτικό σχολείο 
(βλ. Εισαγωγή).  

Επίσης σχετίζονται και με κάποια από εκείνα που έδωσαν αντίστοιχες έρευνες 
στην Αμερική και σε άλλες χώρες (Kress 1994, Reading today 2000, U.S. Dept of 
Education τελ. πρόσπ. 25/11/2011). Στις παραπάνω έρευνες, η κειμενική ανάλυση 
ενός μεγάλου αριθμού διαφόρων ειδών κειμένου που έχουν γραφεί από μαθητές 
διαφορετικής κοινωνικομορφωτικής καταγωγής κατέδειξε ότι η βαθμολογία των 
κειμενικών επιδόσεων του μεγαλύτερου ποσοστού των μαθητών που εξετάστηκαν 
συγκεντρώνεται στις μεσαίες και χαμηλές κυρίως κατηγορίες και η επιτυχία τους 
σχετίζεται άμεσα με την κοινωνικομορφωτική καταγωγή τους. Όσο υψηλότερη είναι 
αυτή, τόσο οι επιδόσεις των μαθητών στη γραπτή έκφραση είναι μεγαλύτερες.  

Στην Ελλάδα, τα αποτελέσματα αυτά είχαν αποδοθεί παλαιότερα, όπως 
προαναφέρθηκε (Εισαγωγή) στο προηγούμενο διδακτικό υλικό, στην έλλειψη 
επαρκούς κατάρτισης και επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών, καθώς και στην αντίληψη 
και τις πρακτικές που κυριαρχούσαν τότε, σχετικά με τη διδασκαλία του γραπτού 
λόγου. Οι πρακτικές αυτές υποδείκνυαν άγνοια της παραγωγής γραπτού λόγου στο 
σχολείο ως δυναμικής γνωστικής διαδικασίας (επεξεργασία διαφόρων εκδοχών του 
παραγόμενου κειμένου, διάθεση χρόνου για αλληλεπιδραστικές δραστηριότητες, 
όπως συλλογική, αυτό- και ετεροδιόρθωση).  

Οι αντιλήψεις και οι πρακτικές αυτές φαίνεται να επιβιώνουν και μετά την 
εισαγωγή του ισχύοντος διδακτικού υλικού στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπως 
φαίνεται και από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο των δασκάλων, στο οποίο 
υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις κατά τις οποίες ο γραπτός λόγος δίνεται και για το 
σπίτι. Όταν γίνεται στο σχολείο δε, διατίθεται σε κάποιες περιπτώσεις λίγος χρόνος 
για την παραγωγή και την επεξεργασία του και σε κάποιες περιπτώσεις δεν 
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εφαρμόζονται καθόλου αλληλεπιδραστικές τεχνικές και τεχνικές αυτό- και 
ετεροδιόρθωσης, παρότι η κατάσταση βελτιώνεται μετά από έξι χρόνια εφαρμογής. 

Θα μπορούσαμε να υποθέσουμε ότι τα παραπάνω αποτελούν την/μία από τις αιτίες 
για τις μέτριες επιδόσεις των μαθητών, και πριν και μετά την εφαρμογή του 
διδακτικού υλικού, παρόλη την αξιοσημείωτη βελτίωση που εμφάνισαν μετά την 
εφαρμογή. 

Αυτό συμβαίνει επειδή η εκπόνηση και εφαρμογή διδακτικού υλικού με βάση 
σύγχρονες διδακτικές αρχές από μόνη της δεν επαρκεί. Αναγκαία συνθήκη είναι η 
κατάλληλη και ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, ώστε το διδακτικό υλικό 
να εφαρμοστεί σωστά και να αποδώσει όλη τη δυνατή ωφέλεια.  

Στο πλαίσιο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στα νέα διδακτικά πακέτα το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο οργάνωσε και υλοποίησε κατά τα σχολικά έτη 2005- 2008 
ένα μεγάλο επιμορφωτικό πρόγραμμα. Όμως αυτό το πρόγραμμα επιμόρφωσης 
δέχτηκε έντονη κριτική και χαρακτηρίστηκε εικονικό, γιατί θεωρήθηκε ότι δεν 
εφοδίασε κατάλληλα τους εκπαιδευτικούς, ώστε να αντεπεξέλθουν στις απαιτήσεις 
του ισχύοντος διδακτικού υλικού. Σύμφωνα με πανελλαδική έρευνα που 
διενεργήθηκε από το Ινστιτούτο Παιδαγωγικών Ερευνών –Μελετών της ΔΟΕ 
(ΙΠΕΜ-ΔΟΕ 2009) για τα νέα σχολικά βιβλία, οι εκπαιδευτικοί δεν έμειναν 
ικανοποιημένοι από την επιμόρφωση. Όπως φαίνεται, το περιεχόμενό της αφορούσε 
απλώς την παρουσίαση των βιβλίων και όχι τη διδακτική προσέγγιση πάνω στην 
οποία στηρίζονταν.  

Είναι αυτονόητο ότι η εφαρμογή μεταρρυθμίσεων στην εκπαίδευση προϋποθέτει 
επαφή και εξοικείωση του εκπαιδευτικού με τα νέα πεδία γνώσεων και πληροφοριών, 
έτσι ώστε να αποκτήσει την κατάλληλη κατάρτιση για στρατηγικές διδασκαλίας, με 
τις οποίες δεν είναι εξοικειωμένος. Παρά την πρόθεση για αλλαγές στην εκπαιδευτική 
πρακτική, αυτές ακυρώνονται στην πράξη, όταν δεν έχει γίνει κατάλληλη 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών ή μειώνεται κατά πολύ η δυναμική τους, αν αυτή 
περιορίζεται σε ολιγοήμερες εναρκτήριες ενημερωτικές συναντήσεις χωρίς συνέχεια.  
 
 
5. Επίλογος 
 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρέχουν ενδείξεις ότι οι μαθητές, μετά την εφαρμογή 
του νέου διδακτικού υλικού και των συνακόλουθων διδακτικών πρακτικών, στις 
περιπτώσεις που εφαρμόστηκαν, οδηγήθηκαν πιο κοντά στη συνειδητοποίηση της 
κειμενικής επικοινωνίας, δηλαδή στην κατανόηση των τρόπων με τους οποίους 
προσδιορίζεται ο βαθμός της επικοινωνιακής αποτελεσματικότητας ενός κειμένου. 
Ωστόσο συγχρόνως υπογραμμίζουν την ανάγκη για περαιτέρω βελτίωση των 
πρακτικών της διδασκαλίας του γραπτού λόγου.  

Συνολικά, οι διαπιστώσεις της συγκεκριμένης μελέτης για τις δεξιότητες 
γραμματισμού των μαθητών θα μπορούσαν να συμβάλουν στη συζήτηση για μια 
προοπτική προώθησης αλλαγών στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος και 
μάλιστα στο πλαίσιο του νέου ΑΠ (ΥΠΕΠΘ. Π.Ι 2011) για τη διδασκαλία του 
γραπτού λόγου στο δημοτικό σχολείο (εφαρμόζεται πιλοτικά τα τρία τελευταία 
χρόνια), μετά από κατάλληλη επεξεργασία του ισχύοντος διδακτικού υλικού και, 
κυρίως, ανάλογη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών.  
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Abstract 
 
Για αιώνες, αν όχι για χιλιετίες, οι λαοί της Μεσογείου χρησιμοποιούν ασκαύλους, 
δηλ. πνευστά μουσικά όργανα όπως είναι η γκάιντα ή η τσαμπούνα. Ωστόσο η 
ιστορία αυτών των οργάνων δεν έχει μελετηθεί  επαρκώς παρά από ελάχιστους 
ερευνητές με αποτέλεσμα η υπάρχουσα βιβλιογραφία να είναι σε μεγάλο βαθμό είτε 
επιστημονικά παρωχημένη είτε να προέρχεται από μη-ειδικούς. Ως εκ τούτου,  
διάφορες αβέβαιες ή εσφαλμένες ερμηνείες αρχαίων κειμένων διαμόρφωσαν μια 
παραφιλολογία σύμφωνα με την οποία μπορεί να εντοπιστούν υποτιθέμενες 
αποδείξεις για την χρήση των ασκαύλων από τους Αρχαίους Έλληνες. Αυτό το άρθρο 
θα εξετάσει αυτές τις θεωρίες από γλωσσολογική σκοπιά. 
 
Keywords: onomasiology, etymology, historical linguistics, Wörter und Sachen, 
musicology 
 
 
1. Introduction 
 
This article, though being linguistically oriented, will deal extensively with 
musicological information about an instrument which may not be well known to the 
reader, therefore I have to give a small introduction concerning its functioning:  

A bagpipe is a wind instrument in which the player produces a constant tone by 
means of an uninterrupted airflow, which is provided by breathing air stored in a 
seasoned bag made of leather or synthetic material; the pipes are sounded either by 
double reeds (oboe type) or single reeds (clarinet type). The permanent sound makes 
the instrument prone to employ one or more additional drone pipes, which give a 
single tone playing along with the melody at a harmonic centre. Such drone pipes are 
common, but not universal in bagpipes. As of 2014, these instruments are being 
played in various and most manifold traditions from Scandinavia down to the Indian 
subcontinent; offsprings of European traditions can also be found in the Americas. A 
special diversity of different kinds of bagpipes has evolved in Central Europe and in 
the Mediterranean area since the end of the Middle Ages, and there are clues that the 
bagpiping tradition has been a part of European and Near East music for the past 2000 
years at least.  

As bagpiping gradually has come to life all across Europe since the 1970s after 
having been in decline for almost a century, except in areas with well-established 
traditions like Scotland, Galicia and Bulgaria, more and more players wanted to find 
out about the history of the instrument they were playing. Sadly, hardly any 
musicologist of the 20th century has bothered with deep research of the history of this 
peculiar instrument, with some notable exceptions like Anthony Baines and Curt 
Sachs. In general, the people searching for traces of the instrument in former times 
mostly were scientific laymen, who brought together everything they could find in 
works from the 20th back to the 17th century, but without acknowledging the 
increasing lack of scientific value in older sources of early musicology. In addition, 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1803-1812. Rhodes: University of the Aegean.
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they consulted etymological dictionaries in search for more information. This is the 
point where the problem gets obvious: Musicologists on the one hand did not probe 
too far into the history of a seemingly vanishing instrument, and linguists on the other 
hand were often satisfied with etymological and onomasiological explanations which 
may function on a small focus, but reveal themselves to be problematic when one 
takes a step back in order to review the problem. 

This dilemma has led to a flood of literature about the bagpipe, which offers 
scientific flaws and legends as historic truth; the still missing combination of 
linguistic and musicological research continues. Being a bagpiper as well as a trained 
historical linguist, I have opted to review the mainstream research, which has been 
done about bagpipes and their tradition from a linguist’s point of view for my doctor’s 
thesis, albeit with strong traces of musicology and organology. The following scarce 
lines are but a small part of this project, but I hope they may shed some new light on 
this topic. 
 
 
2. Misleading views 
 
Many of the “legends” I have been talking about in the beginning in fact revolve 
around the possibility of finding some archaeological or textual proof for the 
existence of bagpipes before the 1st century AD. As of now, none of the many 
wooden, bone or cane pipes which have been retrieved from archaeological sites in 
Italy, Greece and Egypt has been identified as parts of ancient bagpipes; all of them 
belong to the ancient reed instruments which were known in Egypt as met, as αὐλοί in 
Greece and tibiae in Rome. But there are some works of art which have been 
proposed as possible depictions of ancient bagpipes – I must invite the reader to join 
me on this quick excursus, for without it the background for the following textual 
research would be entirely unclear.  

One such work of art is a slab from the Hittite Palace unearthed at Alaca Höyük, 
which has been credited for showing an engraved bagpiper (Collinson 1975: 42, 
Podnos 1974: 40); however, Galpin (1937: 19) disagrees and believes the engraving 
to show a lute player and a bear-cub – in my eyes a strong argument that the 
engraving is far from presenting reliable proof. Another is a bas-relief from the throne 
room of the Assyrian palace of Nimrud, dating back to 800 BC showing a man with 
an inflated animal hide in front of his body. A close look reveals that the figure is 
actually a diver carrying an air reservoir or floating device. 

One also encounters a purported bagpipe depiction in a group of three terracotta 
figurines originating from Hellenistic Alexandria, probably from the 1st century BC. 
They show standing or seated figures wearing a Syrian costume. Besides holding a 
syrinx (Pan’s flute) in one hand, they carry some sort of vessel under the left arm, 
from which a long tube emanates, resting on the figures’ crotch. While some have 
opted for the possibility that these figure indeed show bagpipers, albeit one which is 
maybe depicted only carrying his instrument while playing on the syrinx (Podnos 
1974: 40, Collinson 1975: 43, Baines 1960: 65), Sachs (1924: 16ff) was convinced 
that the fact that one of the figures in the courtesy of the State Museum in Berlin 
seems to be singing along to its own playing points towards the syrinx and the bag-
like vessel being connected and showing a primitive organ. However, the vessel under 
these figures’ arms with the protruding tube could also be something entirely 
different, such as a friction drum. The fact that the figures seem to be simultaneously 
playing on the syrinx and handling the tube, without any kind of inflating device into 
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the vessel being visible, strongly speaks against a bagpipe depiction in this case1. The 
same applies to a 2nd century Altar of the Phrygian deity Atys unearthed in 
Gloucester, showing a figure carved in a similar manner and probably makes the 
figurines identifiable as statuettes of this deity (see Collinson 1975: 43). 

Another claim showing up periodically in literature is that a bagpipe was depicted 
during the time of Emperor Nero. Again, a legend which emerged due to flawed 
research. Podnos (1974: 14) tells us about a “Roman coin depicting two instruments, 
the hydraulic organ and the tibia utricularis, which Nero was said to have played”. He 
cites this information from O’Neill (1913), who does not write about the bagpipe’s 
earlier history, but gives a depiction of a “medal of Nero” showing a bagpipe with two 
divergent chanters together with a bellows-blown organ depicted behind it2. The 
whole picture is taken from Blanchini (1742: 11), who was obviously the first to print 
it. Blanchini, in turn, mentions Nero being a bagpiper too, but links the instrument he 
depicted to a statuette of a shepherd playing the bagpipes, which at his time was 
displayed at the Museo Albano (see also Gioielli 1999, 2009). No such statuette is 
retrievable today, and probably it was a later work showing one of the many two-
chanter bagpipe types which have evolved in Italy since the Middle Ages3.  

The last item to be mentioned here is a small bronze figurine clearly showing a 
bagpiper, unearthed in Richborough Castle in Kent. The figurine was thought to be 
Roman, but was later identified as a relic of Renaissance cutlery (see Podnos 1974: 14 
and Collinson 1975: 50), thereby justifying the depiction of a seemingly Renaissance 
instrument. It continues to appear as “evidence” for Roman bagpiping now and then 
among members of the piping scene.  

 
 

3. Bagpipes in Ancient Greece? 
 
When it comes to the question where the bagpipe’s origins should be sought for, the 
strong impact of Graeco-Latin culture all over Europe has, quite logically, been 
considered an important factor. That bagpiping was practiced by the ancient Greeks is 
communis opinio among various authors (see e. g. Režný 2012: 19ff., 196ff., Foxo 
1997: 17, Busquets i Peret & Sans i Bonet 1995: 11, Podnos 1974: 13, 42); Sachs 
proposed a Near Eastern Origin (1915: 159). Furthermore, an instrument called 
 sûmpônyâ’ in Biblical Aramaic (Book of Daniel III, 5) is often interpreted as a סּוְמֹּפְנָיא
bagpipe and, judging by the Greek name, as a proof of Hellenistic influence (see 
Barry 1908). While the latter is, of course, obvious, there is no contemporary source 

																																																								
1  Collinson (1975: 43) himself says „there is no apparent means of inflating the bag during 
performance. The music must therefore have stopped while the deflated bag was blown up again.“ This 
would be a very impractical way of performing, which, in my opinion, excludes a bagpipe being 
pictured here.  
2 O’Neill’s reproduction of Blanchini’s original etching probably includes the organ because it was 
misinterpreted as being a part of the bagpipe. Busqets i Peret & Sans i Bonet (1995: 11) continue this 
misinterpretation in depicting both instruments and calling them „utricularium mixt“.  
3 The same has to be said about two other purportedly Roman bagpiper statues mentioned by Maccari 
(1758/1809) as well as a seemingly Roman engraved gem showing a seated satyr sitting next to a tree 
on which a syrinx and a bagpipe with two chanters and a drone pipe are hanging (referred to in West 
1992: 108 and depicted in Collinson 1969). As the instrument clearly has a sewn leather bag and sound 
bells, which are only found on bagpipes after the Middle Ages, it is possibly a classicizing work from 
the Renaissance. This was confirmed to me by the expert Sir John Boardman, who originally had dated 
it to the 1st century BC, in an e-mail (20. 1. 2014). Cf. Boardman, John. 1968. Engraved Gems: The 
Ionides Collection. University of California: Northwestern University Press 
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identifying this instrument as a bagpipe (Moore 1905, Vereno 2013: 238 and Baines 
1960: 66). 

In Greece, two alleged mentionings of the bagpipe are the foundation of said 
communis opinio. Both are to be found in comedies by the renowned Attic author 
Aristophanes (ca. 445 – 385 BC). The first is from the Acharnians: 
 

862  ὑμὲς δ`ὅσοι Θείβαθεν αὐληταὶ πάρα 
  τοῖς ὀστίνοις φυσῆτε τὸν πρωκτὸν κυνός 
 
  But you, auletes of Thebes, 
  On your bone pipes blow the dog’s arse! 
 

While these lines show us typical Aristophanean humour, they do not reveal 
whether the author had some special kind of instrument other than the classic Greek 
double aulos. As auloi were commonly fashioned from bones (see e.g. West 1992: 86; 
the Roman variant of this instrument is likewise called tibiae) and αὐληταί is the 
common expression for the aulos player, there is not much reason to conclude that 
Aristophanes meant something else than “normal” auletes here. The mentioning of 
“the dog’s ass” has been interpreted as a hint to a bag made of dog skin (Baines 1960: 
63 and Collinson 1975: 43), but to reach this conclusion, one has to be a priori willing 
to find a bagpipe description in this verse. Though animal skin is, naturally, used to 
make bagpipes all around the world, and though especially in the Mediterranean bags 
are still made from unsewn hides still showing the original proportions of the animal 
used, in no case the hind part would be used. Typically, in such bagpipes, only the 
front half of the skin is used to make the bag. Therefore, I don’t see how these verses 
by Aristophanes should be proof of ancient Greek bagpiping, since the language 
indicates that normal auloi are being referred to here, and that the “dog’s arse” is 
probably just a vulgar expression mocking the buzzing sound of the instruments. 

The next citation commonly referred to is from Lysistrata. At the end, when the 
hostilities between Athenians and Spartans have ceased, a celebration is held. During 
this, a small dialogue evolves between the two parties concerning one Spartan 
musician: 
 

1242 λαβὲ τὰ φυσατήρια 
  Take your wind instruments! 
 
     1245 λαβὲ δῆτα τὰς φυσαλλίδας 
  Yes, take your bladders! 
 

Here, the mentioning of “bladders” together with a “wind instrument” is of course 
intriguing and invites to conclude that said “bladders” were connected to the 
instrument of the musician in some way, thereby seemingly creating something 
related to the Medieval platerspiel (which used a pig bladder as air reservoir between 
blowpipe and chanter, see Baines 1957: 217ff.) or the snake charmer pipes of India, 
were a gourd is used instead of a bladder (Sachs 1924: P). At least in the German 
translation of this play, as published by the well-known Reclam publishing company, 
“bagpipe” is used to translate φυσαλλίδας. However, caution must be taken here, too. 
West (1992: 108) justly states that it is hard to see why a plural should be used to 
express the bag of the alleged bagpipe; φυσατήρια, on the other hand, does not refer to 
a special kind of wind instrument and could denote the auloi. One explanation for 
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φυσαλλίδας would be that the speaker is jokingly referring to the auletes’ ever-puffed 
cheeks, which are visible on many depictions of ancient aulos players. Another and 
probably even more fitting solution (for the suggestion of which I gladly thank Dr 
Stefan Hagel of the Austrian Academy of Sciences) could be found in taking 
φυσατήρια into the picture. The word is clearly a Dorian variant of Attic φυσητήρια, 
which is no surprise since the figure uttering these lines is a Spartan. However, one 
has to wonder whether it is pure coincidence that the Doric form shares its first four 
sounds with that of φυσαλλίδας. It may well be that we are witness to an obscene joke 
here, which the Athenian makes on the cost of the Spartan’s dialect and which is not 
entirely intelligible to us any more. At any rate, it remains highly speculative and 
probably wrong to assume a bagpipe reference here, too. 

There has been some discussion as to whether the bagpipe might have been given a 
place in myth, albeit an obscure one. Vogel (1964) argues that the myth of Marsyas 
might in fact represent the invention of the bagpipe: The satyr finds the aulos, which 
Athena has invented, but which she cast away since it made her face ugly during 
playing. He becomes a virtuoso on it and finally contests Apollo. The god wins the 
contest, hangs the satyr on a tree and flays him alive. Later on, Marsyas was 
commonly depicted with his own skin cast over his shoulder on mints and in statues, 
even in the centre of Rome (Vogel 1964: 37). This story might show a parallel to the 
Dionysos myth as presented and researched by Janda (2010), where we find the 
concept of a deity being sacrificed on a tree. If one follows Vereno (1958: 35ff.) in 
saying that the disintegration of the sacrifice is sought to be undone in cult and 
religious offering, the invention of a bagpipe could indeed be seen as reintegration of 
the mythological Marsyas: The hide is reunited with the instrument. However, as the 
aulos plays a completely transparent role in this myth, it is hard to see why the 
bagpipe should be shrouded in such mythical and religious obscurity. 

 
 

4. Avoiding Athena’s reproach – Bagpiping in Roman times 
 
After giving some insight on misled and speculative views, it is now time to engage in 
the search for real evidence. Quite ironically, it does not show up on the fringes of 
society, where one would expect to find an instrument which obviously managed to 
stay out of the focus of arts and poetry, but right at the centre of imperial Rome: in the 
hands of an emperor. 

In his Vita Neronis (c. LIV), the Roman historian and biographer C. Suetonius 
Tranquillus tells about the musical enterprises of Nero: 
 

(…) palam voverat (…) proditurum se (…) etiam hydraulam et 
choraulam et utricularium (…) 
 
He swore publicly to produce himself as an organist, as a chorus-aulete 
and as a bagpiper. 

 
The term utricularius is commonly translated as “wine trader, master of a 

ferryboat, bagpiper” (see e.g. Lewis & Short 1966, sub voce “utricularius”). It is, of 
course, a derivative of utriculus, which commonly denotes a wine skin made of an 
entire animal skin, as they are still widely used from the Mediterranean to India. Such 
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skins were also inflated and used as floating devices for ferries4 – thus, the two first 
meanings are quite clear. But how to judge whether Nero was indeed being referred to 
as bagpiper by Suetonius by this term? The answer lies within another text 
commenting about the emperor’s life, which is provided by the Greek writer and 
historian Dion Chrysostomos. When philosophizing about the question of which are 
the traits of a really wise man (Logoi LXXI, 9), he mentions “a king of our time”, who 
is commonly viewed as a sarcastic portrayal of Nero: 
 

Φασὶ δὲ (...) ἱκανὸν αὐτὸν εἶναι καὶ αὐλεῖν τῷ τε στόματι καὶ ταῖς 
μασχάλαις ἀσκὸν ὑποβάλλοντα, ὅπως διαπεφευγὼς ᾖ τὸ αἰσχρὸν τὸ τῆς 
Ἀθηνᾶς. Οὔκουν ὑπῆρχε σοφός; 
 
They say that he was able to play the aulos both with his mouth and by 
means of a bag tuck beneath his armpit, thereby trying to avoid the 
reproach of Athena. Wasn’t he a wise man, then? 

 
It is only by taking these lines into account that the utricularius in Suetonius’ text 

is clearly identifiable as a “bagpiper”. Dion clearly describes such an instrument here, 
and by doing so also tells something about the playing technique of the aulos, which 
probably involved circular breathing (the creation of a constant air supply by exhaling 
air stored in the player’s cheeks while inhaling through the nose). West (1992: 106) is 
undecided on this, but Hagel (2009: 73) uses this technique in his experiments with 
auloi replica; in fact, circular breathing is still widespread among wind instrument 
players from the Mediterranean to Asia and would pose a good explanation for the 
often-displayed puffed cheeks of auletes. A bagpipe eases the process of creating a 
constant sound by transferring the air storage room from the cheeks of the player to an 
external medium, thereby – if the reeds are not very strong – doing away with the 
ever-puffed cheeks5. However, the possibility of directly interfering with the reeds in 
terms of modulating the pitch, loudness and general sound or playing staccato notes is 
not given on a bagpipe, at least not without a profound change of one’s playing 
technique. Thus, the sarcasm in Dion’s final question reveals that Nero may have 
eased his playing by adopting the bagpipe principle, but simultaneously decreased his 
chances of becoming a true virtuoso. 

This is also substantiated by the next mention of a bagpiper in ancient literature. In 
one of his epigrams (X, 3, 8) M. Valerius Martialis says: 
 

(…) Credis hoc, Prisce, 
Voce ut loquatur psittacus coturnicis 
Et concupiscat esse Canus ascaules? 
 

Do you believe this, Priscus, 
That a parrot would speak with the voice of a quail 
And that Canus would desire to be a bagpiper? 

																																																								
4  Lewis & Short relate to an inscription on a dice (CIL 12, 131/136*): 
COLLE(gium).VTRI(culariorum).CAB(ellicensium) | L(ucius).VALE(rius).SUCCES(sor). Orelli 
(1828: 240) states that obviously the college of ferry masters of Cabellicum (Cavallion) is meant here. 
5 West’s view (1992: 108-109) that Nero’s instrument would have been bellows-blown cannot be 
supported, since such bagpipes were not invented until the 16th century. Even if we take ancient 
inventiveness into account, Nero would have probably started to sing along to his own piping, which 
would have surely been worthy of more notice than a short mentioning. 
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Martialis uses a Greek compositum here consisting of ἀσκός “bag” and αὐλητής 

“aulete”, thereby clearly referring to somebody playing a bagpipe. The context makes 
it obvious that he does not view this as a cultivated musical expression. Said Canus is 
also mentioned by Plutarch as an aulos virtuoso (Parallel lives: Galba, 16; on the 
possibility of Nero being meant by ascaules in Martialis’ poem see Vereno 2013: 
239) at the court of emperor Galba, and much like a parrot, capable of mimicking 
human speech, would not resort to the squeaking of a quail, an aulos virtuoso would 
not take up bagpiping. Ascaules is also attested as a proper name in a graffito6 from 
Pompeii (CIL IV, 636), furthermore, it is found in a 2nd century Greek papyrus from 
Egypt (Baines 1960: 64; Petropoulos 1972: 305ff), which, alongside αὐλ-, αὐλιτής 
(sic), καλαμαύλ- and θρηναύλ-, reads ἀσκαύλ- a total of nine times. The papyrus lists 
the players of these instruments by name, most of which are Egyptian. Whether this 
points to a local Egyptian bagpipe culture or shows Greek influence cannot be judged 
here, but it proves that the term ἀσκαύλης “bagpiper” was at least in use in some parts 
of the Graeco-Latin world. Finally, one can find a faint trace of this Ancient Greek 
term in the Modern Greek dialect ασκαύλι word for “bagpipe” on Kerkyra, which is a 
remnant of a hitherto unattested *ἀσκαύλιον (Andriotis 1974). It should be noted here 
that a name for the instrument itself is absent in Greek and Latin sources – the 
aforementioned tibia utricularis, which is referred to as a genuine Latin term for the 
bagpipe in numerous works  (e. g. Podnos 1974, Režný 2012, Busqets i Peret & Sans i 
Bonet 1995), cannot be traced any farther than the 16th century and is very probably a 
humanist creation mirroring German Sackpfeife. Gioielli (1999: 14) postulates that the 
Latin term would have been utriculus because of the derivation utricularius, but in 
absence of any mentioning, this must remain speculation. 

The list of unquestionable text sources for bagpiping in Ancient Roman times ends 
here. However, there are some other terms and sources, which show up now and then 
in popular literature. One is the poem Copa, which is to be found in the Appendix 
Vergiliana, where the barmaid Surisca is described as thus: 
 

Copa Surisca, caput Graeca redimita mitella, 
Crispum sub crotalo docta movere latus, 

Ebria fumosa saltat lasciva taberna, 
Ad cubitum raucos excutiens calamos. 

 
Surisca, the barmaid, her hair bound with a Greek kerchief, 

Trained to move her undulating hips to the castanet, 
Dances half-drunk and lasciviously in a smoky tavern, 

Shaking hoarse reeds against her elbow. 
 

