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Ελληνική
Πολιτιστική
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Ελληνική εκπαίδευση
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Κομνηνός Χαϊδευτός, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων
και
Κοινοτήτων Σουηδίας
10.30-11.00
Εγγραφές
11.30-11.45
11.00-11.15
11.15-11.30
11.45-12.15
11.30-11.45
11.45-12.15
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12.15-12.45
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Χαιρετισμοί
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Ελληνική εκπαίδευση στη Σουηδία
Βαρβάρα Καμπουρίδη, Συντονίστρια Εκπαίδευσης Λονδίνου

Κομνηνός Χαϊδευτός, Πρόεδρος Ομοσπονδίας Ελληνικών Συλλόγων
Σχέσεις γραφής και προφοράς στη νέα ελληνική: ιστορική
και Κοινοτήτων Σουηδίας
τεκμηρίωση
Σκοπός της επιμορφωτικής ημερίδας- Πιστοποίηση
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Καθηγητής Ιστορικής Γλωσσολογίας
Ελληνομάθειας
ΑΠΘ, Διευθυντής του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών
Βαρβάρα
Καμπουρίδη,
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Λονδίνου
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στηδιδασκαλία
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Ζητήματα
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τηςιστορική
ελληνικής
τεκμηρίωσηγλώσσας
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Γ.Παπαναστασίου,
Επίκουρος
Καθηγητής
Ιστορικής
Γλωσσολογίας
Α.Χατζηπαναγιωτίδη,
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Καθηγήτρια,
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ΑΠΘ, Διευθυντής
του Ινστιτούτου
Νεοελληνικών
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Αγωγής,
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Ζητήματα
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ελληνικής
ξένης/
ως δεύτερης/ξένης
γλώσσας
δεύτερης γλώσσας

Α.Χατζηπαναγιωτίδη,
Επίκουρη
Καθηγήτρια,
Σχολή Επιστημών της
Π.Ανδρέου,
υπ.διδάκτορας,
συνεργάτης
του Ιδρύματος
Αγωγής, Πανεπιστήμιο
Κύπρου,
επιστημονική
συνεργάτης
Νεοελληνικών
ΣπουδώνFrederick
(Ιδρύματος
Μανόλη
Τριανταφυλλίδη)
ΕΔΙΑΜΜΕ
Η διδασκαλία της προφοράς
της νέας ελληνικής ως ξένης/
3
δεύτερης γλώσσας

13.15- 14.00

Συζήτηση

14.30-15.00
13.15- 14.00

Το Πρόγραμμα του ΕΔΙΑΜΜΕ για την Ηλεκτρονική μάθηση
στην Ομογένεια
Συζήτηση

14.00-14.30

Διάλειμμα

15.00-15.30
15.30-16.00

Α.Χατζηπαναγιωτίδη,
Επίκουρη Καθηγήτρια, Σχολή Επιστημών της
Διάλειμμα
Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου, επιστημονική συνεργάτης
Το Πρόγραμμα του ΕΔΙΑΜΜΕ για την Ηλεκτρονική μάθηση
ΕΔΙΑΜΜΕ
στην Ομογένεια
Οι εκδόσεις του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών για τη
Α.Χατζηπαναγιωτίδη,
Επίκουρη Καθηγήτρια,
Σχολή Επιστημών
διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης/ξένης
γλώσσαςτης
Αγωγής, Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου, επιστημονική συνεργάτης
Π.Ανδρέου, υπ.διδάκτορας, συνεργάτης του Ιδρύματος
ΕΔΙΑΜΜΕ
Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη)
Οι εκδόσεις του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών για τη
Συζήτηση
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

15.30-16.00

Συζήτηση

14.00-14.30
14.30-15.00
15.00-15.30

16.00-16.30
16.00-16.30

ΣυμπεράσματαΚλείσιμο της
ημερίδας του Ιδρύματος
Π.Ανδρέου,
υπ.διδάκτορας,
συνεργάτης
Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη)
Συμπεράσματα- Κλείσιμο της ημερίδας
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Εισήγηση του Κομνηνού Χαϊδευτού στην Επιμορφωτική Ημερίδα
Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας
Στοκχόλμη 19 Μαΐου 2012
Αξιότιμοι
εκπρόσωποι της ελληνικής και κυπριακής πρεσβείας, κ.κ. καθηγητές και καθηγήτρια
καλεσμένοι μας, κ. Συντονίστρια, κ. Δημητριάδη, κ. πρόεδρε του Σαββατιάτικου σχολείου,
συνάδελφοι του Δ.Σ. της Ελληνικής Πολιτιστικής Στέγης και της Ομοσπονδίας Ελληνικών
Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας.
Αγαπητοί συνάδελφοι
Σας καλωσορίζω στη σημερινή Ημερίδα που διοργανώνει η Ομοσπονδία σε συνεργασία με το
Γραφείο Εκπαίδευσης στο Λονδίνο και την Συντονίστρια κ. Καμπουρίδη.
Εφέτος εορτάζουμε την επέτειο των 40 χρόνων από την ίδρυση της Ομοσπονδίας και στα
πλαίσια του εορτασμού αυτού, συμπεριλαμβάνεται και η Επιμορφωτική Ημερίδα.
Τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης έχουν αποτελέσει ένα από τα κύρια σημεία
δραστηριοτήτων της Ομοσπονδίας όλα αυτά τα χρόνια. Στο πρόσφατο Συνέδριο που
πραγματοποιήθηκε τον Δεκέμβριο του 2011, αποφασίστηκε και η διεξαγωγή της σημερινής
Ημερίδας.
Στην εισήγησή μου θα αναφερθώ συνοπτικά στην ιστορική εξέλιξη, την κοινωνικοπολιτική
σύνθεση και την οργάνωση του ελληνισμού της Σουηδίας. Επίσης, στις μορφές της
ελληνόγλωσσης διδασκαλίας κυρίως στη μορφή των ενταγμένων ΤΕΓ, μια και στα σχολεία
ελεύθερου χρόνου θα αναφερθεί η κ. Καμπουρίδη.
ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ
Το 1872 εγκαθίσταται ο πρώτος Έλληνας στη Σουηδία και το 1882 ανοίγει η πρώτη ελληνική
επιχείρηση. Μετά το τέλος του Β΄ Παγκοσμίου πολέμου, ο σουηδικός Ερυθρός Σταυρός
μετέφερε στη Σουηδία ένα μικρό αριθμό Ελλήνων που βρίσκονταν στα γερμανικά
στρατόπεδα συγκέντρωσης. Από το τέλος του εμφυλίου πολέμου στην Ελλάδα και ως τα
μέσα της δεκαετίας του 1950, εγκαθίστανται στη Σουηδία μικρός αριθμός Ελλήνων
διανοουμένων και επιστημόνων. Αμέσως μετά, αρχίζει η οργανωμένη μετανάστευση και το
1960 υπάρχουν στη Σουηδία 229 Έλληνες. Με την επιβολή της δικτατορίας το 1967 και ως
την πτώση της το 1974, ο αριθμός των Ελλήνων αυξάνεται κατακόρυφα, πολλοί εκ των
οποίων ήταν πολιτικοί πρόσφυγες (το 1970 υπήρχαν στη Σουηδία 13 987 Έλληνες).
Μετά την πτώση της δικτατορίας αρκετοί Έλληνες επιστρέφουν στην Ελλάδα. Το 1985
υπήρχαν 9 237 Έλληνες και, ακόμη, περίπου 11 000 που είχαν γίνει Σουηδοί υπήκοοι.
Σήμερα ο αριθμός των Ελλήνων με ελληνική, σουηδική ή διπλή υπηκοότητα είναι γύρω
στις 25 000. Τα δύο τελευταία χρόνια (2010-2011) παρατηρείται ένα μεταναστευτικό ρεύμα
από Ελλάδα προς Σουηδία -στην αρχή μόνον επιστήμονες αλλά μετά πολλών ειδικοτήτωνπου υπολογίζονται σε μερικές χιλιάδες.
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ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Στην αρχή ο μεγαλύτερος αριθμός των Ελλήνων απασχολείται στη βιομηχανία (από το
νοτιότερο άκρο της Σουηδίας ως την Ουψάλα που βρίσκεται 80 χιλιόμετρα βόρεια της
Στοκχόλμης). Η οικονομική ύφεση στη Σουηδία στο τέλος της δεκαετίας του 1970 και ως τα
μέσα της δεκαετίας του 1980, είχε σαν αποτέλεσμα τη μετεγκατάσταση των Ελλήνων στα
μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας. Ο επαγγελματικός τους προσανατολισμός αλλάζει και η
μεγάλη πλειοψηφία στρέφεται στην παροχή υπηρεσιών με ιδιόκτητες επιχειρήσεις (κυρίως
εταιρείες καθαρισμού κτηρίων, εστιατορίων, ταξιδιωτικών γραφείων κ.ά.) όπου απασχολούν
και πολλούς άλλους συμπατριώτες.
Το μορφωτικό επίπεδο της πρώτης γενιάς ήταν πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ ένας
σημαντικός αριθμός -ιδιαιτέρως των παιδιών που γεννήθηκαν εδώ- έχει σήμερα τριτοβάθμια
εκπαίδευση. Ο επαγγελματικός προσανατολισμός τους δεν διαφέρει από αυτόν των Σουηδών.
Οι μισοί περίπου από το σύνολο των Ελλήνων κατοικούν στη Στοκχόλμη και τις γύρω
περιοχές και οι υπόλοιποι στα άλλα μεγάλα αστικά κέντρα της Σουηδίας. Αρκετοί έχουν
ιδιόκτητα σπίτα ή διαμερίσματα, αλλά η μεγάλη πλειοψηφία κατοικεί σε ενοικιαζόμενα
διαμερίσματα σε περιοχές όπου ως επί το πλείστον κατοικούν μετανάστες.
Η πρώτη γενιά των Ελλήνων μιλούσε ελληνικά στο σπίτι μια και οι οικογένειες ήταν
αμιγώς ελληνικές. Οι επόμενες γενιές -εδώ παρατηρούνται οι μικτοί γάμοι- μιλούν ελληνικά
και σουηδικά στο σπίτι με φθίνουσα γλώσσα την ελληνική. Οι συναναστροφές των παιδιών
που γεννήθηκαν στη Σουηδία, είναι διαφόρων εθνικοτήτων και η γλώσσα επικοινωνίας είναι
η σουηδική. Σε αμιγώς ελληνικές ή μικτές οικογένειες που υπάρχουν περισσότερα του ενός
παιδιά, αυτά, συνήθως, μιλούν σουηδικά μεταξύ τους. Επίσης, στις καθαρά αμιγείς ελληνικές
οικογένειες οι γονείς στην εκφορά του λόγου τους, χρησιμοποιούν πολύ συχνά μαζί με τα
ελληνικά και σουηδικές λέξεις της καθομιλουμένης.
ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Το 1962 ιδρύεται ο πρώτος ελληνικός σύλλογος στη Στοκχόλμη και ακολουθούν άλλοι στις
διάφορες σουηδικές πόλεις.
Το 1972 ιδρύεται από έξι ελληνικούς συλλόγους η Ομοσπονδία Ελληνικών Συλλόγων
και Κοινοτήτων Σουηδίας η οποία στην ακμή της αριθμούσε 52 Συλλόγους και Κοινότητες.
Την τελευταία δεκαετία ο αριθμός των ελληνικών Συλλόγων και Κοινοτήτων κυμαίνεται
γύρω στις 25.
Όλες αυτές οι Κοινότητες διατηρούν χώρους όπου συναθροίζονται τα μέλη και
διοργανώνουν τις εκδηλώσεις τους. Υπάρχουν, επίσης, η Ελληνική Ομοσπονδία Νέων
Σουηδίας με περίπου 20 Κοινότητες/μέλη, εθνικοτοπικοί, γονέων και κηδεμόνων και
αθλητικοί σύλλογοι.
Γεωγραφικά όλοι αυτοί οι φορείς βρίσκονται νότια της Ουψάλας.
ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΑ ΜΜΕ, ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΖΩΗ
Περίπου 15 χρόνια -με αρχή τη δεκαετία του 1970- υπήρχε ημερήσιο ελληνικό πρόγραμμα
στο κρατικό ραδιόφωνο με πανσουηδική εμβέλεια και ακόμα μερικοί τοπικοί ραδιοφωνικοί
σταθμοί. Επίσης, υπήρχε εβδομαδιαίο ελληνικό πρόγραμμα ποικίλου περιεχομένου και
εβδομαδιαίο ειδησεογραφικό πρόγραμμα στην κρατική σουηδική τηλεόραση.
Τη χρονική περίοδο 1974-2010 εκδιδόταν το περιοδικό της Ομοποσπονδίας Ελληνικών
Συλλόγων και Κοινοτήτων Σουηδίας με διαφορετική συχνότητα (δεκαπενθήμερο /
μηνιαίο/τριμηνιαίο) και για σειράν ετών αποτελούσε το μοναδικό ελληνικό έντυπο στη
Σκανδιναβία. Κατά καιρούς εμφανίστηκαν και άλλα έντυπα σύντομης, όμως, χρονικής
διάρκειας. Η Ομοσπονδία εκτός του εντύπου της έχει εκδώσει και μία σειρά βιβλίων.
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Η πολιτιστική ζωή ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1980 ως σήμερα, έχει να επιδείξει ένα
τεράστιο πλήθος εκδηλώσεων των οποίων το περιεχόμενο εκτείνεται σε όλους τους τομείς
των γραμμάτων, της τέχνης και της επιστήμης με συμμετέχοντες από τη Σουηδία, την Ελλάδα
και άλλες χώρες.
Υπό την αιγίδα της Ομοσπονδίας βρίσκονται σήμερα μικτή χορωδία, χορευτική και
θεατρική ομάδα.
ΕΚΚΛΗΣΙΑ
Υπάρχουν δύο ελληνικές ιδιόκτητες εκκλησίες στη Στοκχόλμη και στο Γκέτεμπουργκ
επικεφαλής των οποίων είναι ο μητροπολίτης Σκανδιναβίας και υπάγονται στο πατριαρχείο
Κωνσταντινούπολης.
Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
Η μητρική γλώσσα (modersmål) όπως ονομάζεται επίσημα, είναι προαιρετικό μάθημα. Ο
μαθητής δηλώνει συμμετοχή από την έναρξη του σχολικού έτους και είναι υποχρεωμένος να
συμμετάσχει στη διδασκαλία όπως ακριβώς και στο υπόλοιπο σχολικό πρόγραμμα.
Ο μαθητής βαθμολογείται στο μάθημα της μητρικής γλώσσας ακριβώς με τον ίδιο
τρόπο όπως και σε όλα τα άλλα μαθήματα από τη δευτέρα τάξη γυμνασίου. Από την επόμενη
σχολική χρονιά (2012-2013), θα βαθμολογείται από την έκτη τάξη του δημοτικού σχολείου.
Τα λεγόμενα ελεύθερα σχολεία (Friskolor), που χρηματοδοτούνται από το κράτος με
τον ίδιο τρόπο που χρηματοδοτούνται και τα δημόσια, είναι υποχρεωμένα να παρέχουν τη
δυνατότητα εκμάθησης της μητρικής γλώσσας σε αίθουσες με πλήρη εξοπλισμό: TV, video,
projektor, Η/Υ και διαδραστικούς πίνακες.
Ο κατώτερος αριθμός μαθητών για να δημιουργηθεί ΤΕΓ είναι πέντε, αλλά πολλά
σχολεία δίνουν τη δυνατότητα δημιουργίας ΤΕΓ και με λιγότερους μαθητές, ιδιαίτερα στις
μικρές τάξεις. Το σύνολο των ελληνικής καταγωγής μαθητών που συμμετέχουν στα
ενταγμένα ΤΕΓ σε όλη τη Σουηδία, ανέρχονται το σχολικό έτος 2009-2010 σε 930.1
Η ελληνόγλωσση διδασκαλία σε παιδιά σχολικής ηλικίας συνδέεται με την ελληνική
μετανάστευση στις Σκανδιναβικές χώρες, ήδη, από τη δεκαετία του 1960.
Από την ιστορική εξέλιξη των δύο μορφών διδασκαλίας (ενταγμένα στο σουηδικό
σχολείο –modersmålsundervisningen και τα τμήματα ελεύθερου χρόνου) καθώς και από τη
χαρτογράφηση της δραστηριότητας σχετικά με τους μαθητές, τους απασχολούμενους
εκπαιδευτικούς και τα τμήματα διδασκαλίας, εντοπίζονται τα κενά και οι αδυναμίες,
αξιοποίησης του υπάρχοντος θεσμικού πλαισίου για την καλύτερη οργάνωση της
ελληνόγλωσσης διδασκαλίας.
Στα σχολεία των Σκανδιναβικών χωρών παρέχεται η δυνατότητα διδασκαλίας της ελληνικής
γλώσσας κάτω από ορισμένες προϋποθέσεις. Στην πράξη λόγω του αριθμού των μαθητών, η
δυνατότητα αυτή αξιοποιήθηκε κατά το δοκούν στα σουηδικά σχολεία.
Η οργάνωση της διδασκαλίας της ελληνικής ως μητρικής γλώσσας (modersmål) στα
σουηδικά σχολεία, αρχίζει ουσιαστικά όπως και για τις υπόλοιπες γλώσσες των μεταναστών
στη Σουηδία από το 1969 (Διδακτέα ύλη βασικής εκπαίδευσης - LGR 69). Όμως, η ανάπτυξη
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ενός ολοκληρωμένου προγράμματος για τη μητρική γλώσσα αρχίζει με τη μεταρρύθμιση του
1976/77.
Η μεταρρύθμιση αυτή στηρίχτηκε σε μία δέσμη νομοθετικών μέτρων για τις μορφές
διδασκαλίας (Νομοσχέδιο 1975/76:118), στη χρηματοδότηση (Νομοσχέδιο 1976/78:22) και
στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών (Νομοσχέδιο 1976/77:22).
Επρόκειτο, πράγματι, για ένα φιλόδοξο πρόγραμμα ένταξης της γλώσσας των
μεταναστών στο σχολικό πρόγραμμα, μέσα στο πλαίσιο της πολιτικής του ενιαίου σχολείου.
Επισημαίνεται ιδιαιτέρως, ότι οι Έλληνες ήταν μεταξύ των μεταναστών που αξιοποίησαν σε
υψηλό βαθμό τις δυνατότητες που δόθηκαν από τη σουηδική πολιτεία για την οργάνωση της
μητρικής γλώσσας.
Οι μορφές οργάνωσης της διδασκαλίας που αναπτύχθηκαν ήταν:
- Οι τάξεις μητρικής γλώσσας όπου οι μαθητές είναι όλοι ελληνικής καταγωγής και
ακολουθούν δίγλωσσο πρόγραμμα διδασκαλίας. Το ελληνόγλωσσο πρόγραμμα μειώνεται
προοδευτικά στις ανώτερες τάξεις. Ο δάσκαλος της τάξης είναι Έλληνας εκαπαιδευτικός
μητρικής γλώσσας.
- Οι μικτές τάξεις όπου οι μισοί είναι Έλληνες και οι υπόλοιποι Σουηδοί. Παρακολουθούν
όλα τα μαθήματα μαζί, εκτός του ελληνόγλωσσου προγράμματος που γίνεται ξεχωριστά για
τους Έλληνες.
- Τμήματα μητρικής γλώσσας όπου μια ομάδα μαθητών, ακόμη και διαφορετικών τάξεων,
διδάσκονται ελληνικά αντί κάποιου άλλου μαθήματος.
Σύμφωνα με τον ισχύοντα Σχολικό Κανονισμό (Grundskoleförordningen), η διδασκαλία της
μητρικής γλώσσας στο σχολείο μπορεί να οργανωθεί στο εννιάχρονο σχολείο:
1. Ως γλώσσα επιλογής (språkval). Ο μαθητής μπορεί να επιλέξει τη μητρική του
γλώσσα. Iσχύει για τις τάξεις 6-9.
2. Ως επιλογή του μαθητή (elevens val).
3. Στο πλαίσιο των επιλογών του σχολείου (inom ramen för skolans val).
4. Πέραν του ημερησίου υποχρεωτικού ωρολoγίου προγράμματος (utanför den obligatoriska schemalagda tiden).
Το ποσοστό συμμετοχής ήταν αρκετά σταθερό αν και τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει
κάποια μείωση. Κατά τη δεκαετία του 1980 σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία, τα 2/3 των
Ελληνοπαίδων συμμετείχαν στη διδασκαλία του βασικού σχολείου (Grundskolan), ενώ στο
Λύκειο (Gymnasiet) η συμμετοχή κυμαινόταν γύρω στο 55-65%.
Αν υποθέσουμε ότι ο ελληνισμός στη Σουηδία έχει σταθεροποιηθεί, τότε οι αριθμοί δείχνουν
ότι μειώθηκε η συμμετοχή των παιδιών στο 58%, ενώ στο γυμνάσιο η μείωση είναι πολύ
μεγαλύτερη.
Εδώ έχουμε και το φαινόμενο ότι παρά του ότι οι Έλληνες είναι απο τις παλαιότερες
μεταναστευτικές ομάδες στη Σουηδία, ο αριθμός των ελληνόγλωσσων μαθητών που
διδάσκονταν τη σουηδική ως δεύτερη γλώσσα στις αρχές του 2000, ήταν ένας στους τρεις.
Βέβαια, πολύ μικρότερος σε σύγκριση με τη δεκαετία του 1970 που ξεπερνούσε το 90%. Από
το 1983 και μετέπειτα, το ποσοστό αυτό μειώνεται.
Επίσης έχουμε και μία μείωση συμμετοχής στις ανώτερες τάξεις του βασικού σχολείου.
Ένα άλλο ενδιαφέρον στοιχείο είναι η διασπορά των μαθητών που έχουν δικαίωμα στη
διδασκαλία μητρικής γλώσσας (modersmålsundervisningen).
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Σχεδόν οκτώ στους δέκα μαθητές (79%), βρίσκονται στα τρία μεγάλα αστικά κέντρα
Στοχκόλμη, Γκέτεμποργ και Μάλμε. Ιδιαίτερα στη Στοκχόλμη, βρίσκεται περισσότερο από το
ήμισυ του συνόλου.
Στις τάξεις 1-9 το χρονικό διάστημα 1987-2003, παρατηρείται μία ραγδαία εξέλιξη στην
επιλογή μορφής διδασκαλίας στο σουηδικό σχολείο.
Από τις 27 δίγλωσσες και τις 28 μικτές τάξεις που λειτουργούσαν το 1987, το 2003
λειτουργούν μόνο δύο δίγλωσσες τάξεις στο προάστιο της Στοκχόλμης Ρίνκεμπι, ενώ σήμερα,
οι μαθητές στο σύνολό τους, επιλέγουν τα τμήματα μητρικής γλώσσας.
Όσον αφορά στους εκπαιδευτικούς, παρατηρείται δραστική μείωση από το σύνολο των 129
που ήταν το 1979. Παράλληλα, ας σημειωθεί η βελτίωση του επιπέδου των εκπαιδευτικών
(οι 39 από τους 129 ήταν πτυχιούχοι). Σήμερα, το σύνολο σχεδόν, είναι πτυχιούχοι.
Επισημαίνεται ότι το ποσοστό συμμετοχής στη διδασκαλία στο νομό Στοκχόλμης είναι
μεγαλύτερο από το μέσο όρο σε ολόκληρη τη χώρα (66% έναντι 58%).
Με την ίδρυση των ιδιωτικών σχολείων (Friskolor), παρουσιάζεται τα τελευταία 2-3 χρόνια,
προοδευτική αύξηση των ελληνόφωνων μαθητών. Αυτό οφείλεται στην προσέλευση των
νέων, όπως τους αποκαλούμε, μεταναστών από την Ελλάδα
ΝΕΟΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
Έτος

Άδεια παραμονής

Άδεια εργασίας

Συγγενείς

2010
2011

438
774

371
685

67
88

Το πρώτο τετράμηνο του 2012, σημειώνεται μία ραγδαία αύξηση Ελλήνων (ατόμων και
οικογενειών) που έρχονται στη Σουηδία και όλα τα στοιχεία δείχνουν ότι θα συνεχιστεί. Κατά
συνέπεια, θα αυξηθεί και ο αριθμός των μαθητών.
Αγαπητοί
Τελειώνοντας τη σύντομη αυτή εισήγησή μου που, κυρίως, περιελάμβανε πληροφοριακά
στοιχεία, θα ήθελα να αναφερθώ στη μοναδικότητα της ελληνικής γλώσσας και του
ελληνικού πολιτισμού στο παγκόσμιο περιβάλλον, που παρά την οικονομική κρίση, μας
προάγει σε προνομιακή θέση.
Αν αφήσουμε αναξιοποίητο αυτόν τον πλούτο που διαθέτουμε, η ζωή μας θα γίνει
φτωχότερη.
Η ενασχόλησή μας, λοιπόν, με τη γλώσσα μας, δεν είναι σπατάλη ενέργειας, σπατάλη και
μάλιστα ακατανόητη, είναι το αντίθετο.
Σας ευχαριστώ
10

5

Βαρβάρα Καμπουρίδη
Συντονίστρια Εκπαίδευσης Λονδίνου

11











Μεγάλη Βρετανία
Ιρλανδία
Σουηδία
Δανία
Λιθουανία
Εσθονία
Νορβηγία
Φινλανδία
Λετονία
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΜΑΙΟΣ 2012
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14 εκπαιδευτικοί αποσπασμένοι από το ελληνικό Υπ.Παιδείας
τοποθετήθηκαν στα παρακάτω σχολεία:















ΤΕΓ Σαββατιάτικο Σχολ.
Στοκχόλμης Åsö
ΤΕΓ Goteborg
ΤΕΓ Boras
ΤΕΓ Kristianstad
ΤΕΓ Karlshamn
ΤΕΓ Hassleholm
ΤΕΓ Kista
ΤΕΓ Bredang
ΤΕΓ Tensta














ΤΕΓ Στοκχόλμης Östra
Real
ΤΕΓ Solna
ΤΕΓ Halmstand
ΤΕΓ Malmö
ΤΕΓ Järfälla
ΤΕΓ Uppsala
ΤΕΓ Hallunda
ΤΕΓ Lund
ΤΕΓ Vaxjo
Västervik (ενταγμένο)
Πανεπιστήμιο Lund
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ΜΑΙΟΣ 2012
Εξεταστικά Κέντρα
 Λονδίνο 41 υποψήφιοι
 Εδιμβούργο 7 υποψήφιοι
 Στοκχόλμη 28 υποψήφιοι
 Γκέτεμποργκ* 13 υποψήφιοι
 Κοπεγχάγη* 9 υποψήφιοι
 Βίλνιους* 5 υποψήφιοι
* Νέο κέντρο
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έτος

υποψήφιοι

2012

28

2011

2

2010

2

2009

2

2008

9

2007

4
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Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό
από αποσπασμένους και ομογενείς
εκπαιδευτικούς
Επιμόρφωση και επαγγελματική εξέλιξη των
εκπαιδευτικών για την ελληνική γλώσσα
και τη διδασκαλία της
Συνεργασία και επικοινωνία
ΒΑΡΒΑΡΑ ΚΑΜΠΟΥΡΙΔΗ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΡΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΟΚΧΟΛΜΗ ΜΑΙΟΣ 2012
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Γνωριμία και επικοινωνία-κοινοί
προβληματισμοί, κοινοί στόχοι, κοινές
διδακτικές πρακτικές
Αναβάθμιση γνώσεων και δεξιοτήτων των
εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία και μάθηση
της ελληνικής γλώσσας
Δημιουργία δικτύου επικοινωνίας
εκπαιδευτικών, εκπαιδευτών, οργανισμών

Βελτίωση της ποιότητας της παρεχόμενης
εκπαίδευσης προς Ομογενείς
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Η διδασκαλία, καλλιέργεια και προώθηση
της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού
σε πολίτες της ελληνικής διασποράς και
του κόσμου.
Η πολύπλευρη ανάπτυξη της
προσωπικότητας των Ελλήνων μαθητών
στο εξωτερικό με τη διατήρηση των
στοιχείων της ελληνικής τους ταυτότητας
και την ταυτόχρονη ενίσχυση της αμοιβαίας
κατανόησης, της ειρηνικής συμβίωσης και
της συνεργασίας ατόμων και ομάδων
διαφορετικής προέλευσης.
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Η ανάδειξη των ιδιαίτερων πολιτιστικών
στοιχείων, των παραδόσεων , της ιστορίας
και της αξιοποίησής τους, ιδιαίτερα μέσω
του εκπαιδευτικού συστήματος.
Η αμοιβαία ανταλλαγή και επικοινωνία
μεταξύ όλων των κοινοτήτων της ελληνικής
διασποράς με βάση την ελληνική ιστορία,
γλώσσα και πολιτισμό.
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Στόχος της διδασκαλίας της
Ελληνικής γλώσσας είναι η
συμμετοχή των μαθητών των
Τμημάτων Ελληνικής Γλώσσας στις
εξετάσεις του ΚΠΕ
(Κρατικό Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας)


Νόμος 4027/4-11-2011
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It’s all Greek to me…

Η φράση των αγγλόφωνων «είναι όλα
ελληνικά για μένα» κατά το «αυτά είναι
κινέζικα» στη χώρα μας
δεν βρίσκει σύμφωνους τους περισσότερους
από 3.800 υποψηφίους που λαμβάνουν
μέρος στις εξετάσεις του πιστοποιητικού
ελληνομάθειας, οι οποίες γίνονται κάθε
χρόνο σε πάνω από 128 εξεταστικά
κέντρα σε όλες τις ηπείρους.
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αντικειμενική και ειδική αξιολόγηση των γνώσεων
στην ελληνική γλώσσα ως ξένη/δεύτερη.
δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη της ελληνικής να
έχει τη γνώμη ενός πιο ειδικού και αντικειμενικού
κριτή για το επίπεδο των γνώσεών του.

για επαγγελματικούς σκοπούς

Αποδεικνύει το επίπεδο της επάρκειας της
ελληνομάθειας του κατόχου του στην αγορά
εργασίας
Θεωρείται προϋπόθεση για την εξάσκηση
ορισμένων επαγγελμάτων στην Ελλάδα.
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για τις σπουδές

Το πιστοποιητικό Β2 δίνει τη δυνατότητα σε
αλλογενείς/αλλοδαπούς να εγγραφούν σε ελληνικό
ανώτατο εκπαιδευτικό ίδρυμα (ανάλογα με το
τμήμα τα ΑΕΙ και ΤΕΙ υπάρχει διαφοροποίηση ως
προς τα προαπαιτούμενα ελληνομάθειας)

για την ιθαγένεια και τον διορισμό στο δημόσιο

Το πιστοποιητικό Γ1 δίνει τη δυνατότητα
σε ευρωπαίο πολίτη κράτους-μέλους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης,
σε αλλοδαπούς ομογενείς,
σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν την ελληνική
ιθαγένεια με πολιτογράφηση
να αποδείξουν την πολύ καλή γνώση και την άνετη
χρήση της ελληνικής γλώσσας σε περίπτωση που
επιθυμούν να διεκδικήσουν θέση στο ελληνικό
δημόσιο.
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Με προεδρικό διάταγμα τα επίπεδα
πιστοποιητικού της ελληνικής γλώσσας
ορίστηκαν σε έξι με αύξοντα βαθμό
δυσκολίας, τα οποία συμβολίζονται με
κεφαλαία γράμματα της ελληνικής
αλφαβήτου,
Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1, Γ2
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Τα επίπεδα του Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας είναι
6 σε πλήρη αντιστοιχία με τα προβλεπόμενα από
την Ευρωπαϊκή Ένωση
 Α1-Στοιχειώδης Γνώση
 Α2 - Βασική Γνώση
 Β1-Μέτρια Γνώση
 Β2-Καλή Γνώση
 Γ1-Πολύ Καλή Γνώση
 Γ2 - Άριστη Γνώση
Δείγματα για το είδος και το περιεχόμενο των
εξετάσεων για το κάθε επίπεδο (Α1, Α2, Β1, Β2, Γ1,
Γ2) μπορούν οι ενδιαφερόμενοι να βρίσκουν στην
http://www.greeklanguage.gr/certification/node/12
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Με προεδρικό διάταγμα καθιερώθηκε πλέον και
επίπεδο Α1 για παιδιά ηλικίας 8 έως 12 ετών.
Για καθένα από τα έξι επίπεδα γλωσσομάθειας
συντάσσονται θέματα για τις τέσσερις
δεξιότητες:
 κατανόηση γραπτού λόγου
 κατανόηση προφορικού λόγου
 παραγωγή γραπτού λόγου
 παραγωγή προφορικού λόγου
Παραδείγματα στην ιστοσελίδα του Κέντρου
Ελληνικής Γλώσσας
www.greekanguage.gr
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“…Η γλώσσα δεν είναι μόνον ένα μέσον
επικοινωνίας.
Κουβαλάει την ψυχή του λαού μας κι όλη του
την ιστορία και όλη του την ευγένεια.
Χαίρομαι κι αυτή τη στιγμή που σας μιλάω
σ' αυτή τη γλώσσα και σας
χαιρετώ, ...
...έφτασε η στιγμή να φύγω.
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Όμως ένα κομμάτι της ψυχής μου σας το αφήνω
μαζί μ' ένα μεγάλο ευχαριστώ που με ακούσατε.
Μακάρι να μπορούσε να σας μείνει, να το
κρατήσετε, σαν ένα μικρό φυλαχτό από την
πατρίδα».
Οδυσσέας Ελύτης, Στοκχόλμη Νοέμβριος 1979
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Επιμορφωτική Ημερίδα «Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας»
19 Μαΐου 2012, Στοκχόλμη, Σουηδία

Σχέσεις γραφής και προφοράς στη νέα ελληνική:
ιστορική τεκμηρίωση
Γιώργος Παπαναστασίου
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]
papana@lit.auth.gr

1. Eισαγωγή – Ιστορικά στοιχεία
Η νεοελληνική ορθογραφία δεν αφορά μόνο τη διδασκαλία της ελληνικής
ως δεύτερης ή ξένης γλώσσας, αλλά εξίσου αν όχι περισσότερο τη
διδασκαλία της ως μητρικής. Πρόκειται για ένα ζήτημα που συχνά
επανέρχεται και απασχολεί τους εκπαιδευτικούς, οπότε στόχος της
παρουσίασης είναι η συνειδητοποίηση βασικών προβλημάτων που τίθενται
– όχι όμως μια διδακτική πρόταση για την εκμάθηση της ορθογραφίας.
Η σχέση που υπάρχει σε μια γλώσσα μεταξύ της προφορικής και της
γραπτής μορφής της είναι αυτό που ονομάζεται «ορθογραφία». Όπως είναι
γνωστό, η νέα ελληνική χρησιμοποιεί ένα σύστημα αρκετά περίπλοκων
κανόνων για την καταγραφή της. Ένα σύστημα που δυσκολεύει την
ορθογραφία της. Τα πράγματα θα ήταν πολύ απλά, αν το σύστημα απέδιδε
τα φωνήματα της γλώσσας με σχέσεις ένα προς ένα: π.χ. τα /p/, /t/, /f/, /γ/,
/m/ που διακρίνουν μεταξύ τους τα νεοελλ. πόνος, τόνος, φόνος, γόνος,
μόνος, γράφονται με <π>, <τ>, <φ>, <γ>, <μ>. (Φωνήματα είναι οι φθόγγοι
που έχουν διακριτική λειτουργία, διακρίνουν μεταξύ τους νοήματα.) Τα
πράγματα όμως δεν είναι τόσο απλά. Υπάρχουν φωνήματα τα οποία
αναπαρίστανται με τρόπους ιδιαίτερα προβληματικούς, και βεβαίως
δύσκολους στην εκμάθηση της γλώσσας, είτε πρόκειται για την εκμάθηση
από Έλληνες είτε από ξένους.
Υπάρχουν:
έξι τρόποι παράστασης του /i/, <ι, η, υ, ει, οι, υι>, π.χ. εισιτήριο, ύλη,
οικία, υιός,
πέντε τρόποι παράστασης του ημιφώνου, <ι, η, υ, ει, οι>, π.χ. γάιδαρος,
βόηθησε, δυο, γεια, ποιος,
δύο τρόποι παράστασης του /e/, <ε, αι>, π.χ. αιθέρας,
δύο τρόποι παράστασης του /o/, <ο, ω>, π.χ. ωμός,
τρεις τρόποι παράστασης του /f/, <φ, υ, υφ>, π.χ. φορά, ευχή, εύφημος,
τρεις τρόποι παράστασης του /s/, <σ, ς, σσ>, π.χ. πόσος, θάλασσα,
τέσσερις τρόποι παράστασης του /v/, <β, υ, ββ, υβ>, π.χ. βήμα, αύριο,
Σάββατο, Εύβοια,
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τρεις τρόποι παράστασης του /n/, <ν, νν, γ>, π.χ. μονός, εννιά, έγγαμος,
δύο τρόποι παράστασης του /g/, <γκ, γγ>, π.χ. γκρεμός, φαγγρί,
δύο τρόποι παράστασης του /d/, <ντ, τ>, π.χ. ντομάτα, τζάμι,
δύο τρόποι παράστασης του /z/, <ζ, σ>, π.χ. ζάρι, κόσμος,
επίσης, δύο τρόποι παράστασης για καθένα από τα σύμφωνα /p/, /t/, /k/,
/δ/, /m/, /l/, /r/, <π, ππ>, <τ, ττ>, <κ, κκ>, <δ, δδ>, <μ, μμ>, <λ, λλ>, <ρ, ρρ>,
π.χ. πάλι – ίππος, κάτω – πράττω, εκεί – εκκίνηση, εδώ – Σαδδουκαίοι,
άμεσος – έμμεσος, καλός – πάλλω, πυρά – θάρρος,
και παράσταση των συμπλεγμάτων /ks/ και /ps/ με δύο τρόπους, <ξ, κσ>,
<ψ, πσ>, π.χ. άξιος – εκστρατεία, ψάρι – κλιπς.
Τίθεται, επομένως, το ερώτημα, γιατί μια γλώσσα και συγκεκριμένα η
νέα ελληνική, δεν επιλέγει να χρησιμοποιήσει ένα σύστημα γραφής που να
αποδίδει τα φωνήματά της με βάση αυτό που θα φαινόταν απολύτως
λογικό, την αρχή ένα προς ένα, δηλαδή ένα γράφημα για ένα φώνημα και
ένα φώνημα για ένα γράφημα; Γιατί, δηλαδή, δυσκολεύει με τον τρόπο αυτό
όλους όσοι τη μαθαίνουν, είτε είναι φυσικοί ομιλητές της είτε τη μαθαίνουν ως
δεύτερη ή ξένη γλώσσα.
Για να απαντήσουμε μπορούμε να εξετάσουμε (α) τι συμβαίνει σε άλλες
γλώσσες και (β) τι συνέβαινε παλαιότερα στην ιστορία της ελληνικής.
Ξεκινάμε από το τι συμβαίνει σε άλλες γλώσσες, με παραδείγματα από τα
αγγλικά. Ας δούμε τους δύο παρακάτω πίνακες:
Μερικές από τις φωνηματικές αξίες του γραφήματος <a> της αγγλικής
Φώνημα
/ɑ:/
/e/
/ɔ/
/ɔ:/
/æ/
/ei/

Παράδειγμα
arm ‘μπράτσο’
many ‘πολλοί’
equality ‘ισότητα’
all ‘όλος’
adult ‘ενήλικας’
patient ‘υπομονετικός, ασθενής’ κτλ.

Τρόποι γραφής του αγγλικού φωνήματος /u:/
Γράφημα
<u>
<o>
<oe>
<oo>
<ue>
<ui>
<ou>
<wo>
<ough>

Παράδειγμα
truly ‘ειλικρινά’
do ‘κάνω’
shoe ‘παπούτσι’
soon ‘γρήγορα’
true ‘αληθινός’
lawsuit ‘δίκη, δικαστική υπόθεση’
routine ‘ρουτίνα’
two ‘δύο’
throughout ‘από την αρχή ως το τέλος’ κτλ.
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Η πρώτη εντύπωση είναι ότι η κατάσταση στην αγγλική είναι ιδιαίτερα
περίπλοκη. Στην πραγματικότητα είναι ακόμη περιπλοκότερη σε σχέση με
αυτή που γνωρίζουμε από τη νέα ελληνική. Υπάρχουν όμως και γλώσσες
στις οποίες η κατάσταση είναι πολύ απλή. Π.χ. στην τουρκική, στην
αλβανική, αλλά και στην ισπανική. Και το ερώτημα, βέβαια, είναι γιατί
συμβαίνει αυτό, γιατί δηλαδή ο βαθμός περιπλοκότητας της σχέσης
ανάμεσα στην προφορά και τη γραφή διαφέρει από γλώσσα σε γλώσσα.
Κρατάμε προς το παρόν το ερώτημα, και ανοίγουμε την άλλη διάσταση
με βάση την οποία πρέπει να συζητήσουμε το θέμα. Δεν είναι άλλη από την
ιστορική διάσταση, δηλαδή από την εξέταση της σχέσης ανάμεσα στη
γλώσσα και στη γραφή σε παλαιότερες περιόδους της ελληνικής γλώσσας.
Για να δούμε τι συμβαίνει στην κλασική εποχή, στο δεύτερο μισό του 4ου αι.
π.X., με βάση π.χ. ένα αντιπροσωπευτικό κείμενο της εποχής, γνωστό ως
Πάπυρο του Δερβενιού (απόσπασμα).
ἐκ [τοῦ δ]ὲ [τ]ὰ ἐόντα ἓν [ἕκ]αστον κέκ[λητ]αι ἀπὸ τοῦ
ἐπικρατοῦντος, Zεὺ[ς] πάντα κατὰ τὸν αὐτὸν
λόγον ἐκλήθη· πάντων γὰρ ὁ ἀὴρ ἐπικρατεῖ
τοσοῦτον ὅσον βούλεται. ‘Mοῖραν’ δ’ ‘ἐπικλῶσαι’
λέγοντες τοῦ Διὸς τὴν φρόνησιν ἐπικυρῶσαι
λέγουσιν τὰ ἐόντα καὶ τὰ γινόμενα καὶ τὰ μέλλοντα,
ὅπως χρὴ γενέσθαι τε καὶ εἶναι κα[ὶ] παύσασθαι.
βασιλεῖ δὲ αὐτὸν εἰκάζει (τοῦτο γὰρ οἱ προσφέρειν
ἐφα[ί]νετο ἐκ τῶν λεγομένων ὀνομάτων) λέγων ὧδε·
“Zεὺς βασιλεύς, Zεὺς δ’ ἀρχὸς ἁπάντων ἀργικέραυνος”.

Το κείμενο αυτό θα το συγκρίνουμε με έναν πάπυρο του 2ου αιώνα μ.Χ.
από την Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου, που περιέχει μια επιστολή

5

10

Ἀντῶνις Λόνγος Nειλοῦτι
[τ]ῇ μητρὶ π[λ]ῖστα χαίρειν καὶ διὰ παντὸ[ς] εὔχομαί σαι ὑγειαίνειν. τὸ προσκύνημά σου [ποι]ῶ κατ’ αἱκάστην ἡμαίραν παρὰ τῷ
κυρίῳ [Σαρ]άπειδει. γεινώσκειν σαι θέλω ὅτι οὐχ [ἤλπ]ιζον ὅτι ἀναβένις εἰς τὴν μητρόπολιν· χάρειν τούτο<υ> οὐδ’ ἐγὸ εἰσῆ< λ>θα εἰς τὴν πόλιν. αἰδ[υ]σοπο[ύ]μην δὲ ἐλθεῖν εἰς Kαρανίδαν,
ὅτι σαπρῶς παιριπατῶ. αἴγραψά σοι ὅτι γυμνός
εἰμει.