This passage has been interpreted as a hint to bagpiping (Baines 1960: 65; 
Collinson 1975: 46), since last verse might describe the motion of squeezing a bag to 
sound the “hoarse reeds”. However, the verse probably has an obscene meaning 
(Gruenewald 1975: 93) and very likely does not refer to a bagpipe, if to an actual 
musical instrument at all. Another Latin poem describing a bagpiping shepherd named 
																																																								
6 CIL 4, 636:   
A(ulum).VETTIVM.CAPRASIVM 
FELICEM.AED(ilem).V(iis).A(edibus).S(acris).P(ublicis).P(rocurandis).O(ramus)V(os)F(aciatis) 
MENECRATES.ET.VESBINVS.ROG(ant).SCRIB(sit).ASCAVLES 
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Tonius has been credited to Vergil (Brewster 1832), but is clearly identified by 
Maccari (1758/1809: 11) as a Renaissance work by Battista “Il Mantovano” Spagnoli. 

The term pythaules has often been translated as “bagpiper” (see e.g. Schletterer 
1882: 377). Blanchini (1742: 11) relates to Gerhard Johannes Vossius’ Etymologicum 
Linguae Latinae (published in 1662), where the term is mentioned as a synonym for 
utricularius. In fact, pythaules/pythaula (πυθαύλης) means nothing else than “Pythic 
aulete” (Baines 1960: 64; correspondence with Dr Hagel) and has no connection 
whatsoever with bagpipes. It originally denoted an aulete who had participated in the 
Pythic games, where auletes gathered for virtuoso competitions (Sachs 1924: 49). The 
confusion considering this term is nicely displayed in Maccari (1758/1809: 9/10), 
where the author, although joining this explanation, shows that the front part of the 
compound was identified as πίθος „jar“ by scholars since the time of Scaliger, 
therefore leading to an interpretation of πυθαύλης as “vessel/bag piper”. Since it is a 
quite common term in Roman times, the origin of the legend of a Roman society full 
of bagpipers becomes understandable, once the misinterpretation as “bagpiper” had 
been made.  

Podnos (1974: 14) also tells us “from Procopius (…) we learn that the bagpipe was 
common in the Roman Army”. This information is not further sourced, but is already 
given by Pinkerton (1814: 391); Dalyell criticized it in 1849 (p. 46). The original 
passage by Procopius (History of the Wars VI, 23) cited by these authors reads:  
 

Σάλπιγξι μὲν ταῖς ἱππικαῖς ἐγκελεύου τοῖς στρατιώταις διαμάχεσθαι τοῖς 
πολεμίοις, ταῖς δὲ πεζικαῖς ἐπὶ τὴν ἀναχώρησιν ἀνακάλει τοὺς ἄνδρας. 
Ἑκατέρου γὰρ αὐτοὺς τοῦ ἤχου μὴ οὐχὶ ξυνεῖναι ἀδύνατον, ἐπεὶ ὁ μὲν ἐκ 
βύρσης τε καὶ ξύλου ὑπεράγαν λεπτοῦ, ὁ δὲ ἐκ παχέος τινὸς χαλκοῦ 
πρόεισι. 
 
With the cavalry trumpets urge on the soldiers to continue fighting with 
the enemy, but with those of the infantry call the men back to the retreat. 
For it is impossible for them to fail to recognize the sound of either one, 
for in the one case the sound comes forth from leather and very thin 
wood, and in the other from rather thick brass. 

 
Obviously the mentioning of an instrument made of “leather and very thin wood” 

led some to believe that a bagpipe was meant here. Dalyell (1849: 46), in criticizing 
this view, thought that Procopius was talking about a “drum as known to the Goths”. 
However, none of the authors can possibly have read the full original text, since 
Procopius is clearly talking about a wooden cavalry trumpet covered with leather. 

 
 

5. Conclusion 
 
In concluding this article I, again, bid the reader pardon for lingering in the realm of 
archaeology and musicology, but it is only in combining every single aspect that 
proving or debunking certain assumptions is possible.  

Judging by what the texts tell us, it is clear that the only safe accounts of bagpiping 
in the ancient world are to be found within the first two centuries AC. Besides the fact 
that many of the so-called “sources” commonly referred to in popular literature are 
really not more than assumptions or misinterpretations, one can also see that the 
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bagpipe as being played by Nero obviously was not a very popular instrument in 
Rome – otherwise, it would be hard to explain the complete missing of a proper name 
for the instrument. However, aside from Suetonius’ clearly Latin utricularius, which 
remains a semantic hapax legomenon in Latin, one can observe a certain linkage to 
Greek culture: Nero’s public appearance as a bagpiper dates “towards the end of his 
live”, as Suetonius says – Nero had in fact spent over a year in Greece shortly before 
his death. Then there is Martialis’ ascaules, which is a perfect example of Greek 
compounding. Ascaules as a proper name shows up next to the equally Greek name 
Menecrates in the Pompei graffito, and is encountered as a term for a bagpiper in a 2nd 
century papyrus from Egypt. But is it therefore safe to assume a genuine Greek 
bagpiping culture back in Classical times?  

For the time being, the answer to this question has to remain unsatisfying, since 
there is no definite evidence to be found for the existence of bagpipes before the 1st 
century AD. As we have seen, neither a mythological background for the bagpipe nor 
its purported role in Aristophanian plays can be sufficiently substantiated. In general, 
the bagpipe obviously was not very common in the first centuries AD, or at least 
considered to be such a low instrument that it was hardly mentioned. In all of the texts 
one cannot find a term for the instrument itself; Dion seems to be unable to give it a 
name and merely describes the way of playing. However, the fact that genuine Greek 
terms have been applied to its players and that a Modern Greek dialect still keeps a 
related term to denote the bagpipes shows that a certain identification of this 
instrument as belonging to the late Hellenistic culture is not out of place.  
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Abstract 
 
In its simplest form, gapping is a conjunction that signifies direct pairings between 
correlates, which surface in a full-fledged conjunct, and fragments, appearing in an 
“elliptical” conjunct. Literal absence of a fully fleshed-out syntax from the elliptical 
conjunct causes a deficiency in the information structure of the construction, yielding 
the “ellipsis” effect. This deficiency is resolved at the interfaces PF and LF, and this 
resolution, in turn, is responsible for plugging part of the meaning of the fully 
articulated conjunct (i.e., its presupposition) into the meaning of the elliptical 
conjunct, despite the lack of the relevant structure. 
 
Keywords: gapping, ellipsis, deletion, focus, presupposition, merge, syntax, 
semantics 
 
 
1. The issue 
 
In its simplest form, gapping is a conjunction between a fully articulated and an 
“elliptical” conjunct (see Ross 1971 for a first discussion). Hereafter, by “elliptical”, I 
will understand a construction whose observable form is “less” than the available 
meaning. This is exemplified in Modern Greek (henceforth, MG) in (1). 
 
(1a) O Janis       efere       tous  kafedhes    ke   i   Maria 
  the John-NOM  brought-3SG  the   coffees-ACC and   the Mary-NOM 
  ta kulurakja. 
  the  cookies-ACC 
  ‘John brought the coffees and Mary the cookies.’ 
(1b) ‘John brought the coffees and Mary brought the cookies.’ 
 
As we may observe, the interpretation of the elliptical conjunct in (1b) assumes some 
content, here the predicate efere ‘brought (3sg)’, which corresponds to nothing in the 
“surface” form (in the sense of morphosyntax) of (1a).  
 The Minimalist program (Chomsky 1995a, et seq.) argues that a linguistic structure 
combines information that is relevant for both form (PF) and meaning (LF). Syntax is 
what generates linguistic structures. Therefore, syntax mediates between form and 
meaning, mapping the former to the latter. Within this set of assumptions, the 
question pertaining to (1) is “how much” syntax the elliptical conjunct in gapping 
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contains (or, should contain, for that matter), so that the form of constructions like 
(1a) maps to the corresponding meaning in (1b). 
 Within the above Minimalist setting, a much adopted conjecture takes the elliptical 
conjunct in gapping to instantiate a fully articulated syntax, part of which is deleted at 
PF but is available at LF (see, e.g., Johnson 2009). Hence, the available meaning, 
without the relevant form. This paper will argue against the conjecture that gapping 
instantiates some portion of “phantom” (covert) syntax, so to speak. In particular, the 
paper will suggest that literal absence of the relevant syntax causes a deficiency in the 
information structure of the construction, which is what yields the “ellipsis” effect. 
This deficiency is resolved at the interfaces PF and LF, and this resolution, in turn, is 
responsible for plugging part of the meaning of the full-fledged conjunct into the 
meaning of the elliptical conjunct, despite the lack of the corresponding structure. 
 The paper unfolds as follows. Section 2 presents some empirical evidence about 
gapping, with an emphasis on MG. It is worth mentioning here that this is a first 
detailed discussion of MG gapping. Section 3 articulates the current approach to 
(MG) gapping, against the aforementioned, Minimalist consensus. Section 4 
concludes the discussion. 
 
 
2. The facts 
 
In order to set the background for the discussion that follows, let us make some 
preliminary observations about gapping constructions, and introduce some 
terminology that will be used throughout. As is exemplified in (2) below, MG 
gapping is possible with any major clause type, that is, with Declaratives (cf. (2a)), 
Imperatives (cf. (2b)), Yes/No questions (cf. (2c)), Wh-questions (cf. (2d)), and 
Exclamatives (cf. (2e)) (see also Abeillé et al. 2013 for similarities with gapping in 
Romance). 
 
(2a) DECLARATIVE (repeated from (1)) 
  O   Janis      efere       tous kafedhes    ke  i   Maria  
  the John-NOM brought-3SG the  coffees-ACC and  the Mary-NOM 
  ta kulurakja. 
  the cookies-ACC 
  ‘John brought the coffees and Mary the cookies.’ 
(2b) IMPERATIVE 
  O   Janis      na  feri      tus kafedhes    ke  i   Maria  
  the John-NOM prt bring-3SG the coffees-ACC and the Mary-NOM 
  ta kulurakja. 
  the cookies-ACC 
  ‘John should bring the coffees and Mary the cookies.’ 
(2c) YES/NO QUESTION 
  Efere        o   Janis      tus  kafedhes     ke   i    Maria 
  brought-3SG  the  John-NOM  the  coffees-ACC  and  the  Mary-NOM 
  ta kulurakja? 
  the cookies-ACC 
  ‘Did John bring the coffees and Mary the cookies?’ 
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(2d) WH-QUESTION 
  Pjos      efere        tus  kafedhes    ke  pjos       ta   kulurakja? 
  who-NOM  brought-3SG  the  coffees-ACC and who-NOM  the  cookies-ACC 
  ‘Who brought the coffees and who the cookies?’ 
(2e) EXCLAMATIVE 
  Ti freskus  kafedhes    efere        o   Janis  
  what fresh   coffees-ACC  brought-3SG  the  John-NOM 
  ke ti     nostima  kulurakja    i    Maria! 
  and what  tasty    cookies-ACC  the  Mary-NOM 
  ‘What fresh coffees John brought and what tasty cookies, Mary (did)!’ 
 
As we may observe, (2) signifies pairings between elements in the fully articulated 
and the elliptical conjuncts. Apparently, one pairing holds between the agents o Janis 
‘John (nom)’ and i Maria ‘Mary (nom)’, and the other pairing between the entities 
kafedhes ‘coffees (acc)’ and kulurakia ‘cookies (acc)’. For expository convenience, 
the elements in the elided conjunct shall be understood as “fragments” that are paired 
with “correlates” in the fully blown conjuncts. As we may observe, the fragments 
depend on the correlates for their interpretation, and not the other way round (see also 
Ginzburg & Sag 2001, Culicover & Jackendoff 2005). Within this set of assumptions, 
the question arises as to what the nature of this pairing is. More precisely, the question 
is if the pairing holds between fragments and correlates directly, or is mediated by a 
pairing that is established between chunks of structure figuring in both conjuncts (but 
not surfacing in the elliptical conjunct, as already mentioned in section 1). In order to 
answer this question, let us go through some properties of this pairing vis-à-vis 
distribution (section 2.1), interpretation (section 2.2), and intonation (section 2.3). 
 
2.1 Distribution 
 
To begin with distribution, although the correlates may be deeply embedded inside 
islands, the result may be grammatical. Witness (3) (for expository purposes, 
occasionally, the relevant pairs will be marked in bold). 
 
(3a) RELATIVE CLAUSE ISLAND 
  O Nikos     theli       na  vri      [  kapjon      [  pu   na 
  the Nick-NOM wants-3SG  prt  find-3SG   someone-ACC  that  prt  
  milai      mia   valkaniki  glosa        ]] ke   o   Basilis    mia  
  talks-3SG  a     Balkan    language-ACC   and  the  Bill-NOM  a  
  romaniki  glosa. 
  Romance  language-ACC 
  ‘Nick wants to find someone who speaks a Balkan language, and Bill a 

Romance language.’ 
(3b) SUBJECT ISLAND 
  [[ To  na   milisis   me   ton  ipurgho  ]  ine  arketa  diskolo ] 
      To  prt  talk-3SG  with  the  minister     is   quite   difficult 
  ke me   ton  prothipurgho  apla    adhinato. 
  and with  the  prime-minister  simply  impossible 
  ‘To speak to the minister is quite difficult, and to the prime minister simply 

impossible.’ 
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The correlate mia valkaniki glosa ‘a Balkan language’ is inside a Relative Clause 
island, and is paired with the fragment mia romaniki glosa ‘a Romance language’ 
outside the island (cf., (3a)). Likewise, the correlate me ton ipurgho ‘with the 
minister’ appears inside a Subject island, and is paired with the fragments me ton 
prothipurgho ‘with the prime-minister’. 
 Yet, as shown in (4), island-amnesty is not always granted, even with the same 
island-types (data modelled on Zwart’s 2007 (6b,c); note that for space limitations, 
and when nothing hinges on this, I may resort to English exemplification, as well). 
 
(4a) RELATIVE CLAUSE ISLAND 
     * Alfonse discussed [the question [of which rice we would eat]] and Harry (of) 

which beans. 
(4b) SUBJECT ISLAND 
     * [[That Alfonse ate the rice] is fantastic] and Harry the beans 
 
In the ungrammatical (4a), which contrasts with the grammatical (3a), the correlate 
which rice is inside a Relative Clause island. Similarly, in (4b), both correlates 
Alfonse and the rice respectively surface inside a Subject island, and the result is 
ungrammatical, contrasting with the grammatical (3b). 
 Arguably, variation in grammaticality with the same island-types strongly indicates 
that the elliptical conjuncts do not feature non-surfacing structures, otherwise the 
sentences in (3) should match in grammaticality with these in (4), contrary to facts. 
This, in turn, suggests that an interpretational process across conjuncts is at stake. 
This process, which appears to hold between the correlates and fragments directly, 
may or may not be obscured by islands. 
 Another property of gapping, which has long been observed in the relevant 
literature (see, e.g., Oehrle 1987, Culicover & Jackendoff 2005, Johnson 2009, and 
Citko 2012), comes from minimal pairs of the kind in (5), fashioned over 
McCawley’s (1993: 248). 
 
(5a)  * [CP No one’sj duck was moist enough] or/and [CP hisj mussels were tender 

enough]. 
(5b) No one’s duckj was moist enough or [hisj mussels tender enough]. 
 
Typically, variable binding across sentential (CP-)conjuncts is illicit. This is shown in 
the ungrammatical (5a), where the pronoun his in the right CP-conjunct cannot be 
bound by No one’s duck in the left CP-conjunct (see the relevant co-subscripting). 
Yet, variable binding becomes possible in gapping, as in (5b). So, the elliptical 
conjunct, enclosed within unlabelled brackets for ease of illustration, does not project 
a CP, otherwise (5b) should be ungrammatical, akin to (5a), and to the same degree, 
contrary to evidence (see also Culicover & Jackendoff 2005: 278 for the same point). 
 Generalizing on the previous argument, as I will show shortly, the elliptical 
conjunct, apart from not being a CP, does not seem to correspond to any identifiable 
P(hrase)-marker either, such as IP, DP, or PP. As a first step of the argument, consider 
the distribution of the negative particles oxi ‘no’ and dhen ‘not’ in MG, as 
exemplified in (7).1 
                                                 
1 In fact, MG has three particles for negation, that is, the two mentioned in the body of the text, and 
mi(n) (see Tsimpli & Roussou 1993 for a first discussion). More recently, mi(n) has been treated as a 
polarity item that has no intrinsic quantificational (negative) force, and not necessarily a negative 
interpretation (see Roussou 2014). In the light of this, presently, I abstract away from a discussion of 
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(7a) WITH CP 
  Ipe    oti  idhe      ton  Jani      ke/ala    oxi/*dhen 
  said-3SG that saw-3SG  the  John-ACC and/but   no/not 
  [CP   oti   tu      milise     ] 
            that  him-CL spoke-3SG 
  ‘S/he said that s/he saw John, and/but not that s/he spoke to him.’ 
(7b) WITH DP 
  Idhe     ton  Jani      ke/ala   oxi/*dhen  [DP  ton  Niko     ]. 
  saw-3SG  the  John-ACC and/but  no/note        the  Nick-ACC 
  ‘S/he saw John, and/but not Nick.’ 
(7c) WITH PP 
  Milise     me   ton  Jani  ke/ala   oxi/*dhen  [PP me   ton  Niko  ]. 
  spoke-3SG with  the  John and/but  no/not        with  the  Nick 
  ‘S/he spoke to John, and/but not to Nick.’ 
(7d) WITH IP 
  O Nikos     pini        uiski   ke/ala   dhen/*oxi 
  the Nick-NOM drinks-3SG  scotch  and/but  not/no   
  [IP    troi      lemonopita     ]. 
            eats-3SG  lemon-pie-ACC 
  ‘Nick drinks scotch and does not eat lemon pie.’ 
 
Typically, oxi ‘no’ is a constituent negator, since it may surface with either CPs (cf. 
(7a)), DPs (cf. (7b)), or PPs (cf. 7c)). On the other hand, dhen may only surface with 
IPs, as in (7d), and thus encodes sentence negation (see also Tsimpli & Roussou 1993 
for similar observations). 
 Keeping the above discussion in mind, witness the gapping constructions in (8). 
 
(8a) OXI WITH FRAGMENTS 
  I Maria      milise      me   tin  Anna      ke/ala    oxi 
  the Mary-NOM  talked-3SG  with  the  Anna-ACC  and/but   no 
  [  [DP i    Eleni      ] [PP me   tin  Anna] ]. 
      the  Helen-NOM     with  the  Anna 
  ‘Mary spoke to Anna and/but Helen to Anna.’ 
(8b) DHEN WITH FRAGMENTS 
        * I Maria      milise      me   tin  Anna  ke/ala   dhen 
  the Mary-NOM  talked-3SG  with  the  Anna  and/but  not 
  [  [DP i    Eleni      ] [PP me   tin  Anna] ]. 
      the  Helen-NOM     with  the  Anna 
  ‘Mary spoke to Anna and/but not Helen to Anna.’ 
 
We see that the elliptical conjunct may be negated by the constituent negator oxi ‘no’, 
as in (8a), but not by the sentence negator dhen ‘not’ (cf. (8b)). At this point, the 
question arises as to what category the elliptical conjunct in (8a) projects (if it does). 
In light of the discussion revolving around (5a) vs. (5b), this category cannot be a CP, 
although oxi ‘no’ may surface with CPs, as in (7a). IP is also excluded, since oxi ‘no’ 
may surface with the elliptical conjunct in (8a), but may not with IPs (cf. (7d)). What 

                                                                                                                                            
min in the context of gapping, since not only would it lead us too far afield, but also is orthogonal to the 
argument I wish to make (special thanks to Evangelia Vlachou for pointing the issue of mi(n) to me).  
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about DP or PP, in view of (7b) and (7c) respectively? As we may observe in the 
relevant labelling in (8a), both categories may project, so we do not actually know 
which one ultimately projects and provides the label (if at all).2 In short, the elliptical 
conjunct does not appear to belong to any of the known P-markers (e.g., CP/IP, 
presumably DP/PP, and by implication AP). Despite this apparent lack of “identity”, 
however, the conjunct does behave as being a constituent (yet, not of a typical kind), 
since it may surface with a constituent negator (here, oxi ‘no’).3 
 
2.2 Interpretation 
 
Let us next turn to interpretation. For ease of presentation, I shall refer to the portion 
of meaning that corresponds to nothing in the surface syntax of the elliptical conjunct 
as the “missing” content (although somewhat misleadingly, since I assume that 
nothing is actually “missing” from the conjunct under consideration). Keeping this 
clarification in mind, witness (9). 
 
(9)  I Maria        aghorase    vivlia       ke   i    files 
  the Mary-NOM-SG bought-3SG  books-ACC  and  the  friends-NOM-PL 
  tis   CDs.  
  her-CL 
  ‘Mary bought books and her friends CDs.’ 
 
As we may observe, the verb aghorase ‘bought (3sg)’ in the full-blown conjunct, 
which is in singular, cannot be assumed in the elliptical conjunct because the would-
be subject i files ‘the friends (nom)’ is in plural. Yet, the elliptical conjunct 
necessarily assumes an event of buying on a par with the preceding conjunct. So, the 
elliptical conjunct assumes only the sense of the preceding verb (i.e. the event of 
buying, including tense-related information), but not its actual type (i.e. 3sg).4 
 In relation to the previous point, the missing content may correspond to a portion 
of meaning that is richer than a predicate. This is shown in (10). 
 
(10) Tin tileorasi              [ClP  tin               [IP  plirose 
  the television-FEM-ACC-SG      her-CL-FEM-ACC-SG    paid-3SG 
  i Maria      ]] ke  ta   epipla                i    Eleni. 
  the Mary-NOM    and the  furniture-NEUT-ACC-PL  the  Helen-NOM 
  ‘Mary paid for the TV and Helen for the furniture.’ 
 
In the fully articulated conjunct, tin tileorasi ‘the television (fem,acc,sg) is left-
dislocated, and is associated with the clitic tin ‘her (acc)’ that surfaces above IP (e.g. 
Anagnostopoulou 1994), to a position presently notated as Cl(itic) P(hrase) for 
purposes of exposition (but nothing hinges on this). Likewise, a clitic may also be 
assumed in the interpretation of the elliptical conjunct, which would be associated 
with ta epipla ‘the furniture (neut,acc,pl)’. If so, something bigger than a predicate 
                                                 
2 See Culicover & Jackendoff (2005: 280-281) for a similar, though not identical, point.  
3 Thanks to Stergios Chatzikyriakidis, Dimitris Michielioudakis, Anna Roussou, Giorgos Spathas, and 
Aggeliki Tsokoglou for comments regarding constituency. 
4 Anastasios Tsangalidis correctly points out that the term “sense” is quite loose, at best, and does not 
seem to describe the observed facts with precision. For example, it not at all clear why, in the context 
of examples like (9), the elliptical conjunct assumes the Tense, but not the Person, feature of the 
preceding predicate. I agree with this comment, and leave the matter open for future research.  
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would be “missing” from the interpretation of the elliptical conjunct. In passing, it is 
worth mentioning that, on a par with (9), only the sense of the preceding clitic may be 
assumed in the elliptical conjunct, in virtue of the mismatch between the φ-features of 
the clitic tin ‘her (fem,acc,sg)’ and ta epipla ‘the furniture (neut,acc,pl)’. 
 Interestingly, the “missing” content may not necessarily form a constituent (cf. 
(11); examples repeated from Culicover & Jackendoff (2005: 273 (63d,e)). 
 
(11a) Robin is reading a book written by John Updike, and Leslie, Ann Tyler. 
(11b) Robin knows a lot of reasons why dogs are good pets, and Leslie, cats. 
 
What is “missing” from the interpretation of the elliptical conjunct in (11a) is the 
string “is reading a book written by”, and from the interpretation of the corresponding 
conjunct in (11b), the (discontinuous) string “knows a lot of reasons why are good 
pets”. Obviously, neither of the two “missing” strings forms a constituent. In short, 
what is “missing” from the elliptical conjunct does not seem to be some chunk of 
structure that corresponds to some structural part of the fully articulated conjunct. 
Instead, what is “missing” appears to be some portion of meaning that lacks a 
structural equivalent. 
 
 
2.3 Intonation 
 
I now turn to intonation. Here, I typically follow others in assuming that the prosody 
of the correlates matches that of the fragments, and maps to contrastive focus (e.g. 
Ross 1971, Jackendoff 1971, Stillings 1975, Kuno 1976, Pesetsky 1982). 
Corroborating evidence for this observation may come from considerations of the 
kind exemplified in (12). 
 
(12a) * O Nikos      dhjavazi      __  ke  i    Maria     ena  piima. 
  the Nick-NOM  is-reading-3SG     and the  Mary-NOM a    poem-ACC 
  ‘*Nick is reading and Mary a poem.’ 
(12b) * O Nikos      ghrafi        __  ke  i    Maria     ena  arthro. 
  the Nick-NOM  is-writing-3SG     and the  Mary-NOM an  article-ACC 
  ‘*Nick is writing and Mary an article.’ 
 
In the ungrammatical (12a), the fragment i Maria ‘Mary (nom)’ correlates with o 
Nikos ‘Nick (nom)’, but the fragment ena piima  ‘a poem (acc)’ has no overt correlate 
(the underscore ‘__’ stands for implicit element). The same is true with the illicit 
(12b), and the fragment ena arthro ‘an article (acc)’. Implicit elements cannot be 
intonationally marked, let alone focussed, so the ungrammaticality in (12) provides 
further empirical support to the focus-pairing observed in gapping. 
 To put together the main points discussed in this section, we have seen that, in its 
simplest form, gapping is a conjunction between a full-fledged and an elliptical 
conjunct, signifying pairings between correlates and fragments. These pairings 
involve portions of interpretation rather than chunks of structure, which is verified by 
evidence from both distribution and interpretation. Interestingly, the elliptical 
conjunct behaves as being a constituent, but not of a typical kind, since it does not 
appear to project any identifiable P-marker, such as CP, IP, DP, and PP. Finally, the 
correlate-fragment pair has a matching focus intonation. Within this set of 
assumptions, the question arises as to what the division of labour between syntax and 
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the interfaces is, so that we get the observed properties of gapping. This is the issue I 
turn to next. 
 
 
3. The solution (space)  
 
An intuition shared among the approaches that have been put forward to account for 
gapping within the Minimalist framework is that the mapping between form and 
meaning is (or, should be, for that matter) “transparent”, in the sense that syntax 
registers every aspect of meaning. So, the (hypo)thesis is that syntax is the exclusive 
determinant of form-meaning associations. This extends to cases where form-meaning 
mappings appear “opaque”, as, by definition, are the cases of ellipsis, of which 
gapping is an instance. In effect, the argument is that gapping contains a chunk of 
hidden/phantom structure, so that the relevant elliptical form maps transparently to the 
corresponding full-fledged meaning (e.g., Coppock 2001, Winker 2005, Johnson 
2009, Repp 2009, Citko 2012, Toosarvandani 2013). A representative example of this 
line of theorizing is (13), repeated from Toosarvandani (2013: 20, (39)). 
 
(13) I1 have [[vP t1 [VPA  persuaded Tom to write a novel]], and [vP t1 Bill2 [VPE 

persuaded t2 to write t3] a short story3]]. 
 
As we may observe, the conjunction connective is flanked by two fully articulated vPs 
(in line with Johnson’s 2009 low coordination analysis). The right VP (VPE) is 
deleted at PF, under semantic entailment with the antecedent VP (VPA) (in the spirit 
of Merchant 2001). The fragments Bill and a short story escape deletion by adjoining 
to positions outside VPE, while the external argument of both vPs, here I, moves 
across-the-board (a la Johnson 2009) to I ([Spec,IP]), which c-commands both vPs. 
So, according to this line of theorizing, the ellipsis effect (in gapping) is due to a 
phantom syntactic structure, which is unrealized at PF, but is available at LF. 
 We have strong empirical reasons to believe that, at least as regards Modern Greek, 
the elliptical conjunct has no more structure than meets the eye. So, in what follows, I 
will pan out a syntactically-oriented analysis that does not make reference to chunks 
of structure that may be disposed of at PF, but takes the elliptical conjunct to be a self-
sufficient construction (section 3.1), whose “additional” meaning is computed directly 
at the interfaces PF and LF (section 3.2). 
 
3.1 Syntax 
 
Let us begin with the syntax of a typical gapping construction, in the context of (14) 
(for space limitations, I revert to English exemplification). 
 