αλλά και με τον τρόπο που γράφει τον 19ο αιώνα ο Σολωμός.
[ϗ] Eγὸ απο κινι τι στιγμὶ δεν εχο πλιὰ το χερι
π’ αγναντεβεν Aγαρινὸ ϗ’ εγιρεβε μαχερι.
χαρὰ δὲν τ ’àνε ο πολεμος· τ’ απλονο τà διαβατι
ψομοζυτοντας, ϗ’ ερχετε με δακρισμενο ματι.
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2. Γιατί γίνονται ορθογραφικά λάθη
Στον Πάπυρο του Δερβενιού φαίνεται να τηρείται η ορθογραφία που
γνωρίζουμε σήμερα. Σαν να μη γίνονται λάθη εκείνη την εποχή. Ο
αλεξανδρινός πάπυρος όμως του 2ου αι. μ.Χ. είναι σκανδαλωδώς
ανορθόγραφος.
Παρατηρούμε τη γραφή με <Ι> αντί με <ΕΙ> στο πλίστα = πλείστα (στ.
2), και το ανάποδο, με <ΕΙ> αντί με <Ι> στο γεινώσκειν = γινώσκειν (στ. 5)
και στο ειμεί = ειμί (στ. 10)· τη γραφή με <AI> αντί με <E> στο αικάστην
ημαίραν = εκάστην ημέραν (στ. 4) και στο παιριπατώ = περιπατώ (στ. 9)
αλλά και το ανάποδο, με <Ε> αντί με <ΑΙ> στο αναβένις = αναβαίνεις (στ.
6)· τη γραφή του <Ω> με <O> στο εγό = εγώ (στ. 7).
Και αν πάμε στον Σολωμό, αποδεικνύεται ότι ο εθνικός μας ποιητής δεν
γνωρίζει καν την ύπαρξη ορθογραφικών κανόνων. Γράφει όλα τα [i] με <Ι>,
όλα τα [e] με <Ε>, όλα τα [o] με <Ο>.
Κάτι πρέπει, επομένως, να μεσολάβησε από την εποχή του Παπύρου του
Δερβενιού ως το τέλος της ελληνιστικής εποχής, περίπου την εποχή που
γράφεται ο αλεξανδρινός πάπυρος, και ίσως αυτό να εξηγεί γιατί από τότε
και μετά συναντούμε τόσο ανορθόγραφα κείμενα. Αλλά και γιατί ο
συντάκτης του Παπύρου του Δερβενιού τον 4ο αι. π.Χ. δεν κάνει κανένα
ορθογραφικό λαθος.
Η λύση είναι αρκετά απλή, αν λάβουμε υπόψη μας πράγματα που
συνέβησαν κατά την εξέλιξη από την αρχαία στη νέα ελληνική. Από την
εποχή του Ολλανδού φιλολόγου Εράσμου και μετά, περίπου το 1520,
γνωρίζουμε ότι κατά την αρχαία εποχή οι Έλληνες πρόφεραν διαφορετικά
τη γλώσσα τους από ό,τι την προφέρουμε εμείς σήμερα. Τη λέξη μαίνεται,
για παράδειγμα, δεν την έλεγαν [menete] αλλά [mainetai]. Καθώς λοιπόν
πρόφεραν [mainetai], ήταν φυσικό να γράφουν Α και Ι στην πρώτη και στην
τρίτη συλλαβή της λέξης και Ε στη δεύτερη, και βέβαια ήταν εξίσου φυσικό
να μη γράφουν ποτέ Ε στη θέση του ΑΙ και το αντίστροφο, αφού το ένα το
πρόφεραν [e] και το άλλο [ai]. Δεν ήταν δυνατόν, δηλαδή να μπερδέψουν
στη γραφή το Ε με το ΑΙ, αφού καθένα τους αντικατόπτριζε διαφορετικό
πράγμα στην ομιλία. Αυτός είναι ο λόγος που ο συντάκτης του Παπύρου
του Δερβενιού δεν κάνει ορθογραφικά λάθη. Δεν μπορεί να κάνει
ορθογραφικά λάθη, αφού γράφει ό,τι ακούει.
Κατά την ελληνιστική εποχή, όμως, η ελληνική γλώσσα, ταυτόχρονα με
τη μεγάλη γεωγραφική της εξάπλωση στην Ανατολική Μεσόγειο, υπέστη
πολλές και σχετικά ταχείες αλλαγές. Από τις αλλαγές αυτές μας είναι πιο
οικείες εκείνες που αφορούν τον τρόπο κλίσης, π.χ. των ουσιαστικών και
των ρημάτων. Ξέρουμε, για παράδειγμα, ότι αυτή την εποχή αρχίζει και
χάνεται η δοτική, η ευκτική, το απαρέμφατο, ότι τα ρήματα που ανήκουν
στη συζυγία σε -μι αρχίζουν να κλίνονται όπως αυτά της συζυγίας σε -ω,
π.χ. δεικνύω αντί για δείκνυμι κτλ.
Μας είναι όμως λιγότερο γνωστές οι αλλαγές που γίνονται αυτή την
περίοδο στην προφορά. Το [ai] <ΑΙ> αρχίζει να προφέρεται πρώτα ως
μακρό [e], και αργότερα ως [e] όπως το <Ε>, το μακρό [e] που συμβολίζεται
με το <Η> αρχίζει να κινείται σταδιακά προς την κατεύθυνση του <Ι> και
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τελικά καταλήγει να προφέρεται ως [i], όπως και σήμερα κτλ.
Δημιουργούνται, επομένως, οι προϋποθέσεις ώστε να αρχίσουν να
συγχέονται μεταξύ τους στη γραφή το ΑΙ με το Ε, το Η με το Ι κτλ.
Με άλλα λόγια, από το τέλος της ελληνιστικής εποχής και μετά, ειδικά
όταν σταματάει να γίνεται διάκριση ανάμεσα σε μακρά και βραχέα
φωνήεντα, ο φθόγγος [e] μπορούσε να γραφεί και, όπως μας δείχνουν τα
κείμενα, στην πραγματικότητα γραφόταν, με δύο τρόπους, με Ε και με ΑΙ,
ο φθόγγος [i] με ακόμη περισσότερους, με Ι, Η, ΕΙ, κτλ. Τότε λοιπόν
τέθηκαν ζητήματα ορθογραφίας. Οι αλεξανδρινοί φιλόλογοι, γνωρίζοντας
τον τρόπο με τον οποίο έγραφαν τα ελληνικά οι Αθηναίοι της κλασικής
εποχής, αποφάσισαν να εφαρμόσουν τους κανόνες αυτούς και στη γραφή
της σύγχρονής τους γλώσσας, της ελληνιστικής, που είχε εντωμεταξύ
αλλάξει και άρχιζε να παίρνει τα φωνητικά χαρακτηριστικά που έχει
σήμερα η νέα ελληνική. Κράτησαν δηλαδή την αρχαία γραφή σε μια
γλώσσα που είχε αλλάξει, δημιουργώντας αυτό που ονομάζουμε ιστορική
ορθογραφία. Και αυτή την ιστορική ορθογραφία διατηρούμε και εμείς μέχρι
σήμερα. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο γράφουμε σήμερα με τους
περίπλοκους τρόπους που είδαμε προηγουμένως. Και αυτός είναι ο λόγος
που σήμερα πρέπει να μάθουμε με ποιο [i], με ποιο [e], με ποιο [o]
γράφεται μια λέξη, αν γράφεται με απλό ή διπλό σύμφωνο κτλ.
Προφανώς όμως υπήρξαν εποχές και συγγραφείς, και μάλιστα
μορφωμένοι, που δεν ένιωθαν δεσμευμένοι από τους ορθογραφικούς
κανόνες των αλεξανδρινών. Έτσι εξηγείται γιατί ο Σολωμός δεν δίνει καμιά
σημασία στην ορθογραφία.
Ας πάμε τώρα στις άλλες γλώσσες. Όπως είδαμε, ιστορική ορθογραφία δεν
έχει μόνο η ελληνική γλώσσα αλλά και η αγγλική. Ορίστε μερικά
παραδείγματα:
/θot/ = thought
/bot/ = bought
/cud/ = could
/luk/ = look
/bild/ = build
/miit/ = meet
Με άλλα λόγια, η σημερινή γραφή των αγγλικών λέξεων αντικατοπτρίζει σε
μεγάλο βαθμό την παλαιά προφορά τους, η οποία άλλαξε δραματικά τους
τελευταίους αιώνες, ενώ η γραφή δεν την ακολούθησε σε αυτές τις αλλαγές.
Παγίωση, επομένως, της γραφής και αλλαγή της προφοράς και στην
αγγλική, που δικαιολογεί, που ερμηνεύει τη μεγάλη διάσταση ανάμεσα στη
γραφή κια στην προφορά στη γλώσσα αυτή.
Σε γλώσσες όπως π.χ. αλβανική ή στην τουρκική, όμως, δεν υπάρχει
διάσταση μεταξύ προφοράς και γραφής. Το γιατί ερμηνεύεται ιστορικά,
καθώς τόσο η αλβανική όσο και η τουρκική απέκτησαν πολύ πρόσφατα τον
τρόπο γραφής που χρησιμοποιείται σήμερα, καθώς π.χ. η Τουρκία
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υιοθέτησε το λατινικό αλφάβητο μόλις την τρίτη δεκαετία του 20ού αιώνα.
Το ίδιο έγινε και με την αλβανική.
Διαφορετική είναι η κατάσταση στην ισπανική, όπου επίσης
παρατηρήσαμε ότι η γραφή από την προφορά δεν διαφέρουν ιδιαίτερα. Και
αυτό παρά το γεγονός ότι η ισπανική έχει μια μακρόχρονη γραπτή ιστορία,
από τον 10ο αιώνα μ.Χ. Φρόντιζε όμως σταδιακά να τροποποιεί το
σύστημα γραφής της, και να το προσαρμόζει στις αλλαγές που συνέβαιναν
στη γλώσσα. Το αποτέλεσμα είναι ότι, παρά τη χιλιετή γραπτή διαδρομή
της ισπανικής, αυτή διαθέτει ένα σύστημα όπου οι ομιλητές γράφουν
σήμερα σχεδόν ό,τι ακούν και ακούν σχεδόν ό,τι γράφουν.
3. Κανόνες γραφής
Επιστρέφοντας στη νέα ελληνική, βλέπουμε ότι η σχέση είναι πολύ πιο
περίπλοκη, και αυτό εξαρτάται από την ιστορική ορθογραφία. Η οποία
όμως υπόκειται εν μέρει σε κανόνες. Και αυτούς τους κανόνες πρέπει να
συνειδητοποιήσουμε, να καταλάβουμε τη λογική τους, ώστε να μπορούμε
στη συνέχεια να τους διδάξουμε.
Υπάρχουν διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την επιλογή ανάμεσα
στον ένα ή στον άλλο τρόπο γραφής του ίδιου φωνήματος. Ας δούμε
μερικούς από αυτούς, για να καταλάβουμε τι συμβαίνει.
(1) Ο καθαρά ιστορικός: δηλαδή, απουσία κανονικότητας. Η λέξη παιδί
γράφεται έτσι επειδή έτσι γραφόταν η λέξη παις στην αρχαία ελληνική. Δεν
υπάρχει καμία άλλη αιτιολόγηση γιατί γράφεται έτσι. Που σημαίνει ότι
πρέπει ο μαθητής να μάθει ότι γράφεται με αυτό τον τρόπο και τελείωσε.
Αυτό ισχύει κυρίως για το θέμα, τη ρίζα των λέξεων που έχουν αρχαία
ελληνική προέλευση.
(2) Αυτός που συνδέεται με τη φωνητική / φωνολογία. Και βοηθάει να
πάρουμε κάποιες αποφάσεις για το πώς πρέπει να γράψουμε μια λέξη.
Συγκεκριμένα, υπάρχουν περιορισμοί οι οποίοι αφορούν τη θέση καθενός
από τα γραφήματα στα οποία αναφερθήκαμε. Έχει ενδιαφέρον να τους
δούμε και να τους συνειδητοποιήσουμε, καθώς κάποιοι σε εμάς τους
φυσικούς ομιλητές φαίνονται αυτονόητοι, επειδή τους διδασκόμαστε από
μικρή ηλικία και η εμπειρία μας συνεχώς τους ενισχύει, δεν είναι όμως έτσι
τα πράγματα για τους ξένους που μαθαίνουν νεοελληνική ορθογραφία για
πρώτη φορά, καθώς στη γλώσσα του καθενός μπορεί να ισχύουν
διαφορετικού είδους περιορισμοί.
Μας φαίνονται αυτονόητα, αλλά δεν είναι. Και γι’ αυτό θα τα βρούμε ως
λάθη σε γραπτά μαθητών που μαθαίνουν την ελληνική, είτε είναι Έλληνες
είτε ξένοι.
Εννοείται ότι δεν θα αναφερθούν όλοι οι σχετικοί κανόνες, αλλά κάποιοι
βασικοί, που θα μας βοηθήσουν να καταλάβουμε περί τίνος πρόκεται.
(2.1) Kανόνες και περιορισμοί στο τέλος λέξης
Στο τέλος λέξης ισχύουν οι εξής κανόνες και περιορισμοί:
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(α) στη γραφή με πεζά γράμματα το <σ> στο τέλος λέξης γράφεται
πάντοτε ως <ς>, π.χ. άλσος, μέσος, σάλος, σάντουιτς, σκύλος, σχολικός.
(Μας φαίνεται αυτονόητος, αλλά δεν είναι. Ίσα ίσα, αυτή η
διαφοροποίηση μεταξύ της γραφής ενός φωνήματος με διαφορετικό τρόπο
στο τέλος λέξης, είναι αδιανόητη για ομιλητές άλλων γλωσσών.)
Γράφεται φαινομενικά με <σ> σε περιπτώσεις έκθλιψης, οπότε ακολουθεί απόστροφος,
π.χ. μέσ’ από, σ’ αυτόν.
Γράφεται όμως με <ς> και χωρίς απόστροφο ο τύπος μες του επιρρήματος μέσα, όταν η
επόμενη λέξη αρχίζει από σύμφωνο, π.χ. μες στον κήπο.

(β) στο τέλος λέξης δεν γράφεται ποτέ διπλό συμφωνικό γράμμα. Κι
αυτός ένας κανόνας που δεν τον έχουμε συνειδητοποιήσει.
(γ) το /ng/ στο τέλος λέξης γράφεται πάντοτε με <γκ>, π.χ. ζάπιγκ,
ντόπιγκ, ντρέσιγκ· Άρμστρογκ.
(δ) τα συμπλέγματα /ks/ και /ps/ στο τέλος λέξης γράφονται πάντοτε με
<ξ> και <ψ> αντίστοιχα, π.χ. εφάπαξ, κόμπλεξ· μύωψ, κώνωψ (όταν
χρησιμοποιούνται ειρωνικά αντί για τα μύωπας, κουνούπι).
Γράφονται με <κς> και <πς> σε δάνεια από τα αγγλικά στα οποία, στη γλώσσα αυτή,
το <s> παριστάνει το μόρφημα για τον σχηματισμό του πληθυντικού, π.χ. κόμικς, κορν
φλέικς, τανκς· βιπς, κλιπς, σναπς, τσιπς.

(ε) το σύμπλεγμα /dz/ που εμφανίζεται σε δάνεια και σε ξένα κύρια
ονόματα γράφεται πάντοτε στο τέλος λέξης με <τζ>, π.χ. ίματζ, μπριτζ·
Kέμπριτζ.
(2.2) Kανόνες και περιορισμοί στην αρχή λέξης
Στην αρχή λέξης ισχύουν οι εξής κανόνες και περιορισμοί:
(α) συριστικό στην αρχή λέξης πριν από σύμφωνο γράφεται πάντοτε με
<σ>, ακόμη και αν προφέρεται [z], π.χ. σμπάρο [zbáro], σβήνω [zvíno],
σγουρός [zγurós], σμίλη [zmíli].
(β) στην αρχή λέξης δεν γράφεται ποτέ διπλό συμφωνικό γράμμα. (στα
ισπανικά γράφεται)
(γ) το φώνημα /g/ στην αρχή λέξης γράφεται πάντοτε με <γκ>, π.χ.
γκαστρώνω, γκέισα, γκολ, γκουβερνάντα.
(δ) τα συμπλέγματα /ks/ και /ps/ στην αρχή λέξης γράφονται πάντοτε με
<ξ> και <ψ> αντίστοιχα, π.χ. ξέρω, ψάρι.
(ε) το σύμπλεγμα /dz/ στην αρχή λέξης γράφεται πάντοτε με <τζ>, π.χ.
τζάμι, τζίρος.
(2.3) Kανόνες και περιορισμοί στο εσωτερικό λέξης
Στο εσωτερικό λέξης ισχύουν οι εξής κανόνες και περιορισμοί:
(α) έρρινος φθόγγος πριν από οδοντικό σύμφωνο γράφεται πάντοτε με
<ν>, π.χ. αντένα [anténa], έντιμος [éndimos], σύνδεση [sínδesi], ένθετος
[énθetos].
Έρρινος φθόγγος πριν από χειλικό σύμφωνο γράφεται πάντοτε με <μ>,
π.χ. σαμπάνια [sampáɲa], συμπαθώ [simbaθό], σύμβολο [síɱvolo], έμφυτος
[éɱfitos].
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Και κυρίως, έρρινος φθόγγος πριν από υπερωικό σύμφωνο γράφεται
κανονικά με <γ>, π.χ. παγκόσμιος [paŋgózmios], εγγονός [eŋgonós],
συγγραφέας [siŋγraféas], συγχωρώ [siŋxoró].
(β) τα /ks/ και /ps/ στο εσωτερικό λέξης γράφονται με <ξ> και <ψ>
αντίστοιχα, π.χ. άξιος, πέψη.
Tο /ks/ γράφεται με <κσ> στα όρια μορφημάτων, σε λέξεις παράγωγες με το πρόθημα
εκ, π.χ. εκσλαβίζω, έκσταση, εκστατικός, εκστρατεία, εκσυγχρονίζω.

(γ) το <υ> με την αξία /f/ ή /v/ εμφανίζεται πάντοτε ύστερα από <α> ή
<ε> (σπάνια <η>)· ειδικά οι ακολουθίες <υφ> και <υβ> για τα /f/ και /v/
αντίστοιχα εμφανίζονται πάντοτε ύστερα από <ε> και σχεδόν πάντοτε στα
όρια μορφημάτων, π.χ. ευφορία, ευφραίνομαι (και Eυφράτης), Eύβοια,
ευβοϊκός, αν και οι περισσότερες από αυτές τις λέξεις δεν είναι πλέον
αναλύσιμες από τους ομιλητές.
(3) Ο παράγοντας που συνδέεται με τη μορφολογία. Και εδώ εντάσσεται
μια ποικιλία κανόνων που βοηθούν στην εκμάθηση της ορθογραφίας. Είναι
οι κλασικοί κανόνες που μαθαίνουμε στο σχολείο του τύπου: Ρήματα σε
[eno] γράφονται με <αι>. Εξαιρούνται τα δένω, μένω, πλένω.
Αυτό που πρέπει κανείς να προσέξει – και να το χρησιμοποιήσει προς
όφελος των μαθητών – είναι η διάκριση ανάμεσα σε καταλήξεις και
τέρματα. Η κατάληξη είναι μια μονάδα της γλώσσας με σημασία και
λειτουργία, π.χ. -ικός σε λέξεις όπως (μηχανή) μηχανικός, (ναύτης)
ναυτικός. Το τέρμα είναι απλώς ο τρόπος με τον οποίο τελειώνει μια λέξη,
π.χ. γλυκός. Έτσι και στα δένω, μένω, πλένω το [eno] είναι τέρμα και όχι
κατάληξη. Παραγωγική κατάληξη είναι το [eno] στο (άρρωστος)
αρρωσταίνω, (μικρός) μικραίνω κτλ.
(4) Ο παράγοντας που συνδέεται με το λεξιλόγιο. Και εδώ πρέπει να
σταθούμε στο θέμα της ομωνυμίας, ένα πολύ σημαντικό κεφάλαιο όσον
αφορά την ορθογράφηση λέξεων, πρώτων ή δεύτερων συνθετικών,
επιθημάτων, καταλήξεων. Και βέβαια μια ομάδα λαθών οφείλονται σε
τέτοια ζητήματα ομωνυμίας.
Ομωνυμία σε λέξεις
καινός ‘καινούργιος’ – κενός ‘άδειος’
κιλό, το ‘μονάδα βάρους’ – κυλώ ‘μετακινούμαι με περιστροφή’
οδικός ‘που αναφέρεται στους δρόμους’ – ωδικός ‘που αναφέρεται στο
τραγούδι’
όμως ‘αλλά’ – ώμος, ο ‘μέρος του σώματος από τον λαιμό ως τον
βραχίονα’
σελήνη, η ‘φεγγάρι’ – σελίνι, το ‘είδος νομίσματος’
ψηλός ‘που έχει μεγάλο ύψος’ – ψιλός ‘λεπτός· γυμνός’
Ομωνυμία σε πρώτα ή δεύτερα συνθετικά ή επιθήματα
αιγο-, π.χ. αιγοπρόβατα – εγω-, π.χ. εγωπάθεια
ιππο-, π.χ. ιπποδύναμη – υπο-, π.χ. υποεπιτροπή, υποκινώ
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κληματο-, π.χ. κληματόφυλλο – κλιματο-, π.χ. κλιματολογία
πλειο-, π.χ. πλειοψηφώ – πλοιο-, π.χ. πλοιοκτήτης
Ομωνυμία σε κλιτικά επιθηματα
(ονοματικά)
-ή επίθημα θηλ. ουσ. σε -ή, π.χ. ψυχή, αδερφή· του θηλ. επιθ. σε -ός -ή -ό,
π.χ. καλή· επίθημα αιτ. εν. του θηλ. επιθ. σε -ής -ής -ές, π.χ. συνεχή
-ί επίθημα ονομ., αιτ. και κλητ. εν.: ουδ. ουσ. σε -ί, π.χ. παιδί (εξαιρείται
και γράφεται με -ύ στα οξύ και αμινοξύ καθώς και στα ουσιαστικοποιημένα
βραχύ, δασύ)· του ουδ. επιθ. σε -ής -ιά -ί, π.χ. χρυσαφί
-οί επίθημα ονομ. και κλητ. πληθ.: αρσ. ουσ. σε -ός, π.χ. ουρανοί· του
αρσ. επιθ. σε -ός -ή -ό και σε -ός -ιά -ό, π.χ. καλοί· γλυκοί· θηλ. ουσ. σε -ός,
π.χ. οδοί
(ρηματικά)
-άμε, επίθημα α΄ πληθ. οριστ. ενεστ. ενεργ., π.χ. αγαπάμε – -άμαι
επίθημα α΄ εν. οριστ. ενεστ. μεσοπαθ., π.χ. λυπάμαι
-ετε επίθημα β΄ πληθ. οριστ. ενεστ. και υποτ. αορ. ενεργ., π.χ.
βεβαιώνετε – -εται επίθημα γ΄ εν. οριστ. ενεστ. μεσοπαθ., π.χ. βεβαιώνεται
Ζητήματα τόνου
Η αναντιστοιχία πραγματικού τόνου και τονικού σημαδιού, την οποία
πρέπει να έχουμε υπόψη και συνίσταται στη
(α) σημείωση τόνου εκεί που υπάρχει λεξικός τόνος αλλά δεν πρέπει να
γραφεί με το ισχύον μονοτονικό σύστημα, π.χ. γή, μή, φώς, νούς.
(β) μη σημείωση τόνου εκεί που δεν θα έπρεπε να γραφεί, γιατί δεν
υπάρχει πραγματικός τόνος, π.χ. απο μένα, κατα τη διάρκεια.
4. Συμπερασματικά
Εξετάσαμε πώς προέκυψε η σημερινή ιστορική ορθογραφία της ελληνικής,
και διαπιστώσαμε ότι παρόμοια ιστορική ορθογραφία έχουν και άλλες
γλώσσες, π.χ. η αγγλική, αλλά δεν είναι απαραίτητο να έχουν όλες, π.χ. η
αλβανική. Και στη συνέχεια δείξαμε δώσαμε δείγματα κανόνων, από το
φωνολογικό, το μορφολογικό και το λεξιλογικό επίπεδο ανάλυσης της
γλώσσας.
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Ζητήματα και προβληματισμοί στη διδασκαλία της ελληνικής ως 2ης/ξένης γλώσσας
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
Επίκουρη καθηγήτρια
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου
Οποιαδήποτε γλώσσα διδάσκεται ή μαθαίνεται μετά τη μητρική συνιστά έναν νέο
κώδικα που είναι χρονολογικά μεταγενέστερος αλλά και αξιολογικά υποδεέστερος αφού
μπαίνει σε δεύτερη θέση σε σχέση με τη μητρική γλώσσα και εμφανίζεται ως ένα ενιαίο
σύστημα που χαρακτηρίζεται είτε ως δεύτερη (second language) είτε ως ξένη (foreign
language) γλώσσα.

H εκμάθηση μιας γλώσσας εκτός της μητρικής (πρώτης γλώσσας) είναι δυνατόν:
1. να συντελείται σε περιβάλλον όπου αυτή συνιστά το φυσικό μέσο επικοινωνίας
και ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να τη χρησιμοποιεί επικοινωνιακά και να
βιώνει άμεσα τον τρόπο και τις πολιτισμικές αξίες που αυτή εμπεριέχει. Π.χ. ένας
ξένος που ζει μόνιμα στην Κύπρο και μαθαίνει τα κυπριακά ή τα
ελληνικά./δεύτερη/πρώτη
2. να συντελείται σε περιβάλλον όπου αυτή προορίζεται για ειδικές χρήσεις
(γλώσσα εμπορίου, εκπαίδευσης, οικονομίας κ.λ.π.) Π.χ.Ινδοί οι οποίοι
χρησιμοποιούν τα αγγλικά στη χώρα τους (πρώην βρετανική αποικία)/δεύτερη
3.

να συντελείται σε περιβάλλον όπου αυτή δεν χρησιμοποιείται καθόλου και ο
μαθητής δεν έχει καθόλου ευκαιρίες να τη χρησιμοποιήσει π.χ. Κινέζος στην
Κίνα μαθαίνει ελληνικά/ξένη γλώσσα

Παράγοντες που σχετίζονται με την εκμάθηση της Γ2
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1. ψυχολογικοί παράγοντες /προσωπικότητα/μαθησιακό ύφος (learning style) /
στρατηγικές μάθησης (learning strategies)
2. Παρορμητικότητα και στοχαστικότητα /δράση του μαθητή αυτόματα και
διαισθητικά ή ύστερα από σκέψη και προβληματισμό
3. Διακινδύνευση (risk taking)
4. Αυτοπεποίθηση και αυτοαπόρριψη. Αυτοεπιδοκιμασία (Self-esteem) ή
ανασφάλεια,φοβία και αυτοαπόρριψη.
5. Γλωσσική ανεκτικότητα και γλωσσική αδιαλλαξία / ανεκτικότητα σε ιδέες,
απόψεις, λογική,πολιτισμό και στοιχεία (της Γ2) που αντιτίθενται στο δικό
μας σύστημα ιδεών.
6. Το γλωσσικό “εγώ” (language ego). To “εγώ’ μας ταυτίζεται με την πρώτη
μας γλώσσα. Έτσι αισθανόμαστε σιγουριά και ασφάλεια. Η Γ2 συνιστά έναν
κίνδυνο αφού σημαίνει τη δημιουργία ενός άλλου γλωσσικού “εγώ” που
πιθανόν να μεταβάλει την εσωτερική μας ισορροπία. Η εσωτερίκευση της Γ2
σημαίνει μια υπέρβαση της προσωπικότητας , πράγμα δύσκολο για τους
ενηλίκους. Όσο πιο δυνατή προσωπικότητα έχουμε, τόσο πιο ανεκτικοί και
άνετοι είμαστε στην εκμάθηση της Γ2.
7. Εξωστρέφεια και εσωστρέφεια Οι μελέτες που εξετάζουν την επικοινωνιακή
ικανότητα των μαθητών βρίσκουν ότι η εξωστρέφεια έχει θετική επίδραση
στην κατάκτηση της γλώσσας, ενώ οι μελέτες που εξετάζουν την ικανότητα
των μαθητών να εκτελούν συγκεκριμένες γλωσσικές εργασίες βρίσκουν
αρνητική επίδραση. (natural communicative language/linguistic task
language).
8. Απάθεια και ένταση (anxiety)-όχι πάνω από το όριο ασφαλείας, αλλιώς
κίνδυνος. Άρα υπάρχει δημιουργική και μη δημιουργική ένταση
9. Εξωτερικά και εσωτερικά κίνητρα/ αρχή της ενίσχυσης (reinforcement) θεωρία συμπεριφορισμού/ προσδοκία της αμοιβής. Η σύγχρονη γνωστική
θεωρία λέει πως υπάρχουν και τα εξωτερικά αλλά και τα εσωτερικά κίνητρα (
ανάγκη για εξερεύνηση του περιβάλλοντος, για επίδραση στο περιβάλλον, για
δράση, για επικοινωνία, για συστηματοποίηση της γνώσης, για ενδυνάμωση
του “εγώ” Ausubel). Έτσι ο δάσκαλος :
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Δεν μεταδίδει τη γνώση αλλά οδηγεί τους μαθητές να την ανακαλύψουν
Διδάσκει τη γλώσσα επικοινωνιακά
Παίρνει υπόψη του τα ενδιαφέροντα, την προηγούμενη εμπειρία και τις
κλίσεις των μαθητών του
Στοχεύει στην αυτονομία και ανεξαρτησία των μαθητών του
Η μορφή του μαθήματος πρέπει να είναι προκλητική
Επισημαίνει τα πλεονεκτήματα της εκμάθησης της Γ2
Ευνοεί την ομαδική εργασία και τη συνεργασία των μαθητών
Καλλιεργεί την πρωτοβουλία
Σχεδιάζει και οργανώνει το μάθημα έχοντας ως κέντρο τους συγκεκριμένους
μαθητές
Χρησιμοποιεί την αξιολόγηση ως μέσο για τη βελτίωση του μαθήματος
Θεωρεί τη διδασκαλία ως διαδικασία συνεχούς ανατροφοδότησης όπου θα
διδάσκει αλλά και θα διδάσκεται από τους μαθητές του
10. κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες / πολιτισμός= το σύνολο
αντιλήψεων,ιδεών,αξιών, στάσεων, τρόπων σκέψης και δράσης που
χαρακτηρίζουν σε μια δεδομένη στιγμή μια ανθρώπινη κοινότητα. Η γλώσσα
συμβαδίζει με τον πολιτισμό. Η εκμάθηση της Γ2 σημαίνει και την
εξοικείωση με έναν άλλο πολιτισμό και κοιλτούρα.
11. Στερεότυπα και στάσεις. Η εκμάθηση της Γ2 και του πολιτισμού που αυτή
εμπεριέχει και εκφράζει δυσχεραίνεται από πεποιθήσεις που λειτουργούν
στρεβλωτικά και παραμορφωτικά απέναντι στις αξίες και ιδέες του νέου
πολιτισμού (της Γ2). H στάση των μαθητών, η γνώμη ή η εκτίμηση που
τρέφουν για τον πολιτισμό, τη χώρα και τους ομιλητές της γλώσσας την οποία
καλούνται να μάθουν επηρεάζει σε μεγάλο βαθμό την επιτυχή έκβαση της
εκμάθησής της.
Είναι γνωστό πως οι στερεοτυπικές προκαταλήψεις για ένα λαό ή για μια γλώσσα
οδηγούν κατά κανόνα στη δημιουργία αντίστοιχων στάσεων οι οποίες
επηρεάζουν σημαντικά τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Πέρα όμως από τους
λαούς και τους πολιτισμούς αντίστοιχες προκαταλήψεις δημιουργούνται και για
τις ίδιες τις γλώσσες, οι οποίες οδηγούν σε αντίστοιχες στάσεις. Ετσι, ακούμε για
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γλώσσες εύκολες και δύσκολες, ανώτερες και κατώτερες, μουσικές και κακόηχες,
πλούσιες και φτωχές.
(αυτά είναι κινέζικα, That’s greek to me).
H επιτυχία της εκμάθησης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας επηρεάζεται όχι μόνο
από τις αντιλήψεις των υποκειμένων αλλά και από αυτές των γονιών τους, των
φίλων τους καθώς και των δασκάλων τους οι οποίοι διεκπεραιώνουν τη
διδασκαλία της συγκεκριμένης γλώσσας.
Eίναι αυτονόητο επίσης πως η φιλοσοφία η οποία θα διατρέχει το διδακτικό
υλικό πρέπει αφενός να είναι μακράν των στερεοτύπων και προκαταλήψεων
αφετέρου να διαχέεται από αισθήματα σεβασμού και αλληλοκατανόησης.
Bέβαια τα παιδιά δεν επηρεάζονται στο βαθμό που επηρεάζονται οι μεγάλοι
επειδή η στάση τους και η ιδεολογία τους απέναντι στα κοινωνικοπολιτικά
συμφραζόμενα δεν έχει ακόμη πλήρως διαμορφωθεί. Για το λόγο αυτό εξάλλου η
εκμάθηση της άλλης γλώσσας γίνεται από αυτά αβίαστα αφού δεν υπάρχουν
αντιστάσεις. Τα παιδιά δε θεωρούν την άλλη γλώσσα «εισβολέα» ο οποίος
επιχειρεί να μεταβάλει την εσωτερική τους ισορροπία και τα κοινωνικά τους
χαρακτηριστικά.
13.πολιτιστική προσαρμογή(cultural/social acculturation) –βαθμός ομοιότητας ή
διαφοράς δύο πολιτιστικών συστημάτων -και πολιτιστική και κοινωνική
απόσταση(cultural/social distance)
14.πολιτιστικό σοκ (cultural shoc)-αισθήματα αδυναμίας για επικοινωνία,
αποξένωση, απομόνωση, μοναξιά, αβεβαιότητα, ματαιοπονία, άγχος και φόβος
έως πανικός.
Προβληματισμοί
Η ελληνική γλώσσα, όπως προαναφέρθηκε, μπορεί
1.να συντελείται σε περιβάλλον όπου η γλώσσα αυτή είναι μέσο επικοινωνίας
μέσα στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον (Έλληνας-ελληνικά)
2. να συντελείται σε περιβάλλον όπου η γλώσσα δε συνιστά φυσικό τρόπο
επικοινωνίας αλλά προορίζεται για ειδικές χρήσεις(Ινδός-αγγλικά)
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3. να συντελείται σε περιβάλλον όπου η χρήση της δεύτερης γλώσσας ελάχιστα
χρησιμοποιείται(Κινέζος-ελληνικά)
Κατάκτηση / Εκμάθηση / Διδασκαλία
Μεταφορά
Γενίκευση
Παρεμβολή
Ζητήματα
 Ποια γλώσσα; Γραμματική γλώσσα/ δομή/ γλώσσα σώματος
Η γραμματική διδάσκεται ούτως ή άλλως και καλύπτει μεγάλο μέρος των
διδακτικών εγχειριδίων. Το ερώτημα είναι πόσο επικοινωνιακά διδάσκεται η
δεύτερη/ξένη γλώσσα και πόσο ο εκπαιδευτικός αιοποιεί στο μάθημά του τα
εξωγλωσσικά στοιχείατα οποία συνιστούν επίσης μέσο επικοινωνίας.
 Φωνολογικές δυσκολίες
Προφορά των καταχρηστικών διφθόγγων : μάτια, πόδια, ποιος, μια κ.λ.π.
Συνηχήσεις : τον πατέρα, δεν ψάχνω, δεν ξέρω κ.λ.π.
Διαφορετικοί φθόγγοι/ φωνήματα : Εύα, εύκολος, παύω, αυτός, σμέρνα, σγουρός
κ.λ.π.
 Επιτονισμός
Ο επιτονισμός αναπτύχθηκε μετά το πρώτο μισό της δεκαετίας του ’70 στο
πλαίσιο της σχολής της Γενετικής Γραμματικής (Generative Grammar) και
αποτελεί προέκταση του πεδίου εφαρμογής της αυτοτεμαχιακής θεωρίας (Νespor
1999: 231 και 238).
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Σύμφωνα με αυτή, «ο επιτονισμός συνίσταται στην επανάληψη συγκεκριμένων
αλληλοδιαδοχικών τονικών υψών, τα οποία λέγονται επιτονικοί περίγυροι (...).
Κάθε επιτονικός περίγυρος χρησιμοποιείται με μία σταθερή σημασία για
συστατικά μεταβλητού μήκους, όπως είναι οι επιτονικές φράσεις».
«Γλώσσες, όπως η ελληνική, αποκαλούνται γλώσσες επιτονισμού». Δηλαδή, τα
λεξικά στοιχεία έχουν τόνους, η ακριβής μορφή των οποίων προσδιορίζεται από
τον επιτονισμό (Νespor ό. π.: 232). Ο Papazachariou (ό. π.: 196-7, 199 και 215)
αναφέρει ότι «ο επιτονισμός του πυρήνα (intonation of the nucleus) εκφράζει τη
στάση του ομιλητή (speaker attitude)». Π.χ.: «όταν η κορυφή του επιτονικού
περιγράμματος / περίγυρου (peak of the intonation contour) εμφανίζεται στο
τονισμένο φωνήεν της λέξης, όλες οι διαφορετικές πραγματολογικές ερμηνείες
περιλαμβάνουν τη βεβαιότητα (certainty) του ομιλητή. Αντίθετα, η αβεβαιότητα
(uncertainty) του ομιλητή υποδηλώνεται, όταν η κορυφή του επιτονικού
περίγυρου βρίσκεται στην τελευταία συλλαβή της λέξης». Συνεπώς, «οι σημασίες
που προκύπτουν μέσα από την ανάλυση (the discourse meanings) είναι ένα
αποτέλεσμα του συνδυασμού των σημασιών των μονάδων επιτονισμού με τη
δομή συνομιλίας».
 Άρθρο
Δυσκολία παρατηρείται και στη χρήση οριστικού και αόριστου άρθρου.
Στην ελληνική γλώσσα το αόριστο άρθρο ταυτίζεται με την αόριστη αντωνυμία ή
με τον αριθμό 1.
Η επίμονη χρήση αόριστου άρθρου από αγγλόφωνους μαθητές π.χ. παραπέμπει
στο φαινόμενο της μεταφοράς. ( Εγώ είμαι ένας μαθητής ---I am a student)
 Γένος
Χαρακτηριστική για τα ελληνικά είναι η διαφοροποίηση και η χρήση στις
ασκήσεις του Γραμματικού (αρσενικό, θηλυκό, ουδέτερο) και
Φυσικού (άρρεν, θήλυ, αδιάφορο, ουδέτερο) γένους π.χ.
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Ουσιαστικό

Γραμματικό γένος

Φυσικό γένος

Ο πίνακας

αρσενικό

ουδέτερο

Η προσωπικότητα

Θηλυκό

αδιάφορο

Το αγόρι

ουδέτερο

αρσενικό

 Πτώσεις
Σχετικά με τη συχνότητα πτώσεων θα ήταν σκόπιμο να αναφέρουμε ότι η πλέον
συχνή ως προς τη χρήση είναι η αιτιατική πτώση, 2η η Ονομαστική, 3η η
Κλητική, 4η η Γενική.
Η δυσκολία των μαθητών συνίσταται στις ποικίλες καταλήξεις και στη
λειτουργία των λεκτικών φράσεων που περιέχουν ουσιαστικά σε διάφορες
πτώσεις. Χρήσιμο είναι κάθε πτώση να διδάσκεται μαζί με τα σημασιολογικά της
περιβάλλοντα π.χ. η Αιτιατική ως Άμεσο αντικείμενο ( αγαπώ τον Γιώργο),
Χρονική ( τη Δευτέρα θα πάμε εκδρομή) και ύστερα από προθέσεις.
Η Γενική ως Κτητική( το σπίτι της Άννας), του Δημιουργού ( η Ιλιάδα του
Ομήρου), του Σκοπού ( κρέμα χεριών), του Τόπου( λάδι Μυτιλήνης) και
Υποκειμενική / αντικειμενική ( το σφύριγμα του τρένου/ η αγάπη της πατρίδας).
 Ποιόν ενέργειας
Ποιόν ενέργειας είναι ο τρόπος του ρήματος, δηλαδή το πώς παρουσιάζεται η
ενέργεια του ρήματος. Στα νέα Ελληνικά μπορεί να παρουσιάζεται:
α) μη συνοπτικά (εξακολουθητικά), με διάρκεια ή επανάληψη (ενεστώτας,
παρατατικός, εξακολουθητικός μέλλοντας)
β) συνοπτικά, χωρίς διάρκεια ή επανάληψη,(αόριστος, συνοπτικός μέλλοντας)
γ) συντελεσμένα (έχει συντελεστεί-ολοκληρωθεί) (παρακείμενος,
υπερσυντέλικος, συντελεσμένος μέλλοντας).
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Χρόνοι

Παροντικοί

Παρελθοντικοί

Μελλοντικοί

Μη

Ενεστώτας

Παρατατικός

Μέλλοντας Εξακόλ

Συνοπτικοί

Αόριστος

Μέλλοντας Στιγμ.

Συντελεσμένοι Παρακείμενος

Υπερσυντέλικος

Συντ. Μέλλοντας

συνοπτικοί

Αντίστοιχα στα Aγγλικά μπορεί να παρουσιάζεται :
Χρόνοι
Μη

Παροντικοί

Παρελθοντικοί

Μελλοντικοί

(Present)

(Past)

(Future)

Present Continuous Past Continuous

Future Continuous

Simple Present

Simple Past

Simple Future.

Συντελεσμένοι Present Perfect

Past Perfect

Future Perfect

μη συνοπτικοί

Continuous

Continuous

Past Perfect Simple

Future Perfect

συνοπτικοί
(Progressive)
Συνοπτικοί
(Simple)

Continuous

(Perfect
Progressive)
Συντελεσμένοι Present Perfect
συνοπτικοί

Simple

Simple

(Perfect
Simple)
 Λεξιλόγιο
Είναι γνωστό ότι στην επικοινωνιακή γλωσσική διδασκαλία δίνεται
προτεραιότητα στην ανάπτυξη της επικοινωνιακής ικανότητας και επομένως στα
κείμενα του επικοινωνιακού χαρακτήρα. Οι επιστήμονες της μεθόδου αυτής ήταν
οι πρώτοι που άρχισαν την οργανωμένη έρευνα για τον ρόλο του λεξιλογίου,
ιδιαίτερα της λογοτεχνίας, στη διδασκαλία των ξένων γλωσσών. Για να
παρουσιάσουμε και να φωτίσουμε το θέμα μας ολόπλευρα πρέπει να
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απαντήσουμε σε δύο βασικές ερωτήσεις:
1. τι πρέπει να διδάξουμε σε σχέση με το λεξιλόγιο;
2. πώς πρέπει να το διδάξουμε;
Από τη θεωρητική γλωσσολογία διαπιστώνουμε ότι η λεξική σημασία δεν
περιορίζεται μόνο στη βασική σημασία της λέξης αλλά συνάγεται μέσα από όλες
τις μορφές σχέσεων. Αυτή η άποψη της θεωρητικής γλωσσολογίας επικρατεί και
στην σύγχρονη βιβλιογραφία για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Στις σχετικές
έρευνες για τη λεγόμενη «λεξική ικανότητα» των μαθητών της ξένης γλώσσας, οι
επιστήμονες παρουσιάζουν δικά τους κριτήρια. Σύμφωνα με τα κριτήρια αυτά, η
διδασκαλία του λεξιλογίου δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην παθητική γνώση
της σημασίας μιας λέξης αλλά πρέπει να περιλαμβάνει και τις συμβατικές της
σχέσεις πάνω στο συνταγματικό και παραδειγματικό άξονα.
Μια διδασκαλία που θα βασιστεί στα κριτήρια αυτά μπορεί να αναπτύξει την
ενεργό λεξική γνώση του μαθητή που περιλαμβάνει και τη δημιουργική χρήση
της λέξης με τον κατάλληλο και γενικώς αποδεκτό τρόπο.
Θα ήταν σκόπιμο εδώ να αναφέρουμε τα ζητήματα που προκύπτουν σε σχέση με
τα συνωνυμικά ζεύγη- όρος / βουνό-ήπαρ/συκώτι, βραχίονας/μπράτσο κ.λ.π.
με την Πολυσημία /Επιχείρηση, εγχείρημα, εγχείρηση και τις Πολυσύλλαβες
λέξεις
 Η Κοινωνικοπολιτισμική δεξιότητα
Σημαίνει την «απόκτηση, εκ μέρους των δασκάλων, της δυνατότητας κατανόησης
και ευαισθητοποίησης σχετικά με τους τρόπους και τις συνήθειες μιας κοινωνίας
που αντικατοπτρίζονται/καθρεφτίζονται σ’ αυτήν».Η έλλειψη αυτής της
ευαισθητοποίησης σε θέματα πολιτισμού και ιστορίας θα καταστήσει
προβληματική την κατανόηση φράσεων όπως: οι κλέφτες ελευθέρωσαν την
Ελλάδα, είναι παλικάρι ο παππούς, η αστυνομία έπιασε λαβράκι, μόλις τον
άκουσε έγινε Τούρκος κ.λ.π. και άλλα θέματα όπως:
1. Πώς συμπεριφέρονται οι άνθρωποι;
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Πώς χαιρετιούνται;
πώς απευθύνεται ο ένας στον άλλο;
πώς μιλούν;
πώς συνομιλούν στο τηλέφωνο;
πώς εκφράζουν τα συναισθήματά τους;
πώς συντάσσουν ένα γράμμα; (ύφος)
πώς παραπονιούνται;
πώς απολογούνται;
πώς δίνουν πληροφορίες; κ.λ.π.
2. Οι Γεωγραφικές διάλεκτοι
Αθήνα

Θεσσαλονίκη

Θα σου κάνω κεφτεδάκια

Θα σε κάνω κεφτεδάκια

χάμω

Κάτω

ένα καλαμάκι

Ένα σάντουιτς σουβλάκι

3. Οι Κοινωνικές διάλεκτοι - Η ηλικία
4. Η Υφολογική παραλλαγή
Επίσημη

Ανεπίσημη γλώσσα

Ιερέας

παπάς

Νεωκόρος

Καντηλανάφτης

Ιχθυοπώλης

ψαράς

5. Η Γλωσσική διμορφία
Π.χ.Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι μια τράπεζα της Ελλάδας
Ζώνη ασφαλείας - η εξασφάλιση της ασφάλειας του πολίτη
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6. Τα Λεξικά στοιχεία με πολιτισμικό φορτίο
Κέφι
Γλέντι
Φιλότιμο
Μεράκι
Μερακλής
Μπέσα
7. Το Ειδικό λεξιλόγιο
Θάλασσα
Θαλασσοπούλι
Θαλασσοδέρνομαι
Θαλασσοπνίγομαι
Θαλασσοδάνειο κ.λ.π.
8. Οι Στερεότυπες φράσεις
Στερεότυπες (ή παγιωμένες ή τυποποιημένες) εκφράσεις (ή φράσεις),
ιδιωματισμοί ή ιδιωτισμοί ή φρασεολογισμοί είναι οι σταθεροί συνδυασμοί δύο ή
περισσότερων λέξεων.
Στη στερεότυπη έκφραση «είναι βίος και πολιτεία» δεν μπορώ να
αντικαταστήσω το «βίος» με το συνώνυμό του «ζωή», και η έκφραση αυτή
χρησιμοποιείται για να χαρακτηρίσει έναν άνθρωπο περιπετειώδη, τυχοδιώκτη.
«μου τη δίνει», = «μ’ εκνευρίζει» «πάρ’ τον ένα (και) χτύπα τον άλλο» (= ο ένας
είναι χειρότερος από τον άλλο).
9. Οι Παροιμιακές εκφράσεις- ουσιαστικά
«Λερναία Ύδρα
«άθλοι του Ηρακλή»,
«κρεβάτι του Προκρούστη»,
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«μίτος της Αριάδνης»,
«πιθάρι των Δαναΐδων»,
«κεφάλι της Μέδουσας»,
«μέλας ζωμός»,
«κροκοδείλια δάκρυα»,
«χρυσόμαλλο δέρας»,
«δούρειος ίππος»,
«γόρδιος δεσμός»
10. Τα Πολυλεκτικά σύνθετα επιρρήματα
«συν γυναιξί και τέκνοις»,
«εν χορδαίς και οργάνω»,
«υπέρ βωμών και εστιών»,
«παρά θιν’ αλός»,
«επί ξυρού ακμής»,
«άνευ λόγου και αιτίας»,
11. Οι Ελάχιστες διαφορές
•