(14)       qo 

John brought the coffees      ei 
    and       ei 

                           Mary the cookies
 
Concentrating on this part of the construction that is most relevant for the present 
discussion, I suggest that, in (14), Mary and the cookies, which surface in the elliptical 
conjunct, are disjoint lexical items (sets (of features)), which are put together under 
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the operation MERGE. Typically, MERGE (a set-theoretic concept) is a 
concatenation calculus that brings together disjoint lexical items (sets (of features)), in 
a binary fashion. This is the upshot of Chomsky’s (1995b) Bare Phrase Structure 
(BPS) framework, whose conceptual underpinnings are presently assumed. In other 
words, I suggest that the operation MERGE, as viewed from BPS, is what makes the 
elliptical conjunct in (14) possible (see also Roussou & Vlachos 2013 for a first 
discussion). 
 The fact that Mary and the cookies in (14) may merge together might seem odd at 
first, because, speaking in terms of selection, DPs, like Mary, might not select for 
DPs, like the cookies.5 Arguably, this is not the place one can do full justice to the 
issue of selection, yet, some clarifications are in order. As I have reasoned more 
recently in Vlachos (2012: 187-190), generalizations of the kind “category X does not 
select for category Y” are problematic (at best). Such generalizations seem to tacitly 
incorporate the long abandoned (and, for good reason) assumption of the Phrase 
Structure Rule framework (Chomsky 1965) that syntactic computations operate on 
“categorical” distinctions, such as V, N, A, P. In other words, if X´-theory was a step 
toward dissociating the lexicon from the computations, leading to context-free 
Grammars, then the BPS framework is one step further, by assuming that only lexical 
items (that is, (sets of) features) are relevant for computations, which are then 
accessible at the interfaces (Chomsky 1995a). In effect, X´-related projections (where 
X may be any lexical/functional category) are to be treated as notational artifacts, void 
of any psychological reality (see Muysken 1982 for a first discussion). So, in the light 
of the BPS assumption that syntactic mechanisms like MERGE operate directly on 
lexical items, the merger between Mary and the cookies in (14) becomes quite natural, 
since the question as to if “a DP can merge with a DP” cannot even be articulated. In 
short, the claim I wish to make about (14) is this: from the viewpoint of BPS, to the 
extent that MERGE is an operation that may put together α and β, without imposing 
any restrictions as to what the “category” of α or β might be, then there is no obvious 
reason as to why MERGE may not put together Mary and the cookies (as long as the 
output is interpretable at the interfaces, an issue I turn to in the next section).6  
 Viewing the relevant merger from the perspective of the BPS framework has 
implications about constituency, as well. Specifically, to the extent that the syntactic 
object acquired by the merger of two syntactic objects is a constituent, then the 
elliptical conjunct in (14) is a constituent. As we may recall from section 2.1, this 
constituent may not be—and, indeed, in the case of (14) is not—of the typical kind 
(cf., (7)-(8)). But this is what we expect, on the foregoing assumption that MERGE 
may put together two lexical items whose construal may not necessarily rely on 
selection (or, complementation).7 Moreover, under the perspective that the elliptical 

                                                 
5 Thanks to Aggeliki Tsokoglou for comments regarding selection.  
6 Questions about labeling arise at this point. It may prove to be correct that, as regards syntax, no 
labeling algorithm is necessary, as long as the output of MERGE is interpretable at the interfaces (see, 
e.g., Collins 2002, Chomsky 2004, Seely 2006, and Jayaseelan 2008, for relevant discussions). 
7 Besides, as is already insinuated within the context of BPS, the perspective that syntactic structures 
do not preexist, but are built incrementally, renders the very concept of constituency, as standardly 
viewed from the “Government and Binding”-theoretic sense (Chomsky 1981), questionable (see also 
Kayne 1994, Manzini 1997, Phillips 1996, 2003, Bowers 2001, and Osborne et al. 2011, among others, 
for similar discussions about constituency, independently motivated).   
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conjunct may not form a CP, we expect that variable binding, which is illegal across 
CP-conjuncts, is grammatical in gapping (as is indeed predicted in (5)).8  
 The current assumption that there is no phantom structure in gapping makes certain 
predictions about islandhood violations of the kind examined in section 2.1. Under the 
perspective pursued here, literal absence of the relevant offending structure from the 
elliptical conjunct does not necessarily predict total absence of islandhood violations, 
if the structure of the full-fledged conjunct features an island. Our syntactic analysis 
predicts that the islandhood violations observable in gapping are not comparable to 
the islandhood violations observable in full-fledged counterparts. This is because, in 
gapping, only the conjunct that features a fully articulated structure may feature an 
island (for obvious reasons). Moreover, as already hinted at, what is at stake across 
conjuncts in gapping is an LF-construal that pairs correlates with fragments (more 
about this in the next section). So, depending on the structure that the correlates 
surface in, and on the assumption that LF-construals may be blocked by islands (see, 
e.g., Cinque 1991, Szabolcsi & Zwarts 1993, Alexopoulou & Keller 2007, Hofmeister 
& Sag 2010), islanhood effects are expected in gapping, as well, despite the lack of 
the offending structure from the elliptical conjunct. In fact, we also anticipate 
variability in grammaticality between similar island types (as in (3) vs. (4)). 
 
3.2 From syntax to the interfaces 
 
Let us now consider what the proposed LF-construal is, and how this construal 
facilitates the relevant meaning. To begin with, as we may recall from section 2.3 
regarding intonation, correlates and fragments are (contrastively) focussed, and paired 
with each other. In what follows, I shall take focus to be a primitive of PF (i.e., having 
no equivalent feature in the lexicon), being expressed via a dedicated intonation 
contour, but I hasten to add that nothing hinges on this (see Vergnaud & Zubizarreta 
2005 for a similar point). From the literature on the semantics of focus, I want to 
maintain two, more or less, standard assumptions pertaining to the representation of 
focus at LF, and to the way focus is informationally packaged in a sentence. To be 
more precise, I assume that focus introduces variables at LF (along with, e.g., Rooth 
1985, 1992), and that, in terms of information structure, a sentence may partition into 
a focus and a presupposition arrangement (in the spirit of, e.g., Akmajian 1970, 
Chomsky 1971, 1976, Jackendoff 1972, Trainor 1980, Culicover & Jackendoff 2005, 
and Vergnaud & Zubizarreta 2005). 
 With the above set of assumptions in place, I suggest that LF reads off the output 
of PF (the corresponding focus melody), and maps each conjunct to a focus-
presupposition information structure. This means, of course, that the interfaces PF and 
LF (may) “see” each other (as is indeed argued by Brody 1995, Vergnaud & 
Zubizarreta 2005, and Vlachos 2012, among many others). So, the LF of a typical 
gapping construction like (15a) is (15b).9 
 

                                                 
8 Vassilis Spyropoulos points out that in the absence of the relevant structure, the corresponding case-
marking of fragments cannot be accounted for. Case-marking is a rather complex issue that cannot be 
addressed here due to lack of space. Yet, prefiguring a line of theorizing, I hasten to note that one can 
view case-marking along the lines pursued in Vlachos (2012) regarding the case of “wh-fragments” in 
sluicing—an instance of ellipsis. Within this context, the case-marking of fragments does not depend 
on the presence of the corresponding structure.   
9  The semantic analysis defended here draws a great deal from Culicover & Jackendoff (2005), 
Vlachos (2012), and Roussou & Vlachos (2013). 
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(15a) John bought the coffees and Mary the cookies. 
(15b) <(Someone brought something), (someone = John), (something = the 

coffees)> AND <(someone = Mary), (something = the cookies)> 
 
In informal semantic notation (maintained throughout), the presupposition part of the 
full-fledged conjunct in (15b) is “(someone brought something)”, and the two focus 
variables are “(someone = John), (something = the coffees)”. As we may observe, the 
elliptical conjunct features only two focus variables, and lacks a presupposition part. 
This suggests that the information structure of the conjunct is “defective”. 
 LF resolves this issue, namely the defectiveness of the information structure of the 
elliptical conjunct, by variable substitution. That is, LF substitutes (the variables 
discharged by the) correlates with (the variables discharged by the) fragments. But, 
how does LF “know” which variable substitutes for which? This is where the prosodic 
matching at PF comes in, which intonationally (focus-)marks the corresponding pairs. 
By way of illustration, witness (16), which is the resolution of the defective (15b). 
 
(16) <(Someone brought something), (someone = John), (something = the 

coffees)> AND <(Someone brought something), (someone = Mary), 
(something = the cookies)> 

 
Notice that the LF-effect of the variable substitution strategy is that the elliptical 
conjunct ends up sharing the presupposition of the full-fledged conjunct. In short, 
under the present line of theorizing, the ellipsis effect (in gapping) boils down to this: 
literal absence of the relevant syntactic structure results to defective information 
structure, which is resolved at LF facilitated by PF. 
 The semantics analysis presently defended predicts that the content that is 
“missing” from the elliptical conjunct does not correspond to a chunk of structure but 
to a portion of meaning (as is indeed the case with (10)-(12)), and this portion of 
meaning maps to the presupposition of the fully articulated conjunct.10 
 In sum, as regards syntax, the operation MERGE, as viewed in the context of the 
BPS framework is what brings fragments together, yielding well-formed constituents. 
In terms of semantics, fragments translate to defective focus-presupposition 
arrangements, which need to be resolved for reasons of interpretation. So, LF, 
facilitated by the relevant focus-pairing at PF, plugs the presupposition of the 
correlates into the semantics of fragments, by variable substitution. Thus, correlates 
and fragments end up sharing the same presupposition.  

                                                 
10 The currently pursued assumption that the “missing” content is semantically, and not syntactically, 
computed, makes room for the possibility that the presupposition of the elliptical conjunct may 
sometimes be plugged in from the extra-linguistic environment (so, in pragmatic means). This seems to 
be the case with the grammatical gapping construction in (i). 
(i)  O   Janis      me  tin   Maria!  Afto     ine    apistefto! 
   the  John-NOM  with the  Mary   this-NOM  is-3SG   unbelievable 
   “John with Mary! This is unbelievable!” 
Under the possible discourse where everybody knows that Janis and Maria used to hate each other, it is 
quite surprising (well, perhaps, not so in real life!) that these two are together. Noteworthy, a deletion-
based analysis of gapping would be in a lot of trouble explaining how the supposed phantom structure 
of the gapped clause could be deleted in the absence of a preceding full-fledged counterpart. 
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4. Conclusions 
 
This paper examined some facts pertaining to the distribution, interpretation, and 
intonation of gapping in Modern Greek. The empirical evidence suggests that, despite 
standard argumentation for the opposite, a gapping construction features some portion 
of meaning that is computed at the interfaces directly, and has no structural 
correspondent. Couched within the Minimalist framework, the paper hints at the 
following three, more general conclusions. First, syntax is an exponent of form-
meaning associations, but does not (have to) encode every aspect of these associations 
(e.g. Vlachos 2012). Second, the interfaces may “talk” to each other (e.g. Brody 1995, 
and Vergnaud & Zubizarreta 2005). And third, “non-transparent” form-meaning 
mappings are anticipated, once the role of the interfaces into the externalization of 
linguistic structures is put into perspective (e.g. Vlachos 2012). 
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Abstract 
 
Revolutionary Organisation 17 November was a social-revolutionary terrorist group 
which operated in Greece between 1975 and 2002. 17N attacked exclusively high-
profile representatives of the establishment and adopted a strict ‘no collateral victims’ 
policy. This paper analyses 17N’s moral stance in the case of the killing of the young 
Athanassios Aksarlian, the only collateral victim in its 27-year history. Combining 
Critical Discourse and Corpus Analysis methodologies, this study examines 17N’s 
argumentation on the Aksarlian incident in the light of the group’s general code of 
operational ethics. It reveals 17N’s almost total denial of physical and moral 
responsibility, and systematic inculpation of external agents, which seems to 
contradict its absolutist stance towards its own targets.  
  
Keywords: 17 November Revolutionary Organization, Greek terrorism, political 
argumentation, apologia, semantic prosody, critical discourse analysis, corpus 
linguistics 
 
 
1. Εισαγωγή 
 
Η παρούσα εργασία εντάσσεται σε μια ευρύτερης κλίμακας έρευνα για την 
ιδεολογική και επιχειρησιακή ηθική της Επαναστατικής Οργάνωσης 17 Νοέμβρη 
(Lekea 2014, Lekea & Hatzidaki 2014). Στο άρθρο αυτό μελετούμε την ηθική στάση 
της οργάνωσης έναντι του θανάτου του Αθανάσιου Αξαρλιάν, της μόνης 
παράπλευρης απώλειας στην 27χρονη ιστορία της. Πιο συγκεκριμένα, μέσω της 
επιχειρηματολογικής και λεξικολογικής ανάλυσης των 4 προκηρύξεων που 
δημοσιεύθηκαν αμέσως μετά τη σχετική τρομοκρατική ενέργεια, εξετάζουμε εάν και 
κατά πόσον η οργάνωση τηρεί μια στάση συμβατή με τις πάγιες ηθικοϊδεολογικές 
διακηρύξεις και επιχειρησιακές πρακτικές της. 

Στις 14 Ιουλίου 1992, 17 χρόνια μετά την πρώτη της ενέργεια, η 17 Νοέμβρη 
πραγματοποίησε επίθεση με ρουκέτα εναντίον του τότε υπουργού οικονομικών 
Ιωάννη Παλαιοκρασσά στο Σύνταγμα. Μέσω μακροσκελούς προκήρυξης που εστάλη 
στην εφημερίδα Ελευθεροτυπία, η οργάνωση ανέλαβε την ευθύνη για την επιχείρηση 
και αιτιολόγησε την επιλογή του συγκεκριμένου στόχου:1 

 
«Αποφασίσαμε λοιπόν, να εκτελέσουμε τον Ι. Παλαιοκρασσά, υπουργό 
Οικονομικών, εκτοξεύοντας ενάντια στο αυτοκίνητό του ρουκέτα από αυτοσχέδιο 
μπαζούκας. Ο κύριος αυτός, όντας το νούμερο ένα στην ιεραρχία του υπουργείου 

																																																								
1 Τα αποσπάσματα των προκηρύξεων της 17 Νοέμβρη που παρατίθενται καθώς και τα κείμενα που 
απαρτίζουν το κόρπους που χρησιμοποιήθηκε για την παρούσα μελέτη έχουν προέλθει από τον τόμο 
απάντων των προκηρύξεων της 17 Νοέμβρη (εκδ. Κάκτος). Τα κείμενα έχουν υποστεί ψηφιοποίηση. 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1827-1838. Rhodes: University of the Aegean.
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Οικονομικών, είναι ουσιαστικά και τυπικά ένας από τους κύριους υπεύθυνους του 
υπάρχοντος φορολογικού συστήματος απάτης.»  

Προκήρυξη 67η, 16 Ιουλίου 1992 
 

Η ίδια προκήρυξη κατέληγε:  
 

«Όσον αφορά τους μπάτσους-σωματοφύλακες, μέλη της αντιτρομοκρατικής 
υπηρεσίας της αστυνομίας, τους έχουμε προειδοποιήσει ρητά εδώ και χρόνια. 
Τους έχουμε καλέσει να παραιτηθούν απ’ τη βρώμικη δουλειά που κάνουν και να 
βρουν άλλη πιο τίμια, όσο είναι καιρός. [...] Κατά συνέπεια θα χτυπάμε χωρίς 
καμιά προειδοποίηση τους μπάτσους-σωματοφύλακες που προστατεύουν τους 
παραπάνω κλέφτες και αρχικλέφτες του ελληνικού λαού, που λυμαίνονται τη 
χώρα.»  

Προκήρυξη 67η, 16 Ιουλίου 1992 
 

Η επίθεση αυτή υπήρξε για την οργάνωση διπλά αποτυχημένη, όχι μόνον διότι δεν 
επετεύχθη ο επιχειρησιακός στόχος, δηλαδή η δολοφονία του υπουργού, αλλά 
προκλήθηκε και θάνατος περαστικού, του νεαρού φοιτητή Αθανάσιου Αξαρλιάν.  

Οι αρχές της 17 Νοέμβρη σχετικά με το ζήτημα των παράπλευρων απωλειών ήταν 
εξαρχής σαφώς εκπεφρασμένες. Οι επιχειρήσεις θα έπρεπε να είναι χειρουργικού 
χαρακτήρα, να αφορούν, δηλαδή, αποκλειστικά και μόνον τους, κατά κανόνα, υψηλά 
ιστάμενους στόχους και να αποφεύγονται πάσει θυσία οι παράπλευρες απώλειες. 
Σύμφωνα με τη δεύτερη προκήρυξη της οργάνωσης, μετά την πρώτη της ενέργεια 
στις 24 Δεκεμβρίου 1975, για τη δολοφονία του σταθμάρχη της CIA Richard Welch 
επελέγη η χρήση περιστρόφου και όχι βόμβας ή χειροβομβίδας, ώστε να αποκλεισθεί 
η, κατά την οργάνωση, «άσκοπη αιματοχυσία», δηλαδή η πλήξη της συζύγου και του 
σωφέρ του στόχου ή «οποιουδήποτε άλλου περαστικού»: 

 
«Ο Ρίτσαρντ WELCH ήταν αρχηγός της CIA. Σαν τέτοιος [...] ήταν συνυπεύθυνος 
μαζί με τους άλλους επαγγελματίες πράκτορες που ζουν στο έδαφός μας, για όλα 
τα εγκλήματα που έκανε η CIA και ο αμερικάνικος ιμπεριαλισμός στη χώρα μας 
τα τελευταία τριάντα χρόνια. Απόφασή μας ήταν να εκτελεστεί ο αρχηγός και 
μόνον αυτός. Δεν υπήρχε περίπτωση να χτυπηθεί άλλος, ούτε ο οδηγός, ούτε η 
γυναίκα, ούτε και τρίτος [...] γιατί δεν θεωρούμε τον οδηγό και τη γυναίκα του σαν 
υπεύθυνους.» 

       Προκήρυξη 2η, 26 Δεκεμβρίου 1975 
 

Το 1991, 16 χρόνια μετά την πρώτη ενέργεια και 9 μήνες πριν από την επίθεση 
κατά Παλαιοκρασσά, η 17 Νοέμβρη ανανέωνε την ηθική και επιχειρησιακή αυτή 
δέσμεση, χαρακτηρίζοντας τις βόμβες του ΕΑΜ Αλγερίας το 1955 κατά των γάλλων 
αποικιοκρατών σε δημόσιους χώρους ως  
 

«ενέργειες τυφλής τρομοκρατίας, τις οποίες ποτέ δεν διανοήθηκε να 
πραγματοποιήσει η 17Ν.»  

       Προκήρυξη 64η, 24 Οκτωβρίου 1991 
 

Μέχρι την ενέργεια κατά Παλαιοκρασσά, η στάση αυτή είχε τηρηθεί απαρέγκλιτα 
από την οργάνωση. 

Ο θάνατος του Αξαρλιάν προκάλεσε τη γενική κατακραυγή, προς την οποία η 17 
Νοέμβρη ανταποκρίθηκε, μετά την αποστολή της πρώτης προκήρυξης-αιτιολόγησης 



[  1829  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

της επιλογής του στόχου, με τη διαδοχική δημοσίευση άλλων τριών σε διάστημα 8 
ημερών (19, 20 και 27 Ιουλίου 1992), οι οποίες αναφέρονταν αποκλειστικά στο 
ζήτημα Αξαρλιάν. Οι προκηρύξεις αυτές συνιστούν την απολογία (apologia) της 
οργάνωσης για το περιστατικό, υπό την έννοια της προφορικής ή γραπτής 
υπεράσπισης (Tavuchis 1991: 15), σε δημόσιο επίπεδο, ενός ατόμου ή φορέα έναντι 
κατηγοριών περί αδικοπραγίας (Hearit 2006). Ο Hearit (2006: 15-17) κατατάσσει τις 
δημόσιες απολογίες σε 5 βασικές κατηγορίες ανάλογα με τη στάση που τηρεί το 
δημόσιο πρόσωπο ή ο φορέας ως προς την ευθύνη (responsibility) ή την υπαιτιότητα 
(liability) που του καταλογίζεται:  
 

α. Άρνηση (denial), δηλ. πλήρης αποποίηση της ευθύνης/υπαιτιότητας. 
β. Αντεπίθεση (counterattack), δηλ. απόσειση της ευθύνης/υπαιτιότητας και 
απόδοσή τους στον κατήγορο. 
γ. Διαφοροποίηση (differentiation), δηλ. αποδοχή μέρους της ευθύνης/ 
υπαιτιότητας και ταυτόχρονη επίκληση παραγόντων και συνθηκών που 
περιορίζουν αυτές.  
δ. Αποδοχή και αίτηση συγχώρεσης (admittance and delivery of apology). 
ε. Αποφυγή της δημόσιας έκθεσης, υιοθέτηση νομικών μέσων (avoidance of public 
relations stance, adoption of a legal strategy). 

 
Όπως θα δούμε, η στάση της 17 Νοέμβρη ως φορέα με δημόσια υπόσταση σχετικά 

με την ευθύνη ή/και τη υπαιτιότητά της στην υπόθεση Αξαρλιάν συνδυάζει, 
επιλεκτικά και κατά περίπτωση, τις στρατηγικές της αποποίησης, της 
διαφοροποίησης και της αντεπίθεσης.  
 
 
2. Δεδομένα 
 
Το σώμα κειμένων υπό μελέτη απαρτίζεται από τις 3 προκηρύξεις που εστάλησαν 
από την Επαναστατική Οργάνωση 17 Νοέμβρη μεταξύ 19 και 27 Ιουλίου 1992 στις 
εφημερίδες Ελευθεροτυπία, Έθνος και Αυριανή και αναφέρονται στην υπόθεση 
Αξαρλιάν (σύμφωνα με την έκδοση απάντων των προκηρύξεων (εκδ. Κάκτος), 
προκηρύξεις 68, 69 και 70). Το κόρπους περιέχει 5.196 λέξεις (tokens).  

Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, ο συμφραστικός πίνακας του όρου Αξαρλιάν από το 
κόρπους απάντων των προκηρύξεων της οργάνωσης (1975-2002) (44 εμφανίσεις), 
καθώς και ο συμφραστικός πίνακας του λήμματος άτυχος από το κόρπους αναφοράς 
ΣΕΚ (Σώμα Ελληνικών Κειμένων) του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου 
Αθηνών (Goutsos 2010). 
 
 
3. Κειμενική ανάλυση 
 
3.1 Θεωρητικό υπόβαθρο – Μεθοδολογία 
 
Για την κειμενική ανάλυση των δεδομένων που αφορούν την υπόθεση Αξαρλιάν, 
όπως περιγράφηκαν ανωτέρω, χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο Κριτικής Ανάλυσης 
Λόγου που αναπτύσσεται από τη Σχολή της Βιέννης (κυρίως Wodak et al. 1999, 
Reisigl & Wodak 2001 και Wodak 2011), το οποίο μελετά και προβάλλει, ιδίως στον 
πολιτικό και εν γένει ιδεολογικά φορτισμένο λόγο, τις ποικίλες επιχειρηματολογικές 
στρατηγικές που αναπτύσσονται από τους ομιλητές ή συγγραφείς. Μεθοδολογικά, τα 
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ανωτέρω έργα επικεντρώνονται στον εντοπισμό των υποκείμενων 
επιχειρηματολογικών σχημάτων (argumentation schemes) του ομιλητή/συγγραφέα 
και της επισήμανσης τυχόν, συχνά αφανών και λανθανόντων, λογικών σφαλμάτων ή, 
κατόπιν συνεξέτασης συγκειμενικών και περι/εξωκειμενικών δεδομένων, τυχόν 
αντιφάσεων μεταξύ λόγων και έργων. Στόχος της διαδικασίας αυτής είναι η ανάδειξη 
των ευθυνών αλλά και των συγκεκαλυμμένων ή αμφίσημων προθέσεων, ισχυρισμών 
και συμφερόντων των φορέων του λόγου (Reisigl & Wodak 2001: 32-33). 
Χρησιμοποιήθηκε, επίσης, ως πηγή τυποποιημένων επιχειρηματολογικών σχημάτων 
το έργο του Walton (Walton 1998, 2006, Walton et al. 2008), το οποίο εντάσσεται 
στο πεδίο της γενικής θεωρίας επιχειρηματολογίας (argumentation theory). Η 
παρούσα ανάλυση διαφωτίζεται επίσης από λεξικοστατιστικά δεδομένα μελετώμενα 
βάσει θεωριών και μεθόδων της γλωσσολογίας σωμάτων κειμένων (π.χ. 
σημασιολογική προσωδία).  

Όπως θα διαφανεί, οι επιχειρηματολογικές στρατηγικές της 17 Νοέμβρη, ενός 
κατεξοχήν αντιεξουσιαστικού φορέα, παρουσιάζουν χαρακτηριστικές ομοιότητες με 
αυτές παραδοσιακών φορέων πολιτικής εξουσίας (κομμάτων και αρχηγών τους, 
εκπροσώπων δημοσίων υπηρεσιών, ΜΜΕ κ.λπ.), των οποίων το κειμενικό προϊόν 
κατά κανόνα μελετά η Κριτική Ανάλυση Λόγου και, ιδίως, η Σχολή της Βιέννης. 
 
 
3.2 Ανάλυση επιχειρηματολογίας 
 
Το κεντρικό ζήτημα που πραγματεύονται οι προκηρύξεις 68, 69 και 70 είναι η ευθύνη 
για τον θάνατο του Αθανάσιου Αξαρλιάν. Η θέση της οργάνωσης επ’ αυτού 
συνοψίζεται ως εξής, όπως διατυπώνεται, αντίστοιχα, στην πρώτη και την τελευταία 
προκήρυξη που αφορά το ζήτημα Αξαρλιάν: 
 
«ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ - ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ 
- Η ΑΣΤΥΝΟΜΙΑ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΤΟ ΘΑΝΑΤΟ ΤΟΥ ΘΑΝΟΥ 
ΑΞΑΡΛΙΑΝ  
- ΤΟΝ ΑΦΗΣΕ ΕΣΚΕΜΜΕΝΑ ΑΒΟΗΘΗΤΟ, ΝΑ ΑΙΜΟΡΡΑΓΕΙ ΕΠΙ ΜΙΣΗ ΩΡΑ 
ΣΤΟ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΟ  
- ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ ΠΟΛΙΤΙΚΑ 
ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ» 

Προκήρυξη 68η, 19 Ιουλίου 1992 
 

«Κατ’ αρχή θέλουμε να ξεκαθαρίσουμε, ότι σκοπός μας δεν είναι να αποσείσουμε 
τις ευθύνες μας, για τον τραυματισμό του άτυχου Αξαρλιάν και των άλλων 
τεσσάρων. Αυτές τις ευθύνες τις αναλαμβάνουμε πλήρως και εκφράσαμε τη θλίψη 
μας και τη συμπάθειά μας απ’ την πρώτη μέρα. Άλλες όμως οι ευθύνες 
τραυματισμού και άλλες του θανάτου του.» 

Προκήρυξη 70η, 27 Ιουλίου 1992 
 

Το δεύτερο απόσπασμα εκφράζει χαρακτηριστικά, σύμφωνα με το μοντέλο του 
Hearit, τη διαφοροποιητική στάση του περιορισμού της ίδιας ευθύνης μέσω της 
ρητορικής διάκρισης μεταξύ των καταστάσεων του τραυματισμού και του θανάτου 
και τη ρητή ανάληψη της ευθύνης για την πρόκληση μόνον της μιας εξ αυτών και, 
μάλιστα, της πλέον ανώδυνης και ενδεχόμενα αναστρέψιμης. Βάσει αυτού του κατ’ 
ουσίαν τεχνητού και αυθαίρετου διαχωρισμού, διενεργείται προϋποθετικά μία 
υποννοούμενη αιτιακή αποσύνδεση μεταξύ των δύο καταστάσεων και, κατά 
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συνέπεια, των ευθυνών για την πρόκλησή τους. Τίθεται, φυσικά, αυτομάτως το 
ερώτημα, το οποίο και υπονομεύει την ισχύ του επιχειρήματος, κατά πόσον είναι 
δυνατή μια παρόμοια κατηγορηματική διάκριση, δεδομένου ότι ένας τραυματισμός 
μπορεί, ενδεχομένως, να προκαλέσει τον θάνατο.  

Ειδικά ως προς τον θάνατο του Αξαρλιάν (πρώτο απόσπασμα), η οργάνωση θέτει 
σε λειτουργία τους ρητορικούς μηχανισμούς της αποποίησης και της αντεπίθεσης, 
επιρρίπτοντας την «κύρια ευθύνη» στην αστυνομία, η οποία, ως υποστηρίζεται, 
προέβη σε εσκεμμένη παρεμπόδιση των παρισταμένων πολιτών να μεταφέρουν το 
αιμορραγούν θύμα στο νοσοκομείο, ενόσω καθυστερούσε το ασθενοφόρο, με κίνητρο 
την ηθική και πολιτική αμαύρωση της 17 Νοέμβρη. Επιστρατεύεται εδώ το σχήμα 
argument from circumstances (locus a circumstantia, Wodak et al. 1999: 88), το 
οποίο συνίσταται στη μετάθεση της ευθύνης σε εξωγενείς παράγοντες. Το σχήμα 
αυτό αποτελεί τον θεμέλιο λίθο του επιχειρηματολογικού οικοδομήματος των τριών 
προκηρύξεων. Αφορά, όπως ειπώθηκε, κυρίως την αστυνομία, ποσοστό ευθύνης, 
όμως, επιμερίζεται, ρητά ή υποννοούμενα, και σε σειρά άλλων παραγόντων.  

Η ευθύνη της ηθικής αυτουργίας για την καταμαρτυρούμενη ολιγωρία της 
αστυνομίας βαρύνει, κατά την οργάνωση, υπέρτερες πολιτικές δυνάμεις, οι οποίες 
κατευθύνουν τις ενέργειές της βάσει ενός ευρύτερου πολιτικού σχεδίου: 
 

«Την τακτική αυτή της αστυνομίας, που έχει γίνει πάγια σε ανάλογες περιπτώσεις, 
υπαγόρευσαν οι οδηγίες των αμερικανικών και δυτικών μυστικών υπηρεσιών. 
Σύμφωνα μ’ αυτές, σε περίπτωση τυχαίου τραυματισμού τρίτων, πρέπει να μην 
προσφέρεται καμιά βοήθεια σ’ αυτούς, εν αντιθέσει μ’ αυτήν που προσφέρεται 
άμεσα στα θύματα-στόχους (βλ. Παλαιοκρασσά), για λόγους προφανούς πολιτικής 
σκοπιμότητας.» 

Προκήρυξη 70η, 27 Ιουλίου 1992 
 

Εδώ ενοχοποιείται, μέσω μιας οικείας γενικευτικής και συνθηματολογικής 
φρασεολογίας, η μη αποδείξιμη δράση μιας αφηρημένης, συλλογικής οντότητας. 

Σημαντικό μερίδιο ευθύνης για την πολλαπλή αποτυχία της επιχείρησης και την 
τραγική της κατάληξη κατανέμεται από την οργάνωση στην τυχαιότητα. Αυτό 
πραγματώνεται μέσω καίριων λεξικοφραστικών επιλογών, κυρίως της 
επαναλαμβανόμενης χρήσης όρων που περιέχουν το θέμα τυχ- ως συστατικό 
μορφολογικό στοιχείο. Τα πρόσωπα που παρευρίσκονται στον χώρο μιας επιχείρησης 
αλλά δεν αποτελούν στόχους χαρακτηρίζονται ως τυχαίοι περαστικοί (2 εμφανίσεις), 
ενώ, σε περίπτωση που πληγούν σωματικά, ως τυχαία θύματα ή ως διερχόμενοι/τρίτοι 
που υπέστησαν τυχαίο τραυματισμό (2 εμφανίσεις) ή χτυπήθηκαν τυχαία (1 εμφάνιση). 
Ο όρος δυστυχώς χρησιμοποιείται 2 φορές για να περιγράψει μια σειρά γεγονότων 
εκτός προγράμματος τα οποία, κατά την οργάνωση, συνέβαλαν στον 
αποπροσανατολισμό και την κακή πληροφόρηση των εκτελεστών και, κατά συνέπεια, 
στην αστοχία του όπλου, με όλες τις παρεπόμενες συνέπειες. Το σημαντικότερο 
αυτών φαίνεται να υπήρξε η έκτακτη αντικατάσταση του σωφέρ του Ι. 
Παλαιοκρασσά από τον ίδιο ως οδηγό του υπουργικού αυτοκινήτου:   
 

«Δυστυχώς για μας, το γεγονός ότι ο Παλαιοκρασσάς οδηγούσε το αυτοκίνητο, 
πράγμα που αγνοούσαμε, τον έσωσε. Γιατί πήρε τη στροφή, όντας λιγότερο 
εξοικειωμένος με το μεγάλο και βαρύ αμάξι, λίγο πιο αργά, με αποτέλεσμα να 
φτάσει στο σημείο ορισμένα εκατοστά του δευτερολέπτου πιο αργά. Αν πήγαινε 
μερικά εκατοστά του δευτερολέπτου πιο γρήγορα, η ρουκέτα θάσκαγε πάνω στο 
καπό της μηχανής της Μερσεντές. Ένα δέκατο του δευτερολέπτου πιο γρήγορα, 
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θάσκαγε στο κέντρο του παρ-μπριζ. Αν ήταν στο τιμόνι ο οδηγός του, η ρουκέτα 
θάβρισκε το στόχο της.» 

Προκήρυξη 68η, 19 Ιουλίου 1992 
 

Η πλέον χαρακτηριστική περίπτωση επίκλησης της τύχης αφορά τον συνεχή και 
στερεότυπο προσδιορισμό του Αξαρλιάν ως άτυχου (13 εμφανίσεις), όπως 
καταφαίνεται από το παρακάτω απόσπασμα του συμφραστικού πίνακα του ονόματος 
του θύματος, το οποίο περιέχει όλα τα σχετικά συγκείμενα:  
 
ού, στον οποίο μεταφέρθηκε ο άτυχος Αξαρλιάν, δεν υπογράφει κανένα απολύτως 
 το ζήτημα και λέγαμε, ότι ο άτυχος Αξαρλιάν χτυπήθηκε από τα τζάμια, η Ελευ 
θηκε καμιά άμεση βοήθεια στον άτυχο Αξαρλιάν, οι γιατροί θα επιζητούσαν να υ 
ή όφειλαν, να -παράσχουν στον άτυχο Αξαρλιάν τις πρώτες βοήθειες που χρειάζο 
ει. Αποδεικνύαμε εκεί, ότι ο άτυχος Αξαρλιάν δεν χτυπήθηκε από θραύσμα που  
πίσημα την αιτία θανάτου του άτυχου Αξαρλιάν, όπως άλλωστε τόκαναν σ' όλες τ 
ι οι συνθήκες θανάτου του άτυχου Θ. Αξαρλιάν ήταν τελείως διαφορετικές απ' α 
από 25 λεπτά. 3) Ο άτυχος Αθανάσιος Αξαρλιάν ζούσε και μιλούσε μέχρι και τη  
κόμη πιο καθαρή. Ο άτυχος Αθανάσιος Αξαρλιάν δεν τραυματίστηκε από τα θραύσμ 
 αίτια θανάτου του άτυχου Αθανάσιου Αξαρλιάν τη μέρα του θανάτου ή την επόμε 
μας, για τον τραυματισμό του άτυχου Αξαρλιάν και των άλλων τεσσάρων. Αυτές  
τον τραγικό θάνατο του άτυχου Θάνου Αξαρλιάν και τον τραυματισμό των άλλων π 
όπως το ζητούσε, και ο άτυχος Θάνος Αξαρλιάν θα ζούσε και οι άλλοι ελαφρά τρ 
 

Παράδειγμα χρήσης του όρου σε συγκείμενο μιας πλήρους περιόδου: 
 

«Πριν απ’ όλα θέλουμε να εκφράσουμε και γραπτά τη βαθιά και ειλικρινή μας 
θλίψη, για τον τραγικό θάνατο του άτυχου Θάνου Αξαρλιάν και τον τραυματισμό 
των άλλων περαστικών.» 

Προκήρυξη 68η, 19 Ιουλίου 1992 
 

Εκτός της προφανούς, ετυμολογικά συναγόμενης σημασίας του όρου άτυχος, 
ενδιαφέρον για τη χρήση του στο συγκεκριμένο συγκείμενο παρουσιάζουν και οι 
συνυποδηλώσεις του. Για τη διερεύνησή τους εφαρμόζεται εδώ η έννοια της 
σημασιολογικής προσωδίας (semantic prosody – Lοuw 1993, Sinclair 1996, 
Partington 1998, 2004, Hunston 2007 (ή κειμενικής προσωδίας – discourse prosody, 
Stubbs 2001). Σύμφωνα με τις συγκεκριμένες πηγές, η σημασιολογική/κειμενική 
προσωδία ενός όρου καθορίζεται από τη σταθερή και επαναλαμβανόμενη εμφάνιση, 
στα περικείμενά του, λέξεων ή φράσεων (habitual collocates, Louw 1993: 159) που 
έχουν μεταξύ τους κοινά σημασιολογικά χαρακτηριστικά (π.χ. θετικότητας, 
αρνητικότητας) προσδίδοντάς του μια συγκεκριμένη συνυποδηλωτική χροιά. Η 
ακριβής φύση της σημασιολογικής προσωδίας ενός όρου πιστοποιείται μέσω της 
ανάλυσης του συμφραστικού του πίνακα σε κόρπους αναφοράς, όπως, π.χ., το Σώμα 
Ελληνικών Κειμένων, βάσει της οποίας δημιουργείται το συνυποδηλωτικό του 
προφίλ. 

Για τον ακριβέστερο προσδιορισμό της σημασιολογικής προσωδίας του όρου 
άτυχος, μελετήθηκαν οι 355 εμφανίσεις του στο Σώμα Ελληνικών Κειμένων. Ως 
σχετικές με την παρούσα έρευνα επελέγησαν προς ανάλυση οι 96 που αφορούσαν τον 
θάνατο του ατόμου που προσδιορίζεται ως άτυχο. Η μελέτη του συγκειμένου έκαστης 
εμφάνισης κατέδειξε ότι κατά τα δύο τρίτα (65%) ο προσδιορισμός άτυχος αφορούσε 
τον θάνατο ατόμου ο οποίος δεν έχει προκληθεί από κάποιας μορφής αδικοπραγία ή 
πράξη εμπεριέχουσα δόλο ή πρόθεση (π.χ. τροχαίο ατύχημα [24% των εμφανίσεων], 
εκφυλιστικό/αυτοάνοσο νόσημα, αυτοκτονία, κεραυνός, πτώση δέντρου, πτώση από 
ύψος, προχωρημένη ηλικία, θλίψη/μαρασμός κ.λπ.), ενώ μόνον το ένα τρίτο (35%) 
αφορούσε τον θάνατο εξαιτίας σαφούς και εκπεφρασμένης αδικοπραγίας ή δόλου 
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(πόλεμος, τρομοκρατική ενέργεια, ένοπλη ληστεία, δολοφονία από πρόθεση, 
κακοποίηση συζύγου ή τέκνου, απαγωγή, κ.λπ.). Ο όρος άτυχος, δηλαδή, σε επίπεδο 
γενικής χρήσης και στις περιπτώσεις που αφορούν τον θάνατο ατόμου, τείνει να 
χαρακτηρίζεται σε στατιστικά σημαντικό βαθμό από τη σημασιολογική προσωδία της 
συγκυριακότητας.2 

Έχει διαπιστωθεί (π.χ. Louw 1993, Cotterill 2001 κ.ά.) ότι η αναπαραγωγή όρων 
με δεδομένη σημασιολογική προσωδία συμβάλλει στην έκφραση, με έμμεσο και 
υποννοούμενο τρόπο, στάσεων, θέσεων, αξιολογικών κρίσεων κ.λπ. O Louw 
υποστηρίζει ότι η σημασιολογική προσωδία αποτελεί ισχυρό εργαλείο για τη δόμηση 
του πειστικού λόγου (“semantic prosodies are a powerful component of suasive 
writing”, 1993: 163). Στα υπό ανάλυση κείμενα, μέσω της επίμονα και τελετουργικά 
επαναληπτικής χρήσης του επιθέτου άτυχος ως προσδιοριστικού του Αξαρλιάν, 
φαίνεται αυτός να προβάλλεται ως ένα πρόσωπο άτυχο στο οποίο επισυνέβη ένα 
συγκυριακό, μοιραίο γεγονός, περίπου, λόγου χάριν, όπως ένα τροχαίο δυστύχημα. 
Από επιχειρηματολογικής πλευράς, δομείται συμφραστικά ο τόπος locus a nominis 
interpretatione (topos of name interpretation, Reisigl & Wodak 2001: 72), όπου ο 
προσδιοριζόμενος όρος (Αξαρλιάν) ενσωματώνει την ιδιότητα (δηλωτική και 
συνυποδηλωτική) που εκφράζει ο προσδιορισμός (άτυχος).  

Οι στρατηγικές της αποποίησης και της διαφοροποίησης επικουρούνται από σειρά 
πρόσθετων επιχειρημάτων τα οποία σκοπό έχουν να εξάρουν το ήθος της οργάνωσης 
και, κατά συνέπεια, να επικυρώσουν την αξιοπιστία της αυτοαπαλλακτικής και 
αλλοενοχοποιητικής ρητορικής της. 

Ιδιαίτερα εκτεταμένη είναι, παραδείγματος χάριν, η αναφορά στα (κατά την 
οργάνωση, θετικά) επιχειρησιακά στοιχεία της ενέργειας, όπως η επιλογή του όπλου 
(ρουκέτα, όπλο με περιορισμένη έκταση και διασπορά ωστικού κύματος σε σχέση με 
τη βόμβα), του τόπου (σημείο προγραμματισμένων διαβάσεων του αξιωματούχου-
στόχου), του προκαθορισμένου σημείου πρόσκρουσης (μήκος και γωνία τροχιάς με 
αυξημένη πιθανότητα ευστοχίας) και του προκαθορισμένου χρόνου εκτέλεσης 
(μεσημέρι Τετάρτης, υποτιθέμενη ώρα με μειωμένη κίνηση). Έμφαση προσδίδεται 
στη σχολαστικότητα της προπαρασκευής, ιδίως στις αλλεπάλληλες δοκιμές και 
ματαιώσεις λόγω ανωτέρας βίας:  
 

«Δεν νομίζουμε νάχει ξαναγίνει ενέργεια, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και σ’ όλο 
τον κόσμο, που ν’ ακυρώθηκε πάνω από 15 φορές, κυρίως λόγω των διερχομένων 
πεζών. Όπου οι αγωνιστές έμπαιναν σχεδόν καθημερινά στον εγκαταλειμμένο 
χώρο του ορόφου, έστηναν τον εκτοξευτήρα, περίμεναν για τη δουλειά, έπιαναν 
θέσεις, την ακύρωναν, ξανάμπαιναν, αποσύνδεαν το μηχανισμό, έβγαζαν τη 
ρουκέτα απ’ τη σωλήνα, ξαναμάζευαν τους τρίποδες, τους σωλήνες, το δέκτη, την 
κεραία, τη ρουκέτα, έφευγαν και επέστρεφαν την επομένη.» 

Προκήρυξη 68η, 19 Ιουλίου 1992 
																																																								
2 Στη βιβλιογραφία περί σημασιολογικής προσωδίας επισημαίνεται συχνά η πιθανολογική φύση του 
φαινομένου αυτού. Όπως σημειώνει, π.χ. η Hunston, η σημασιολογική προσωδία αφορά κατά βάσιν τις 
πλέον χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές χρήσεις των όρων: “Semantic prosody can be observed 
only by looking at a large number of instances of a word or phrase, because it relies on the typical use 
of a word or phrase.” (2002: 142, έμφαση των συγγραφέων αυτού του άρθρου). Αυτό σημαίνει ότι η 
σημασιολογική προσωδία ενός όρου προσδιορίζεται από το κατά πόσον αυτή εμφανίζεται σε ικανό 
(π.χ. στατιστικά σημαντικό) αριθμό χρήσεων στον συμφραστικό πίνακα ενός όρου σε σχέση με το 
σύνολο των χρήσεών του στον πίνακα αυτό. Στην περίπτωση των 96 εμφανίσεων του όρου άτυχος στο 
ΣΕΚ που αφορούν τον θάνατο του προσδιοριζόμενου ως άτυχου, παρότι, πράγματι, περιλαμβάνονται 
μεταξύ αυτών χρήσεις που καταφανώς δεν πραγματώνουν την έννοια της συγκυριακότητας, αυτές 
αποτελούν τη μειοψηφία.  
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Η διεξοδική, ενίοτε καταιγιστική παράθεση τεχνικών λεπτομερειών αποσκοπεί, 
προφανώς, στο να υπερτονίσει την ευσυνειδησία με την οποία η οργάνωση 
αντιμετώπισε το ζήτημα της αποτροπής παράπλευρων απωλειών, λειτουργώντας 
εντέλει ως ελαφρυντικό σχετικά με το επίδικο, πλέον, αυτό θέμα. Αναπτύσσεται εδώ 
το επιχειρηματολογικό σχήμα topos of fulfilling duty (Wodak & Reisigl 2001: 135), 
σύμφωνα με το οποίο όταν κάποιος εκτελεί το καθήκον του, ενεργεί ευσυνείδητα και, 
κατά συνέπεια, δεν μπορεί να κατηγορηθεί για τις πράξεις του. Η προστιθέμενη ηθική 
αξία του συγκεκριμένου επιχειρήματος για τη 17 Νοέμβρη είναι ότι το καθήκον αυτό, 
το «χρέος», όπως αποκαλείται, είναι, κατά πρώτον, αυτοεπιβεβλημένο: 
 

«Χρέος μας και πάγια τακτική μας είναι, να παίρνουμε τα κατάλληλα μέτρα ώστε 
να ελαχιστοποιηθούν αυτές οι πιθανότητες κι ώστε να έχουμε –στη χειρότερη 
περίπτωση– ενδεχόμενα μόνο ελαφρά τραυματίες.» 

Προκήρυξη 70η, 27 Ιουλίου 1992 
 

Και, κατά δεύτερον, εμπεριέχει το στοιχείο της πιθανής αυτοθυσίας: 
 

«...έχοντας θέσει σαν πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των τρίτων περαστικών 
και προκειμένου να αποφύγουμε τον τυχαίο τραυματισμό κάποιου διερχομένου, 
παίξαμε το κεφάλι μας στην κυριολεξία κορώνα–γράμματα, αφού καταπατήσαμε 
συνειδητά αρκετά μέτρα ασφαλείας μας.» 

Προκήρυξη 68η, 19 Ιουλίου 1992 
 

Σημειώνεται (βλ. ανωτέρω απόσπασμα) ότι η προστασία των περαστικών 
προβάλλεται στις προκηρύξεις ως η πρώτη επιχειρησιακή και ηθική προτεραιότητα 
της οργάνωσης, παραπέμποντας στο επιχειρηματολογικό σχήμα topos of advantage 
or usefulness (Reisigl & Wodak 2001: 75), και ειδικά στον υποτύπο pro bono eorum, 
δηλ. «προς όφελος αυτών», στη συγκεκριμένη περίπτωση των «τυχαίων» 
περαστικών. Αυτό επισημαίνεται επαναληπτικά από την οργάνωση:   
 

«Όσον αφορά τώρα την ίδια την ενέργεια. Αυτή προετοιμάστηκε με ιδιαίτερη 
προσοχή και με κύρια μέριμνα ακριβώς να μην υπάρχουν αθώα θύματα.» 

Προκήρυξη 68η, 19 Ιουλίου 1992 
 

Εδώ, το κατεξοχήν πεδίο αποτυχίας της συγκεκριμένης επιχείρησης αναδεικνύ-
εται, παραδοξολογικά, ως το πρωταρχικό μέλημα των φορέων της, αντιστρέφοντας, 
ρητορικά, τον αρνητικό και επιβαρυντικό αντίκτυπό της. 

Καίριο ρόλο στη στρατηγική της ηθικής αυτοεξύψωσης διαδραματίζει και το 
στερεότυπα επαναλαμβανόμενο επιχείρημα του προτέρου εντίμου βίου: 
 

«Άλλωστε μόνο η πρακτική μας αποδεικνύει αδιάψευστα του λόγου το αληθές. 
Μετά από 17 χρόνια δράσης μας και δεκάδες δυναμικές ενέργειες, με βόμβες 
ισχυρότατες ή μέτριες, τηλεκατευθυνόμενες ή μη, ρουκέτες, πιστόλια κλπ., δεν 
έχει υπάρξει ούτε ένας τυχαίος περαστικός κάπως σοβαρά τραυματισμένος.» 

Προκήρυξη 68η, 19 Ιουλίου 1992 
 

Ο πρότερος έντιμος βίος αποτελεί έκφανση του επιχειρηματολογικού σχήματος 
pro hominem (‘for the person’, «υπέρ προσώπου», Groarke & Tindale 2004: 35f), 
σύμφωνα με το οποίο τα θετικά χαρακτηριστικά του ομιλητή εμφανίζονται ως 
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τεκμήριο της φερεγγυότητας και αξιοπιστίας του ιδίου και των απόψεών του (Walton 
1998: 87). 
 
 
4. Συμπέρασμα 
 
Από ηθικής πλευράς, προκύπτει το βασικό ερώτημα κατά πόσον η συνδυασμένη 
στάση της αποποίησης, της διαφοροποίησης και της αντεπίθεσης για το συγκεκριμένο 
συμβάν συνάδει με την εν γένει στάση της οργάνωσης, ειδικά όσον αφορά τα 
θύματα-στόχους της. Αναφορικά με το ζήτημα της ηθικής ευθύνης, υφίστανται τρεις 
βασικές απόψεις (για μια πιο εκτεταμένη ανάλυση, βλ. Lekea 2014, Lekea & 
Hatzidaki 2014: 112f): 
 

α. Τα άτομα έχουν πλήρη ευθύνη των πράξεών τους και των συνεπειών αυτών, 
καθώς αυτά λαμβάνουν αποφάσεις και ενεργούν ελεύθερα σύμφωνα με τις 
επιθυμίες τους. 
β. Τα άτομα δεν έχουν πλήρη ευθύνη των πράξεών τους και των συνεπειών αυτών, 
διότι οι ενέργειές τους δεν αποτελούν προϊόν ελεύθερης βούλησης, ως εκ τούτου 
δεν μπορεί να τους αποδοθεί ευθύνη. 
γ. Τα άτομα έχουν πλήρη ευθύνη των πράξεών τους και των συνεπειών αυτών, σε 
συνδυασμό με μια σειρά άλλων παραγόντων που έχουν συμβάλει σε ορισμένο 
(τυχόν αρνητικό/επιβλαβές) αποτέλεσμα. 

 
Όσον αφορά τους επιχειρησιακούς της στόχους, είναι σαφές ότι για τη 17 

Νοέμβρη η περίπτωση β δεν ισχύει. Για την οργάνωση αυτή, η ατομική ευθύνη 
αποτελεί ζήτημα βαρύνουσας σημασίας. Οι εκάστοτε στόχοι της επιλέγονται βάσει 
του βίου και της πολιτείας τους, η οποία, κατά την οργάνωση, περιλαμβάνει 
απολύτως εκούσιες και συνειδητές πράξεις ιδίου συμφέροντος, συνήθως με 
επιβλαβείς συνέπειες εις βάρος του λαού, και για τις πράξεις αυτές αυτομάτως 
ενοχοποιούνται, στοχοποιούνται και τιμωρούνται από την οργάνωση, συνήθως με την 
έσχατη ποινή. Οι πράξεις τους, δηλαδή, εμπίπτουν στην περίπτωση α, ενώ, καθώς δεν 
τους αναγνωρίζονται ελαφρυντικά, δεν μπορούν να εμπέσουν στην περίπτωση γ.  

Η άτεγκτη ηθική στάση της 17 Νοέμβρη έναντι των στόχων της και των ευθυνών 
για τις πράξεις τους ως προς το κοινωνικό σύνολο φαίνεται να αντιφάσκει σε σχέση 
με αυτήν έναντι των ιδίων ευθυνών για τον θάνατο του Αξαρλιάν. Βάσει της 
επιχειρηματολογικής της στρατηγικής, είναι εμφανές ότι η οργάνωση ανάγει το θέμα 
των ηθικών ευθυνών της στην κατηγορία γ. Το απόλυτο κριτήριο της ελεύθερης 
βούλησης και, ως εκ τούτου, της ολοκληρωτικής ηθικής ευθύνης για αδικοπραξίες, το 
οποίο κατά την οργάνωση ισχύει για τους επιχειρησιακούς της στόχους, 
σχετικοποιείται ή αναιρείται στην περίπτωση του θανάτου του Αξαρλιάν μέσω της 
ανάπτυξης μιας αυτοαπενοχοποιητικής επιχειρηματολογίας που συνίσταται στη 
διάχυση της ευθύνης σε ποικίλους εξωγενείς παράγοντες, υλικούς, άυλους ή ακόμα 
και μεταφυσικούς.  

Ο ένθερμος ζήλος της οργάνωσης να ενισχύσει αυτή τη στάση μαρτυρείται και 
από το πλήθος, την έκταση και την διεξοδικότητα των σχετικών με το θέμα 
προκηρύξεων. Αυτό υπογραμμίζει την ανάγκη της όχι για έκφραση μεταμέλειας ή 
αίτηση συγχώρεσης, η οποία δεν απαντάται σε κανένα σημείο των τριών υπό 
ανάλυση προκηρύξεων, αλλά για παρουσίαση των θέσεών της επί ενός ζητήματος το 
οποίο δύναται να αμαυρώσει την ηθική της υπόληψη έναντι του ελληνικού λαού, 
δηλαδή της οντότητας της οποίας το συμφέρον έχει αυτοκληθεί να υποστηρίξει. Οι 
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αναλυτικότατες επεξηγήσεις που περιέχονται στις τρεις προκυρύξεις φαίνεται να 
στοχεύουν στην ανάσχεση της κοινωνικής κατακραυγής και στην αποκατάσταση της 
λαϊκής στήριξης της οργάνωσης. Η ανησυχία για τη διακύβευση της ηθικής της 
υπόστασης εξαιτίας του θανάτου του Αξαρλιάν εκφράζεται λεξικοφραστικά και μέσω 
της εξακολουθητικής χρήσης των επιρρηματικών προσδιορισμών εναντίον μας (4 
εμφανίσεις) και σε βάρος μας (3 εμφανίσεις), ήδη, όπως είδαμε, από την εισαγωγική 
παράγραφο της πρώτης προκήρυξης:  
 

«– ΓΙΑ ΝΑ ΠΕΘΑΝΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΤΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΕΙ 
ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΜΑΣ» 

Προκήρυξη 68η, 19 Ιουλίου 1992 
 

Μέσω της επαναλαμβανόμενης φρασεολογικής αυτής επιλογής, το 
επιχειρηματολογικό σχήμα της μετάθεσης της ευθύνης σε αλλότριους παράγοντες 
μεταλλάσσεται σε επιχείρημα αντιστροφής της σχέσης θύματος–θύτη (victim–
victimiser reversal, Reisigl and Wodak 2001: 77). Δηλαδή, το γεγονός του θανάτου 
του Αθανάσιου Αξαρλιάν μετατρέπεται από τη 17 Νοέμβρη σε επιχείρημα περί 
θυματοποίησής της και, δια μιας πλήρους ρητορικής ανατροπής, κατ’ ουσίαν, σε 
μέσο εξύψωσης της ηθικής της υπόστασης. 
 
 
5. Επίλογος 
 
Στην πρόσφατα εκδοθείσα αυτοβιογραφία του, ο Δημήτρης Κουφοντίνας, κεντρικό 
επιχειρησιακό στέλεχος της 17 Νοέμβρη, ανασκευάζει καθολικά την 
αλλοενοχοποιητική στάση που με πεποίθηση αναπτύχθηκε στις προκηρύξεις της 
οργάνωσης για το ζήτημα Αξαρλιάν (Κουφοντίνας 2014: 379-380): 
 

«Ένας αθώος άνθρωπος, ο Θάνος Αξαρλιάν, ένας από τους δικούς μας, για αυτούς 
που αγωνιζόμασταν να έχουν ένα καλύτερο αύριο, έμεινε δίχως αύριο. Ο πόνος 
μας μεγάλος, ο δικός μου αβάσταχτος. [...] Μπορεί να είχε ευθύνη η αστυνομία, να 
μπλόκαρε επί μισή ώρα σχεδόν το ασθενοφόρο. Όμως, την κύρια ευθύνη την 
είχαμε εμείς. Χρόνια αργότερα, στο δικαστήριο, ζήτησα συγγνώμη. Είπα ότι ήταν 
λάθος η επιλογή του τόπου, λάθος η επιλογή του τρόπου. Λάθη έγιναν στην 
πραγματοποίηση της ενέργειας. Λάθος ήταν και η εμμονή να γίνει οπωσδήποτε 
εκεί η ενέργεια. Ήταν ένα τραγικό λάθος. Ήταν το μοναδικό τέτοιο λάθος της 
17Ν.»  