Πείρα

Μπίρα

Πήρα

•

Καμίνι

Χαμίνι

•

Ντάμα

Τάμα

Θάμα

•

Καθένα

Καδένα

Κανένα

12. Οι Τύποι μη λεκτικής επικοινωνίας
«παραγλωσσικά» ή «εξωγλωσσικά» στοιχεία
χειραψία
χαιρετισμοί
σωματική επαφή
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χειρονομίες
Νεύματα
13. Οι Γλωσσικοί τύποι στην κοινωνική ζωή
Χρήση ενικού και πληθυντικού αριθμού ( πληθυντικός ευγενείας)
Εσύ / εσείς
Τι κάνεις; Πώς είστε;
14. Η Γραπτή επικοινωνία
Η σύνταξη κειμένων, επιστολών, προσκλήσεων, αιτήσεων και δημοσιευμάτων σε
εφημερίδες
Τα αφηγηματικά κείμενα
τα διάφορα συστήματα γραφής (γεωργιάνικα, κινέζικα, αραβικά)
15. Ο Λεκτικός και κοινωνικός περιορισμός
Φράσεις γραμματικά σωστές αλλά επικοινωνιακά λάθος
-Γεια χαρά, κολλητέ
χρήση ενικού - πληθυντικού αριθμού
κ. Μακρή, τι κάνεις;
“κακές λέξεις” (τα σκάτωσα)
Εν κατακλείδι
Η γλώσσα είναι ένα συστατικό του πολιτισμού και συχνά θεωρείται ότι
εκπροσωπεί τον ίδιο τον πολιτισμό.
Η εμπειρία μιας διαφορετικής κοινωνικοπολιτισμικής πραγματικότητας είναι
αναμφισβήτητα μια πολύτιμη και εμπλουτιστική διαδικασία. Η διδασκαλία
πολιτισμού σε μαθητές μιας ξένης γλώσσας δεν συμπεριλαμβάνει μόνο την
εξοικείωση τους με μια διαφορετική κοινωνική, πολιτική και θρησκευτική
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κοσμοθεωρία. Προϋποθέτει επίσης την απόκτηση πολιτισμικά φορτισμένης
επικοινωνιακής συμπεριφοράς.
Ερωτήματα
1. Εστιάζεται το υλικό σε σημαντικά χαρακτηριστικά στοιχεία του ξένου
πολιτισμού;
2. Μπορεί το υλικό να οργανωθεί έτσι ώστε ο μαθητής φεύγοντας από την τάξη
να έχει στο μυαλό του μια αρκετά ξεκάθαρη εικόνα για ορισμένα από τα
κυρίαρχα χαρακτηριστικά του ξένου πολιτισμού;
3. Κατά τη χρησιμοποίηση αυτού του υλικού, είναι δυνατόν ορισμένα σημαντικά
χαρακτηριστικά ή θέματα να συγκριθούν με την τυπική συμπεριφορά … [της
κοινότητας Γ1]; Και μπορεί να γίνει αυτό κατά τέτοιο τρόπο που να οδηγεί σε μια
καλύτερη κατανόηση της ζωής…[στην κοινότητα Γ1];
4. Παρακινείται ο μαθητής ώστε να αναζητήσει ιστορικές ή άλλες διευκρινίσεις
για αξίες που διαφέρουν από τις δικές του;
5. Καλλιεργεί το διδακτικό υλικό τη συναίσθηση της αξίας του τρόπου ζωής σε
οποιαδήποτε κοινωνία;
6. Είναι το υλικό απαλλαγμένο από αμφίβολες και ανεπιθύμητες κρίσεις των
αξιών;
Ένα παράδειγμα
Θέμα : Λαϊκή αγορά
Πού βρίσκεται η λαϊκή; Γιατί;
Πώς στήνεται ένας πάγκος στη λαϊκή αγορά;
Ποιοι είναι οι πωλητές;
Ποια αγαθά και ποιες υπηρεσίες προσφέρονται εκεί;
Υπάρχουν συγκεκριμένες τιμές; Αν όχι, κάνουμε διαπραγμάτευση; Πώς;
Το παζάρεμα/διαπραγμάτευση έχει συγκεκριμένους κανόνες;
Πώς γίνεται η πληρωμή;
Πώς ζυγίζονται και πώς συσκευάζονται τα προϊόντα;
Επιτρέπεται να αγγίζουμε τα προϊόντα;
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Ποιες οι διαφορές με αντίστοιχες αγορές στη χώρα σου;
Κοινωνικοπολιτισμικά κατάλληλες λεκτικές συνήθειες
Πρέπει να χαιρετούμε τους πωλητές; Πώς;
Πώς ζητούμε πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα;
Τιμές, χαρακτηριστικά, ιδιότητες κ.λ.π.
Πώς μπορεί κανείς να προωθήσει/να διαλαλήσει ένα προϊόν;
Πώς κάνουμε το παζάρεμα και τη συμφωνία; Λεκτικές και μη λεκτικές συνήθειες.
Η ηλικία, το φύλο και η κοινωνική θέση παίζουν ρόλο επιδρούν στον τρόπο με
τον οποίο γίνεται η αγορά;
Ποιες είναι οι κοινωνικοπολιτισμικές συνήθειες που συνοδεύουν μια πληρωμή;
Τρόποι λήψης/παράδοσης (ευχαριστώ, αντίο κ.λ.π.)
Οι μικροσυζητήσεις στη διάρκεια της αγοράς / συναλλαγής
Δεξιότητες
Έκθεση των μαθητών σε οπτικό, ακουστικό, γραπτό υλικό που έχουν σχέση με τη
λαϊκή αγορά
Παιχνίδι με ρόλους σε προκαθορισμένο ή ελεύθερο σενάριο
Περιστατικά από λαϊκές αγορές με γραμματικά σωστά στοιχεία που όμως
παρουσιάζουν κοινωνικοπολιτισμικές ιδιορρυθμίες
Βόλτα στη Λαϊκή και άμεση συμμετοχή στην αγορά προϊόντων και συλλογή
πληροφοριών
Αξιολόγηση της κοινωνικοπολιτισμικής κατανόησης
Έκθεση σχετικά με τη βόλτα στη λαϊκή αγορά
Επιλογή του καταλληλότερου κοινωνικοπολιτισμικού σεναρίου και αιτιολόγηση
της επιλογής
Μίμηση συμπεριφορών πωλητών / αγοραστών και δραματοποίηση του σεναρίου
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Η διδασκαλία της προφοράς της νέας ελληνικής
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Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]
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1. Εισαγωγικά
Η διδασκαλία της προφοράς της δεύτερης/ξένης γλώσσας δεν αποτελεί πρόσφατο
ζήτημα, ίσως όμως δεν της έχει δοθεί η προσοχή που της αναλογεί, ιδίως στην περίπτωση της νέας ελληνικής. Με βάση τον διαχωρισμό της φωνολογικής ικανότητας
του μαθητή σε επίπεδα από το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς, η διδασκαλία
της προφοράς τοποθετείται στο προσκήνιο και μάλιστα από την πρώτη στιγμή της
εκμάθησης μιας δεύτερης/ξένης γλώσσας, καθώς στο επίπεδο Α1 γίνεται λόγος για
«προφορά ενός πολύ περιορισμένου ρεπερτορίου λέξεων και φράσεων» (CEFR
2000, 117).
Στην παρούσα εισήγηση θα ασχοληθούμε με ζητήματα όπως τι σημαίνει διδασκαλία της προφοράς, ποια είναι η θέση της γενικότερα στη διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας, ποιες μέθοδοι έδωσαν έμφαση στην προφορά και ποιες τεχνικές χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία της. Παράλληλα, θα εστιάσουμε στην
προφορά της νέας ελληνικής και θα παρουσιάσουμε ενδεικτικές δραστηριότητες.
Αρχικά, θα πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα γιατί η διδασκαλία της προφοράς είναι αναγκαία και ιδιαίτερα σημαντική. Παρακάτω, αναφέρονται κάποιοι από
τους κυριότερους λόγους:
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α) αποτελεί έναν από τους καθοριστικούς παράγοντες για μια επιτυχημένη επικοινωνία. Είναι σημαντικό όταν μιλάει κανείς να γίνεται από τη μια κατανοητός από
τους συνομιλητές του και από την άλλη να κατανοεί τους συνομιλητές του, π.χ. αν
κάποιος θέλει να πει τη φράση «Φοράω πάντα το κασκόλ της ομάδας μου σε κάθε
αγώνα» και αντί για τη λέξη [aγona] (αγώνα) προφέρει [agona] (αγκώνα), λέγοντας
«Φοράω πάντα το κασκόλ της ομάδας μου σε κάθε αγκώνα» έχουμε ένα τελείως
διαφορετικό νόημα. Παρόμοια, εάν θέλουμε να κάνουμε την ερώτηση «Η Μαρία
έφυγε;» και αντί για ερώτηση κάνουμε δήλωση, δηλαδή «Η Μαρία έφυγε», τότε
πιθανότατα να δημιουργηθεί πρόβλημα στην επικοινωνία, β) χαρακτηρίζει ένα άτομο, την προσωπικότητά του και την κοινωνική αποδοχή του. Ο τρόπος δηλαδή που
ακουγόμαστε επηρεάζει την ταυτότητά μας και γ) εντάσσοντας και την προφορά
στο γλωσσικό μάθημα έχουμε μια πιο ολοκληρωμένη και πιο ποιοτική διδασκαλία.
Στις μέρες μας που υπάρχει, όσο ποτέ άλλοτε, μια αυξανόμενη μετακίνηση πληθυσμού για εκπαιδευτικούς ή/και για επαγγελματικούς λόγους, η ανάγκη για μια
επιτυχημένη επικοινωνία γίνεται επιτακτική και η ενσωμάτωση της διδασκαλίας της
προφοράς στο γλωσσικό μάθημα απαραίτητη.
Παρ’ όλα αυτά, η προφορά αποτελεί έναν από τους τομείς που έχει παραγκωνιστεί τις τελευταίες δεκαετίες από το γλωσσικό μάθημα και δεν αντιμετωπίζεται σοβαρά έως και σήμερα (Celce-Murcia et al. 22010, Harmer 42007, κ.ά.). Η έλλειψη
γνώσεων φωνητικής και μεθοδολογίας διδασκαλίας της προφοράς από τους διδάσκοντες, η πεποίθηση που έχουν πολλοί διδάσκοντες ότι οι μαθητές θα μάθουν από
μόνοι τους ό,τι χρειάζεται και θα επικοινωνήσουν με επιτυχία και ότι η γραμματική
και το λεξιλόγιο είναι πιο σημαντικά και έχουν προτεραιότητα, είναι μερικοί από
τους σημαντικότερους λόγους που βάζουν τη διδασκαλία της προφοράς στο παρασκήνιο. Σε όλα αυτά έρχεται να προστεθεί τόσο η δικαιολογία που προβάλλουν μερικοί διδάσκοντες ότι δεν έχουν χρόνο για να ασχοληθούν με την προφορά όσο και
η έλλειψη υλικού για τη διδασκαλία της προφοράς, ειδικά για λιγότερο ομιλούμενες
γλώσσες όπως η ελληνική.
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1.1. Τι περιλαμβάνεται στη διδασκαλία της προφοράς
Στη διδασκαλία της προφοράς περιλαμβάνονται κυρίως τα τεμαχιακά (segmentals)
στοιχεία, δηλαδή τα φωνήεντα, τα σύμφωνα και τα ημίφωνα μιας γλώσσας και τα
υπερτεμαχιακά (suprasegmentals) στοιχεία, δηλαδή ο τονισμός που αφορά τη λέξη
ή ολόκληρη την πρόταση (word/sentence stress), ο επιτονισμός (intonation), ο ρυθμός (rhythm), και άλλα στοιχεία, όπως π.χ. η διάρκεια (duration), η ένταση
(loudness) και ο τόνος της φωνής (pitch).
2. Μέθοδοι διδασκαλίας και προφορά
Η διδασκαλία της προφοράς αντιμετωπίστηκε με πολλούς και διαφορετικούς τρόπους από τις διάφορες γλωσσοδιδακτικές μεθόδους που επικρατούσαν κατά καιρούς. Παρακάτω, αναφέρονται μερικές από τις μεθόδους που έδωσαν σημασία στη
διδασκαλία και την εκμάθηση της προφοράς, η καθεμιά βέβαια σε διαφορετικό
βαθμό (Celce-Murcia et al. 22010, 2-12):


Άμεση μέθοδος (Direct method) – τέλη 19ου αι.

Στην Άμεση μέθοδο η διδασκαλία της προφοράς γίνεται μέσω της διαίσθησης και
της μίμησης. Ο διδάσκων ή/και μια ηχογράφηση λειτουργούν ως μοντέλο προφοράς και οι μαθητές προσπαθούν να προσεγγίσουν αυτή την προφορά μέσω της μίμησης και της επανάληψης.


Προφορικοακουστική μέθοδος (Audiolingualism) – δεκαετίες 1940 και 1950

Στην Προφορικο-ακουστική μέθοδο η προφορά είναι ιδιαίτερα σημαντική και διδάσκεται από την αρχή. Όπως και στην Άμεση μέθοδο, ο διδάσκων ή/και μια ηχογράφηση λειτουργεί ως μοντέλο προφοράς και οι μαθητές μιμούνται ή επαναλαμβάνουν λέξεις ή φράσεις. Χρησιμοποιούνται το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο1 για μεταγραφή, αρθρωτικά διαγράμματα που δείχνουν την άρθρωση των ήχων και ασκήσεις με ελάχιστα ζευγάρια2 σε παραδειγματικό και συνταγματικό άξονα. Το ενδιαφέρον εστιάζεται τόσο στην αντίληψη όσο και στην παραγωγή, ενώ δίνεται έμφαση
στη σωστή και ακριβή προφορά.

1

Το ΔΦΑ είναι σύστημα φωνητικής μεταγραφής που δημιουργήθηκε από τους γλωσσολόγους για να
αναπαριστά διακριτά, με ακρίβεια και λεπτομέρεια καθέναν από τη μεγάλη ποικιλία ήχων που χρησιμοποιούνται από τις ομιλούμενες ανθρώπινες γλώσσες.
2
Λέξεις οι οποίες διαφέρουν σε έναν μόνο ήχο στην ίδια θέση, π.χ. Θάσος ̶ Τάσος.
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Σιωπηλή μέθοδος (Silent way) – 1972, 1976

Στη Σιωπηλή μέθοδο δίνεται έμφαση στη σωστή προφορά από την αρχή, τόσο σε
μεμονωμένους ήχους, όσο και σε προσωδιακά στοιχεία. Σε αντίθεση με την Προφορικοακουστική μέθοδο, απουσιάζουν τα φωνητικά στοιχεία (Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο κ.ά.) από το μάθημα. Ο διδάσκων προσπαθεί να μιλάει όσο το δυνατόν λιγότερο χρησιμοποιώντας κινήσεις για να πει αυτό που θέλει στους μαθητές. Με
χτυπήματα των χεριών ή του χάρακα μπορεί να δείξει κάποια ρυθμικά σχήματα ή με
τα δάκτυλα να δείξει τον αριθμό των συλλαβών. Παράλληλα, οι διδάσκοντες της
Σιωπηλής μεθόδου χρησιμοποιούν διάφορα εργαλεία στη διδασκαλία της προφοράς, όπως π.χ. τον πίνακα χρωμάτων-ήχων, στον οποίο κάθε ήχος της γλώσσαςστόχου αναπαριστάται με ένα συγκεκριμένο χρώμα, και τις χρωματιστές ράβδους
διαφορετικού μήκους, οι οποίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για να δείξουν
τον τόνο της λέξης, επιτονικά σχήματα κ.ά.


Επικοινωνιακή μέθοδος – τέλη δεκαετίας 1970

Στην Επικοινωνιακή μέθοδο στόχος είναι η καταληπτή προφορά και η επιτυχής επικοινωνία. Από τα μέσα μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1970 δίνεται έμφαση στα
υπερτεμαχιακά στοιχεία, καθώς η διδασκαλία των τεμαχιακών στοιχείων θεωρείται
ασυμβίβαστη με τις αρχές τις μεθόδου.
Σήμερα, αναγνωρίζεται ότι τόσο τα τεμαχιακά όσο και τα υπερτεμαχιακά στοιχεία που έχουν υψηλό λειτουργικό φορτίο, που παίζουν δηλαδή καθοριστικότερο
ρόλο στην επικοινωνία, πρέπει να διδάσκονται για να αποφεύγονται προβλήματα
στην παραγωγή και την κατανόηση προφορικού λόγου. Εντούτοις, στην επικοινωνιακή μέθοδο, υπάρχει έλλειψη σαφών στρατηγικών στη διδασκαλία της προφοράς.
3. Τεχνικές για τη διδασκαλία της προφοράς
Η προφορά δεν αποκτάται ή βελτιώνεται με τυχαίο τρόπο, αλλά πρέπει να εφαρμόζονται από τον διδάσκοντα εξειδικευμένες τεχνικές διδασκαλίας της (Pardo 2004
κ.ά.). Οι τεχνικές αυτές θα πρέπει να επικεντρώνονται τόσο στην αντίληψη όσο και
παραγωγή τεμαχιακών και υπερτεμαχιακών στοιχείων της γλώσσας-στόχου.
Μερικές από τις πιο γνωστές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν και χρησιμοποιούνται στη διδασκαλία της προφοράς είναι:
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Ακούω και επαναλαμβάνω / μιμούμαι
Φωνητική εξάσκηση (αρθρωτικά διαγράμματα, αρθρωτικές περιγραφές,
φωνητικό αλφάβητο)
Ελάχιστα ζευγάρια, π.χ. θέμα – δέμα
Ελάχιστα ζευγάρια σε περιβάλλον
πρότασης
Οπτικά βοηθήματα, π.χ. καθρέφτες,
χρώματα





Γλωσσοδέτες
Ασκήσεις εξελικτικής προφοράς
Ανάγνωση φωναχτά, π.χ. ομιλίες,
θεατρικά έργα
 Μαγνητοφώνηση – βιντεοσκόπηση,
π.χ. ελεύθερων συζητήσεων, δραματοποιήσεων
 Τραγούδια
 Παιχνίδια
κ.ά.

4. Η διδασκαλία της προφοράς της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
Για τη νέα ελληνική γλώσσα δεν παρατηρείται συστηματική διδασκαλία της προφοράς στα υπάρχοντα εγχειρίδια της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας (Nicolaidis
et al. 2009). Επιπλέον, σε αντίθεση με άλλες γλώσσες, απουσιάζει από τη βιβλιογραφία ένα βιβλίο που να εξειδικεύεται στη διδασκαλία της προφοράς.
Παρ’ όλα αυτά, πρόσφατα άρχισαν να γίνονται κάποια πρώτα σημαντικά βήματα προς μια πιο συστηματική διδασκαλία της προφοράς της ελληνικής γλώσσας,
όπως για παράδειγμα τα μαθήματα προφοράς που προσφέρονται από το 2011
στους σπουδαστές των ετήσιων τμημάτων του Σχολείου Νέας Ελληνικής Γλώσσας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και το υπό προετοιμασία εγχειρίδιο διδασκαλίας της προφοράς που ετοιμάζεται από τους Nicolaidis et al. (2009).
4.1. Καθορισμός στόχων
Για τον καθορισμό των στόχων ενός προγράμματος διδασκαλίας της προφοράς και
για τον σχεδιασμό κατάλληλων δραστηριοτήτων είναι απαραίτητο να προσδιοριστούν οι ανάγκες του μαθητικού κοινού και να τεθούν ρεαλιστικοί στόχοι. Γι’ αυτό
είναι χρήσιμο να αξιολογηθεί στην αρχή των μαθημάτων τόσο η αντιληπτική όσο
και η παραγωγική ικανότητα των μαθητών. Η παραγωγή λόγου των μαθητών καλό
είναι να ηχογραφείται ή να βιντεοσκοπείται για περαιτέρω ανάλυση.
Ένα χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσε να διευκολύνει τον διδάσκοντα στον
καθορισμό των ατομικών αναγκών των μαθητών του είναι ο πίνακας λαθών που
δημιουργήθηκε από τους Nicolaidis et al. (2011), στον οποίο αναλύονται με λεπτο62
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μέρεια το συμφωνικό και φωνηεντικό σύστημα 11 γλωσσών και συγκρίνονται με το
σύστημα της νέας ελληνικής. Η επιλογή των συγκεκριμένων γλωσσών βασίστηκε στο
γεγονός ότι ομιλούνται από ένα μεγάλο αριθμό μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ο πίνακας παρουσιάζει τις συνήθεις δυσκολίες προφοράς (βλ.
Kelly 2000 για την αγγλική) τις οποίες αναμένεται να συναντήσουν οι μαθητές της
νέας ελληνικής με τα συγκεκριμένα γλωσσικά υπόβαθρα.

Ήχος




Προφέρεται ως:
[g], [gi], [gj] [gemi], [giemi], [gjemi] αντί για [emi] (γκέμι)

γαλλ.

γερμ.





[sima] αντί για [θima] (θύμα)
[tima] αντί για [ima] (θύμα)
[faros] αντί για [θaros] (θάρρος)
[ilios] [iljos] αντί για [ios] (ήλιος)















Παράγεται διαφορετικά (π.χ. λιγότερο ουρανικοποιημένα ή ακολουθία με [ι], [j])

[s]
[t]
[f]
[li], [lj]


ΣiΦ
(εκτός
ουρανικά)

ΣiΦ, ΣjΦ

Παράγεται διαφορετικά (π.χ. ακολουθία με [ι], [j])
Επιρροή από ορθογραφία για ορισμένες γλώσσες

[peia], [peja] αντί για [pea]
[spitia], [spitja] αντί για [spita]
[piato] [pjato] αντί για [pato]

Παράγονται διαφορετικά (π.χ. ακολουθία με [ι], [j] αντί για [], []

Σχήμα 1. Μέρος από τον Πίνακα δυσκολιών προφοράς: Σύμφωνα (Nicolaidis et al.
2011)
4.2. Δραστηριότητες
Όσον αφορά τις δραστηριότητες που θα χρησιμοποιήσει ο διδάσκων για τη διδασκαλία της προφοράς ωφέλιμο είναι να δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές για
εξάσκηση στην αντίληψη και στην παραγωγή τόσο των τεμαχιακών όσο και των υπερτεμαχιακών στοιχείων της νέας ελληνικής. Επιπλέον, σημαντικό είναι να γίνεται
η σύνδεση της προφοράς με τη γραφή καθώς και με δραστηριότητες κατανόησης
και παραγωγής προφορικού λόγου.
Έρευνες δείχνουν ότι η διδασκαλία της προφοράς μέσα σ’ ένα επικοινωνιακό
πλαίσιο, όπως αυτό που προτείνουν οι Murcia et al. (1996), αυξάνει τα επίπεδα καταληπτότητας των σπουδαστών. Σύμφωνα με τους Murcia et al., είναι προτιμότερη
η προοδευτική μετάβαση του μαθητή από ελεγχόμενες σε πιο ελεύθερες δραστηριότητες επικοινωνιακού περιεχομένου (Nicolaidis et al. 2009), παρά η ενασχόληση
μόνο με ελεγχόμενες δραστηριότητες. Έτσι, οι μαθητές θα έχουν την ευκαιρία να
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καταπιαστούν με μια ποικιλία δραστηριοτήτων διαφορετικού τύπου όπως οι ακουστικές, οι ελεγχόμενες, οι καθοδηγούμενες και οι επικοινωνιακές δραστηριότητες.
Παρακάτω, παρουσιάζονται ενδεικτικά κάποιες απ’ αυτές.
1) Ακουστική δραστηριότητα
Δραστηριότητα ακουστικής διάκρισης με ελάχιστα ζευγάρια
Στόχος: //
α. Άκουσε προσεκτικά τα παρακάτω ζευγάρια λέξεων και σύγκρινε.
β. Τώρα σημείωσε με () τη λέξη που ακούς από κάθε ζευγάρι.
ομάδα 1

Α
1.
2.
3.

/θ/

/s/

πείθω πίσω
θύμα σήμα
Άθως άσος

ομάδα 2

Β

Α
1.
2.
3.

/θ/

/t/

βάθος βάτος
Θάσος Τάσος
ποθώ ποτό

Β

(Nicolaidis et al. 2011)

2) Ακουστική δραστηριότητα
Δραστηριότητα ακουστικής διάκρισης με ελάχιστα ζευγάρια σε περιβάλλον πρότασης
Στόχος: //
Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη λέξη που ακούς κάθε φορά.
1. Το …………… ήταν αδύναμο.

α) θύμα

β) σήμα

2. Το πασχαλινό τσουρέκι είναι …………… .

α) έθιμο

β) έτοιμο

3. Ο ελέφαντας είναι …………… .

α) θηλυκός

β) φιλικός
(Nicolaidis et al. 2011)
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3) Ακουστική δραστηριότητα
Δραστηριότητα αναγνώρισης
Στόχος: Τόνος, συλλαβές
Ταξινόμησε τις λέξεις που ακούς ανάλογα με τον τόνο τους. Βάλε ένα ()
στη σωστή στήλη.
Παράδειγμα: άλογο     / γραβάτα     / εξοχή    


0
1
2
3
4
5
6



 







(Λέξεις που ακούει ο μαθητής: 0. μουσική (παράδειγμα), 1. βούτυρο, 2. γαλλικά, 3.
παγωτό, 4. μολύβι, 5. σήμερα, 6. καρέκλα)
4) Καθοδηγούμενη δραστηριότητα
Δραστηριότητα με κενό πληροφορίας
Στόχος: //, επιτονισμός
Τι θα κάνουν αύριο το πρωί και το βράδυ; Ρώτησε το συμμαθητή σου για
να συμπληρώσεις τον πίνακά σου.
Παράδειγμα: Μαθητής Α: ̶ Τι θα κάνει η θεία Αθηνά το βράδυ;
Μαθητής Β: ̶ Θα πάει στο θέατρο.
Μαθητής
Α
Θεία Αθηνά
Θωμάς
Θάνος
Θεανώ

Πρωί

Βράδυ

θα πάει στη θάλασσα
θα μάθει την ορθογραφία
θα παίξει κιθάρα
θα πάει στον ορθοπεδικό
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Μαθητής
Β
Θεία Αθηνά
Θωμάς
Θάνος
Θεανώ

Πρωί

Βράδυ
θα πάει στο θέατρο

θα καθαρίσει το θρανίο του
θα πάει στον οφθαλμίατρο
θα πάει στη θεία της
(Παραλλαγή άσκησης από Nicolaidis et al. 2009)

Εκτός από τις παραπάνω δραστηριότητες ο διδάσκων μπορεί να χρησιμοποιήσει
κι άλλου τύπου δραστηριότητες, σύμφωνα και με το μοντέλο που προτείνει η CelceMurcia et al. (22010), όπως είναι οι ελεγχόμενες δραστηριότητες. Οι ελεγχόμενες
δραστηριότητες εισάγονται αφού οι μαθητές κατακτήσουν ένα κάποιο επίπεδο άνεσης με ένα ορισμένο στοιχείο προφοράς που είναι ο στόχος, και βρίσκονται ένα
στάδιο πριν από τις καθοδηγούμενες. Σ’ αυτές τις δραστηριότητες συγκαταλέγονται
η επανάληψη και η ανάγνωση φωναχτά ελάχιστων ζευγαριών σε επίπεδο λέξης και
πρότασης, σύντομων διαλόγων, γλωσσοδέτες, μικρά τραγούδια και ποιήματα κ.ά.
Στόχος τους είναι η ακριβής παραγωγή στοιχείων προφοράς.
Σημαντικό είναι επίσης να χρησιμοποιούνται δραστηριότητες που να εντάσσονται σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, να είναι ελεύθερες και να απαιτούν διαπραγμάτευση του νοήματος. Αυτού του τύπου οι δραστηριότητες θα πρέπει να είναι σχεδιασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε οι μαθητές να χρησιμοποιούν τα νέα στοιχεία προφοράς που κατέκτησαν μέσα σε αυθεντικές ανταλλαγές πληροφορίας. Σ’ αυτή τη
φάση της εξάσκησης, οι μαθητές πρέπει να δίνουν προσοχή τόσο στη μορφή όσο
και στο περιεχόμενο του μηνύματός τους. Η αφήγηση ιστοριών, τα παιχνίδια ρόλων,
οι συνεντεύξεις, η συζήτηση, η επίλυση προβλήματος είναι μερικά παραδείγματα
επικοινωνιακών δραστηριοτήτων.
Τέλος, οι δραστηριότητες προφοράς μπορεί να έχουν και παιγνιώδη μορφή και
παράλληλα να προσαρμοστούν στο επίπεδο γλωσσομάθειας των μαθητών. Μερικά
παιχνίδια που μπορεί να χρησιμοποιηθούν από τον διδάσκοντα είναι για παράδειγμα το Μπίγκο με ελάχιστα ζευγάρια, για την εξάσκηση των μαθητών στη διάκριση
δύο ήχων, η Κρεμάλα για την εκμάθηση του αλφαβήτου, το παιχνίδι με κάρτες για
εξάσκηση σε μεμονωμένους ήχους ή/και και την ευχέρεια (fluency) κ.ά.
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Ηλεκτρονική μάθηση στην ελληνική διασπορά Παιδαγωγικός Σχεδιασμός
Άννα Χατζηπαναγιωτίδη
Επίκουρη Καθηγήτρια
Σχολή Επιστημών της Αγωγής
Πανεπιστήμιο Frederick Κύπρου
Στην σύγχρονη εποχή οι αλλαγές οι οποίες έχουν συντελεστεί μας οδήγησαν:
Από την ενσύρματη στην ασύρματη επικοινωνία
Από την τηλεφωνική επικοινωνία στην μόνιμη και άμεση συνεχή (online)
επικοινωνία
Από τους υπολογιστές στους προσωπικούς υπολογιστές και στα πολυμέσα και
διαδίκτυο
Από τις χαμηλές ταχύτητες στις υψηλές ταχύτητες μετάδοσης πληροφοριών
Από τη στενή στην ευρεία Διάδοση του Διαδικτύου
Από τη κειμενοκεντρική τάση της παρουσίασης της πληροφορίας στην
οπτικοακουστική
Από τα γλωσσικά εργαστήρια στα Διαδικτυακά περιβάλλοντα
Από την έμφαση στη φόρμα και στο «προϊόν» στην έμφαση στο νόημα και
στις διαδικασίες
Το σχολείο από την απομόνωση έχει πια ενσωματωθεί στην κοινωνία και ο δάσκαλος
από απλός φορέας της γνώσης έχει μετατραπεί σε παράγοντα που εμψυχώνει,
διευκολύνει και παροτρύνει τους μαθητές του στη μάθηση.
Το μαθησιακό περιβάλλον είναι αυθεντικό και όχι προκατασκευασμένο ενώ έχουμε
εισέλθει πια στην εποχή του πολυγραμματισμού.
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Οι απαιτήσεις της νέας εποχής παραπέμπουν στην επικοινωνία με Email, skype,
real-time chat και στις πολυμεσικές εφαρμογές , ιστοσελίδες, Learning by
designing.
Οι νέοι γραμματισμοί απαιτούν νέες δεξιότητες και προϋποθέτουν τη
συγγραφή/δημιουργία/παραγωγή ενός κειμένου μέσα από τη συγγραφή ενός
υπερκειμένου.
Το νέο πλαίσιο εργασίας για το E-learning περιέχει:
•

Παιδαγωγικό Σχεδιασμό Σχεδίαση διεπαφής

•

Αξιολόγηση

•

Διαχείριση

•

Υποστηρικτικές πηγές

•

Ηθική και θεσμική Διάσταση
Ο Παιδαγωγικός Σχεδιασμός ασχολείται με τη Διδασκαλία και τη μάθηση.
Διδασκαλία

Μάθηση

Μάθηση

Δυναμική αλληλεπίδραση με το
περιβάλλον

Γνώση

Δομείται (προϋπάρχουσα γνώση) και
είναι κοινωνικο-πολιτιστικά
προσδιορισμένη

Ρόλος εκπαιδευτικού

Δεν είναι απλός φορέας της γνώσης
αλλά εμψυχωτής και συν-δημιουργός
της

Ρόλοι μαθητών

Δομούν και κατασκευάζουν το νόημα

Ρόλος διαδικτυακού περιβάλλοντος

Κοινωνικές και διαδικαστικές
διευκολύνσεις
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Ρόλος της αξιολόγησης

Μέρος της μαθησιακής
δραστηριότητας

Η σχεδίαση διεπαφής περιλαμβάνει:
1.

Ανάλυση περιεχομένου

2.

Ανάλυση ακροατηρίου

3.

Ανάλυση των στόχων

4.

Ανάλυση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των (ΤΠΕ)

5.

Σχεδίαση της προσέγγισης

6.

Οργάνωση

7.

Μέθοδοι και στρατηγικές

8.

Σχεδίαση σελίδων

9.

Σχεδίαση περιεχομένου

10.

Πλοήγηση

11.

Προσβασιμότητα

12.

Έλεγχος ευχρηστίας
Τα επιπλέον κριτήρια για τις δραστηριότητες- ασκήσεις που χρησιμοποιούνται
μπορεί να είναι:

1.

Η θεματική ενότητα (ΘΕ)

2.

Το επίπεδο δυσκολίας (ΕΔ)

3.

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις (ΠΓ)

4.

Οι μαθησιακοί – διδακτικοί στόχοι (ΔΣ)

5.

Το είδος της άσκησης (ΕΑ)

6.

Γνωστικός τομέας (ΓΤ)

Οι δραστηριότητες περιέχουν :
δοκιμασίες πολλαπλών επιλογών
δοκιμασίες αντιστοίχισης
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δοκιμασίες συμπλήρωσης
δοκιμασίες συμπλήρωσης από επιλογή
δοκιμασίες σωστού- λάθους
ανοικτές δοκιμασίες
Στην ηθική διάσταση περιλαμβάνονται:
Κοινωνική και πολιτική επίδραση
Πολιτισμική διασπορά
Προκαταλήψεις
Γεωγραφική διασπορά
Κανόνες συμπεριφοράς
Ιδιωτικότητα
Λογοκλοπή
Πνευματικά δικαιώματα
Σχετικά με το ακροατήριο ( μαθητές) μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
Ερευνητικά δεδομένα για την εκπαίδευση των μαθητών στη διασπορά καταδεικνύουν πως οι
μαθητές αυτοί αποτελούν μια ανομοιογενή ομάδα
Κοινά χαρακτηριστικά των μαθητών της ανομοιογενούς ομάδας:
Ζουν σε διαφορετικά πολιτισμικά περιβάλλοντα.
Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη σχέση τους με την ελληνική γλώσσα.
Διαφέρουν μεταξύ τους ως προς τη σχέση τους με τον ελληνικό πολιτισμό.
Οι μαθητές παρουσιάζουν ελλιπείς γλωσσικές γνώσεις και δεξιότητες όσον
αφορά τη χρήση και κατανόηση της ελληνικής γλώσσας.
Σχετικά με την ανάλυση των στόχων του προγράμματος του ΕΔΙΑΜΜΕ, αναδεικνύεται και
επιδιώκεται:
Η εξατομίκευση και διαφοροποίηση της διδασκαλίας,
Η παροχή άμεσης και ουσιαστικής ανατροφοδότησης τη στιγμή που ο
μαθητής την έχει ανάγκη, κάτι που είναι εξαιρετικά δύσκολο σε συνθήκες
παραδοσιακής διδασκαλίας
Η δημιουργία κατάλληλων προϋποθέσεων στοχασμού και αναστοχασμού
που παρέχουν στους μαθητές τη δυνατότητα να αμφισβητούν, να
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αξιολογούν και να δομούν νέες γνώσεις, δεξιότητες, στάσεις και
συμπεριφορές.
Η δημιουργία των αναγκαίων προϋποθέσεων ενεργητικής εμπλοκής του
μαθητή στο διδακτικό γίγνεσθαι
Η δημιουργία αυθεντικότερων συνθηκών μάθησης της ελληνικής
γλώσσας
Η δυνατότητα προσομοίωσης πραγματικών ή φανταστικών φαινομένων
Η δυναμική και συνεχή αλληλεπίδραση του μαθητή με το περιβάλλον
του, χωρίς να προκαλείται η γνωστική του υπερφόρτωση αλλά
δημιουργώντας συνθήκες ενεργούς εμπλοκής του μαθητή και ανάπτυξης
των δεξιοτήτων κριτικής σκέψης.
Η δημιουργία ποιοτικότερων συνθηκών συνεργατικής μάθησης και
χρήση της γλώσσας, γεγονός που βοηθά τους μαθητές να μαθαίνουν με το
δικό τους προσωπικό ρυθμό και τις δικές τους μαθησιακές ανάγκες.
Η πρόσβαση των μαθητών σε πληροφορίες και περιβάλλοντα, τα οποία δε
θα είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν με άλλο τρόπο.
Η παρουσίαση της πληροφορίες με πολλαπλό τρόπο συνδυάζοντας ήχο,
εικόνα και κείμενο για να γίνει αφενός η σχολική μάθηση πιο
ενδιαφέρουσα, χρήσιμη και διασκεδαστική, αφετέρου η πληροφορία
περισσότερο προσβάσιμη
Η εξατομίκευση και η διαφοροποίηση της διδασκαλίας
Η παροχή ανατροφοδότησης σε σύντομο χρονικό διάστημα
Ο έλεγχος της μαθησιακής διαδικασίας είτε από τον δάσκαλο είτε από το
μαθητή
Η σύνδεση της μαθησιακής δραστηριότητας με τη καθημερινή ζωή
Η σχεδίαση της προσέγγισης περιλαμβάνει τα ακόλουθα στάδια:
Προσδιορισμό των διδακτικών στόχων
Λεπτομερή και ουσιαστική εξακρίβωση και αξιολόγηση των μαθησιακών
αναγκών
Πιλοτική ανάπτυξη
Διαμορφωτική αξιολόγηση
Τελική διαμόρφωση
Διανομή
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Οι μέθοδοι και οι στρατηγικές που ακολουθήθηκαν είναι:
Επικοινωνιακά εργαλεία
Κοινωνιο-Γνωσιακά εργαλεία
Εργαλεία πρακτικής και εξάσκησης
Φροντιστηριακά εργαλεία
Υπερμεσικά εργαλεία
Παιχνίδια
Εγκυκλοπαίδειες
Και η σχεδίαση σελίδων στηρίζεται σε:
α)Πολυμεσική αρχή (multimedia principle) εμπλέκει κατά την παρουσίαση των
πληροφοριών ταυτόχρονα λέξεις και εικόνες (όχι λέξεις ή εικόνες χωριστά),
β) Αρχή της προσαρμοστικότητας ( modality principle) εμπλέκει κατά την
παρουσίαση αφήγηση και γραφικά (όχι κείμενο και γραφικά),
γ) Αρχή του πλεονασμού (redundancy principle) εμπλέκει μόνο αφήγηση και
γραφικά (όχι αφήγηση, γραφικά και κείμενο),
δ) Αρχή της συνοχής (coherence principle) απαλλάσσει από περιττές λεκτικές
και οπτικές πληροφορίες,
ε) Αρχή των διαδικαστικών διευκολύνσεων (procedural facilitations) παρέχει
τις κατάλληλες νύξεις οι οποίες κατευθύνουν την προσοχή του μαθητή στην
ουσιαστικότερη επεξεργασία του παρουσιαζόμενου θέματος,
στ) Αρχή της συνάφειας ή της εγγύτητας (contiguity principle) παρουσιάζει
ταυτόχρονα χρονικά και χωρικά τις οπτικές και λεκτικές πληροφορίες,
ζ) Αρχή της κατάτμησης (segmentation principle) κάνει σύντομη παρουσίαση των
πληροφοριών και δίνει το έλεγχο στον μαθητή,
η) Αρχή της γνωσιακής μαθητείας (cognitive apprenticeship) στοχεύει στη
μαθησιακή αυτονομία του μαθητή μέσω της ανάπτυξης των μεταγνωσιακών
δεξιοτήτων και γνώσεων,
θ) Αρχή της θετικής αλληλεξάρτησης (positive interdependence) ενισχύει τις
δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ των μαθητών και των μαθητών με τον
εκπαιδευτικό και
ι) Αρχή της χρησιμότητας- αξιοποίησης (usefulness) παρέχει δυνατότητες
εφαρμογής της νέας γνώσης σε νέες προβληματικές καταστάσεις.
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Για τις μικρές ηλικίες το υλικό που χρησιμοποιήθηκε ως βάση και προσαρμόστηκε είναι το
υλικό της σειράς « Μαργαρίτα».
Για το επίπεδο Α1 σχεδιάστηκαν 18 ενότητες ( από τα βιβλία Μαργαρίτα 1 και Μαργαρίτα 2),
για το επίπεδο Α2 9 ενότητες ( από το Μαργαρίτα 3 και 4).
Το υλικό αναπτύσσεται σπειροειδώς με δείκτες δυσκολίας 1,2 και 3 και περιλαμβάνει όπως
προαναφέρθηκε τη δυνατότητα άσκησης των 3 δεξιοτήτων: Κατανόησης προφορικού λόγου,
κατανόησης γραπτού λόγου και παραγωγής γραπτού λόγου.
Πιο συγκεκριμένα:
Στο υλικό κάθε ενότητας περιλαμβάνονται:
i.

Διδακτικοί στόχοι,

ii.

Λεξιλόγιο, με τις νέες λέξεις της ενότητας,

iii.

Δείτε κι αυτό… (Εξωλεκτικά/Μεταγλωσσικά/Πολιτιστικά Στοχεία), όπου
μπορεί να παρουσιαστεί υλικό σε διάφορες μορφές (βίντεο, ηχητικά αρχεία,
φωτογραφίες, ιστοχώροι, κλπ.) σχετικό με το περιεχόμενο της ενότητας. Το
υλικό είναι πρωτότυπο ή να διατίθεται μέσω υπερσυνδέσμου σε άλλο
ιστοχώρο .

iv.

Δραστηριότητες αναπτυγμένες σε τρία (3) επίπεδα δυσκολίας που το κάθε
ένα περιλαμβάνει τις ακόλουθες υποενότητες:
1. Κείμενο
2. Κατανοώ (1-3 δραστηριότητες)
3. Διαβάζω (1-3 δραστηριότητες)
4. Ακούω (1-3 δραστηριότητες)
5. Γράφω (1-2 δραστηριότητες)
6. Μιλάω (1-2 δραστηριότητες)
7. Γραμματική (1-3 δραστηριότητες)
1. Κείμενο

Τα κείμενα ήταν σε μεγάλο βαθμό βασισμένα στα ήδη υπάρχοντα των Μ3 & Μ4. Οι
αλλαγές ήταν λίγες και αφορούσαν κυρίως επικαιροποιήσεις και μικροπροσαρμογές
ώστε να ενταχθούν ομαλά στις διαδικτυακές ενότητες.
Η πρόταση προς τους σχεδιαστές του γραφικού περιβάλλοντος ήταν οι διάλογοι να
εμφανίζονται σε μορφή κόμικ και να δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να ακούν
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τις φράσεις των διαλόγων ξεχωριστά από το σύνολο του διαλόγου. Έτσι, θα μπορούν
να εστιάσουν καλύτερα στη φράση που τους δυσκολεύει περισσότερο.
2. Κατανοώ (1-3 δραστηριότητες)
Δραστηριότητες για την αξιολόγηση της κατανόησης του κειμένου. Έγινε
προσπάθεια ώστε οι δραστηριότητες να ενεργοποιούν την κριτική σκέψη (ανάλυση –
σύνθεση) και να μην απαιτούν απλώς αναπαραγωγή ενός μέρους του κειμένου.
3. Διαβάζω (1-3 δραστηριότητες)
Στις δραστηριότητες δόθηκε έμφαση στην εξάσκηση της αναγνωστικής ικανότητας
και στην εμπέδωση του νέου λεξιλογίου κάθε ενότητας.
4. Ακούω (1-3 δραστηριότητες)
Στις δραστηριότητες έγινε προσπάθεια ώστε η έμφαση να δίνεται στην κατανόηση
ολοκληρωμένων φράσεων και όχι μεμονωμένων λέξεων.
5. Γράφω (1-2 δραστηριότητες)
Οι δραστηριότητες είναι κυρίως ανοιχτού τύπου εργασίες που δίνουν τη δυνατότητα
ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικότητας. Κάποιες από τις δραστηριότητες, λόγω
της δυσκολίας τους, προϋποθέτουν τη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό ή εργασία σε
ομάδες μαθητών διαφορετικών επιπέδων.
6. Μιλάω (1-2 δραστηριότητες)
Οι δραστηριότητες είναι κυρίως ανοιχτού τύπου εργασίες που δίνουν τη δυνατότητα
ελεύθερης έκφρασης και δημιουργικότητας. Συχνά απαιτούν προφορική επικοινωνία
με διάλογο σε ζεύγη ή συνεργασία σε ομάδες.
7. Γραμματική
Στις δραστηριότητες αυτές εστιάζουμε στα γραμματικά φαινόμενα της ενότητας. Τα
φαινόμενα αυτά συναντώνται και στις άλλες δραστηριότητες (Διαβάζω, Ακούω,
Γράφω, Μιλάω) αλλά εδώ παρουσιάζονται πιο συστηματικά. Ανάλογα με τη μέθοδο
που ακολουθεί ο εκπαιδευτικός, οι δραστηριότητες της Γραμματικής θα μπορούσαν
να προηγηθούν των άλλων ως προετοιμασία ή να ακολουθήσουν ως επανάληψη.
Οι υποδείξεις και οι εκφωνήσεις των ασκήσεων και δραστηριοτήτων είναι στα ελληνικά
και αγγλικά ενώ υπάρχει και η δυνατότητα χρήσης λεξικού.
Η πλατφόρμα είναι προσβάσιμη στην ιστοσελίδα του ΕΔΙΑΜΜΕ από όλους ύστερα από
εγγραφή.
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Επιμορφωτική Ημερίδα: «Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας»,
19 Μαΐου 2012, Στοκχόλμη, Σουηδία

Οι εκδόσεις του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών
για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας
Παναγιώτης Ανδρέου
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]
panandre@lit.auth.gr

Το έμπρακτο ενδιαφέρον του Ιδρύματος Μ. Τριανταφυλλίδη του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας ξεκινάει από πολύ παλιά, συγκεκριμένα από το 1970, όταν για πρώτη φορά σε ελληνικό πανεπιστήμιο λειτούργησε Σχολείο για την διδασκαλία της νέας ελληνικής σε ξενόγλωσσους φοιτητές.
Ήδη τη χρονιά αυτή 14 δασκάλες του Σχολείου άρχισαν να συγγράφουν και το 1973 κυκλοφορεί από το Ινστιτούτο το πρωτοποριακό για
την εποχή του βιβλίο Τα νέα ελληνικά για ξένους,
ένα εγχειρίδιο από το οποίο έμαθαν νέα ελληνικά
δεκάδες χιλιάδες ξένοι και ομογενείς. Η αποτελεσματικότητά του αντικατοπτρίζεται στην εκδοτική
του επιτυχία, την οποία φανερώνει το γεγονός ότι
σήμερα κυκλοφορεί η 25η ανατύπωσή του, με το
περιεχόμενό του βιβλίου να έχει ανανεωθεί ριζικά
4 φορές, σε ισάριθμες εκδόσεις. Απευθύνεται σε
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1

ενήλικους σπουδαστές και φιλοδοξεί να καλύψει τα επίπεδα ελληνομάθειας των αρχαρίων και των μέσων (σημερινά αντίστοιχα Α1, Α2, Β1
και μέρος του Β2). Τα 38 μαθήματα στα οποία διαιρείται η ύλη του βιβλίου περιλαμβάνουν κείμενα, πίνακες γραμματικών και συντακτικών
φαινομένων, ασκήσεις, και επιμέρους λεξιλόγια ιδιωτισμών και εκφράσεων. Το βιβλίο συμπληρώνεται με πλήρες λεξιλόγιο μεταφρασμένο
στα αγγλικά και στα ρωσικά.
Αρκετά χρόνια μετά, το 2009, κυκλοφόρησε από
το Ινστιτούτο το Βιβλίο ασκήσεων του προηγούμενου βιβλίου, σε μια ριζικά αναμορφωμένη επανέκδοση ενός εγχειριδίου που είχε συνταχθεί από
τις ίδιες δασκάλες του Σχολείου Νέας Ελληνικής
Γλώσσας του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Αν και
σχεδιάστηκε ως συμπλήρωμα του βιβλίου Τα νέα
ελληνικά για ξένους, κάλλιστα λειτουργεί και αυτόνομα, αποτελώντας
πολύτιμο βοηθητικό και υποστηρικτικό σύγγραμμα για τους αρχάριους
και μέσους σπουδαστές της νέας ελληνικής (σημερινά επίπεδα Α1, Α2,
Β1, Β2). Στόχος του είναι να εξασκήσει τον σπουδαστή σε μορφολογικά
και συντακτικά φαινόμενα της ελληνικής και να βοηθήσει στην εμπέδωση του λεξιλογίου. Περιέχει ασκήσεις διάφορων τύπων (συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, επιλογής σωστού ή λάθους, μετασχηματισμού, σταυρόλεξα κ.ά.), ενώ κάθε μάθημα τελειώνει με ασκήσεις για
την κατανόηση προφορικού λόγου (μέσα από το CD που συνοδεύει το
βιβλίο), την κατανόηση γραπτού λόγου και την παραγωγή γραπτού και
προφορικού λόγου (καθοδηγούμενου ή ελεύθερου). Στο τέλος του βιβλίου υπάρχουν οι λύσεις των ασκήσεων.
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Τη δεκαετία του 1990 σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Ινστιτούτο η έκδοση μιας σειράς εγχειριδίων με τίτλο «Τα
ελληνικά ως δεύτερη γλώσσα», τα οποία καλύπτουν
τα τρία βασικά επίπεδα ελληνομάθειας, αρχαρίων,
μέσων και προχωρημένων. Το πρώτο βιβλίο της σειράς με συγγραφέα την Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, δασκάλα τότε του Σχολείου Νέας Ελληνικής, τιτλοφορείται Τα ελληνικά για ξενόγλωσσα παιδιά 8-12 χρόνων. Προορίζεται για το σημερινό Α1 επίπεδο και η
εικονογράφησή του το κάνει ιδιαίτερα φιλικό για την
ηλικία στην οποία αναφέρεται. Σε κάθε ένα από τα
10 μαθήματά του, εκτός από το κείμενο, υπάρχει πίνακας των γραμματικών και συντακτικών φαινομένων που αναφέρονται σε αυτό, ενώ στο τέλος του
βιβλίου παρατίθεται πλήρες λεξιλόγιο μεταφρασμένο στα αγγλικά, τα γερμανικά και τα ρωσικά.
Συνοδεύεται από βιβλίο δασκάλου, γραμμένο από
τη συγγραφέα και τον Απόστολο Τσακαλίδη. Σκοπός του είναι να εξηγήσει στον δάσκαλο τη φιλοσοφία του προγράμματος και να υποδείξει
τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να δουλέψει, προτείνοντας ωστόσο εναλλακτικές δυνατότητες και ενθαρρύνοντας την ανάληψη πρωτοβουλιών από μέρους του.
Το δεύτερο βιβλίο της σειράς είναι γραμμένο από τη Φανή Βαλσαμάκη και την Άννα Χατζηπαναγιωτίδη, παλαιές δασκάλες του Σχολείου Νέας Ελληνικής, και έχει τίτλο
ΑΒΓ, Β΄ κύκλος. Απευθύνεται σε σπουδαστές των
επιπέδων Β1 και Β2, δηλαδή σε άτομα που έχουν
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στοιχειώδη γνώση της ελληνικής και θέλουν να ολοκληρώσουν και να
συστηματοποιήσουν τις γνώσεις που απέκτησαν από τον πρώτο κύκλο
μαθημάτων. Καθεμιά από τις 20 ενότητες του βιβλίου αποτελείται από
κείμενο, γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα, καθώς και γραμματικές
και λεξιλογικές ασκήσεις, που σκοπό έχουν να βοηθήσουν τον σπουδαστή να αποκτήσει με ευχάριστο τρόπο την ικανότητα αναπαραγωγής
γλωσσικών μοντέλων και ελεύθερης παραγωγής λόγου. Η γραμματική
που συνοδεύει κάθε ενότητα επαναλαμβάνεται σε ειδικές σελίδες στο
τέλος κάθε μαθήματος, έτσι ώστε ο σπουδαστής να ανατρέχει σε αυτές
ανάλογα με τις ανάγκες του. Το βιβλίο συμπληρώνεται με πλήρες λεξιλόγιο μεταφρασμένο στα αγγλικά και στα ρωσικά.
Συνοδεύεται και αυτό από το αντίστοιχο βιβλίο
δασκάλου, γραμμένο από τον Διονύσιο Τάνη, στο
οποίο διατυπώνεται μια πρόταση για τη διδασκαλία κάθε ενότητας, η οποία, βέβαια, δεν φιλοδοξεί να είναι η μοναδική «ερμηνευτική» προσέγγιση. Ο δάσκαλος θα χρειαστεί να κάνει τις αναγκαίες προσαρμογές, ακόμη και αλλαγές, στην
ύλη του βιβλίου, ανάλογα με τους μαθητές στους
οποίους απευθύνεται, και τις ιδιαίτερες συνθήκες κάτω από τις οποίες
πραγματοποιείται κάθε φορά η διδασκαλία.
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Το τρίτο βιβλίο της σειράς τιτλοφορείται Τα ελληνικά για προχωρημένους. Γ΄ κύκλος, και απευθύνεται σε
σπουδαστές με προχωρημένη ελληνομάθεια (σημερινά επίπεδα Β2 και Γ1).
Οι συγγραφείς του είναι επίσης δύο
παλαιές δασκάλες του Σχολείου Νέας Ελληνικής, η Ευαγγελία Παναγοπούλου και η Άννα Χατζηπαναγιωτίδη. Στόχος του είναι η ανάπτυξη της
ικανότητας για κατανόηση και χρήση σύνθετου και ποικίλου προφορικού και γραπτού νεοελληνικού λόγου, όπως αυτός εμφανίζεται στην
καθημερινή ζωή, στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αλλά και στην επιστημονική και λογοτεχνική παραγωγή. Καθεμιά από τις 12 ενότητες στις
οποίες διαιρείται το βιβλίο αποτελείται από οκτώ μέρη: (1) Προκαταρκτική συζήτηση, (2) Εκφράσεις-παροιμίες-αινίγματα, (3) Κείμενα, (4) Λεξιλογικές και πολιτισμικές ασκήσεις, (5) Γραμματικά στοιχεία, (6) Κείμενα για μελέτη, (7) Λεξιλόγιο σχετικό με την ενότητα, και (8) Λύσεις των
ασκήσεων.
Από τις υπόλοιπες εκδόσεις που κυκλοφόρησαν τα τελευταία χρόνια
ξεχωρίζει το Ορίστε, γραμμένο από τη Φανή Βαλσαμάκη και τη Δήμητρα Μανάβη. Απευθύνεται σε αρχάριους ενήλικους σπουδαστές της ελληνικής γλώσσας επιπέδων Α1, Α2. Στόχος του είναι οι σπουδαστές να αποκτήσουν την ικανότητα να ανταποκρίνονται στις βασικές καθημερινές ανάγκες επικοινωνίας,
με έμφαση στον προφορικό λόγο, χωρίς να παραμελείται ο γραπτός. Αποτελείται από 10 ενότητες, στις
οποίες παρουσιάζονται διαφορετικές επικοινωνιακές καταστάσεις (συ80
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στάσεις-γνωριμίες, μετακινήσεις, κοινωνική ζωή, αγορά, διαμονή, ψυχαγωγία, δημόσιες υπηρεσίες, διατροφή, γιορτές, υγεία κτλ.). Η κάθε
ενότητα αναπτύσσεται σε 4 μέρη: στο πρώτο παρουσιάζονται μέσα από
ζωντανούς διαλόγους οι γλωσσικές λειτουργίες που χρειάζεται να ασκήσουν οι σπουδαστές στη συγκεκριμένη ενότητα, στο δεύτερο δίνονται στοιχεία που αφορούν την προφορά και τη γραπτή απόδοση φωνητικών φαινομένων, στο τρίτο δίνονται με πίνακες και παραδείγματα
τα γραμματικά φαινόμενα, και στο τέταρτο υπάρχουν ασκήσεις, δραστηριότητες και αυθεντικό υλικό από διάφορα έντυπα που ο δάσκαλος
μπορεί να χρησιμοποιήσει ανάλογα με τη σύνθεση της τάξης και με τη
διάρκεια του προγράμματος διδασκαλίας.
Όλα τα παραπάνω βιβλία είναι διδακτικά εγχειρίδια που απευθύνονται
σε σπουδαστές συγκεκριμένων επιπέδων ελληνομάθειας.
Εκτός από αυτά, όμως, το Ινστιτούτο έχει εκδώσει βιβλία βοηθητικά,
συμπληρωματικά και υποστηρικτικά της διδασκαλίας. Το πρώτο από αυτά είναι Τα Ελληνικά είναι
ένα… παιχνίδι και απευθύνεται σε σπουδαστές επιπέδων Α1 έως Β2. Περιέχει ασκήσεις διαφόρων
τύπων (συμπλήρωσης κενών, αντιστοίχισης, επιλογής σωστού ή λάθους, μετασχηματισμού κ.ά.),
διάφορες