 
Παρά τη σαφή μεταστροφή και μεταμέλεια που εκφράζεται στο ανωτέρω χωρίο, η 

τελευταία φράση του επανενεργοποιεί το επιχείρημα του προτέρου ή εν γένει εντίμου 
βίου, ενώ, αμέσως μετά, επιστρατεύεται και πάλι το επιχείρημα της ευσυνείδητης 
δράσης με ενδεχόμενη αυτοθυσία υπέρ τρίτων (Κουφοντίνας 2014: 380): 
 

«Πάντα θέταμε πρώτη προτεραιότητα την ασφάλεια των αθώων ανθρώπων. 
Προτιμούσαμε να ματαιωθεί μια ενέργεια και, κυρίως, προτιμούσαμε να 
διακινδυνεύουμε εμείς οι ίδιοι, καταπατώντας ακόμα και στοιχειώδη μέτρα 
προσωπικής ασφάλειας. Αυτός, άλλωστε, ήταν και ο λόγος που κομματιάστηκε ο 
Σάββας [Ξηρός] από την έκρηξη της βόμβας, στις 29 Ιουνίου 2002, στον Πειραιά. 
Ήταν τότε μια βόμβα μικρής ισχύος η οποία, παρότι έσκασε στο χέρι του, κοντά 
στο πρόσωπό του, δεν τον σκότωσε. Αν την άφηνε εκεί, αν την ακουμπούσε 
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απλώς μέσα στους θάμνους, το λίγο χρόνο που υπολειπόταν μέχρι την έκρηξη, δεν 
θα κινδύνευε σοβαρά κανείς. Με το νου του όμως στην ελάχιστη πιθανότητα, 
έσπρωχνε και ξανάσπρωχνε και στρίμωχνε τη μικρή βόμβα, μέχρι που 
βραχυκύκλωσε το γερμανικό ρολόι.» 
 

Κατά βάσιν, παρά τη ρητή ανασκευή, εκ μέρους του Κουφοντίνα ως αυτόκλητου 
εκπροσώπου της 17 Νοέμβρη, στο ζήτημα της κύριας ευθύνης για τον θάνατο του 
Αθανάσιου Αξαρλιάν αναπτύσσεται εδώ υπόρρητα το ύψιστο αυτοαπενοχοποιητικό 
επιχείρημα: Η 17 Νοέμβρη, η μακροβιότερη τρομοκρατική οργάνωση στην ελληνική 
ιστορία και μια από τις σημαντικότερες παράνομες ένοπλες ακροαριστερές 
οργανώσεις σε παγκόσμιο επίπεδο (Straßner 2008), αποκαλύφθηκε και εντέλει 
εξαρθρώθηκε εξαιτίας της αυστηρής και συνειδητής προσήλωσης των μελών της 
στην αρχή της αποφυγής παράπλευρων απωλειών.3 
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Abstract 
 
The present study attempts to demonstrate the utilization of specific theoretical and 
methodological tools belonging to Critical Discourse Analysis (CDA) in classroom 
discourse analysis and, more specifically, in the investigation of research queries 
about the various “constructions” (Kress et al. 2005) of the Modern Greek language 
lesson. Drawing on various CDA approaches (Gee 2005, Fairclough 2003) and also 
on the basics of Systemic Functional Grammar, we attempt to underscore the peda-
gogic discourses that permeate teaching events, teachers’ Discourses, and their poten-
tial hybridization. Our analysis moves from the ‘here-and-now’ micro-level of lan-
guage and action to the macro-level of social practices in order to present some initial 
concluding remarks concerning the materialization of the language lesson.   
 
Λέξεις-κλειδιά: classroom discourse analysis, educational linguistics, teachers’ iden-
tities, social semiotics and education  
 
 
1.  Εισαγωγή 
 
Στόχος της παρούσας μελέτης είναι να αναδείξει τη συμβολή συγκεκριμένων θεωρη-
τικών και μεθοδολογικών εργαλείων της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (ΚΑΛ) στην έ-
ρευνα στην τάξη και συγκεκριμένα στην ανάγνωση του παιδαγωγικού λόγου (Κου-
τσογιάννης 2010α, Kress κ.ά. 2005) που πραγματώνεται κατά το γλωσσικό μάθημα.  

Αφετηρία για την ανακοίνωση υπήρξε εθνογραφικού τύπου έρευνα η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε το 2011 σε δύο λύκεια της χώρας1. Για τη συγκέντρωση των δεδομέ-
νων ακολουθήθηκε η μέθοδος της τριγωνοποίησης: α) ψηφιακή καταγραφή ήχου και 
εν συνεχεία απομαγνητοφώνηση ενός διδακτικού δίωρου δύο εκπαιδευτικών (δίδαξαν 
την ίδια διδακτική ενότητα του μαθήματος της Έκφρασης-Έκθεσης της Α' Λυκείου), 
β) παρατήρηση του ερευνητή και καταγραφή σημειωτικών πόρων (Van Leeuwen 
2005: 5) που βρίσκονταν σε χρήση κατά τη διδασκαλία, γ) καταγραφή και απομαγνη-
τοφώνηση ημιδομημένων συνεντεύξεων των δύο εκπαιδευτικών.   

Στο παρόν άρθρο εστιάζουμε στη μεθοδολογία που ακολουθήσαμε κατά τη μικρο-
ανάλυση του γλωσσικού (κατά βάση) υλικού από τις διδασκαλίες και τις συνεντεύ-
ξεις. Σε αυτό το σημείο να καταστήσουμε σαφές πως η ΚΑΛ που θα παρουσιάσουμε 
δεν αποτελεί παρά ένα επιμέρους κομμάτι της μελέτης που εκπονήθηκε. Καθώς υ-
πάρχει πάντα ο κίνδυνος της απομόνωσης των γλωσσικών συνεισφορών, θεωρούμε 
πως είναι αναγκαία η ύπαρξη ενός ευρύτερου θεωρητικού πλαισίου το οποίο να μας 

                                                            
1 Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο και τα γενικά συμπεράσματα της συγκεκριμένης έρευνας είχαμε την 
ευκαιρία να τα παρουσιάσουμε στην 34η Ετήσια Συνάντηση του Τμήματος Φιλολογίας του ΑΠΘ (16-
18 Μαΐου 2013), βλ. και Ταυτοτικές πραγματώσεις των εκπαιδευτικών κατά την αναπλαισίωση του σχο-
λικού διδακτικού εγχειριδίου, στα υπό έκδοση Πρακτικά της Συνάντησης. 
 

In G. Kotzoglou et al. (eds), 2014, Selected Papers of the 11th International Conference on Greek Linguistics, 
1839-1849. Rhodes: University of the Aegean.
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επιτρέπει να διαβάσουμε τα δεδομένα μας, καταρχάς, στην ολότητά τους, αλλά και 
ιστορικά τοποθετημένα στο κοινωνικό και πολιτισμικό τους πλαίσιο. Για τον λόγο 
αυτό αξιοποιήσαμε θεωρίες και εργαλεία από το ευρύτερο πεδίο της Κοινωνικής Ση-
μειωτικής (Kress & van Leeuwen 2001). Έτσι, ξεκινήσαμε από την αποτύπωση των 
ολοκληρωμένων διδακτικών ενοτήτων, των διδακτικών μακροκειμένων (Christie 
2002, Κουτσογιάννης 2010β), που πραγμάτωσαν οι δύο εκπαιδευτικοί, έχοντας υπό-
ψη τη θεωρία περί διαλεκτικής σχέσης κειμένων, λόγων και ταυτοτήτων (Κουτσογιάν-
νης 2010α). Θεωρήσαμε, δηλαδή, πως συγκεκριμένου τύπου κοινωνικά αναγνωρίσι-
μες ταυτότητες εκπαιδευτικών πραγματώνουν και συγκεκριμένου τύπου διδακτικά 
μακροκείμενα στα οποία αποτυπώνονται συγκεκριμένοι γλωσσοδιδακτικοί λόγοι, συ-
γκεκριμένες δηλαδή αντιλήψεις γύρω από το τι είναι γλώσσα και πώς τη διδάσκουμε.   

Πώς όμως εντοπίζουμε στα δεδομένα μας και πώς τεκμηριώνουμε αυτές τις γλωσ-
σοδιδακτικές αντιλήψεις, οι οποίες συμβάλλουν καθοριστικά στο παιδαγωγικό απο-
τέλεσμα;  

Η Κριτική Ανάλυση Λόγου ξέρουμε ότι περιγράφει, αναγνωρίζει τους λόγους 
(Fairclough 2003, Kress 2010), τις κοινωνικά αναγνωρισμένες πτυχές της πραγματι-
κότητας, και άρα στο γλωσσικό μάθημα θα λέγαμε πως η ΚΑΛ αναγνωρίζει τις δια-
φορετικές γλωσσοδιδακτικές οπτικές που διαπερνούν την κάθε διδασκαλία (Κουτσο-
γιάννης 2010α). Ζητούμενο για μας είναι να αναδείξουμε το πώς οι λόγοι, που σχετί-
ζονται με κοινωνικές πρακτικές, με θεσμούς, συνδέονται με το «εδώ και τώρα» της 
γλωσσικής έκφρασης σε μια διδασκαλία ή συνέντευξη (βλ. σχήμα 1). Επιλέξαμε, λοι-
πόν, να αναζητήσουμε γλωσσικά, κατά βάση, τεκμήρια στα οποία να αποτυπώνονται 
οι ιδεολογικές αποχρώσεις που ενυπάρχουν στους λόγους (οπτικές για τη διδασκαλί-
α). Προχωρήσαμε, έτσι, στη σύνθεση ενός μεθοδολογικού πλαισίου μικροανάλυσης 
της γλώσσας υιοθετώντας εργαλεία από ποικίλες παραδόσεις της ΚΑΛ (Gee 2005, 
Fairclough 2003), αξιοποιώντας παράλληλα, όπου θεωρούσαμε απαραίτητο, τη Συ-
στημική Λειτουργική Γραμματική (Λύκου 2000, Halliday 1994). 

 
Σχήμα 1: Αφετηρία ερευνητικού προβληματισμού ως προς τη μεθοδολογία 

 
 
 
2. Μεθοδολογική πρόταση και εργαλεία ανάλυσης 
 
Τα εργαλεία ανάλυσης που χρησιμοποιήσαμε προέρχονται, κατά κύριο λόγο, από τον 
Gee (2005), αμερικανό γλωσσολόγο, ο οποίος αντλεί από την παράδοση της ΚΑΛ. 
Στη συνέχεια, επιχειρούμε να παρουσιάσουμε αδρώς τα εργαλεία αυτά αναδεικνύο-
ντας παράλληλα τους λόγους που μας οδήγησαν στην επιλογής τους.   
 Ο Gee υποστηρίζει πως το άτομο μέσα από τη συμμετοχή του σε κοινωνικές πρα-
κτικές αποκτά την ικανότητα να κατακτά και να πραγματώνει συγκεκριμένους Λό-
γους (Discourses)· κοινωνικά αναγνωρίσιμους τρόπους ύπαρξης, που εμπεριέχουν 
κοινωνικά αναγνωρισμένους τρόπους χρήσης της γλώσσας και άλλων τρόπων σημεί-
ωσης, αλλά και τρόπους σκέψης, αίσθησης, αξιολόγησης, δράσης και διεπίδρασης σε 
σχέση με ανθρώπους και πράγματα (Gee 2005: 3). Εάν, δηλαδή, οι πρακτικές στις 
οποίες συμμετέχει το άτομο είναι κοινωνικά αναγνωρίσιμες, τότε το άτομο αυτό ανα-
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γνωρίζεται από τους υπόλοιπους ως μέλος συγκεκριμένης κοινωνικής ομάδας. Εάν 
πάλι οι πρακτικές στις οποίες μετέχει είναι αναγνωρίσιμες μεν, αρκετά διαφοροποιη-
μένες δε, τότε οι Λόγοι δύνανται και να μεταμορφωθούν (Gee 2005: 27).    
 Αξιοποιώντας το εργαλείο αυτό κατά την ανάλυση μιας διδασκαλίας, θα μπορού-
σαμε, καταρχάς, να αποτυπώσουμε Λόγους εκπαιδευτικών, παρατηρώντας το πώς οι 
εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τη γλώσσα και τους άλλους τρόπους σημείωσης και 
καταγράφοντας τους τρόπους σκέψης, δράσης τους κτλ. Παράλληλα, θα μπορούσαμε 
να αποτυπώσουμε τις όποιες τάσεις αλλαγής στις κοινωνικά αναγνωρίσιμες εκπαι-
δευτικές ταυτότητες, εάν για παράδειγμα εντοπίζαμε Λόγους υβριδοποιημένους ή με-
ταμορφωμένους σε μικρό ή μεγαλύτερο βαθμό. 
 Ο Gee με το εργαλείο των Λόγων, από τη μία μας δίνει την απαραίτητη σύνδεση 
των γλωσσικών δεδομένων μας με τα πολιτικά και κοινωνικά συμφραζόμενα. Πα-
ράλληλα, υποστηρίζει πως οι κοινωνικά αναγνωρισμένοι τρόποι ύπαρξης δεν υπάρ-
χουν κάπου αποκομμένα, ξέχωρα από την «εδώ και τώρα» γλωσσική έκφραση και 
δράση· Αντιθέτως, οι Λόγοι χτίζονται και ξαναχτίζονται στο «εδώ και τώρα». Συγκε-
κριμένα,  ο Gee προτείνει να θεωρούμε πως μέσα από τις επικοινωνιακές δραστηριό-
τητες χτίζουμε τον κόσμο σε επτά περιοχές της πραγματικότητας (Gee 2005: 10): 
δραστηριότητα (activities), σπουδαιότητα (significance), ταυτότητες (identities), σχέ-
σεις (relations), συνδέσεις (connections), πολιτική (politics), σημειωτικά συστήματα 
(semiosis). 
 Μας δίνει, λοιπόν, περαιτέρω εργαλεία ανάλυσης (τα λεγόμενα building tasks), τα 
οποία, όπως αναφέρει και ο ίδιος, δεν είναι παρά τεχνάσματα, εφευρήματα για να ο-
δηγήσουν τον ερευνητή σε καίριες ερωτήσεις. Έτσι, ο αναλυτής μέσα από τη γλώσσα 
μπορεί να ερευνήσει ποιες δραστηριότητες αναδεικνύονται, ποιες ταυτότητες, ποιος ο 
ρόλος, δηλαδή, που παίρνουμε τη συγκεκριμένη στιγμή, σε τι δίνεται σημασία και 
αξία. Επιπλέον, μπορεί να ερευνήσει εάν η γλώσσα χτίζει σχέσεις με ανθρώπους ή με 
θεσμούς, εάν χτίζει συσχετισμούς, ποιες οπτικές αναδεικνύονται σχετικά με τη δια-
νομή κοινωνικών αγαθών, αλλά και ποια τα σημειωτικά συστήματα στα οποία δίνεται 
βαρύτητα.   
 Πέρα από τα building tasks, ο Gee προτείνει στο πλαίσιο συγκεκριμένων Λόγων 
να γίνονται αντιληπτά τόσο τα κοινωνικά τοποθετημένα νοήματα (socially situated 
meanings) όσο και οι κοινωνικές γλώσσες (social languages). Με τον όρο κοινωνικές 
γλώσσες εννοούνται οι διαφορετικές ποικιλίες της γλώσσας που μας επιτρέπουν να 
εκφράσουμε διαφορετικά κοινωνικά τοποθετημένες ταυτότητες: ποιος μιλάει, τι προ-
σπαθεί να κάνει, ποια ταυτότητα θέλει να ενεργοποιήσει μέσω της γλώσσας (Gee 
2005: 35-46). Κάθε κοινωνική γλώσσα χρησιμοποιεί διαφορετικούς, διακριτούς και 
συγκεκριμένους γραμματικούς πόρους για να μεταδώσει το μήνυμα. Επιπλέον, οι  
κοινωνικές γλώσσες συχνά είναι υβριδικές και όχι καθαρές. Τέλος, με τα κοινωνικά 
τοποθετημένα νοήματα, ο ερευνητής έχει ένα εργαλείο για να αναδείξει και να επιση-
μάνει πώς οι σημασίες των λέξεων αποκτούν διακριτό νόημα στα συμφραζόμενα 
χρήσης τους.  
  
 
3. Ανάλυση παραδειγμάτων  
 
3.1 Διευκρινήσεις αναφορικά με τα παραδείγματα 
 
Θα ακολουθήσουν παραδείγματα τα οποία αντλήθηκαν από την έρευνα η οποία επι-
κεντρώθηκε σε δύο δίωρες διδασκαλίες δύο εκπαιδευτικών της Α' λυκείου, διδασκα-
λίες οι οποίες σχεδιάστηκαν γύρω από την ενότητα Παραγωγή κειμένων από το πρώ-
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το κεφάλαιο του σχολικού εγχειριδίου για τη γλώσσα και τις γλωσσικές ποικιλίες2. Η 
συγκεκριμένη ενότητα εστιάζει στην παραγωγή ποικίλων κειμενικών ειδών με αφορ-
μή μια πολιτιστική σχολική εκδήλωση.   
 Να διευκρινίσουμε σε αυτό το σημείο πως τα παραδείγματα που θα ακολουθή-
σουν, για λόγους οικονομίας χώρου, είναι αποσπασματικά. Ωστόσο, έγινε προσπά-
θεια να είναι ενδεικτικά των ταυτοτικών πραγματώσεων (identities) στις οποίες κινή-
θηκαν συνολικά οι δύο εκπαιδευτικοί, ώστε να είμαστε σε θέση να προχωρήσουμε 
και στο παρόν κείμενο σε ενδεικτικά συνολικά συμπεράσματα για το είδος του γλωσ-
σικού μαθήματος που πραγματώθηκε σε κάθε μία περίπτωση. 
 
 
3.2 Παραδείγματα ανάλυσης 
 
3.2.1 Εκπαιδευτικός Α 

Παράδειγμα ανάλυσης 1ο, απόσπασμα από την απομαγνητοφωνημένη συνέντευξη 
της εκπαιδευτικού Α, όπου η εκπαιδευτικός αφηγείται το πώς αντιλαμβάνεται τη δι-
δασκαλία. 

 
 «…Είναι ανάλογο με τη μητρότητα, αν αγαπάς αυτό που κάνεις θα μπεις μέσα, θ’ 
αγαπάς! Λοιπόν, καταρχήν σε οδηγεί το ένστικτο, το ίδιο πράγμα σε οδηγεί και 
αυτό. Σήμερα θα κάνουμε προτζέκτορα, αύριο θα κάνουμε αυτό, παντομίμα ξέρω 
γω κάτι, πάντα με δεδομένο ότι το κάνεις για να τους συνεπάρεις, κάνε και αυτό 
είναι σωστό, αυτό είναι ωραίο, αυτό, δημιούργησε όλο αυτό το πράγμα που έχεις 
σαν ενέργεια, είναι σαν τη μητρότητα, τρία παιδιά έχω.» (Συνέντευξη Εκπαιδευτι-
κού3 Α Κ184). 

 
Αξιοποιώντας τα εργαλεία που παρουσιάσαμε στην προηγούμενη ενότητα, θα 

μπορούσε κανείς να παρατηρήσει τα εξής: Μέσω της γλώσσας του αποσπάσματος η 
διδασκαλία συνδέεται με τη μητρότητα, οι δραστηριότητες που αναδεικνύονται είναι 
ότι ο εκπαιδευτικός «κάνει», «συνεπαίρνει», «δημιουργεί». Επιπλέον, παρατηρούμε 
την τοποθετημένη σημασία της φράσης «κάνω προτζέκτορα», φράση η οποία γίνεται 
κατανοητή, πιθανότατα, στο πλαίσιο ενός εργαλειακού λόγου για τις ΤΠΕ (Κουτσο-
γιάννης 2011:67-75).   

 
Παράδειγμα ανάλυσης 2ο, απόσπασμα από συνέντευξη εκπαιδευτικού Α, όπου η εκ-
παιδευτικός αναφέρεται στον στόχο της διδασκαλίας της. 

 
«Στην ουσία έχεις μια σχέση με τα παιδιά και να (τους) μάθεις ό, τι περισσότερο 
μπορείς, παρεμπιπτόντως να γράψουν εξετάσεις και από κει και πέρα με τη στάση 
ζωής να τους μάθεις να είναι αξιοπρεπείς και ωραίοι… Να 'χουν θάρρος, να 'χουν 
ακεραιότητα, να 'χουν αρτιότητα. Αυτά είναι τα βασικά πράγματα, από πού θα πά-
ρουν τα παιδιά αυτά τα πράγματα;» (βλ. ΣΕ Α Κ22). 

                                                            
2 Βλ. Έκφραση-Έκθεση της Α´ Λυκείου, Χ. Τσολάκης, σελ. 48-59. 
3 Από εδώ και στο εξής θα αναφέρεται με τα αρχικά των λέξεων, ΣΕ. 
4 Η αρίθμηση των αποσπασμάτων τόσο της συνέντευξης όσο και της διδασκαλίας των εκπαιδευτικών 
αφορά το σύνολο των δεδομένων μας και ακολουθεί την αρίθμηση που ακολουθήθηκε κατά τη συγ-
γραφή της διπλωματικής διατριβής. Το σύνολο των απομαγνητοφωνημένων είναι προσβάσιμο στην 
παρακάτω διεύθυνση: http://invenio.lib.auth.gr/record/130990/files/GRI-2013-9830.pdf, Ψηφιοθήκη 
του ΑΠΘ. 
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Μέσω της γλώσσας του αποσπάσματος πραγματοποιείται σύνδεση μεταξύ της δι-

δασκαλίας και της σύναψης σχέσεων με τους μαθητές. Η γλώσσα που χρησιμοποιεί η 
εκπαιδευτικός στο συγκεκριμένο απόσπασμα κατασκευάζει μια πραγματικότητα για 
το γλωσσικό μάθημα, όπου μεγάλος βαθμός σπουδαιότητας αποδίδεται στις σχέσεις 
που θα αναπτύξει ο εκπαιδευτικός με τους μαθητές του. Η σχέση αυτή είναι το όχημα 
μέσω του οποίου ο εκπαιδευτικός εκτελεί δραστηριότητες του τύπου να «μάθει στα 
παιδιά ό, τι περισσότερο μπορεί» και να τους μεταδώσει αξίες και στάσεις ζωής. Η 
επιτυχία στις εξετάσεις έχει πολύ μικρότερο βαθμό σπουδαιότητας. Το σχολείο αντι-
μετωπίζεται ως ένας φορέας κοινωνικοποίησης που έχει χρέος να δώσει στα παιδιά 
αυτά που δεν μπορούν να δώσουν πια οι οικογένειες.  
 Αυτή η αίσθηση πως η εκπαιδευτικός έχει χρέος να μεταδώσει αξίες, συνηγορεί 
και με τη γλώσσα της διδασκαλίας της, δηλαδή με τον συμβουλευτικό λόγο της, αλλά 
και τη χρήση δεοντικών ρημάτων και προστακτικών, όπως αναδεικνύεται και στο πα-
ρακάτω απόσπασμα. 
 
Παράδειγμα 3ο: εκπαιδευτικός Α, απόσπασμα από τη διδασκαλία, όπου συζητά με 
τους μαθητές της για το ποιο κειμενικό είδος επιθυμούν να δουλέψουν ως εργασία 
στο σπίτι. 

 
346Κ  «Καμιά φορά, λέει, έρχεστε, το καταλαβαίνω και από τα παιδιά τα δικά 
μου, μου λέει, παραδείγματος χάριν, ξέρεις εγώ δεν το μπορώ αυτό το πράγμα. 
Αυτό το οποίο δε μπορείτε, πρέπει να είναι αυτό το οποίο θα δουλεύετε περισσό-
τερο. Αν παραδείγματος χάριν στο τένις δε μπορείς να κάνεις καλό σερβίς, να κά-
νεις πάρα πολλά σερβίς, για να μάθεις […] να ξέρετε ότι πάντοτε θα πρέπει να εί-
ναι αυτό το οποίο δυσκολεύεστε περισσότερο, να το θυμάστε αυτό το πράγμα». 

 
Αναλύοντας την κοινωνική γλώσσα της εκπαιδευτικού, το πώς δηλαδή χρησιμοποιεί 
γλωσσικά στοιχεία για να επικοινωνήσει ποια είναι και τι κάνει, παρατηρούμε ότι 
πραγματώνεται η ταυτότητα της μάνας-εκπαιδευτικού που θέλει να καθοδηγήσει. Η 
γλώσσα του αποσπάσματος δημιουργεί, δηλαδή, ένα περιβάλλον οικειότητας εντός 
του οποίου η εκπαιδευτικός πραγματώνει τον ρόλο της μάνας. Φαίνεται πως αντικρί-
ζει τους μαθητές σα να ήταν τα παιδιά της και νιώθει υποχρεωμένη να τα συμβου-
λεύσει. Προχωρώντας, μάλιστα, με τη συμβολή της Συστημικής Λειτουργικής Γραμ-
ματικής (Λύκου 2000) σε περαιτέρω ανάλυση των λεξικογραμματικών πόρων από 
τους οποίους αντλεί η κοινωνική γλώσσα της, μπορούμε να αναδείξουμε τη διαπρο-
σωπική λειτουργία της γλώσσας  (χρήση του β' πληθυντικού, ισχυρός βαθμός τροπι-
κότητας), ώστε να ενισχύσουμε τις διαπιστώσεις μας αναφορικά με τις σχέσεις που 
χτίζονται μεταξύ του ομιλητή και των ακροατών του. Με άλλα λόγια, η εκπαιδευτι-
κός πραγματώνει την ταυτότητα της μάνας-εκπαιδευτικού η οποία θέλει να καθοδη-
γήσει και να εμφυσήσει «ήθος» στα παιδιά, ενώ ο ρόλος που εκχωρείται στους συνο-
μιλητές της είναι ο ρόλος του ακροατή, που πρέπει να ακούει και να μαθαίνει.  
 
Παράδειγμα 4ο: εκπαιδευτικός Α, απόσπασμα από τη διδασκαλία, όπου η εκπαιδευ-
τικός επεξηγεί τη λειτουργία του κειμενικού είδους της αφίσας στην κοινωνία. 

 
212Κ […] Το ποιος μπορεί/ καμιά φορά βλέπετε υπάρχουν κάτι υπερφίαλες αφί-

σες που βάζουν τη φάτσα του άλλου και γράφουν από κάτω «μόνο για δέκα 
μέρες στην Πύλη Αξιού!» και πρέπει να ξέρεις ποιος είναι αυτός, γιατί αν δε 
ξέρεις. 
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  213Μ5 Ποιος είναι; 
214Κ Δεν έχει σημασία, σημασία έχει ότι πρέπει να ξέρεις! Αυτό όμως, η αναγνω-

ρισιμότητα του καθενός, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι ρευστό! Άσε δηλαδή 
που είναι τόσο/ τέτοια τα αποτελέσματα του [^eng:photoshop] που είναι αδύ-
νατον να αναγνωρίσεις και τις περισσότερες φορές το ποιος είναι! Δηλαδή λες 
τώρα ότι δεν μπορεί να είναι έτσι, θυμάμαι κάποιον έτσι, αλλά έχουν περάσει 
τριάντα χρόνια από τότε που ήταν αυτός έτσι, άρα δεν μπορεί να είναι αυτός 
που είναι έτσι!  

 
Αναλύοντας, παράλληλα, την κοινωνική γλώσσα και τους άλλους σημειωτικούς 

πόρους που ήταν σε χρήση5, καθώς οι Λόγοι είδαμε ότι αποτυπώνονται όχι μόνο στη 
γλώσσα, παρατηρήσαμε τα εξής: ο λόγος της εκπαιδευτικού είναι προφορικός, δίχως 
ιδιαίτερα επιμελημένη σύνταξη, δε χρησιμοποιεί ονοματοποιήσεις, αλλά η έκφρασή 
της βασίζεται σε ρηματικές φράσεις. Σημειώνεται, επίσης, η τοποθετημένη σημασία 
της φράσης «η αναγνωρισιμότητα του καθενός, καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι ρευ-
στό», η οποία τοποθετείται στο γλωσσοδιδακτικό ρεύμα της κριτικής ανάγνωσης. 
Παράλληλα, η επιτόπια παρατήρηση της διδασκαλίας με τις σημειώσεις πολυτρο-
πικού χαρακτήρα μας βοήθησαν να καταγράψουμε την κεντρική και μπροστά θέση 
της εκπαιδευτικού στον χώρο, τον πολύ γρήγορο ρυθμό ομιλίας της και τη δυνατή 
ένταση της φωνής της (κατά τη διάρκεια της εκφώνησης του συγκεκριμένου αποσπά-
σματος). Άρα, θα λέγαμε πως η κοινωνική γλώσσα της εκπαιδευτικού, σε συνδυασμό 
με το «άλλο υλικό», δηλώνει πως την ομιλήτρια δεν την ενδιαφέρει ιδιαίτερα η μορ-
φή της γλώσσας, αλλά η μετάδοση της πληροφορίας και μάλιστα πληροφορίας κριτι-
κού τύπου. 

Παραθέτουμε ένα τελευταίο παράδειγμα ανάλυσης που αφορά την εκπαιδευτικό 
Α, το οποίο ολοκληρώνει και μάλλον ενισχύει το μέχρι τώρα διαμορφωμένο προφίλ 
της: 
 

Παράδειγμα 5ο: εκπαιδευτικός Α, απόσπασμα από τη συνέντευξη, όπου αναφέρεται 
στους διδακτικούς της στόχους. 