δραστηριότητες,

παιχνίδια

ρόλων,

γλωσσικά, διδακτικά παιχνίδια και άλλα. Tο υλικό
παρουσιάζεται με ανάλαφρο και ευχάριστο τρόπο και στόχος του είναι
να εξασκήσει τον σπουδαστή στην κατανόηση και παραγωγή γραπτού
και προφορικού λόγου. Το βιβλίο προσεγγίζει όλα τα γλωσσικά στοιχεία
και τις γλωσσικές λειτουργίες μέσα από επικοινωνιακές καταστάσεις
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που αντλούνται από την ελληνική πραγματικότητα και δεν παραλείπει
πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία απαραίτητα για τη βαθύτερη γνώση της γλώσσας. H ύλη αναπτύσσεται από τα απλούστερα και συχνότερα φαινόμενα προς τα πιο σύνθετα, χωρίς οι ασκήσεις να κατατάσσονται σε αυστηρές, στεγανές ενότητες.
Συνοδεύεται και αυτό από βιβλίο δασκάλου, το οποίο περιέχει οδηγίες για τα παιχνίδια καθώς και το απαραίτητο υλικό για τη διεξαγωγή
των ασκήσεων και των άλλων δραστηριοτήτων. Σε
κάθε άσκηση προτάσσεται ένα σχόλιο, στο οποίο
αναφέρονται τα κύρια γλωσσικά, πολιτισμικά και
άλλα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν. Όπου κρίθηκε απαραίτητο, υπάρχουν λύσεις. Στο τέλος
του βιβλίου υπάρχουν θεματικά ευρετήρια των
ασκήσεων, ένα κατά το νοηματικό τους περιεχόμενο και ένα κατά τα γλωσσικά τους στοιχεία, καθώς και το βοηθητικό
υλικό που περιέχει στοιχεία (φωτογραφίες, σκίτσα, ταμπλό) απαραίτητα για ορισμένες ασκήσεις.
Το Διαλέγω και διαβάζω μπορεί και αυτό να επιτελέσει τον ρόλο βιβλίου υποστηρικτικού της διδασκαλίας της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Περιλαμβάνει ποιητικά και πεζά κείμενα που, με τη
χαρούμενη διάθεσή τους, σκοπό έχουν να κινήσουν το ενδιαφέρον των παιδιών, και να τα εξοικειώσουν ευκολότερα και γρηγορότερα με τη
γλώσσα και τη σκέψη πολλών επώνυμων και ανώνυμων Ελλήνων πνευματικών δημιουργών.

82

7

Η Ομήρου Οδύσσεια (για ξενόγλωσσους), της Ρούλας
Καμαριανού-Βασιλείου, απευθύνεται σε όσους μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα και βρίσκονται σε μέσο επίπεδο γλωσσομάθειας (σημερινό Β2).
Στόχος του βιβλίου, εκτός από τη γλωσσική εξάσκηση
και τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, είναι να προσφέρει γνώσεις από τη μυθολογία και τον αρχαίο ελληνικό
κόσμο και πολιτισμό, καθώς επίσης και να κεντρίσει το
ενδιαφέρον των διδασκομένων για μελέτη και άλλων έργων της αρχαίας ελληνικής γραμματείας. Περιέχει τις 24 ραψωδίες της Οδύσσειας του
Ομήρου, δοσμένες περιληπτικά και σε όσο το δυνατόν απλούστερη νεοελληνική γλώσσα. Ως προς τη δομή, ακολουθεί τη σειρά των γεγονότων ανά ραψωδία, όπως στο πρωτότυπο. Πρόκειται, όμως, για μια απλή
αναδιήγηση του περιεχομένου της Οδύσσειας, χωρίς διαλογικά μέρη,
και με εσκεμμένη παράλειψη πολλών στοιχείων για συντομία. Ύστερα
από κάθε ραψωδία ακολουθεί λεξιλόγιο και ασκήσεις κατανόησης και
παραγωγής γραπτού και προφορικού λόγου. Στο τέλος του βιβλίου δίνονται οι λύσεις των ασκήσεων.
Το βιβλίο της Νίνας Κοκκαλίδου-Ναχμία Όταν οι Έλληνες γιορτάζουν
απευθύνεται κυρίως στα Eλληνόπουλα του εξωτερικού που η καθημερινή τους ζωή στη χώρα υποδοχής και η εκπαίδευσή τους τα έχει λίγο
πολύ αποξενώσει από το άκουσμα της γλώσσας
και από τις ελληνικές παραδόσεις. Σκοπός του είναι να βοηθήσει τους γονείς και τους δασκάλους
στην προσπάθειά τους να κρατήσουν ζωντανή τη
σχέση των παιδιών αυτών με την ελληνική γλώσσα
και παράδοση. Η άμεση και θερμή αφήγηση από
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ένα δεκάχρονο κορίτσι, καθώς και η έξυπνη εικονογράφηση κάνουν το
βιβλίο ελκυστικό για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. Συνοδεύεται από αγγλική μετάφραση, η οποία έγινε για να βοηθήσει όσα παιδιά δυσκολεύονται να προσεγγίσουν απευθείας τη γλώσσα του πρωτοτύπου.
Η τρίτη κατηγορία εκδόσεων του Ιδρύματος που σχετίζονται με τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας είναι τα βιβλία
αναφοράς. Στον τομέα αυτό η εκδοτική δραστηριότητα του Ινστιτούτου είναι πραγματικά μοναδική. Αναφέρομαι βεβαίως στην κυκλοφορία μεταφράσεων της Μικρής νεοελληνικής γραμματικής του ίδιου του Μανόλη Τριανταφυλλίδη σε 14
γλώσσες και στην προετοιμασία της σε άλλες 5. Η
συγκομιδή είναι ιδιαίτερα πλούσια: οι μεταφράσεις στην αγγλική, την αλβανική, τη βουλγαρική,
τη γαλλική, τη γερμανική, τη γεωργιανή, την ισπανική, την ιταλική, την
ουκρανική, την πολωνική, τη ρουμανική, τη ρωσική, τη σερβική και την
τουρκική κυκλοφορούν ήδη, η ιαπωνική μετάφραση είναι έτοιμη και
πρόκειται να αναρτηθεί στο διαδίκτυο, ενώ ετοιμάζονται η αραβική, η
καταλανική και η πορτογαλική. Πρόσφατα εκδηλώθηκε ενδιαφέρον από
την Κυβέρνηση της Κροατίας για την προετοιμασία της μετάφρασης
στην κροατική.
Η Μικρή νεοελληνική γραμματική του Μανόλη Τριανταφυλλίδη είναι
βέβαια το εγχειρίδιο στο οποίο έχει βασιστεί η νεοελληνική εκπαίδευση
από το 1976 μέχρι σήμερα, με τις αναγκαίες βέβαια προσαρμογές, όπως είναι, για παράδειγμα, οι ορθογραφικές τροποποιήσεις που καθιερώθηκαν το 1976 καθώς και η χρήση του μονοτονικού, που συντελέ84
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στηκε το 1982. Έχοντας πλέον ο ξενόγλωσσος σπουδαστής ένα έγκυρο
εγχειρίδιο γραμματικής της γλώσσας που μαθαίνει, μπορεί να ανατρέχει σε αυτό όποτε έχει απορίες για ζητήματα φωνητικής, μορφολογίας,
ορθογραφίας, στίξης, σχηματισμού των λέξεων μέσω παραγωγής και
σύνθεσης κτλ.
Εξίσου σημαντικό για τους διδασκόμενους την ελληνική ως δεύτερη/ξένη γλώσσα είναι το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής, καρπός εικοσαετούς και πλέον προσπάθειας του
Ινστιτούτου, που ευοδώθηκε το 1998. Αυτό το χρηστικό ερμηνευτικό, ορθογραφικό, ετυμολογικό λεξικό,
που αποτέλεσε σταθμό στα εκδοτικά πράγματα της
χώρας, περιέχει επίσης συνώνυμα και αντίθετα, και
καινοτομίες, όπως η προφορά κάθε λέξης, που κανένα
άλλο λεξικό δεν περιλαμβάνει. Με την πληθώρα των
παραδειγμάτων του, τη δήλωση των επιπέδων ύφους κάθε λέξης, την
παράθεση και την ερμηνεία χιλιάδων φρασεολογισμών συνιστά ένα
χρησιμότατο εργαλείο, απαραίτητο για τη βιβλιοθήκη κάθε απαιτητικού
σπουδαστή της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας.
Στην πλούσια αυτή εκδοτική παραγωγή, που συνδυάζει την πληρότητα
με την ποιότητα, θα προστεθούν νέες εκδόσεις, με σύγχρονο διδακτικό
υλικό, ακόμη περισσότερο προσαρμοσμένες στα νέα δεδομένα που
προέκυψαν μετά την επίσημη υιοθέτηση και στην Ελλάδα των έξι επιπέδων γλωσσομάθειας του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου Αναφοράς.
Ήδη προετοιμάζεται ένα βιβλίο συμπληρωματικών ασκήσεων για τα επίπεδα Α1 και Α2, βοηθητικό του Ορίστε, και συζητείται η έκδοση ενός
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εξειδικευμένου εγχειριδίου για τη διδασκαλία της προφοράς της νέας
ελληνικής.
Το Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών, παρά την εξαιρετικά δύσκολη
οικονομική συγκυρία που βιώνει το ίδιο και η χώρα μας, θα συνεχίσει
με αδιάλειπτο ενδιαφέρον, με ακόμη μεγαλύτερο μόχθο και με όσες
δυνάμεις μπορεί να διαθέσει, την εθνική προσπάθεια για τη διάδοση,
την εκμάθηση και την καλλιέργεια της ελληνικής γλώσσας στο εξωτερικό, συντελώντας με αυτό τον τρόπο στη προσπάθεια της χώρας μας να
ανορθωθεί δυναμικά, και να ξανακερδίσει, με την απαραίτητη για την
περίσταση εξωστρέφεια, τη θέση που πρέπει να κατέχει στο ευρωπαϊκό
και στο παγκόσμιο στερέωμα του πολιτισμού.
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15.00-15.30
15.30-16.00

Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη)
Οι εκδόσεις του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών για τη
Συζήτηση
διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας

15.30-16.00

Συζήτηση

16.00-16.30
16.00-16.30

ΣυμπεράσματαΚλείσιμο της
ημερίδας του Ιδρύματος
Π.Ανδρέου,
υπ.διδάκτορας,
συνεργάτης
Νεοελληνικών Σπουδών (Ιδρύματος Μανόλη Τριανταφυλλίδη)
Συμπεράσματα- Κλείσιμο της ημερίδας
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Η ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της
Γιώργος Παπαναστασίου
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη]
papana@lit.auth.gr