 
«Και πρέπει όμως να αξιοποιηθεί καλά και σιγά σιγά αρχίζεις και τους ωθείς και 
τους εθίζεις στη γόνιμη αμφισβήτηση, που είναι πάρα πολύ σημαντικό για όλους 
τους ανθρώπους και για τα παιδιά σου και τα πάντα» (βλ. ΣΕ Α Κ6). 

   
Η δραστηριότητα με την οποία συνδέεται η ταυτότητα της εκπαιδευτικού είναι να 

εθίζει τους μαθητές της στη γόνιμη αμφισβήτηση, δεξιότητα η οποία φαίνεται να φέ-
ρει επίσης μεγάλο βαθμό σπουδαιότητας. Παρατηρούμε, λοιπόν, πως οι διδακτικοί 
στόχοι της εκπαιδευτικού προσανατολίζονται προς μια κατεύθυνση κριτικής αντιμε-
τώπισης του κόσμου συγχρόνως με μία ηθικοπλαστική κατεύθυνση: οι μαθητές να 
έχουν θάρρος, ακεραιότητα, αρτιότητα.  
 
Συμπεράσματα για τον Λόγο της εκπαιδευτικού και το τι είδους μάθημα ελληνικών 
πραγματώνεται.  
 
Δουλεύοντας με παρόμοιο τρόπο για όλα τα διδακτικά συμβάντα, και έχοντας κατα-
γράψει όλο το εύρος των ταυτοτήτων στις οποίες κινήθηκαν οι εκπαιδευτικοί, μπο-
                                                            
5 Κατά την παρακολούθηση των διδασκαλιών υπήρξε προσπάθεια από την ερευνήτρια να καταγρα-
φούν ποικίλοι άλλοι σημειωτικοί πόροι που ήταν σε χρήση, όπως κινήσεις, βλέμματα, μορφασμοί, 
βηματισμοί, ένταση φωνής κτλ. 
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ρούμε να απομακρυνθούμε από το «εδώ και τώρα» και να επιχειρήσουμε αναγωγές 
σε Λόγους, Κοινωνιότυπους εκπαιδευτικών. Έτσι, στην περίπτωση της εκπαιδευτικού 
Α είναι σαφώς αναγνωρίσιμος ο Παραδοσιακός Λόγος: καθόλα τα επιμέρους διδα-
κτικά συμβάντα καταγράψαμε ως αποκλειστική διδακτική πρακτική την κλασικού 
τύπου μετωπική διδασκαλία, τον δασκαλοκεντρισμό, τον εργαλειακό λόγο για τις 
ΤΠΕ κτλ. Ο Παραδοσιακός αυτός Λόγος, όμως, παρουσιάζεται κάπως διαφοροποιη-
μένος και υβριδοποιημένος με στοιχεία από άλλους Λόγους, καθώς η κοινωνική 
γλώσσα της εκπαιδευτικού είδαμε πως απομακρύνεται από τον σχολικό λόγο, η έμ-
φαση είναι στη μετάδοση γνώσεων για τον κόσμο κριτικού τύπου, στη δημιουργία 
σχέσεων με τους μαθητές κτλ.   

Η ανάλυση με τα εργαλεία που παρουσιάσαμε συμβάλλει, επίσης, στην εξαγωγή 
συμπερασμάτων αναφορικά με το είδος του μαθήματος των ελληνικών που πραγμα-
τώνεται. Συγκεντρώνοντας, λοιπόν, και ομαδοποιώντας κάπως τα αποτελέσματα της 
ανάλυσής μας για την πρώτη εκπαιδευτικό, καταγράφηκαν ο συμβουλευτικός της λό-
γος και οι συχνές «παρεκβάσεις» της με στόχο να δώσει μαθήματα συμπεριφοράς. Οι 
δραστηριότητες με τις οποίες συνδέθηκε η ταυτότητα της εκπαιδευτικού είναι να κά-
νει, να συνεπαίρνει, να μαθαίνει στα παιδιά (πληροφορίες κριτικού τύπου). Εάν τώρα 
αυτά συνδυαστούν με άλλα χαρακτηριστικά τα οποία έχουν καταγραφεί και τα οποία 
ήταν σε χρήση συστηματικά κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας που παρακολουθήσα-
με, όπως η σχεδόν μηδενική ανεκτικότητα στη διατάραξη της ησυχίας, η κλασικού 
τύπου μετωπική διδασκαλία, ο σταθερά δυνατός τόνος φωνής κτλ., τότε θα μπορούσε 
κανείς να υποστηρίξει πως στο μάθημα των ελληνικών κυριαρχεί με τη δημιουργικό-
τητά του (agency) (Fairclough 2003) ο εκπαιδευτικός. Τα ελληνικά που πραγματώνο-
νται είναι κυρίως ένα παράθυρο στον κόσμο (Kress κ.ά. 2005) με έμφαση στις αξίες 
και σε γνώσεις κριτικού τύπου. 
 
 
3.2.2 Εκπαιδευτικός Β 
 
Αν δούμε τώρα δυο παραδείγματα και από τη δεύτερη εκπαιδευτικό, εύκολα μπορού-
με να προχωρήσουμε σε συγκρίσεις. 
 
Παράδειγμα ανάλυσης 6ο: εκπαιδευτικός Β, απόσπασμα από τη συνέντευξη όπου 
αναφέρεται στους στόχους της διδασκαλίας της. 

 
«Θα πρέπει ένα παιδί την επόμενη φορά να γίνει κάπως καλύτερο. Δηλαδή να 
διορθώσει ένα λάθος που έκανε στον προφορικό του λόγο, να εμπλουτίσει με ένα 
συνώνυμο, δίνουμε μία δομή, λοιπόν! Να εφαρμόσει τα βήματα, τότε μπορώ να 
πω ότι πέτυχα το στόχο μου είτε στον προφορικό είτε στον γραπτό λόγο. Είτε είναι 
λεξιλόγιο, είτε είναι δόμηση κειμένου, οτιδήποτε θα είναι αυτό, είτε ανήκει στον 
προφορικό» (βλ. ΣΕ Β Κ14).  

 
Παράδειγμα ανάλυσης 7ο: εκπαιδευτικός Β, απόσπασμα από τη διδασκαλία στο 
πλαίσιο  συζήτησης για το πώς μπορούμε να γνωστοποιήσουμε σε όλο το σχολείο την 
πολιτιστική εκδήλωση που έχουμε οργανώσει. 
 
399Κ Στον πίνακα ανακοινώσεων, υπάρχει και αυτός […] Πώς θα το πω; Με ποια  
λέξη; 
418Μ9 Να το κολλήσω. 
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419Κ Δεν το κολλώ! Το καρφιτσώνω αλλιώς, (1) σε ένα άλλο επίπεδο λόγου, να 
το::  
420Μ1 Προβάλλω; 
421Κ Να το προβάλλω! Εγώ τώρα τι κάνω; ((κάνει την κίνηση με το χέρι της σα 
να πάει να καρφιτσώσει  κάτι στον πίνακα)) Το προβάλλω; Μμ; 
422Μ2 Ίσως με τα λόγια που θα είναι στη φωτοτυπία (            )// 
423Κ Όχι την κίνησή μου να περιγράψεις. 
424Μ3 Τοποθετώ; 
425Κ Να τοποθετήσω στον πίνακα ανακοινώσεων ή; ((γράφει στον πίνακα: «να 
αναρτήσω»)). 
426Μ Α:::: Να αναρτήσω ((συγχρόνως πολλοί μαθητές μαζί)). 
427Κ Το έχετε ακούσει; Το ξέρετε; Όχι; Να αναρτήσω, να κρεμάσω δηλαδή, να 
καρφιτσώσω, ή να πινεζώσω! Δε ξέρω αν είναι πινέζα εν πάσει περιπτώσει! ((Α-
νεβάζει ελαφρώς τον τόνο της φωνής της)). Άρα λοιπόν φτιάχνουμε ένα κείμενο το 
οποίο θα, χρησιμοποιήστε το καινούριο ρήμα! Το οποίο θα::! 
428Μ Αναρτήσω ((όλοι μαζί)). 

 
Μία πρώτη παρατήρηση που προκύπτει από τα δύο αποσπάσματα είναι πως οι α-

πόψεις της εκπαιδευτικού συμφωνούν με το πώς διαπραγματεύεται τις «γνώσεις για 
τη γλώσσα» (Κουτσογιάννης 2012) στη διδασκαλία της. Καταρχάς στο απόσπασμα 
από τη συνέντευξή της, η τοποθετημένη σημασία του «να γίνει ένα παιδί καλύτερο» 
μας δίνει τη δυνατότητα να ανιχνεύσουμε τον γλωσσοδιδακτικό λόγο από τον οποίον 
αντλεί η εκπαιδευτικός στη διδασκαλία της. «Καλύτερος» μαθητής είναι εκείνος που 
θα ξέρει να «δώσει ένα παραπάνω συνώνυμο», «να εφαρμόσει τα βήματα», «να διορ-
θώσει ένα λάθος», να κατακτήσει, με άλλα λόγια, τη σχολική γλώσσα (Halliday & 
Martin 1993). Η σημασία όμως της «διόρθωσης του λάθους» τοποθετείται στο δομι-
στικό λόγο (Ivanič 2004). Επιπλέον, οι σημασίες των «να εμπλουτίσει με συνώνυμο», 
«δόμηση κειμένου», «ένα άλλο επίπεδο λόγου» είναι τοποθετημένες, καθώς γίνονται 
αντιληπτές στο πλαίσιο των στόχων του επίσημου σχολικού γραμματισμού, που απο-
δίδει μεγάλη σημασία στην καλλιέργεια της γλωσσικής ευφράδειας και της ρητορεί-
ας. Έτσι, η σπουδαιότητα που αποδίδεται στη μορφή της γλώσσας, στη μάθηση του 
λεξιλογίου, στη δομή και στη διόρθωση του λάθους οδηγεί στο συμπέρασμα πως το 
σημειωτικό σύστημα που προκρίνεται είναι το ακαδημαϊκό, ο σχολικός λόγος με άλλα 
λόγια. Στο απόσπασμα της διδασκαλίας που έχουμε παραθέσει, θεωρούμε πως ανα-
δεικνύεται ακριβώς αυτή η πρόθεση της εκπαιδευτικού για λογογένεση (logogenesis) 
(Christie 2002) σχολικού τύπου (Άρα λοιπόν φτιάχνουμε ένα κείμενο το οποίο θα, 
χρησιμοποιήστε το καινούριο ρήμα! Το οποίο θα::! 428Μ Αναρτήσω ((όλοι μαζί)). 

Εάν απομακρυνθούμε τώρα από τις στιγμιαίες ταυτοτικές πραγματώσεις της εκ-
παιδευτικού, οι οποίες καταγράφονται μέσω της γλώσσας που χρησιμοποιεί στο «εδώ 
και τώρα», και προχωρήσουμε σε αναγωγές σε Λόγους, μπορούμε να αναγνωρίσουμε 
τον Παραδοσιακό Λόγο, αντλώντας γλωσσικά δεδομένα που αφορούν, όπως είδαμε 
παραπάνω, κυρίως το περιεχόμενο της διδασκαλίας της, τον διδακτικό δηλαδή λόγο 
(Bernstein 1996). Παράλληλα, όμως, η κοινωνική γλώσσα της εκπαιδευτικού, την 
οποία καταγράψαμε κατά τη διάρκεια άλλων διδακτικών συμβάντων ή κατά την πε-
ριγραφή αυτών (αποσπάσματα συνέντευξης), μαρτυρά περιφερειακή επιρροή από πιο 
προοδευτικούς Λόγους:  
  
Παραδείγματα ανάλυσης 8 (απόσπασμα διδασκαλίας όπου ανακοινώνεται ο επόμε-
νος διδακτικός στόχος) και 9 (απόσπασμα συνέντευξης στο οποίο συζητούνται οι ε-
πόμενοι διδακτικοί στόχοι) της εκπαιδευτικού Β. 
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435Κ Λοιπόν την επόμενη φορά θα πειραματιστούμε στην ανακοίνωση, εντάξει;  
 
ΣΕ Β Κ3: Κατά ομάδες, τα παιδιά θα αρχίσουν να ασχολούνται θα μου δώσουν τη 
δουλειά τους την πρώτη, την άλλη βδομάδα αν βρω ατέλειες θα τους το δώσω πί-
σω, πάλι σαν ομάδες θα το δουλέψουν. 

 
Τα δύο αυτά αποσπάσματα, το πρώτο από τη διδασκαλία και το δεύτερο από τη 

συνέντευξη, αν και σύντομα, είναι αρκετά διαφωτιστικά, ως προς τη διαφοροποίηση 
της κοινωνικής γλώσσας της εκπαιδευτικού αλλά και τις τάσεις υβριδοποίησης του 
Λόγου της. Η τοποθετημένη σημασία του «θα πειραματιστούμε στην ανακοίνωση» 
σε συνδυασμό με τη διδακτική πρακτική της εκπαιδευτικού να επιστρέφει τις εργασί-
ες στους μαθητές για να τις ξαναγράψουν παραπέμπουν στον λόγο της γραφής ως 
διαδικασία (process writing) (Ivanic 2004). Επιπλέον, οι ομαδοσυνεργατικές πρακτι-
κές τις οποίες προτείνει είναι σαφές πως αντλούν από επικοινωνιακές προσεγγίσεις 
(Χαραλαμπόπουλος 1999). Συνεπώς, έχουμε την περίπτωση μίας εκπαιδευτικού η 
οποία πραγματώνει τον παραδοσιακό Λόγο, ενώ παράλληλα εμφανίζει τάσεις υβρι-
δοποίησης με Λόγους περισσότερο προοδευτικούς. 

Αναφορικά με το είδος του μαθήματος των ελληνικών που πραγματώνεται στην 
περίπτωση της εκπαιδευτικού Β, εδώ το γλωσσικό μάθημα δείχνει να αφορά κατά 
βάση την κατάκτηση του σχολικού ύφους.  
 
 
4. Συμπεράσματα 

Αξιοποιώντας τα εργαλεία του Gee στην ανάλυση του γλωσσικού υλικού της διδα-
σκαλίας και των συνεντεύξεων δύο εκπαιδευτικών λυκείου, εστιάσαμε στο ιδεολογι-
κό αποτύπωμα του λόγου που εκφέρονταν κάθε στιγμή.   

Η γλώσσα, δηλαδή, στο  «εδώ και τώρα» της κάθε διδασκαλίας έχτιζε συγκεκρι-
μένους συσχετισμούς μεταξύ πραγμάτων και προσώπων (connections, relations) και 
φανέρωνε συγκεκριμένες δραστηριότητες που συνδέονταν με τις πρακτικές των εκ-
παιδευτικών (activities). Έδινε βαρύτητα σε συγκεκριμένους τρόπους γνώσης και ση-
μειωτικά συστήματα (semiosis) και αναδείκνυε τη σπουδαιότητα διαφορετικών πτυ-
χών του γλωσσικού μαθήματος (significance). Έτσι, η ανάλυση της γλώσσας ανέδειξε 
σαφείς επιρροές από ορισμένες γλωσσοδιδακτικές προσεγγίσεις (λόγους), οι οποίες 
εγγράφονταν και στα τοποθετημένα νοήματα της γλώσσας των εκπαιδευτικών. Για 
την ανάδειξη των λόγων, αξιοποιήθηκε, επίσης, η ανάλυση των κοινωνικών γλωσσών 
των δύο εκπαιδευτικών, όπως αποτυπώνονταν στα διδακτικά συμβάντα αλλά και στα 
αποσπάσματα των συνεντεύξεων. Μάλιστα, το εργαλείο αυτό συνδυάστηκε με τις 
βασικές αρχές της Συστημικής Λειτουργικής Γραμματικής, η οποία συνέβαλλε στον 
εντοπισμό της λειτουργίας των λεξικογραμματικών στοιχείων στην κατασκευή νοη-
μάτων και διαπροσωπικών σχέσεων.  

Επιπλέον, συνδυάζοντας τις κοινωνικές γλώσσες των εκπαιδευτικών με το μη 
γλωσσικό υλικό που είχαμε συγκεντρώσει (θέση στο χώρο κατά τη διδασκαλία, έντα-
ση της φωνής, χρήση της τεχνολογίας που ήταν παρούσα κτλ.), καταγράψαμε την 
ποικιλία των ταυτοτήτων που ενεργοποιούνταν σε κάθε διδακτικό συμβάν. Με την 
καταγραφή των κοινωνικών γλωσσών και του άλλου υλικού (μη γλωσσικού) είχαμε 
τα απαραίτητα στοιχεία ώστε να απομακρυνθούμε από την «εδώ και τώρα» ταυτοτική 
πραγμάτωση και να προχωρήσουμε στην αποτύπωση Λόγων, κοινωνικά αναγνωρίσι-
μων συμπεριφορών. Η αναγωγή των ταυτοτικών πραγματώσεων των εκπαιδευτικών 
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σε Λόγους που συνδέονταν με συγκεκριμένου τύπου διδακτικά συμβάντα και πρακτι-
κές γραμματισμού ανέδειξε ουσιαστικά τη «διαλογικότητα» (Fairclough 2003) η ο-
ποία χαρακτήριζε και στις δύο περιπτώσεις το γλωσσικό μάθημα. Αναγνωρισμένοι 
και μάλιστα παγιωμένοι Λόγοι εκπαιδευτικών εμφάνισαν την τάση υβριδοποίησης με 
άλλους Λόγους οι οποίοι ενείχαν ψήγματα διαφορετικών προτάσεων και λογικών για 
το τι σημαίνει και πώς πραγματώνεται το γλωσσικό μάθημα. Ο παραδοσιακός, βέ-
βαια, Λόγος εκπαιδευτικού και στις δύο περιπτώσεις ήταν κυρίαρχος.   

Παρατηρήσαμε, ωστόσο, πως διαφορετικά στοιχεία του Παραδοσιακού Λόγου ε-
νεργοποιήθηκαν στις δύο περιπτώσεις: στην περίπτωση της εκπαιδευτικού Α ο Πα-
ραδοσιακός Λόγος αποτυπώθηκε στις διδακτικές πρακτικές της. Η κοινωνική της 
γλώσσα αντλούσε από και συγχρόνως πραγμάτωνε τον Λόγο του εκπαιδευτικού-
αυθεντία. Παράλληλα, είδαμε πως ενώ αυτός ο Λόγος ήταν ισχυρός και συνεπώς α-
ναγνωρίσιμος, μια άλλη προοδευτικού τύπου (τουλάχιστον για τα ελληνικά δεδομέ-
να) γλωσσοδιδακτική τάση εμφανίστηκε αναδυόμενη στον Λόγο της∙ το ρεύμα της 
κριτικής ανάγνωσης. Η εκπαιδευτικός, λειτουργώντας ως κοινωνικός πρωταγωνιστής 
(social actor) (Fairclough 2003), υβριδοποίησε τον Λόγο της Παραδοσιακής εκπαι-
δευτικού με μια όψη προοδευτικότητας.  

Παρόμοια ιδιαίτερου τύπου μείξη καταγράψαμε να πραγματώνεται και στην εκ-
παιδευτικό Β. Ενώ στο μεγαλύτερο μέρος της διδασκαλίας της πραγμάτωνε έναν Πα-
ραδοσιακό Κοινωνιότυπο εκπαιδευτικού ακολουθώντας αυστηρά τη στοχοθεσία του 
παραδοσιακού σχολικού γραμματισμού, στην κοινωνική της γλώσσα  εμφανίζονταν 
σποραδικά (κατά τη διάρκεια επιμέρους διδακτικών συμβάντων) λέξεις και έννοιες 
τοποθετημένες (όπως για παράδειγμα η φράση που είδαμε «θα πειραματιστούμε στην 
ανακοίνωση») σε πιο προοδευτικά γλωσσοδιδακτικά ρεύματα.   

Αυτήν ακριβώς την ανάγκη για εγρήγορση του ερευνητή αναφορικά με τον εντο-
πισμό και την ανάδειξη της λεπτομέρειας στην ιδεολογία που μεταφέρει η γλώσσα, 
επιχειρήσαμε να παρουσιάσουμε μέσα από τη μεθοδολογική πρόταση που καταθέσα-
με και τα εργαλεία ανάλυσης που προτείναμε. Η ενδεικτική άλλωστε ανάλυση των 
δύο περιπτώσεων διδασκαλίας που προηγήθηκαν είχε ακριβώς στόχο της να λειτουρ-
γήσει περισσότερο ως παράδειγμα-πρόταση για ερευνητές οι οποίοι δραστηριοποιού-
νται στην καταγραφή του σχολικού λόγου, και σε καμία περίπτωση ως μία γενικευτι-
κή κρίση για τις διδακτικές ταυτότητες των δύο εκπαιδευτικών. Θεωρούμε πως η ευ-
κρινής αποτύπωση (με τη συμβολή επιστημονικών θεωρητικών εργαλείων) των διδα-
κτικών πρακτικών και των Λόγων των εκπαιδευτικών είναι ένας τρόπος να κατανοή-
σουμε τις ταυτοτικές οντότητες των εκπαιδευτικών και να συμβάλλουμε στον ανα-
στοχασμό τους. Παράλληλα, η ανάδειξη της ιδεολογίας που προκύπτει μέσα από την 
μικροανάλυση (την κριτική ανάλυση) της γλώσσας είναι και ένας τρόπος να «εκθέ-
σουμε» την ισχύουσα ιδεολογία και να την καταστήσουμε, μέσα από την αποφυσικο-
ποίησή της (Fairclough 2003: 207 και Van Leeuwen 2005: 128) διαθέσιμη προς κρι-
τική, ανοίγοντας τον δρόμο σε μια πιο στοχευμένη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτι-
κού τοπίου.   
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Abstract 
 
In this study we present the architecture and design of the electronic programme 
NeoDimia (Research Center for Scientific Terms and Neologisms, Academy of 
Athens) for finding, sorting and analyzing neologisms based on a newspapers corpus 
and collected by a web crawler. We mainly focus on two issues: a. the issue of 
measuring the web occurrences (Google, Bing) of a candidate word in order to 
consider it as a neologism and  not as an ad-hoc coinage, and b. the issue of the 
classification of new loans (mostly calques)  and their morphological analysis within 
the programme of Neodimia.  
 
Λέξεις-κλειδιά: ηλεκτρονικό πρόγραμμα, νεολογισμός, διαδικτυακές εμφανίσεις,  
νεολογικά δάνεια 
 
 
1. Εισαγωγή  
 
Ακολουθώντας τα διεθνή πρότυπα και τις προδιαγραφές για γρήγορο εντοπισμό, 
ηλεκτρονική καταχώρηση, ταξινόμηση και άμεση εποπτεία των νεολογισμών το 
Κέντρον Ερεύνης Επιστημονικών Όρων και Νεολογισμών (ΚΕΕΟΝ) δημιούργησε την 
ηλεκτρονική βάση ΝΕΟΔΗΜΙΑ, ένα ξεχωριστό εργαλείο που συνεισφέρει τόσο στην 
λεξικογραφική/ λεξικολογική έρευνα όσο και στην πλήρη γλωσσολογική ανάλυση 
νεολογισμών και ορολογιών. Οι τρεις βασικοί άξονες στους όποιους είναι δομημένη η 
ΝΕΟΔΗΜΙΑ, είναι (α) εντοπισμός, αποδελτίωση και καταγραφή, (β) πολυεπίπεδη 
γλωσσολογική ταξινόμηση (μορφολογική, συντακτική και κειμενική) και (γ) 
παρακολούθηση αθησαύριστων νεολογισμών και δευτερευόντως όλων των 
νεολογισμών, θησαυρισμένων (σε νεότερα λεξικά) και μη.  

Τις τελευταίες δεκαετίες με την εκτεταμένη συνεισφορά της τεχνολογίας στις 
γλωσσολογικές έρευνες η ανάλυση των νεολογισμών αποτελεί κατεξοχήν αντικείμενο 
μελέτης, καθότι αυτοί αποτελούν δείκτες γλωσσικής αλλαγής, αφού συνήθως 
φανερώνουν τους ενεργούς και πιο δυναμικούς τομείς της γλώσσας. Επίσης η 
ανάδειξη της παραγωγικότητας μορφημάτων και η συχνότητα συνθετικών μορφών 
και δομών καταγράφονται εμφανώς στους νεολογικούς σχηματισμούς 
υπογραμμίζοντας παράλληλα τις προτιμήσεις των ομιλητών για τις διαδικασίες 
σχηματισμού λέξεων. 

Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται διεθνώς σημαντική έρευνα για την ανάπτυξη 
λογισμικών και βάσεων δεδομένων τόσο για τον εντοπισμό, όσο και για την 
ταξινόμηση και παρακολούθηση νεολογισμών. Στις περισσότερες περιπτώσεις η 
τροφοδοσία των συγκεκριμένων ερευνητικών προγραμμάτων είναι από συγκεκριμένα 
και ελεγχόμενα σώματα κειμένων, καθώς ο στόχος τους είναι η ενίσχυση της έρευνας 
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για τους νέους σχηματισμούς λέξεων, καθώς και η προσπάθεια ένταξης νέων 
λημμάτων στα λεξικά· τέτοιες προσπάθειες είναι μεταξύ άλλων: το NEOCRAWLER 
(Kerremans et al. 2012), η Συλλογή Νεολογισμών WORTWARTE της Ακαδημίας 
Επιστημών στο Βερολίνο, η ηλεκτρονική βάση νεολογισμών του Instituut voor 
Nederlandse Lexicologie, η δράση APRiL (Analysis and Prediction of Innovation in 
the Lexicon) (Renouf 2007) της μονάδας RDUES του Birmingham City University 
και για τα ελληνικά η Ηλεκτρονική Βάση Νεολογισμών της Νέας Ελληνικής του 
Α.Π.Θ. (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, Αλεξιάδου & Νικολάου 2009, για αναλυτικότερη 
παρουσίαση βλ. Χριστοφίδου κ.ά. 2013).  

Στο παρόν άρθρο, αφού παρουσιάσουμε εισαγωγικά, στην ενότητα 2, τις βασικές 
αρχές και τα μέρη του Ηλεκτρονικού Προγράμματος ΝΕΟΔΗΜΙΑ, στις ενότητες 3 έως 
5 θα επικεντρωθούμε σε δύο ζητήματα που προέκυψαν ως αποφασιστικής σημασίας 
για το Πρόγραμμα: Πρώτον στην ενότητα 3 θα παρουσιάσουμε και θα δικαιολογή-
σουμε τη βασική μας επιλογή να χρησιμοποιήσουμε το Διαδίκτυο ως κύρια πηγή 
ελέγχου και παρακολούθησης των νεολογισμών με ανάλυση παραδειγμάτων. 
Δεύτερον στις ενότητες 4 και 5 θα συζητήσουμε ένα από τα σημαντικότερα θέματα 
της Νεολογίας, τα νεολογικά δάνεια. Θα δικαιολογήσουμε την προτεινόμενη 
πολυεπίπεδη ταξινόμηση βασισμένη σε μια πρώτη προσέγγιση θεωρητικών 
ζητημάτων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την μορφολογική θεωρία.   
 
 
2. Παρουσίαση της ΝΕΟΔΗΜΙΑΣ 
 
Το πρόγραμμα διαθέτει τέσσερις βασικές καρτέλες που συνιστούν αυτόνομα επίπεδα 
επεξεργασίας, καθώς και το περιβάλλον δυναμικής διαχείρισης. Οι καρτέλες αυτές 
είναι οι ακόλουθες: 
 
1. Έλεγχος Κειμένου/ Εντοπισμός Νεολογισμών 
2. Προσθήκη 
3. Ευρετήριο και Αναζήτηση 
4. Γραφήματα  
5. Διαχείριση 
 
 
2.1 Το Σύστημα Eλέγχου Kειμένων / Εντοπισμού Νεολογισμών 
 
Το Σύστημα Ελέγχου Κειμένων και Εντοπισμού Νεολογισμών (ΣΕΚΕΝ) δέχεται ως 
δεδομένα του απλό κείμενο που κατά βάση αντλείται από εφημερίδες ευρείας 
κυκλοφορίας, όπως Η Καθημερινή, Τα Νέα, Το Έθνος, Το Βήμα και Ελευθεροτυπία, 
και επικουρικά από άλλες εφημερίδες υψηλής επισκεψιμότητας στο διαδίκτυο (όπως 
Πρώτο Θέμα και Real News). Για τη συγκεκριμένη άντληση κειμένων λειτουργεί 
ένας ειδικός ανιχνευτής (crawler), ο οποίος θα τροφοδοτεί το Κέντρο με υλικό από τις 
ροές ειδήσεων των διαδικτυακών εκδόσεων εφημερίδων 

Η αρχιτεκτονική του συστήματος για τη συγκεκριμένη επεξεργασία γίνεται προς 
το παρόν με την εισαγωγή των ηλεκτρονικών κειμένων από τις εφημερίδες 
χειρωνακτικά. Ακολούθως το ΣΕΚΕΝ εντοπίζει τις λέξεις που είναι άγνωστες και 
θεωρούνται ως πιθανώς υποψήφιες για νεολογισμούς, ενώ ταυτόχρονα υποσημειώ-
νονται και οι λέξεις που είναι ήδη καταχωρημένες ως νεολογισμοί από το σύστημα. 
Για την υποστήριξη του ελέγχου το σύστημα χρησιμοποιεί δύο ηλεκτρονικά λεξικά 
με μεγάλο αριθμών λέξεων, ώστε να περιορίσει την λίστα των άγνωστων λέξεων. 
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Έτσι για το φιλτράρισμα και τον αποκλεισμό των καταχωρημένων λέξεων χρησιμο-
ποιούνται τρεις λίστες λέξεων από τα λεξικά που έχουν δημιουργηθεί με τη συνδρομή 
ενός πλήρους κλιτικού λημματογράφου: α) το Ηλεκτρονικό Λεξικό ASPELL0 
(~680.000 λέξεις), β) το Ηλεκτρονικό Λεξικό NEUROLINGO (~1.000.000 λέξεις) και 
γ)το λεξικό όλων των τευχών του Δελτίου Επιστημονικής Ορολογίας και 
Νεολογισμών (ΔΕΟΝ) σε συνδυασμό με τις νέες καταχωρήσεις του συστήματος και 
γ) το διαρκώς εμπλουτιζόμενο λεξικό των νεολογισμών. Με αυτό τον τρόπο το 
ΣΕΚΕΝ επισημειώνει σε ένα κείμενο τις λέξεις που είναι πιθανοί νεολογισμοί, ενώ 
ταυτόχρονα υπογραμμίζει και νεολογισμούς που έχουν ήδη καταχωρηθεί. 

Η επεξεργασία παραμένει αρκετά χρονοβόρα λόγω του μεγάλου εύρους των 
καθημερινών δεδομένων (αλλά και παλαιότερων) που πρέπει να ελεγχθούν, καθώς 
και εξαιτίας της πληθώρας εμφανίσεων από ανεπιθύμητες καταχωρήσεις1, όπως 
ακρωνύμια, αρκτικόλεξα, συντομογραφίες, λέξεις που περιέχουν ορθογραφικά ή 
τυπογραφικά λάθη κλπ. 

Μετά την ημιαυτόματη επιλογή του νεολογισμού που είναι προς καταγραφή, το 
πρόγραμμα «ετοιμάζει» πλέον το περιβάλλον του λήμματος για τη συμπλήρωση των 
απαραίτητων πληροφοριών, όπως αυτό παρουσιάζεται στην ενότητα 2.2. 
 
 
2.2 Προσθήκη λήμματος 
 
Θεμέλιος λίθος του προγράμματος είναι η καταχώρηση και ταξινόμηση ενός 
νεολογισμού σε μορφολογικό, συντακτικό και κειμενογλωσσολογικό επίπεδο.  

Στο Πεδίο των Γενικών Στοιχείων δίνεται το Λήμμα, ο Ορισμός, η Καταγωγή 
(καθορισμός ελληνικής ή ξενικής προέλευσης), η Θεματική Κατηγορία, καθώς και η 
Απόδοση (για την περίπτωση των ξενόγλωσσων νεολογισμών) μαζί με τα Σχόλια 
(οποιαδήποτε πληροφορία μπορεί να είναι χρήσιμη). 

Στο Πεδίο των Δεδομένων-Πηγών και Εμφανίσεων τύπων δίνονται παραθέματα 
από εφημερίδες (εναλλακτικά από λογοτεχνία) για κάθε λήμμα, ώστε αυτό να 
συνοδεύεται τουλάχιστον από τρία παραδείγματα αυθεντικής γλωσσικής χρήσης για 
την καλύτερη κατανόηση της διαμορφούμενης σημασίας του λήμματος. Πιο 
συγκεκριμένα δίνεται ο τίτλος της εφημερίδας με την ημερομηνία έκδοσης, το 
Κείμενο (περίοδος / παράγραφος στην οποία εντοπίζεται ο υπό καταγραφή 
νεολογισμός), το Kειμενικό είδος, η Θεματική ενότητα του κειμένου, η Προέλευση 
(συνήθως ηλεκτρονική διεύθυνση) και αν είναι ή όχι Τίτλος. Παράλληλα εισάγουμε 
τους Μορφοτύπους και τον Αριθμό των νεολογισμών, το Ενωτικό, καθώς και τις 
Εμφανίσεις (περισσότερες πληροφορίες στην ενότητα 3). 

 

                                                 
1 Να σημειωθεί ότι το προαναφερθέν ζήτημα παραμένει κοινό «αγκάθι» και για άλλες εφαρμογές 
εντοπισμού νεολογισμών και αντιμετωπίζεται μερικώς με την ανάπτυξη ευφυών υπολογιστικών 
τεχνικών αυτόματης αναγνώρισης (βλ. Janssen 2005, Barbu 2011, Kerremans et al. 2012, Andersen 
2013). 
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Εικόνα 1: Προβολή λήμματος με τις σχετικές πληροφορίες 

 
Στο πεδίο της Γραμματικής Ανάλυσης γίνεται η μορφολογική και συντακτική 

ανάλυση. Για την μορφολογική ανάλυση ο κάθε νεολογισμός χαρακτηρίζεται ως προς 
το Μέρος του λόγου, το είδος Δανείων (αναλυτικότερα βλ. ενότητα 4-5), τη 
Διαδικασία Σχηματισμού όπως παραγωγή, σύνθεση, μεταπλασμός (θεωρούμε ότι 
αποτελεί ξεχωριστό είδος σχηματισμού, αφού απουσιάζει οποιοδήποτε παραγωγικό 
πρόσφυμα, βλ. Booij 2005: 43), συμφυρμός (προτιμάμε να του δώσουμε ξεχωριστή 
θέση στις διαδικασίες σχηματισμού και να μην τον θεωρήσουμε ως κατηγορία της 
σύνθεσης (βλ. και Νάκας & Κατσούδα 2013) παρά τα κοινά τους χαρακτηριστικά 
(βλ. συζήτηση Ralli & Xydopoulos 2012) και αναλόγως με τη διαδικασία 
σχηματισμού που θα επιλεγεί ξεκλειδώνονται και τα υπόλοιπα πεδία που δίνουν 
αρτιότερα τη μορφολογική ανάλυση. 
 
 
2.3 Ευρετήριο και δυνατότητες (σύνθετης) αναζήτησης  
 
Η τρίτη καρτέλα της ΝΕΟΔΗΜΙΑΣ αποτελεί το ευρετήριο των Νεολογισμών (και 
Ορολογίας) σε συνδυασμό με τη μηχανή (συνδυαστικών) αναζητήσεων. Θεωρούμε 
ότι το συγκεκριμένο τμήμα του Προγράμματος αποτελεί τη ραχοκοκαλιά για τη 
μορφολογική περιγραφή του φαινομένου των νεολογισμών. Είναι ένα εργαλείο που 
παρέχει τη δυνατότητα για εκτεταμένη επιλογή νεολογισμών προς μορφολογική 
επεξεργασία και μελέτη (με αλφαβητισμένη ή αντίστροφη προβολή των 
αποτελεσμάτων) 

Η απλή αναζήτηση των νεολογισμών επιτρέπει φυσικά τον εντοπισμό 
συγκεκριμένης λέξης, όπως και λέξεις που ξεκινούν με μια συγκεκριμένη ακολουθία 
χαρακτήρων ή με κάποιο πρόθημα ή λέξεις που τελειώνουν σε συγκεκριμένες 
ακολουθίες χαρακτήρων ή επιθημάτων. Ειδικά οι αναζητήσεις βάσει συγκεκριμένων 
παραγωγικών προθημάτων ή επιθημάτων μας παρέχει τη δυνατότητα για στατιστική 
μελέτη της παραγωγικότητας συγκεκριμένων παραθημάτων, τα αποτελέσματα της 
οποίας θα αποτελέσουν σημαντικό εφόδιο κατά την απόδοση οποιασδήποτε 
ορολογίας. Σε μελέτες παραγωγικότητας συμβάλλει σημαντικά και η δυνατότητα του 
προγράμματος να δίνεται καταληκτική προβολή και ταξινόμηση των νεολογισμών, 
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όπως συμβαίνει στα αντίστροφα λεξικά (βλ. Κουρμούλη 1967, Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη 2002). 

Με την συνδυαστική αναζήτηση φιλτράρονται τα λήμματα με βάση είτε τις 
πληροφορίες του παραθέματος (εφημερίδα, κειμενικό είδος, τίτλος, ημερομηνία) είτε 
τις μορφοσυντακτικές πληροφορίες του λήμματος (μορφολογική διαδικασία 
σχηματισμού, είδος νεολογισμού, αρκτικές ή καταληκτικές ακολουθίες χαρακτήρων), 
όπως φαίνονται στα ακόλουθα παραδείγματα Συνδυαστικής Αναζήτησης Νεολο-
γισμών: 
 
(1) ΣΥΝΘΕΤΟ + ΑΠΛΟ + ΠΑΡΑΤΑΚΤΙΚΟ: 12 εγγραφές, όπως αγροτ-ο-κτηνοτρόφος, 
λιμνοδεξαμενή κ.λπ. (βλ. και Χριστοφίδου κ.ά. 2013) 
 
 
2.4 Ενδεικτικά αποτελέσματα - Γραφήματα  
 
Τέλος, το τέταρτο σκέλος της ερευνητικής μελέτης των νεολογισμών περιλαμβάνει 
ένα αρκετά μεγάλο σύνολο από αυτόματα δυναμικώς προβαλλόμενα γραφήματα, τα 
οποία απεικονίζουν γλωσσολογικές και κειμενικές πληροφορίες, οι οποίες είναι 
σημαντικές για τον ταχύτατο έλεγχο των δεδομένων της βάσης ανά πάσα στιγμή. 
Αναλυτικότερα οι κατηγορίες για τις οποίες μπορούν να οπτικοποιηθούν στατιστικές 
πληροφορίες μέσω γραφημάτων είναι οι ακόλουθες: Μέρη του Λόγου / Δάνεια / 
Γλώσσα Προέλευσης / Διαδικασίες Σχηματισμού / Σύνθετα (απλά/πολυλεκτικά) / 
Παράγωγα / Κειμενικά είδη / Θεματικές Ενότητες /Λογοτεχνικές Πηγές / Εφημερίδες 
(βλ. Γράφημα 2 στην ενότητα 5) 
 
 
3. Διαδίκτυο και γλωσσική δημιουργία 
 
Τόσο για τον εντοπισμό όσο και την παρακολούθηση νεολογικών σχηματισμών 
πρωταρχική πηγή δεδομένων αποτελεί το διαδίκτυο, από τη στιγμή μάλιστα που ο 
ημερήσιος τύπος από τον οποίο αντλείται γλωσσικό υλικό διαθέτει εκτεταμένη 
διαδικτυακή παρουσία. Σε αντίθεση με τα πεπερασμένα και χρονολογικά 
οριοθετημένα ηλεκτρονικά σώματα κειμένων της Ελληνικής, το διαδίκτυο αποτελεί 
ανοιχτό, διαρκώς ανανεώσιμο σώμα ψηφιακού λόγου τεραστίων διαστάσεων, 
επιτρέποντας την αδιάλειπτη παρατήρηση αυθεντικών γλωσσικών τεκμηρίων, 
συνεπώς προσφέρεται για τη μελέτη του φαινομένου της νεολογίας2. Συγκεκριμένα, η 
μεθοδολογία Web as Corpus (Bergh & Zanchetta 2008) αντιμετωπίζει τον παγκόσμιο 
ιστό ως δυναμικό σώμα κειμένων, το οποίο μελετά σε πραγματικό χρόνο μέσω των 
μηχανών αναζήτησης. Παράλληλα, η στρατηγική Web for Corpus (ό.π.) στοχεύει στη 
δημιουργία σωμάτων κειμένων αξιοποιώντας διαδικτυακό περιεχόμενο, συγκεντρώ-
νοντας δηλαδή γλωσσικούς πόρους από το διαδίκτυο με κατάλληλες διαδικασίες 
εξόρυξης (data crawling/scraping), οι οποίοι με τη σειρά τους οργανώνονται, 
τεκμηριώνονται και αποθηκεύονται, ώστε να μπορούν πλέον να μελετηθούν με 
εργαλεία γλωσσικής τεχνολογίας.  

Οι δύο μεθοδολογικές κατευθύνσεις, συμπληρωματικές στη φύση τους, επηρέασαν 
αποφασιστικά τον σχεδιασμό της ΝΕΟΔΗΜΙΑΣ και συγκεκριμένα: (α) το στάδιο της 
τροφοδοσίας με κείμενα προς έλεγχο στο σύστημα εντοπισμού νεολογισμών (β) την 
οργάνωση του περιβάλλοντος των πηγών, ώστε οι νέες λεξικές μονάδες που 
                                                 
2 Κάτι που έχει επισημανθεί διεθνώς και αποτελεί πλέον βέλτιστη πρακτική, βλ. ενδεικτικά τις μελέτες 
στο Hundt, Nesselhauf & Biewer (2007). 
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καταχωρίζονται στη βάση δεδομένων να παραμένουν όσο το δυνατόν στις φυσικές 
συνθήκες δημιουργίας τους (ηλεκτρονικά διαμεσολαβημένη επικοινωνία), να 
μελετώνται δηλαδή τουλάχιστον μέσα στα κείμενα από τα οποία σταχυολογήθηκαν 
(γ) την παρακολούθηση κλιτών τύπων των νεολογισμών στον χρόνο και στον χώρο 
(διασπορά και διάχυση σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης). Για όλα τα ζητήματα 
υιοθετήθηκαν λύσεις3, η παρουσίαση των οποίων υπερβαίνει τη στοχοθεσία της 
παρούσας μελέτης. Θίγουμε, ωστόσο, συνοπτικά, το θέμα της παρακολούθησης των 
νεολογικών σχηματισμών μέσα από τα αριθμητικά δεδομένα των μηχανών αναζή-
τησης, διότι: (α) πρόκειται για ζήτημα αμφιλεγόμενο, που έχει απασχολήσει έντονα 
την ερευνητική κοινότητα ως προς τη μεθοδολογική του εγκυρότητα, μια και το 
διαδίκτυο είναι αχανές και δεν έχει συσταθεί για γλωσσική ανάλυση4 (β) θεωρούμε 
ότι, αν ληφθούν υπόψη ορισμένες παραδοχές5 για τους περιορισμούς της μεθόδου 
Web as Corpus και με τη συνδρομή της επιστήμης της δικτυομετρίας, οι μηχανές 
αναζήτησης μπορούν να αξιοποιηθούν στην έρευνα των νεολογικών σχηματισμών, 
αρκεί βεβαίως κάθε αναζήτηση να συντελείται στις ίδιες ακριβώς πειραματικές 
συνθήκες. Στην επόμενη ενότητα ακολουθούν επεξηγήσεις και παραδείγματα.     

 
 
3.1 Δικτυομετρώντας νεολογισμούς 
 
Η δικτυομετρία (webometrics, βλ. Thelwall 2013) αναπτύσσει μεθόδους και 
αναλυτικά εργαλεία για τις όψεις του διαδικτύου που μπορούν να μετρηθούν. 
Συγκεκριμένα, μέσα από τις ονομαζόμενες εκτιμήσεις διαδικτυακής απήχησης 
εξετάζεται πόσες και ποιες είναι οι διαδικτυακές εμφανίσεις ενός όρου σε κάθε 
ερώτημα που τον εμπεριέχει. Η μεθοδολογία της δικτυομετρίας προσαρμόστηκε στις 
ανάγκες του ΚΕΕΟΝ, σύμφωνα με σαφή κριτήρια (Χριστοφίδου κ.ά. 2013:  213-217) 
και με την αξιοποίηση δύο μηχανών αναζήτησης (Google και Bing), διατηρώντας 
έτσι την πολυπρισματικότητα στις μετρήσεις. Για την παρακολούθηση των 
νεολογισμών χρησιμοποιούνται τρεις επιμέρους δείκτες: (α) αρχικές εκτιμήσεις 
διαδικτυακής παρουσίας (Google) (β) χρονικά προσδιορισμένες μετρήσεις σε 
(υπό)σώματα κειμένων, δηλαδή σε συγκεκριμένες εφημερίδες (Google) (γ) μετρήσεις 
παραγόμενες με ειδικό λογισμικό δικτυομετρίας (Bing). Ακολουθεί σχετική οθόνη 
από το περιβάλλον της ΝεοΔημίας:  
 

 
Εικόνα 2: Καταγραφή στη βάση δεδομένων των εμφανίσεων συγκεκριμένων κλιτών τύπων 

του νεολογισμού ΟΠΑΔΙΣΜΟΣ 
 

                                                 
3 Για παράδειγμα, αξιοποιήθηκε η τεχνολογία RSS (Really Simple Syndication) για την απρόσκοπτη 
και ελεγχόμενη πρόσβαση στις ροές ειδήσεων προεπιλεγμένων πηγών μέσω ειδικού ανιχνευτή 
(crawler), ο οποίος συγκεντρώνει κειμενικό υλικό, καθώς και υιοθετήθηκε μεικτό μοντέλο μετρήσεων, 
προκειμένου για την παρακολούθηση νεολογικών σχηματισμών στο διαδίκτυο, βλ. Χριστοφίδου κ.ά. 
(2013: 198-243). 
4 Η απροβλημάτιστη χρήση αριθμητικών δεδομένων συχνότητας από τις μηχανές αναζήτησης του 
διαδικτύου θεωρείται επιστημονικά ευάλωτη: για επισκόπηση των μειονεκτημάτων (αλλά και των 
πλεονεκτημάτων) της μεθόδου βλ. Kilgarriff (2007), Χριστοφίδου κ.ά. (2013: 204-208). 
5 Για την παραδοχή της μη αντιπροσωπευτικότητας του υλικού του Διαδικτύου και την επιφυλακτική 
χρήση του βλ. πιο αναλυτικά Χριστοφίδου κ.ά. (2013).  
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Στόχος των μετρήσεων, όπως αναλύεται στο Χριστοφίδου κ.ά. (2013: 213-217) 
είναι να διαπιστωθεί η διασπορά των όρων (δηλαδή πολλές ή λίγες διαδικτυακές 
εμφανίσεις), αλλά και η διάχυσή τους σε διαφορετικά περιβάλλοντα χρήσης, επίσημα 
ή ανεπίσημα (Kerremans, Stegmayr & Schmid 2012). Αναφέρουμε ενδεικτικά 
παραδείγματα ανά τύπο μέτρησης. Σημειώνουμε ότι όλα τα αριθμητικά δεδομένα 
δίνονται σε απόλυτες συχνότητες, διότι δεν υπάρχει τρόπος να μετατραπούν σε 
σχετικές επί του συνόλου του δείγματος (βλ. υποσημείωση 4δ): 

(α) Με τον πρώτο τύπο μέτρησης οι αριθμοί που αποθηκεύονται στη ΝΕΟΔΗΜΙΑ 
είναι αμιγώς εκτιμητικοί, αναφέρονται στον συνολικό όγκο περιεχομένου 
(ιστοσελίδων, εγγράφων κ.ά.), περιλαμβάνουν διπλότυπα/ομοιότυπα έγγραφα, 
αυξομειώνονται ανάλογα με τη δημοφιλία ενός όρου (topicality effects, βλ. Fischer 
1996), προσεγγίζουν, ωστόσο, το μέγεθος του ευρετηρίου μιας μηχανής περισσότερο 
από οποιαδήποτε άλλη μέτρηση. Άλλωστε, ακολουθώντας τον Eu (2008), οι αλλαγές 
ανάμεσα στις μετρήσεις ποσοτικοποιούνται με τον υπολογισμό του λόγου της αλλαγής 
(Shift-ratio), ο οποίος αποκαλύπτει πόσες φορές άλλαξε η συχνότητα από μέτρηση σε 
μέτρηση και της τιμής της αλλαγής (Shift-score), λογαριθμικό μέγεθος που 
αποκαλύπτει πλέον και την κατεύθυνση της αλλαγής (μείωση / αύξηση). Έτσι για τον 
νεολογισμό οπαδικός καθίσταται φανερό ότι μόνο οι σελίδες που περιλαμβάνουν την 
ονομαστική πληθυντικού οπαδικοί τριπλασιάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο και 
συνεχίζουν να έχουν αυξητική πορεία, ενώ οι άλλοι κλιτοί τύποι αυξομειώνονται:  
 

Αθησαύριστος 
Νεολογισμός 
(Μηχανή: Google) 

Συνολικός 
αριθμός 
σελίδων  
1: (11-2012) 

Συνολικός 
αριθμός 
σελίδων  
2: (06-2013) 

S-ratio
[12] 

S-score
[12] 

Συνολικός 
αριθμός 
σελίδων  
3: (09-2013) 

S-ratio 
[23] 

S-score
[23]  

οπαδικός 4.710 16.400 3,48 0,54 15.100 1,09 -0,04 
οπαδική 55.700 30.000 1,86 -0,27 26.200 1,15 -0,06 
οπαδικό 79.600 29.300 2,72 -0,43 32.600 1,11 0,05 
οπαδικοί 3.600 10.900 3,03 0,48 13.900 1,28 0,11 
οπαδικές 39.900 21.300 1,87 -0,27 26.100 1,23 0,09 

Πίνακας 1: Διαδικτυακές εμφανίσεις του νεολογισμού ΟΠΑΔΙΚΟΣ ανά περίοδο παρατήρησης [13] 
 

(β) Ο δεύτερος τύπος μέτρησης δίνει μικρότερα, αλλά σχετικά αξιόπιστα μεγέθη, 
διότι εστιάζει τις αναζητήσεις σε υποσύνολο του ιστού. Τα αποτελέσματα μπορούν 
να αθροιστούν ανά περίοδο παρατήρησης. Η μέθοδος ενδείκνυται για την 
παρακολούθηση της γλωσσικής αλλαγής, από τη στιγμή που το σώμα δεδομένων 
είναι προκαθορισμένο (άρα ελεγχόμενο) και ο ρυθμός με τον οποίο μεταβάλλεται στο 
πέρασμα του χρόνου είναι κατά μέσο όρο σταθερός6. Συνεπώς οι αυξομειώσεις στις 
διαδικτυακές εμφανίσεις αντικατοπτρίζουν μεταβολές και στη γλωσσική χρήση, 
βεβαίως πάντοτε στο κειμενικό είδος υπό εξέταση. Για παράδειγμα η ονομαστική 
ενικού εξετασιοκεντρικός, σύμφωνα με το αρχείο της ΝΕΟΔΗΜΙΑΣ δεν εμφανίζεται 
καθόλου το πρώτο τετράμηνο του 2013 σε πέντε επιλεγμένους δικτυότοπους 
εφημερίδων7 ενώ στο δεύτερο τετράμηνο, όταν η πρόταση για το Νέο Λύκειο άρχισε 

                                                 
6 Εικάζουμε ότι, σε γενικές γραμμές, ο ρυθμός αύξησης του ειδησεογραφικού υλικού μηνιαίως 
παραμένει σταθερός στις διαδικτυακές εκδόσεις των εφημερίδων ευρείας κυκλοφορίας, αν και 
τελευταία παρατηρείται το εξής φαινόμενο: δημοσιογραφικοί οργανισμοί τροποποιούν εκ των υστέρων 
την πρόσβαση στις σελίδες τους (κλειστό συνδρομητικό περιεχόμενο), άρα μειώνεται το ποσοστό του 
υλικού που οι μηχανές αναζήτησης τελικά καταλογογραφούν για τους χρήστες τους (βλέπουμε 
λιγότερο υλικό από όσο παράγεται). Η τακτική, ωστόσο, δεν είναι γενικευμένη, επομένως η μέτρηση 
(β) παραμένει ασφαλής. 
7 Εφαρμόστηκαν φίλτρα αναζήτησης για: Έθνος, Ελευθεροτυπία, Η Καθημερινή, Το Βήμα, Τα Νέα. 



[  1857  ]

s e l e c t e d  p a p e r s  /  π ρ α κ τ ι κ α

να απασχολεί την ελληνική κοινωνία, εμφανίζεται ήδη σε 6 σελίδες των εφημερίδων 
αυτών (με σαφή αυξητική πορεία): 

 
 

Εικόνα 3: Διαδικτυακές εμφανίσεις του νεολογισμού ΕΞΕΤΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (αναζήτηση: Σεπτ. 2013) 
 

(γ) Ο τρίτος τύπος μέτρησης παρέχεται αυτόματα από τη διεπαφή 
προγραμματισμού (API) της Bing, με τη χρήση ειδικού λογισμικού8 και ουσιαστικά 
αποτελεί ποιοτικό μέτρο, μια και επιτρέπει την παρατήρηση της απήχησης / 
δημοφιλίας του όρου της αναζήτησης, καθώς και τη διάχυσή του σε διαφορετικά 
περιβάλλοντα χρήσης, τομείς/είδη κειμένων. Ο ερευνητής των νεολογισμών έχει στη 
διάθεσή του πλήθος νέων πληροφοριών που μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογα με 
τους σκοπούς της έρευνας.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 4: Τυπική οθόνη αποτελεσμάτων του Webometric Analyst 2.0 

                                                 
8 Webometric Analyst 2.0: ελεύθερο λογισμικό, διαθέσιμο στη διεύθυνση lexiurl.wlv.ac.uk (ανάπτυξη: 
Mike Thelwall, Wolverhampton, UK). Το λογισμικό αποθηκεύει λίστες διευθύνσεων (URLs) που 
προκύπτουν από την αφαίρεση διπλότυπων/ομοιότυπων εγγράφων, αντιστοιχούν δηλαδή σε όσο το 
δυνατόν μοναδικές δικτυοσελίδες που είναι πεπερασμένες σε αριθμό (οπότε το δείγμα είναι 
μεροληπτικό αλλά πρβ. τις μεθοδολογικές παραδοχές της Web as Corpus ανάλυσης).  
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Εντελώς ενδεικτικά παραθέτουμε τα εξής (οι νεολογισμοί περιλαμβάνονται στο 
11ο ΔΕΟΝ): 

Οι δικτυότοποι που αναφέρουν τον μορφοτύπο απομείωση εφταπλασιάστηκαν 
μέσα σε τρεις μήνες (Ιούνιος 2013-Σεπτέμβριος 2013). Ενώ ο λόγιος αυτός 
σχηματισμός καταγράφεται μόνο σε παλαιότερα λεξικά (Δημητράκου, Πρωίας, 
Σταματάκου, Γεωργακά) πρέπει πλέον να επανεξεταστεί η ένταξή του στα νεότερα. 

Αν διατρέξουμε το συνοδευτικό αρχείο με τα αναλυτικά αποτελέσματα, θα 
παρατηρήσουμε ότι, όπως και το νεολογικό επίθετο οπαδικός, ο νεολογισμός 
οπαδισμός, επεκτάθηκε σε άρθρα γνώμης (σε νέα ιστολόγια) και δεικτοδοτήθηκαν 
και μετρήθηκαν πλέον από τη Bing νέοι τομείς (λ.χ. δηλωτικοί ραδιοφωνικών 
σταθμών), εγκαινιάζοντας νέα είδη κειμένων και επικοινωνιακών αναγκών. 

Ανάλογη εικόνα παρουσιάζουν και τα ακόλουθα έμμεσα δάνεια: 
Ο νεολογισμός (έμμεσο δάνειο) βιοκαλλιεργητής εμφανίζεται πλέον σε 

περισσότερα κείμενα της ελληνικής επικράτειας, εφόσον περιλαμβάνονται στα 
αποτελέσματα περισσότερες ελληνικές διευθύνσεις γεωγραφικά προσδιορισμένες. 

Ο νεολογισμός (έμμεσο δάνειο) βιοσυμβατότητα διαχέεται ξεκάθαρα από την 
επιστημονική ορολογία στον δημοσιογραφικό λόγο και γενικά την ενημέρωση του 
κοινού από φορείς εκπαίδευσης κ.ά. 

Τέλος, το λήμμα εξετασιοκεντρικός (έμμεσο δάνειο) που εξετάστηκε και στον 
δεύτερο τύπο μέτρησης, εμφανίζει επίσης σαφή αυξητική πορεία και από την 
ανάλυση των τύπων των διευθύνσεων επιβεβαιώνεται η διάχυσή του σε άλλους 
τύπους σελίδων (πέρα από την αμιγώς εκπαιδευτική ειδησεογραφία και τις σχετικές 
εκδόσεις των ΜΜΕ, επεκτάθηκε σε ιστολόγια εκπαιδευτικών, σχολείων, ομάδες 
συζητήσεων για μαθητές κ.ά.). Στο Γράφημα 1 πιστοποιείται μάλιστα η ανοδική 
πορεία του μορφοτύπου εξετασιοκεντρικό και η διάχυσή του σε περισσότερους 
τύπους διευθύνσεων, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους κλιτούς τύπους του 
νεολογισμού. Αναλυτική αξιοποίηση των δεδομένων που παράγει η δικτυομετρική 
έρευνα μπορεί να γίνει για εμπειρική διερεύνηση θεωρητικών υποθέσεων, όπως: 
μπορεί η συχνότητα των εμφανίσεων, σε συνδυασμό με τις διαδικασίες 
σχηματισμού να ερμηνεύσουν λ.χ. τον βαθμό προσαρμογής των ελληνογενών 
δανείων στην ελληνική κοινωνία; Και μάλιστα, αν δεχτούμε ότι στην περίπτωση των 
τελευταίων, οι γλώσσες από τις οποίες συνήθως προέρχονται δεν γειτνιάζουν 
φωνητικά/φωνολογικά με την Ελληνική, ωστόσο, μήπως τελικά ο τρόπος με τον 
οποίο γίνεται ο δανεισμός (δηλαδή οι στρατηγικές που χρησιμοποιούν οι ομιλητές, 
προκειμένου να αποδώσουν/μεταφράσουν τις νέες έννοιες) συμβάλλει καθοριστικά 
στον βαθμό προσαρμογής;  
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Αθησαύριστος 
Νεολογισμός 
(Μηχανή: Βing) 
 

Λίστα 
μοναδι
κών 
διευθύ
νσεων 
(URLs) 

Τομείς Γ 
επιπέδου 
(ονόματα 
δικτυοχ
ώρων) 

Τομείς Β 
επιπέδου 
(γενικότ
εροι 
τύποι 
διευθύν 
σεων) 

Τομείς 
ανωτά 
του 
επιπέδ
ου 

Λίστα 
μοναδι
κών 
διευθύ
νσεων 
(URLs) 

Τομείς Γ 
επιπέδου 
(ονόματα 
δικτυοχώ
ρων) 

Τομείς Β 
επιπέδου 
(γενικότε
ροι τύποι 
διευθύν 
σεων) 

Τομείς 
ανωτά 
του 
επιπέδ
ου 

S-ratio  
(Ποσοστό της 
Αλλαγής) για 
τους Τομείς Γ 
επιπέδου 

S-score 
(Τιμή της 
Αλλαγής) 
για τους 
Τομείς Γ 
επιπέδου 

 Ιούνιος 2013 Σεπτέμβριος 2013 Ιούνιος  Σεπτέμβριος 
απομείωση 95 74 60 7 758 569 430 12 7,69 0,89 
οπαδισμός 163 141 83 4 575 444 242 10 3,15 0,50 
οπαδισμό 157 132 85 7 409 331 226 9 2,51 0,40 
οπαδισμοί 28 26 19 3 36 32 23 3 1,23 0,09 
βιοκαλλιεργητής 372 307 174 6 704 551 375 12 1,79 0,25 
βιοκαλλιεργητές 543 440 292 9 825 655 485 11 1,49 0,17 
βιοσυμβατότητα 134 110 98 6 473 375 285 7 3,41 0,53 
βιοσυμβατότητες 2 2 2 1 1 2 2 1 1,00 0,00 
εξετασιοκεντρικός 43 37 27 4 138 116 89 7 3,14 0,50 
εξετασιοκεντρικό 147 125 62 7 316 259 194 8 2,07 0,32 
εξετασιοκεντρική 47 42 30 5 70 63 47 5 1,50 0,18 
εξετασιοκεντρικοί - - - - 3 3 3 2 - - 
εξετασιοκεντρικές 8 6 3 2 22 19 15 4 3,17 0,50 

Πίνακας 2: Διαδικτυακές εμφανίσεις νεολογισμών του 11ου ΔΕΟΝ (επιλογή) 
 
 
 

 
Γράφημα 1: Διαδικτυακές εμφανίσεις του νεολογισμού ΕΞΕΤΑΣΙΟΚΕΝΤΡΙΚΟΣ (απόλυτες συχνότητες) 

 
 
4. Η σημασία της περιγραφής των δάνειων νεολογικών σχηματισμών 
 
Από τη στιγμή που ο βασικός πυλώνας του Προγράμματος αποσκοπεί στην 
καταγραφή και ταξινόμηση των νέων λέξεων της Ελληνικής καθώς και στη 
διερεύνηση των δυναμικών διαδικασιών σχηματισμού, ο δανεισμός απασχολεί ένα 
μεγάλο τμήμα της έρευνάς μας, πόσω μάλλον που ένας πολύ σημαντικός αριθμός 
νεολογισμών αποτελεί δάνεια από άλλες, κυρίως ευρωπαϊκές γλώσσες όπως η 
Αγγλική, καθώς οι περισσότεροι όροι, όπως οικονομικοί και τεχνολογικοί, εισάγονται 
μέσω της Αγγλικής9. 

Βασικό άξονα της οργάνωσης των δάνειων νεολογισμών αποτελεί η σαφής 
διάκριση μεταξύ ειδών δανείων και διαδικασιών σχηματισμού (βλ. και Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη κ.ά  2009). Επειδή όμως στο Πρόγραμμα μας απασχολούν νεόκοπες 

                                                 
9 Για τους υπόλοιπους νεολογισμούς οι οποίοι εισάγονται στην Ελληνική ως ξενόγλωσσοι 
(συμμορφωμένοι ή ασυμμόρφωτοι) γίνεται από το ΚΕΕΟΝ της Ακαδημίας Αθηνών προσπάθεια να 
δοθεί - σε επίπεδο πρότασης πάντα - μία ελληνική απόδοση. 
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λέξεις και όχι η ομαδοποίηση παλαιών, μας ενδιαφέρουν περισσότερο οι 
εμπλεκόμενες διαδικασίες κατά τον δανεισμό, δηλαδή κατά την εισαγωγή ξένης 
λέξης/σημασίας, όπως μετάφραση, συμμόρφωση, αντιστοίχιση, έμμεση παραγωγή 
και σύνθεση (βλ. πιο κάτω) και λιγότερο η, ήδη υπάρχουσα άλλωστε, ομαδοποίηση 
των παλαιών δανείων, όπως έμμεσα, άμεσα, διεθνισμοί, ελληνογενείς ξένοι όροι κλπ. 
(για ομαδοποίηση δανείων βλ. Haugen 1950, Haspelmath & Tadmor 2009 και για την 
Ελληνική Χαραλαμπάκης 1991, Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1994, Apostolou-Panara 
1997, Μπαμπινιώτης 2010: 25 κ.ά.).  

Σημαντικό μέρος αυτής της προβληματικής καταλαμβάνουν τα δάνεια που 
περιέχουν ελληνογενή δάνεια τεμάχια, όπως κυβερνο-, βιο– ή και λατινογενή δάνεια 
στοιχεία όπως trans-, inter- κλπ. Ειδικά σε αυτή την περίπτωση θεωρούμε ότι 
υπεισέρχονται ιδιαίτερες διαδικασίες σχηματισμού, όπως η διαδικασία της 
αναγνώρισης (βλ. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη 1997), π.χ. –ισμός για το –ism ή η 
επιπλέον διαδικασία που προτείνουμε και ονομάζουμε ‘αντιστοίχιση’ (δηλ. 
μεταφραστική καθιέρωση, βλ. πιο κάτω ενότητα 5.1.), π.χ. –ποίηση για το –ization. 
Στην πρώτη περίπτωση αναγνωρίζεται ένα ελληνογενές τεμάχιο (ή λέξη) και 
υιοθετείται άμεσα κατά τη μεταφορά του δανείου, στη δεύτερη περίπτωση 
αντιστοιχίζεται ένα λατινογενές τεμάχιο με ένα ελληνικό με έναν εν πολλοίς 
καθιερωμένο τρόπο.  

Βασικό σημείο προβληματισμού αποτελεί επίσης η ενασχόληση με την παραγωγή 
και σύνθεση σε σχέση με τη δάνεια νεολογία: υπό ποία οπτική γωνία θα πρέπει να 
εξετάζονται τα δανειακά σύνθετα και τα δανειακά παράγωγα; Σύμφωνα με τη Φυσική 
Θεωρία (Dressler 2005) η διακρίβωση των προτιμώμενων παραγωγικών επιλογών, 
δηλαδή των προτιμώμενων σχημάτων σύνθεσης και παραγωγής (έστω δευτερογενούς 
ή κινητροδοτούμενης βάσει μεταφραστικής διαδικασίας) δεν θα πρέπει να αφήνει 
αδιάφορο τον γλωσσολόγο-ερευνητή. Άλλωστε οι υπό εξέταση διαδικασίες 
προσομοιάζουν στα συμπεράσματα που βγαίνουν και θεωρούνται ιδιαίτερα 
σημαντικά για την παραγωγικότητα των κλιτικών καταλήξεων κατά τη συμμόρφωση 
των δανείων (πιο αναλυτικά βλ. Χριστοφίδου 2003). Παρά τη δευτερογένεια (λόγω 
πιθανής κινητροδότησης από τη δανείστρια γλώσσα), η οποία παρατηρείται στο 
φαινόμενο του δανεισμού (κλίση / παραγωγή), η ιδιότητα του «νεοεισερχόμενου» 
που τον διακρίνει καθιστά την εκάστοτε κλίση ή παραγωγή, που επιλέγεται για να  
υπηρετήσει αυτόν τον δανεισμό, ιδιαίτερα προφητική για τις τάσεις της γλώσσας.  

Φυσικά δεν θα έπρεπε να παρομοιάζουμε τις δύο περιπτώσεις, αυτή της κλιτικής 
συμμόρφωσης με αυτήν της δευτερογενούς μεταφραστικής παραγωγής, παρά μόνο 
στις περιπτώσεις που η κλιτική συμμόρφωση είναι επίσης κινητροδοτούμενη, όπως 
δάνεια από ιταλικές λέξεις σε -etta, π.χ. οπερέτα (<operetta), ή στις περιπτώσεις που 
υπάρχει επηρεασμός κλίσης από το γένος της δανείστριας γλώσσας κλπ. Παρ’ όλα 
αυτά οι επιλογές ένταξης, κλιτικές ή σχηματιστικές, δεν παύουν να αποτελούν 
ενδείξεις της παραγωγικότητας των διαδικασιών ενταγμένες σε μία κλίμακα  
αντιστρόφως ανάλογες με τον βαθμό κινητροδότησης από τη δανείστρια γλώσσα (για 
κλιτική παραγωγικότητα στην Ελληνική, βλ. Χριστοφίδου 2003). Θεωρούμε δηλαδή 
ότι στα δάνεια είναι φανερή μια δευτερογενής, μη προτυπική10 διαδικασία παραγωγής 
/ σύνθεσης προκαλούμενη εν μέρει από δάνειες δομές, όπως π.χ.  

 
connectivity > συνδετικότητα (δευτερογενής παραγωγή)  
 football > ποδόσφαιρο (δευτερογενής σύνθεση) 

                                                 
10 Για την έννοια του προτυπικού στο πλαίσιο της Φυσικής Θεωρίας βλ. Dressler (1989), Manova 
(2011: 42-44) βλ. και Bybee (2011: 14-19) για περίπτωση-υπόδειγμα (exemplar) εντός μιας 
κατηγορίας. 
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 ή πολύ περισσότερο  
human-ism> ανθρωπισμός (μετάφραση και αναγνώριση) και  
technical-ization >τεχνικοποίηση (αναγνώριση και αντιστοίχιση)  
 
Στην περίπτωση των πιο πάνω παραδειγμάτων ερχόμαστε αντιμέτωποι με έναν 

δευτερογενή σχηματισμό δανείων, όπου ο φυσικός ομιλητής επιλέγει τα μέσα για να 
αποδώσει το δάνειο τόσο ως προς τη βάση του όσο και ως προς την σημασία 
σχηματισμού (word formation meaning). Έτσι μπορούμε να εξετάσουμε την 
περίπτωση έξωθεν κινητροδοτούμενων διαδικασιών σχηματισμού και να δημιουργή-
σουμε και μια κλίμακα ξεκινώντας από την πλήρως κινητροδοτούμενη διαδικασία 
σχηματισμού της άμεσης αναγνώρισης  

 
νευροχημικός< neurochemical 

  
που αφορά όμως στα άμεσα δάνεια έως την σχεδόν πρωτογενή παραγωγή που 
παρουσιάζουν οι λέξεις  

 
florist > ανθοκόμος (παραγωγή με παραθηματοειδές στοιχείο, βλ. Χριστοφίδου                 
κ.ά. 2013: 229)  
καλαθοσφαίριση (basketball( καλαθόσφαιρα)  καλαθοσφαίρ-ιση).  
 
Θεωρούμε δηλαδή πολύ σημαντικό να διαφοροποιήσουμε δύο επίπεδα 

περιγραφής, από τη μια αυτό που αφορά τις διαδικασίες εισαγωγής του δανείου, όπως 
της άμεσης εισαγωγής, της σημασιολογικής, της αντιστοίχισης ή μεταφραστικής 
(συνήθως με  δευτερογενή παραγωγή/σύνθεση) εισαγωγής, κλπ. και από την άλλη 
αυτό που αφορά στο αποτέλεσμα των διαδικασιών, π.χ. άμεσο δάνειο, έμμεσο δάνειο, 
μεικτό κλπ., περαιτέρω δε να ακολουθήσουμε και άλλες διαφοροποιήσεις βάσει 
κυρίως μορφής και σημασίας. Έτσι θα μπορέσουμε να παρουσιάσουμε μια 
πολυεπίπεδη ταξινόμηση των δανείων. Μπορούμε να πούμε, λοιπόν, ότι οι 
δευτερογενείς διαδικασίες σχηματισμού που εμπλέκονται στην εισαγωγή/μεταφορά 
ενός δανείου, όπως τις αναφέραμε πιο πάνω, είναι ιδιαίτερα ελκυστικές τόσο για μια 
εμπεριστατωμένη ταξινόμηση των δανείων όσο και για τις τάσεις της ελληνικής 
μορφολογίας. Εξ αυτού θεωρούμε ότι η καταγραφή αυτών των δευτερογενώς 
παραγωγικών διαδικασιών είναι σημαντικό να προβλεφθούν από ένα Πρόγραμμα σαν 
τη ΝΕΟΔΗΜΙΑ.  
 
 
5. Πολυεπίπεδη ταξινόμηση νεολογικών δανείων  
 
5.1 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ βάσει μορφής 

 
Ι Διαδικασία: άμεση (ακουστική) εισαγωγή // Αποτέλεσμα  άμεσα δάνεια ή 

ξενόγλωσσοι διεθνισμοί π.χ. κουλτούρα) 
 
Ια. Χωρίς συμμόρφωση 

θινκ τανκ  < think tank 
 
Ιβ. Με συμμόρφωση 

i) κλιτική συμμόρφωση  
γιάπης  <yuppie  
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ii) κλιτική συμμόρφωση μέσω επιθήματος  
φλασ-άκι11  flash  

 
ΙΙ Διαδικασία: αναγνωριστική (κυρίως οπτική)) εισαγωγή // Αποτέλεσμα  

συνήθως ελληνογενείς διεθνισμοί (ως υποσύνολο των διεθνισμών) ή μεικτά δάνεια  
 
ΙΙα.  ολική αναγνώριση 

  υγιεινιστής hygienist 
νευροχημικός neurochemical 

       ΙΙ.β. μερική αναγνώριση 
βιοεκτυπωτής  bio-printer 
(και εν μέρει μεταφραστικάμεικτά) 

 
Αν και η Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1997) εισήγαγε, καθ’ όσον γνωρίζουμε, τον 

όρο ‘αναγνώριση’ ως διαδικασία σχηματισμού έμμεσων δανείων προτιμούμε να 
εντάξουμε την αναγνωριστική διαδικασία στην άμεση εισαγωγή, γιατί θεωρούμε ότι 
ενώ δεν υπάρχει κάποιου είδους μετάφραση, υπάρχει αμεσότητα στη μεταφορά 
δανείου λόγω οπτικής μορφής της λέξης. Η επιλογή μας ενισχύεται από 
παραδείγματα συχνών μεταφορών στην Ελληνική ελληνογενών διεθνισμών μέσω 
αναγνώρισης, τα οποία είναι σημασιολογικά προβληματικά, αλλά δεν γίνεται καμία 
μορφοσημασιολογική παρέμβαση από τους φυσικούς ομιλητές, π.χ. το παλαιότερο 
αντιβιοτικό, το πολύ ανθεκτικό τεμάχιο κυβερνο- (cyber-) (βλ. Χριστοφίδου 2009: 
463) και το νεότερο προβιοτικό, από το αγγλ. probiotic/ γαλ. probiotique όπου το pro- 
σημαίνει υπέρ-/φιλο- και όχι πρότερο. 

 
 

5.2 ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ βάσει Σημασίας (έμμεσος) 
 
Ι. Εισαγωγή δανείου βάσει υπαρχουσών λέξεων της Ελληνικής 
 

i) Διαδικασία: σημασιολογική εισαγωγή // Αποτέλεσμα  σημασιολογικό δάνειο 
   

φορητός   <laptop  
 
ii) Διαδικασία: μεταφορική εισαγωγή // Αποτέλεσμα  σημασιολογικό δάνειο 
   

ποντίκι    <mouse (για ηλεκτρονικό εντολέα) 
 
 
ΙΙ. Εισαγωγή βάσει μετάφρασης και δευτερογενούς σχηματισμού νέας λέξης. 

 
Εδώ εμπλέκονται σε αλληλεξάρτηση δύο διαδικασίες για την παραγωγή 

ενός λεξικού αποτελέσματος: ΙΙ.α. μία διαδικασία μεταφραστική ως προς το 
περιεχόμενο (μετάφραση ή αντιστοίχιση) και ΙΙ.β. μία διαδικασία σχηματισμού 
(δευτερογενής παραγωγή ή σύνθεση ). 

 
II.α. Διαδικασίες ως προς το περιεχόμενο: 
 

 
                                                 
11 πρβλ. αντίστοιχα παιδικό λόγο για υποκοριστικά (Savickiene & Dressler 2007) και εντός της 
Ελληνικής αειφόρ-ος αειφορ-ική, βλ. και Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μασούρου (2008). 
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i)  Διαδικασία:    απόδοση   //   Αποτέλεσμα    έμμεσο μεταφραστικό  
    

αντιπτέριση  badminton απόδοση (+παραγωγή) 
 

ii) Διαδικασία: μετάφραση κυριολεκτική // Αποτέλεσμα  έμμεσο 
μεταφραστικό 

 
   τερματ-ο-φύλακας  goalkeeper μετάφραση (+ σύνθεση) 

     αδιαθεσ-ία  indisposition μετάφραση (+παραγωγή) 
 

iii) Διαδικασία: (μερική) αντιστοίχιση// Αποτέλεσμα  μεικτό 
(με μερική αντιστοίχιση) 
         

inter-   inter-galactic: δια-γαλαξι(α)κός 
    αντιστοίχιση + μερική αναγνώριση 
  re-   re-analysis: επανανάλυση 
    αντιστοίχιση + μερική αναγνώριση   

-cide   paraciti-cide: παρασιτοκτόνο  
     μερική αναγνώριση + αντιστοίχιση  
   -ization   technical-ization: τεχνικοποίηση12 

  μερική αναγνώριση + αντιστοίχιση 
 

Όπως δείχνουμε αμέσως πιο πάνω διακρίνουμε και άλλη μία υποκατηγορία 
(ΙΙα.iii) έμμεσου δανεισμού, την κατηγορία της αντιστοίχισης(βλ. και ενότητα 4.), η 
οποία είναι κατά βάσιν μεταφραστική, είναι πάντα μερική, αλλά και διαγλωσσικά 
συμβατικοποιημένη. Υπάρχουν δηλαδή πολλές ευρωπαϊκές λέξεις που περιέχουν 
παρόμοια λατινογενή τεμάχια, τα οποία αντιστοιχίζονται αυτόματα σχεδόν με τα 
ανάλογα ελληνικά τεμάχια, οπότε θεωρούμε ότι πρόκειται για ένα είδος συμβατικο-
ποιημένης μεταφοράς που, όπως και η αναγνώριση ανωτέρω, χρήζει ιδιαίτερης 
διάκρισης κατά την περιγραφή των δανείων, πόσω μάλλον όταν αυτά τα τεμάχια 
συνοδεύουν ελληνικές λέξεις (inter-galactic κλπ.). 

 
ΙΙ.β. Διαδικασίες ως προς το σχηματισμό (σε πλήρη αλληλεξάρτηση με 

ΙΙ.α.): 
   

Διαδικασία :  (δευτερογενής) παραγωγή ή σύνθεση // Αποτέλεσμα: 
έμμεσο μεταφραστικό δάνειο ή μεικτό 

 
  

i)  τερματοφύλακας   < goalkeeper     δευτερογενής σύνθεση 
συνέντευξη τύπου < press conference     δευτερογενής σύνθεση  
  

ii)   συνδετικ-ότητα  <connectivity  δευτερογενής παραγωγή 
   αντιι-ικός   <antiviral  δευτερογενής παραγωγή 

αντιπτέρ-ιση  <badminton παραγωγή 
 

iii)  -ποίηση   <-ization αντιστοίχιση 
 

Θεωρούμε  δηλαδή ότι  η σύνθεση/ παραγωγή των δανείων πρέπει να μελετάται 
(και) αυτόνομα από τη σύνθεση/ παραγωγή των ‘αυτοχθόνων’ ελληνογενών 

                                                 
12 Βλ. και Bybee 1988 για product oriented προσέγγιση, πρβλ. Αναστασιάδη & Μασούρα 2008 και 
Corbin 1987.  
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νεολογισμών, αφού η επιλογή είτε της πολυλεκτικής, είτε της μονολεκτικής 
σύνθεσης, είτε της παραγωγής προς απόδοση συγκεκριμένων δανείων είναι εν 
πολλοίς κινητροδοτούμενη από την αντίστοιχη ξένη λέξη (για την πολυλεκτική 
σύνθεση και την επιρροή των πολυλεκτικών δανείων βλ. και Αναστασιάδη-
Συμεωνίδη 1986). Ενώ μοιάζει, λοιπόν, η δευτερογένεια ενός σχηματισμού να 
μειώνει τη σημασία του για την παραγωγικότητα (λόγω έξωθεν κινητροδότησης), από 
την άλλη ο συγκεκριμένος σχηματισμός σηματοδοτεί υψηλή παραγωγικότητα λόγω 
ακριβώς της επιλογής του για την εισαγωγή της ξένης λέξης στην Ελληνική. 
Περαιτέρω δημιουργείται μία κλίμακα σηματοδότησης της παραγωγικότητας (για την 
ελληνική κλίση βλ. Χριστοφίδου 2003) ξεκινώντας από την αναγνώριση στα άμεσα 
δάνεια, που αφορά ελάχιστα την παραγωγικότητα των σχηματισμών,13 έως την 
έμμεση εισαγωγή δανείου (αφορά τα έμμεσα δάνεια) με μη έξωθεν 
κινητροδοτούμενη παραγωγή  (π.χ. καλαθοσφαίρ-ιση, αντιπτέρ-ιση). 

 
 

5.3 ΜΕΙΚΤΟΣ ΔΑΝΕΙΣΜΟΣ (Μεικτή διαδικασία δανεισμού) 
 
Δεδομένων των παραπάνω λεπτομερών κατηγοριοποιήσεων παρατηρούμε ότι 
δημιουργείται μια επιπλέον εκτεταμένη κατηγορία μεικτών δανείων με 
υποκατηγοριοποίηση στις διαδικασίες σχηματισμού, όπου συνυπάρχει μετάφραση και 
αναγνώριση, αναγνώριση και αντιστοίχιση κλπ.: 
 

  γεμο-λόγος           < gemo-logist  (άμεση εισαγωγή + αναγνώριση) 
 βιντεο-συνεδρίαση < video-conference (άμεση εισαγωγή + μτφρ.)14 
 επαν-ανάλυση       < re-analysis (αντιστοίχιση + αναγνώριση) 

τεχνικο-ποίηση      < technical-ization (αναγνώριση + αντιστοίχιση) 
 βιο-εκτυπωτής       < bio-printer (αναγνώριση + μετάφραση) 
 ανθρωπ-ισμός       < human-ism (μετάφραση + αναγνώριση) 
 εντομο-κτόνο        < insect-cide (μετάφραση + αντιστοίχιση) 

 
 

5.4 Ταξινόμηση στο πρόγραμμα ΝΕΟΔΗΜΙΑ 
 

Ακολουθώντας την πιο πάνω ανάλυση αποφασίσαμε στο Πρόγραμμα ΝΕΟΔΗΜΙΑ να 
αποτυπώσουμε, για οργανωτικούς λόγους, σε δύο βασικά παράθυρα την ταξινόμηση 
των δανείων. Το πρώτο αφορά το αποτέλεσμα της δάνειας εισαγωγής (άμεσο, έμμεσο 
κλπ.) 

 
Είδη Δανείων 

 
Άμεσο δάνειο 
Διεθνισμός 
Έμμεσο σημασιολογικό  
Έμμεσο μεταφραστικό 

                                                 
13 Όμως η μαζική εισαγωγή κάποιων δάνειων σχηματισμών μπορεί να μεταβάλει /ανατρέψει και την 
παραγωγικότητα κάποιων σχηματιστικών κανόνων/μοντέλων (patterns) (βλ. και Bybee 2011), πράγμα 
που αναδεικνύει τη σημασία της μελέτης των σχηματιστικών διαδικασιών των δάνειων νεολογισμών. 

 
 
14 Σε αυτήν την περίπτωση προϋπάρχει φυσικά η εισαγωγή του δανείου βίντεο.  
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Μεικτό δάνειο 
 

και το δεύτερο ανοίγει σε ένα δεύτερο επίπεδο, και αφού στο παράθυρο των γενικών 
διαδικασιών σχηματισμού επιλέξουμε ‘δάνειο’,  

 
Διαδικασίες Δανεισμού (σε σειραϊκή και όχι ιεραρχική κατάταξη) 
 
 1.   Άμεση εισαγωγή χωρίς συμμόρφωση 
 2.   Άμεση εισαγωγή με συμμόρφωση 
 3.   Αναγνώριση  
 4.   Σημασιολογική εισαγωγή     

5.   Έμμεση σύνθεση    
6.   Έμμεση παραγωγή    
------------------------------ 
7.   Άμεση εισαγωγή + αναγνώριση    

 8.   Άμεση εισαγωγή + μετάφραση   
9.   Αναγνώριση + αντιστοίχιση     
10. Αναγνώριση + μετάφραση     
11. Αντιστοίχιση + μετάφραση15   

  
Κατόπιν της ανωτέρω περιγραφής παραθέτουμε ενδεικτικά την κατανομή των 

κύριων ειδών δάνειων νεολογισμών από τη συλλογή του ΔΕΟΝ 13 (Χριστοφίδου 
(επιμ.), υπό δημ.): 
 

Κατανομή δάνειων και μη δάνειων Νεολογισμών 

26

40

13

17

151

Άμεσο Δάνειο Έμμεσο Δάνειο Άμεσο Δάνειο με αναγνώριση Μεικτό Δάνειο Μη Δάνειο

 
Γράφημα 2: Αναπαράσταση της κατανομής δάνειων (κύρια είδη) και μη δάνειων νεολογισμών από τη 

συλλογή του ΔΕΟΝ 13 (Χριστοφίδου (επιμ.), υπό δημ.)16 

                                                 
15 H σειρά διάταξης των διαδικασιών των μεικτών δανείων στο παράθυρο του προγράμματος δεν έχει 
συγκεκριμένη σειρά, π.χ. αναγνώριση + αντιστοίχιση ή αντιστοίχιση + αναγνώριση για ευνόητους 
λόγους οικονομίας. 
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6. Επίλογος 
 
Σε αυτό το άρθρο παρουσιάσαμε δύο από τα πιο σημαντικά θέματα που κληθήκαμε 
να λύσουμε κατά το σχεδιασμό του Προγράμματος ΝΕΟΔΗΜΙΑ: τον έλεγχο και την 
παρακολούθηση των νεολογισμών μέσω του Διαδικτύου αλλά και την ταξινομική 
οργάνωση / σχηματισμό των δάνειων νεολογισμών. Οι προσεγγίσεις που παρουσιά-
σαμε για τα δύο ανωτέρω θέματα, αν και οδηγούν σε κάποιες τελικές αποφάσεις για 
το σχεδιασμό του Προγράμματος, μάλλον ανοίγουν παρά κλείνουν τις σχετικές 
συζητήσεις, οι οποίες θα οδηγήσουν στο μέλλον σε εξειδικευμένη μελέτη για κάθε 
θέμα χωριστά. 
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