1. Εισαγωγικά
Η σημερινή ομιλία αφορά την ελληνική γλώσσα στη διαχρονία της, στην
ιστορική της διαδρομή. Μια διαδρομή που διανύουν όλες οι γλώσσες,
μεταβαλλόμενες αργά αργά και ανεπαίσθητα, στο στόμα των υποκειμένων
που τις μιλούν και χτίζοντας έτσι μαζί τους την παγκόσμια ιστορία του
πολιτισμού.
Πρώτα απ’ όλα, όμως, για ποια ακριβώς γλώσσα μιλάμε; Πώς πρέπει να
αντιμετωπίσουμε τη νέα ελληνική και πώς τις παλαιότερες μορφές της, τη
γλώσσα του Ομήρου, του Αισχύλου και του Αριστοτέλη, τη γλώσσα των
Ευαγγελίων, του Ρωμανού του Μελωδού, αυτή του Διγενή Ακρίτα; Και
μιλώντας για την ελληνική των τελευταίων αιώνων, πώς θα
αντιμετωπίσουμε τη γλώσσα του Κάλβου, του Σολωμού, του Παλαμά και
του Εμπειρίκου· αλλά και του σύγχρονου αρθρογράφου σε μια εφημερίδα,
της παρουσιάστριας μιας πρωινής τηλεοπτικής εκπομπής, του συντάκτη
των οδηγιών χρήσης μιας ηλετρικής συσκευής; Φαίνεται, λοιπόν, χρήσιμο
να ορίσουμε πρώτα την ελληνική γλώσσα σε σχέση με τον ευατό της, και
στη συνέχεια να τη δούμε στη σχέση της με τις άλλες γλώσσες, κυρίως με
αυτές με τις οποίες ήρθε σε επαφή.
Τη γλώσσα λοιπόν του Ομήρου, του Αισχύλου του Αριστοτέλη, των
Ευαγγελίων, του Παλαμά, αλλά και της σύγχρονης τηλεπαρουσιάστριας
την ονομάζουμε προφανώς με το ίδιο όνομα, ελληνική, δεν υπάρχει όμως
καμιά αμφιβολία ότι η ελληνική αυτή γλώσσα διαφέρει σε σημαντικό βαθμό
από εποχή σε εποχή, από συγγραφέα σε συγγραφέα, από ομιλητή σε
ομιλητή. Γιατί όμως διαφέρει; Και αυτές οι διαφορές χαρακτηρίζουν μόνο
την ελληνική; Μόνο αυτή άλλαξε μέσα στον χρόνο ή το ίδιο συμβαίνει σε
όλες τις γλώσσες και σε όλους τους λαούς; Και τελικά αυτή η αλλαγή τι
είναι, προνόμιο ή κατάρα;
Θα ξεκινήσουμε με μια θεμελιώδη παραδοχή. Όπως κάθε γλώσσα
συνδέεται με τις υπόλοιπες ως προς το ότι όλες τους αποτελούν εργαλεία
που υπηρετούν την αυτονόητα κοινή αποστολή της ανθρώπινης
επικοινωνίας, έτσι και κάθε γλώσσα διαφοροποιείται από τις άλλες, αλλά
και από τον εαυτό της μέσα στον χρόνο, επειδή εξίσου αυτονόητα υπηρετεί
αυτή την κοινή αποστολή σε διαφορετικό χώρο και χρόνο, σε διαφορετική
ιστορική συγκυρία, ανάλογα με τις επικοινωνιακές ανάγκες που καλείται να
αντιμετωπίσει. Το γλωσσικό φαινόμενο είναι από αυτή την άποψη το πιο
άρρηκτα δεμένο με την ιστορικότητα του ανθρώπου. Και αυτή η ισορροπία
ανάμεσα στην ομοιότητα και στην ιδιαιτερότητα, στο ατομικό και στο
συλλογικό, είναι ένα από τα σημαντικότερα χαρακτηριστικά της γλώσσας
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ως φαινομένου. Η γλωσσική αλλαγή, επομένως, όπως την ονομάζουμε, είναι
η απαραίτητη προϋπόθεση για την προσαρμογή μιας γλώσσας στις
συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες του πολιτισμού ― αλλά και των
ανθρώπων που τη χρησιμοποιούν, οι οποίοι μεταβάλλονται και αυτοί μαζί
του.
2. Η ελληνική γλώσσα μέσα στον χρόνο: μία γλώσσα ή περισσότερες;
Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας: η ελληνική γλώσσα ως γλώσσα μέσα στην
ιστορία. Το ότι υπέστη ριζικές αλλαγές από τη μυκηναϊκή εποχή, οπότε
μαρτυρείται για πρώτη φορά μέχρι σήμερα, είναι μια απλή εμπειρική
διαπίστωση. Αν δεν είχαν συμβεί οι τεράστιες αυτές αλλαγές, θα
μπορούσαμε σήμερα, γνωρίζοντας τα νέα ελληνικά, να κατανοήσουμε τα
αρχαία κείμενα, τα έπη του Ομήρου, τις τραγωδίες του Αισχύλου, τους
διαλόγους του Πλάτωνα, χωρίς να χρειάζεται κόπος και χρόνος για να
μάθουμε την αρχαία γλώσσα. Από την άλλη όμως, μιλούμε για μία ελληνική
γλώσσα, δίνοντάς της ένα όνομα ― ορισμένοι μάλιστα μιλούν για μια
αδιαίρετη και ενιαία ελληνική γλώσσα. Πώς συμβιβάζονται, εάν
συμβιβάζονται, αυτά τα πράγματα;
Στο ερώτημα αν δύο ή περισσότερα γλωσσικά συστήματα πρέπει να
ονομαστούν διαφορετικές γλώσσες ή διαφορετικές εκφάνσεις, τοπικές ή
χρονικές, της ίδιας γλώσσας, μπορούμε να απαντήσουμε με δύο
διαφορετικά κριτήρια. Το πρώτο είναι το γλωσσολογικό, σύμφωνα με το
οποίο δύο γλωσσικά συστήματα είναι εκφάνσεις της ίδιας γλώσσας, αν
επιτρέπουν την αμοιβαία κατανόηση, αν μπορεί δηλαδή ο φυσικός ομιλητής
του ενός να συνεννοηθεί, να επικοινωνήσει με σχετική επάρκεια, με τον
ομιλητή του άλλου. Στη διαδρομή του χρόνου είναι, επομένως, αναμενόμενο
η γλωσσική αλλαγή να αυξάνει συνεχώς τις διαφορές που χωρίζουν τις
παλαιότερες μορφές μιας γλώσσας από τις πιο πρόσφατες, με φυσικό
αποτέλεσμα να μειώνεται συνεχώς η κατανοησιμότητα μεταξύ γλωσσικών
σταδίων που απέχουν όλο και περισσότερο μεταξύ τους. Για παράδειγμα, η
κατανοησιμότητα είναι μεγαλύτερη μεταξύ της ομηρικής γλώσσας και της
αττικής διαλέκτου του 5ου αι. π.Χ. από ό,τι είναι μεταξύ της ομηρικής
γλώσσας και των Ευαγγελίων. Και εμείς σήμερα κατανοούμε πολύ πιο
εύκολα τα Ευαγγέλια από ό,τι τα ομηρικά έπη.
Το δεύτερο κριτήριο είναι το ιδεολογικό, σύμφωνα με το οποίο δύο
γλωσσικά συστήματα ονομάζονται εκφάνσεις της ίδιας γλώσσας, αν οι
ομιλητές τους αισθάνονται ότι μιλούν την ίδια γλώσσα, ενώ ονομάζονται
διαφορετικές γλώσσες, αν οι ομιλητές τους δηλώνουν ομιλητές
διαφορετικών γλωσσών. Τίθεται το ερώτημα: Υπάρχει περίπτωση το ένα
κριτήριο, το γλωσσολογικό, να μας οδηγεί σε διαφορετικά αποτελέσματα
από το άλλο, το ιδεολογικό; Υπάρχει.
Παράδειγμα: κανένας γλωσσολόγος δεν θα αρνιόταν ότι η σερβική, η
κροατική και η βοσνιακή, οι μορφές δηλαδή της σλαβικής που μιλιούνται
αντίστοιχα στη Σερβία, στην Κροατία και στη Βοσνία, αποτελούν μια ενιαία
γλώσσα, της οποίας οι τρεις ποικιλίες ελάχιστα διαφέρουν μεταξύ τους,
τόσο ελάχιστα που να μην αποτελούν καν ξεχωριστές διαλέκτους. Και οι
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τρεις είναι απόλυτα κατανοητές από τους ομιλητές των άλλων, με
ελάχιστες φωνητικές διαφορές και, για να έχουμε ένα μέτρο σύγκρισης,
διαφέρουν από φωνητική άποψη λιγότερο από ό,τι στη νέα ελληνική τα
βόρεια από τα νότια ιδιώματα· βόρεια, θυμίζω, είναι αυτά που τη δουλειά
τη λένε δλειά και το σκυλί σκλί. Γιατί όμως οι ομιλητές των τριών αυτών
ποικιλιών επιμένουν ότι μιλούν διαφορετικές γλώσσες; Προφανώς γιατί δεν
θέλουν να θεωρούν τους άλλους ως ομόγλωσσους. Τα γεγονότα που
σημάδεψαν τη διάλυση της πρώην Γιουγκοσλαβίας με την
ανεξαρτητοποίηση των ομόσπονδων κρατών και τους πολέμους που
ακολούθησαν αποτέλεσαν τη δραματική κορύφωση μιας έχθρας που
ξεκίνησε από τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο μεταξύ Σέρβων και Κροατών και
που ο Τίτο μάταια προσπάθησε να κατευνάσει. Πώς να θεωρούν λοιπόν
ομόγλωσσους τους εαυτούς τους δυο λαοί που πριν λίγα χρόνια έσφαξαν ο
ένας τον άλλο; ― και εδώ δεν κάνουμε πολιτική, για να πάρουμε το μέρος
κάποιου, είμαστε άνθρωποι και βλέπουμε χέρια ανθρώπων βουτηγμένα στο
αίμα.
Άλλο παράδειγμα: Χίντι ονομάζεται η κυριότερη γλώσσα που μιλιέται
σήμερα στην Ινδία, ουρντού η επίσημη γλώσσα του Πακιστάν. Και στην
περίπτωση αυτή κανένας γλωσσολόγος δεν θα δίσταζε να ονομάσει τις δύο
αυτές ποικιλίες διαφορετικές διαλέκτους της ίδιας γλώσσας. Αμοιβαία
κατανόηση μεταξύ των ομιλητών υπάρχει, μόνο που η μία, η χίντι, έχει
επηρεαστεί περισσότερο, όσον αφορά το λεξιλόγιο, για παράδειγμα, από
την ινδουιστική παράδοση, ενώ η ουρντού των μουσουλμάνων Πακιστανών
βρίσκεται από την άποψη αυτή στην αραβοπερσική σφαίρα επιρροής. Οι
λαοί αυτοί έχουν χρόνια, περίπου 60, από τότε που αλληλοσκοτώθηκαν,
που χώρισαν οι μεν από τους δε, διαλύοντας την ενιαία Ινδία, κομμάτι της
Βρετανικής Αυτοκρατορίας, στα τρία: στη σημερινή Ινδία, στο
μουσουλμανικό Πακιστάν στα δυτικά και στο επίσης μουσουλμανικό
Μπαγκλαντές στα ανατολικά. Μαζικές μεταναστεύσεις και διωγμοί
σημάδεψαν τον χωρισμό των μουσουλμάνων Πακιστανών από τους
ομόγλωσσους Ινδούς. Ακόμη οι δύο χώρες δεν έχουν επουλώσει τις πληγές
της αντιπαλότητας και οι γλώσσες τους καταγράφονται ως ξεχωριστές,
αφού κανένας δεν θεωρεί τον άλλο ομόγλωσσο.
Θα μου πείτε, χρειάζεται αίμα και σκοτωμοί για να θεωρήσουν δυο
ομόγλωσσοι ή σχεδόν ομόγλωσσοι λαοί ότι δεν μιλούν την ίδια γλώσσα;
Ευτυχώς όχι. Και το παράδειγμα το βιώνετε εσείς εδώ στη Σουηδία,
έχοντας την εμπειρία Σουηδών και Νορβηγών οι οποίοι, μιλώντας ο καθένας
τους τη δική του γλωσσική ποικιλία, συνεννοούνται επαρκώς σε πάμπολλα
θέματα της καθημερινής τους ζωής. Οι δύο γλώσσες, σουηδικά και
νορβηγικά, είναι επομένως σε μεγάλο βαθμό αμοιβαία κατανοητές, θα
μπορούσαν λοιπόν να θεωρηθούν διάλεκτοι της ίδιας γλώσσας,
καταγράφονται όμως ως διαφορετικές γλώσσες επειδή οι ομιλητές τους
αυτοπροσδιορίζονται οι μεν ως Σουηδοί και οι δε ως Νορβηγοί, έχουν
διαφορετική εθνική συνείδηση, δεν θεωρούν τους εαυτούς τους ίδιους αλλά
παρόμοιους, χωρίς βέβαια να αρνούνται την κοινή τους καταγωγή.
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Ας έρθουμε τώρα στα δικά μας. Αρχαία και νέα ελληνική· μία γλώσσα ή
όχι; Με βάση το γλωσσολογικό κριτήριο προφανώς όχι. Την ομηρική ή την
κλασική αττική διάλεκτο κανένας Νεοέλληνας δεν την καταλαβαίνει χωρίς
ειδική διδασκαλία. (Το αν την καταλαβαίνει και μετά την εξάχρομη σχολική
διδασκαλία στην Ελλάδα είναι ένα άλλο θέμα, που αφορά τον τρόπο, τη
μέθοδο και τον χρόνο κατά τον οποίο επιχειρείται η εκμάθησή της.) Θα πει
κάποιος: Μα υπάρχουν κοινές λέξεις, παίζω στην αρχαία και παίζω στη νέα
ελληνική, ακούω ― ακούω, πατήρ ― πατέρας, μήτηρ ― μητέρα, παις ―
παιδί. Ακόμη και αν προς στιγμήν ξεχάσουμε ότι αλλιώς προφέρονταν οι
λέξεις αυτές στην αρχαία και αλλιώς προφέρονται στη νέα ελληνική,
εύκολα θα θυμηθούμε ότι κοινές λέξεις υπάρχουν, για παράδειγμα, και
ανάμεσα στα λατινικά και στα ιταλικά, causa ‘αιτία’ στα λατινικά, causa
στα ιταλικά, dico ‘λέω’ στα λατινικά, dico στα ιταλικά, filius ‘γιος’ στα
λατινικά, figlio στα ιταλικά, όμως στην περίπτωση αυτή μιλούμε, με βάση
το γλωσσολογικό κριτήριο, για διαφορετικές γλώσσες. Και σωστά, αφού
αυτό που διαφέρει ουσιωδώς είναι η δομή των δύο συστημάτων. Για
παράδειγμα, συνθετική γλώσσα η λατινική, αναλυτικότερη η ιταλική· χωρίς
άρθρο η λατινική, με άρθρο η ιταλική· με έξι πτώσεις η λατινική, με
λιγότερες η ιταλική. Και στα ελληνικά: Συνθετική η αρχαία ελληνική,
αναλυτικότερη η νέα· με απαρέμφατο η αρχαία, χωρίς απαρέμφατο η νέα·
με μονολεκτικούς χρόνους η αρχαία, μέλλοντας γράψω, παρακείμενος
γέγραφα, με περιφραστικούς η νέα, θα γράψω, έχω γράψει.
Γιατί τότε μιλούμε για μία ελληνική γλώσσα; Επειδή το κριτήριό μας
είναι ιδεολογικό. Θέλουμε να μιλούμε την ίδια γλώσσα με τους αρχαίους
Έλληνες, αισθανόμαστε ότι μιλούμε την ίδια γλώσσα, η παιδεία μας, η
παράδοσή μας, η συνείδησή μας, η ιδεολογική μας ταυτότητα μας θεωρούν
συνεχιστές των αρχαίων Ελλήνων. Και τονίζω ότι αυτό συμβαίνει σήμερα,
γιατί δεν ήταν πάντοτε έτσι στη διαδρομή της ιστορίας μας. Ο
ελληνόφωνος χριστιανός κάτοικος της βυζαντινής αυτοκρατορίας του 5ου
και του 6ου αιώνα μ.Χ. θα προσβαλλόταν αν κάποιος τον ονόμαζε Έλληνα.
Έλληνας τότε σήμαινε ‘ειδωλολάτρης’, ‘εθνικός’, μη χριστιανός και αυτός
που δήλωνε Έλληνας, μέσα σε μια ατμόσφαιρα χριστιανικού φανατισμού,
το έκανε με μεγάλο φόβο για το κεφάλι του. Πώς λεγόταν τότε ο
ελληνόφωνος κάτοικος της βυζαντινής Αυτοκρατορίας; Μα βέβαια Ρωμαίος,
Ρωμιός και έτσι εξακλούθησε να αυτοαποκαλείται και την περίοδο της
Τουρκοκρατίας. Μόνο οδεύοντας προς την επανάσταση του 1821 άρχισε
να αναβιώνει ο όρος Έλληνας, για να επιτευχθεί η σύνδεση με το αρχαίο
παρελθόν.
Άλλο παράδειγμα: η κοινή νέα ελληνική που μιλούμε όλοι μας και η
ποντιακή. Όλοι γνωρίζουμε ότι, ακούγοντας έναν Πόντιο να μιλάει την
αυθεντική ποντιακή, δεν μπορούμε να καταλάβουμε σχεδόν τίποτε. Το
γλωσσολογικό κριτήριο θα μας έλεγε ότι πρόκειται για διαφορετικές
γλώσσες. Όμως οι Πόντιοι αισθάνονται Έλληνες, και τελικά Πόντιοι και
Ελλαδίτες θέλουμε να αισθανόμαστε την κοινή μας ελληνική καταγωγή,
θέλουμε να τονίζουμε τα στοιχεία που μας ενώνουν και όχι τις γλωσσικές
διαφορές που μας χωρίζουν. Γι’ αυτό και την ποντιακή την ονομάζουμε
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διάλεκτο της ελληνικής και όχι ξεχωριστή γλώσσα. Και το ίδιο συμβαίνει με
τα ελληνικά της Κάτω Ιταλίας, με τα καππαδοκικά, τα τσακώνικα, τα
μαριουπολίτικα στη σημερινή Ουκρανία κτλ.
Η πολιτική ενότητα του νέου ελληνισμού, όπως επιτεύχθηκε σε
σημαντικό βαθμό και με δραματικό τρόπο ύστερα από τη Μικρασιατική
Καταστροφή και την ανταλλαγή των πληθυσμών, δυνάμωσε τους ήδη
ισχυρούς δεσμούς ανάμεσα αφενός στους Πόντιους και στους άλλους
Μικρασιάτες και αφετέρου στους υπόλοιπους Ελλαδίτες, και οδήγησε
σήμερα στη σχεδόν πλήρη αφομοίωση των μεν από τους δε ― μια
γλωσσική αφομοίωση που συντελέστηκε σχεδόν αθόρυβα, αφού οι Πόντιοι
δεν αισθάνονταν ότι έχαναν τη γλώσσα τους όταν μιλούσαν την κοινή νέα
ελληνική, αφού και αυτή την ένιωθαν εξίσου δική τους ― ελληνική.
Τι θα είχε γίνει, όμως, αν, για παράδειγμα, η Αυτοκρατορία της
Τραπεζούντας, που άκμασε τον 13ο αι. μ.Χ., δεν είχε υποταχθεί στους
Τούρκους και ζούσε από τότε μέχρι σήμερα έναν ελεύθερο βίο με επίσημη
γλώσσα την ποντιακή; Τι θα είχε συμβεί όταν, μετά την Επανάσταση του
1821, δημιουργούνταν ένα δεύτερο, ελλαδικό κράτος, με επίσημη γλώσσα
τη σημερινή κοινή νεοελληνική; Δεν θα είχαμε σήμερα δύο κράτη, το καθένα
με τη δική του, συγγενική μεν αλλά διαφορετική γλώσσα, την ποντιακή και
την – ας την ονομάσουμε – ελλαδική, απογόνους και τις δύο της αρχαίας
ελληνικής – και συγκεκριμένα της ελληνιστικής κοινής; Και οι διαφορές
ανάμεσά τους δεν θα ήταν ανάλογες με αυτές που διακρίνουν στις μέρες
μας την ιταλική, για παράδειγμα, από την ισπανική;
Κάπως έτσι συνέβησαν τα πράγματα στη λατινική. Η ενιαία γλώσσα που
μιλούσαν οι Λατίνοι στο μεταίχμιο ανάμεσα στην προχριστιανική και στη
μεταχριστιανική εποχή εξαπλώθηκε λόγω της ρωμαϊκής κατάκτησης σε
ολόκληρη τη Δυτική Ευρώπη, από το Γιβραλτάρ μέχρι τον Ρήνο και από τη
Σικελία μέχρι τη Βρετανία. Όταν το Δυτικό Ρωμαϊκό Κράτος κατέρρευσε
τον 5ο αι. μ.Χ. υπό τις πιέσεις των Γότθων, των Λομβαρδών κτλ., και
διασπάστηκε και παρά την αποτυχημένη ενοποιητική προσπάθεια του
Καρλομάγνου το 800 μ.Χ., οι περιοχές αυτές, στις οποίες είχαν εντωμεταξύ
αναπτυχθεί διάλεκτοι της λατινικής, αυτονομήθηκαν, οι διάλεκτοι κάποια
στιγμή εξελίχθηκαν σε εθνικές γλώσσες των αυτόνομων κρατών και έτσι
μιλούμε σήμερα για τη γαλλική, την ισπανική, την πορτογαλική, την ιταλική
κτλ. ― αλλά και για τη ρουμανική και για τη βλάχικη, στο περιορισμένης
έκτασης λατινόφωνο τμήμα των Βαλκανίων.
Αυτά λοιπόν τα γλωσσικά συστήματα εξελίχθηκαν στην περίπτωση της
λατινικής σε ξεχωριστές γλώσσες, εξαιτίας των ιστορικών συγκυριών που
οδήγησαν στη διάσπαση της λατινόφωνης περιοχής και στη συνέχεια στην
ανάδειξη της κάθε διαλέκτου σε εθνική γλώσσα των κρατών που
προέκυψαν από την πολιτική διάσπαση. Για να διακρίνουμε την
προγενέστερη γλωσσική κατάσταση την ονομάζουμε λατινική, και τις
διάδοχες, τις θυγατρικές, αν θέλετε, καταστάσεις, γαλλική, ισπανική,
πορτογαλική, ιταλική κτλ. ― και όλες τις ονομάζουμε γλώσσες με βάση το
γλωσσολογικό κριτήριο.
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Στην περίπτωση της ελληνικής διακρίνουμε την προγενέστερη
κατάσταση ονομάζοντάς την αρχαία ελληνική, τη σημερινή κατάσταση νέα
ελληνική και ως όριο ― αλλά και συνδετικό κρίκο ― ανάμεσά τους
θεωρούμε την ελληνιστική κοινή, τη γλώσσα των Ευαγγελίων, η
κατανοησιμότητα της οποίας τη συνδέει περισσότερο με την αρχαία παρά
με τη νέα.
Δεν πρέπει όμως, παρά το κοινό τους όνομα, ελληνική, να ξεχνούμε ότι
πρόκειται για δύο διαφορετικά γλωσσικά συστήματα που ιδεολογικοί και
όχι γλωσσολογικοί λόγοι μάς οδηγούν να τα ονομάζουμε με τον ίδιο τρόπο.
3. Η ελληνική και οι άλλες γλώσσες
Αφού ξεκαθαρίσαμε, νομίζω, τις σχέσεις της αρχαίας ελληνικής με τη νέα,
ας πούμε λίγα πράγματα για τη σχέση της ελληνικής με τις υπόλοιπες
ευρωπαϊκές κυρίως γλώσσες, αυτές του πολιτισμού που ονομάζεται
«δυτικός».
Όλοι μας νομίζω είμαστε μάρτυρες δύο διαφορετικών προσεγγίσεων της
σχέσης της ελληνικής με τις άλλες γλώσσες. Η πρώτη είναι μια στάση που
θα τη χαρακτήριζα ελληνοκεντρική. Ας δούμε τα χαρακηριστικά της.
Ακούμε και διαβάζουμε πολύ συχνά ― τουλάχιστον εμείς κάτω στην
πατρίδα ― για την ανωτερότητα της γλώσσας μας, στην οποία
ανωτερότητα οφείλεται το γεγονός, για παράδειγμα, ότι η ελληνική έχει
προσφέρει στις υπόλοιπες γλώσσες της Δυτικής (τουλάχιστον) Ευρώπης ένα
πλήθος λεξιλογικού υλικού, όρους της ιατρικής, της βιολογίας, της φυσικής,
και θεωρητικών επιστημών όπως της φιλοσοφίας, της φιλολογίας, επίσης
της τέχνης, και γενικά του «υψηλού» πολιτισμού. Και βεβαίως το πέρασμα
εκατοντάδων λέξεων από την αρχαία ελληνική στις υπόλοιπες δυτικές
γλώσσες, ένα αδιαμφισβήτητο γεγονός με πολλά παραδείγματα, π.χ.
δημοκρατία, φιλοσοφία, θέατρο κτλ., θεωρείται ως ένδειξη ανωτερότητας
της γλώσσας μας, η οποία πρόσφερε στις άλλες γλώσσες ― και όποιος
προσφέρει το κάνει επειδή διαθέτει περισσότερα. Η δημοκρατία, η
φιλοσοφία, το θέατρο είναι επιτεύγματα του αρχαίου ελληνικού πολιτισμού,
και, όπως είναι φυσικό και θα το δούμε στη συνέχεια, όταν ένας λαός
υιοθετεί από έναν άλλο κάποιο τεχνικό, τεχνολογικό, πολιτισμικό ή
οποιοδήποτε άλλο στοιχείο είναι λογικό να δανείζεται και τον γλωσσικό
τρόπο για να το εκφράσει, τη λέξη που το ονομάζει.
Ακούμε όμως και έναν άλλο λόγο, με εντελώς αντίθετο περιεχόμενο,
καθώς αυτός εστιάζει στο γεγονός ότι η νεοελληνική γλώσσα δέχεται
σήμερα έναν καταιγισμό επίδρασης από ξένες γλώσσες, και κυρίως από την
αγγλική, με αποτέλεσμα να απειλείται από τη γλώσσα αυτή και να
βρίσκεται σε κίνδυνο. Υπάρχουν κάποιοι που λένε «μη χρησιμοποιείς τη
λέξη ίντερνετ, να λες διαδίκτυο, μη λες γκολ, να λες τέρμα, μη λες ντεκόρ,
να λες διακόσμηση». Επιμένω στην αντίφαση που υπάρχει ανάμεσα στις
δύο αυτές προσεγγίσεις, στην ελληνοκεντρική και στην ― ας την πούμε ―
ξενοφοβική, επειδή συχνά αναπαράγονται από τα ίδια πρόσωπα, και, όπως
θα δούμε, προέρχονται από τις ίδιες ιδεολογικές βάσεις.
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Πού βρίσκεται όμως η αλήθεια ανάμεσα σε αυτές τις δύο προσεγγίσεις;
Είναι η ελληνική μια ανώτερη γλώσσα που έχει ως χαρακτηριστικό, ως
προσόν να αποτελεί μια δεξαμενή προσφοράς υλικού στις υπόλοιπες
γλώσσες, ή είναι η ελληνική γλώσσα ένα ευάλωτο σύστημα που κινδυνεύει
ακριβώς από αυτές τις γλώσσες, τις οποίες ― σύμφωνα με την άλλη
προσέγγιση ― έχει τη δυνατότητα να εμπλουτίζει;
Για να δώσουμε τη σωστή απάντηση θα πρέπει να σκεφτούμε ιστορικά,
διαχρονικά. Θα πρέπει να δούμε την ελληνική γλώσσα και τις υπόλοιπες
γλώσσες μέσα στην ιστορία· ως διαφορετικές εκφάνσεις του ανθρώπινου
πολιτισμού, συνδεδεμένες η καθεμιά με έναν λαό που υπάρχει και αυτός
μέσα στην ιστορία. Γιατί η γλώσσα, η κάθε γλώσσα, αποτελεί ακριβώς το
αποτύπωμα όλων των κοινωνικών, οικονομικών, επιστημονικών,
τεχνολογικών, πολιτισμικών συμβάντων της ιστορίας ενός λαού ― και των
σχέσεων που ανέπτυξε και αναπτύσσει με τους υπόλοιπους. Και το
αποτύπωμα αυτό μεταφέρεται από γενιά σε γενιά, και από λαό σε λαό,
αποτελεί στην ουσία την καλύτερη καταγραφή της ιστορίας του.
Ας πάρουμε τη λέξη δημοκρατία. Εμφανίστηκε ― προφανώς και
απολύτως δικαιολογημένα ― στην Αθήνα του 5ου αιώνα π.Χ., όταν
ακριβώς εμφανίστηκε και το πολίτευμα ‘δημοκρατία’, η έννοια
‘δημοκρατία’. Και όταν αυτό το πολίτευμα, αυτή η έννοια ―
παραλλαγμένη ή μη, δεν έχει σημασία ― πέρασε σε άλλους λαούς, οι λαοί
αυτοί, απολύτως φυσιολογικά, δανείστηκαν μαζί με το πράγμα και τη λέξη.
Και ονομάζουν σήμερα το πολίτευμα αυτό με το αρχαιοελληνικής
προέλευσης όνομά του, αγγλ. democracy, γαλλ. democratie, σουηδ.
democratie κτλ.
Ας εξετάσουμε τώρα τη λέξη ίντερνετ. Προφανώς σχηματίστηκε στα
αγγλικά, καθώς η επιστήμη της ηλεκτρονικής αναπτύχθηκε στην Αμερική
τις τελευταίες δεκαετίες, και είναι φυσικό αυτοί που εφηύραν το ‘πράγμα’
ίντερνετ να το ονόμασαν κιόλας. Και, όπως επίσης είναι φυσικό, εμείς
πήραμε το δικό τους όνομα. Και αυτό βέβαια ισχύει και για πολλές άλλες
λέξεις της ηλετρονικής και άλλων πρόσφατων επιστημών που μπαίνουν στο
λεξιλόγιό μας, όπως μόντεμ, CD, DVD κτλ.
Επομένως, η ύπαρξη και η χρήση σήμερα στις δυτικοευρωπαϊκές
γλώσσες αρχαίων ελληνικών λέξεων όπως δημοκρατία κτλ. αντικατοπτρίζει
το πραγματικό, το ιστορικό γεγονός της δημιουργίας και ανάπτυξης των
συγκεκριμένων εννοιών στην αρχαία Ελλάδα. Με εντελώς παρόμοιο τρόπο,
η χρήση στα νέα ελληνικά λέξεων όπως ίντερνετ αντικατοπτρίζει την
ανάπτυξη συγκεκριμένων επιστημών σε μια αγγλόφωνη χώρα, την Αμερική,
και την υιοθέτηση στη συνέχεια των αποτελεσμάτων της από τους Έλληνες
και τους ελληνόφωνους στον δικό μας πολιτισμό.
Για να το πούμε και αλλιώς, οι Έλληνες και η ελληνική γλώσσα
δημιούργησαν τη δημοκρατία και οι Αμερικανοί και η αγγλική γλώσσα το
ίντερνετ. Τι πιο λογικό και φυσιολογικό να χρησιμοποιεί η μια γλώσσα τη
λέξη της άλλης για κάτι που δεν δημιούργησε η ίδια.
Και το διαδίκτυο, δεν είναι ελληνικό, θα έλεγε κανείς; Κι όμως δεν είναι
απολύτως ελληνικό, όπως δείχνει. Αν το συγκρίνουμε με τη λέξη ίντερνετ,
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θα δούμε πως αποτελεί την ελληνική μετάφρασή της: το inter αποδίδεται
ως δια-, και το net ως δίκτυο. Τι σημαίνει αυτό; Μα απλούστατα πως η λέξη
διαδίκτυο είναι επίσης δάνειο, ανήκει στην κατηγορία που ονομάζονται
μεταφραστικά, γιατί αποδίδουν το νόημα της ξένης λέξης μεταφράζοντάς
την στη γλώσσα εισαγωγής. Η δημιουργία της λοιπόν απλώς συγκαλύπτει
το γεγονός του δανεισμού, και βεβαίως δεν σημαίνει ότι το διαδίκτυο/
ίντερνετ είναι ελληνική εφεύρεση. Το να δανειζόμαστε λέξεις
μεταφράζοντάς τες δεν είναι βέβαια κακό, ίσα ίσα η διαδικασία αυτή
επιλέγεται ώστε τα δάνεια να καθίστανται ετυμολογικά διαφανή, να
δείχνουν το νόημά τους. Αλλά αυτό απέχει από το να μην αναγνωρίζουμε
πως πρόκειται για δάνεια. Ας δώσω ένα ακόμη παράδειγμα. Λέμε στα
ελληνικά ουρανοξύστης και τη λέξη αυτή την αναγνωρίζουμε ως ελληνική,
αλλά ουρανοξύστες ποτέ δεν είχαμε. Μήπως όμως και αυτή η λέξη δεν είναι
μετάφραση, και συγκεκριμένα από το αγγλικό sky-scrpaper, αφού στην
Αμερική εμφανίστηκαν για πρώτη φορά ουρανοξύστες;
Ας δούμε τώρα λέξεις όπως γυναικολογία, αγγλ. gynaecology, γαλλ.
gynaecologie, σουηδ. gynecologi, ψυχολογία, αγγλ. psychology, γαλλ.
psychologie, σουηδ. psykologi, βιοηθική, αγγλ. bioethics, γαλλ. bioéthique,
σουηδ. bioetik. Από πού προέρχονται οι αγγλικοί, οι γαλλικοί, οι σουηδικοί
όροι, αν όχι από τους αντίστοιχους ελληνικούς; Για να το εξετάσουμε όμως
λίγο καλύτερα. Αν ανοίξουμε ένα λεξικό της αρχαίας ελληνικής, προφανώς
δεν θα συναντήσουμε κανέναν από αυτούς. Και, αν το καλοσκεφτούμε, μας
φαίνεται αυτό απολύτως λογικό, καθώς στο ερώτημα αν οι αρχαίοι Έλληνες
είχαν γυναικολόγους, ψυχολόγους, ή αν είχαν αναπτύξει τη βιοηθική κτλ., η
απάντηση είναι προφανώς «Όχι». Τι συνέβη, επομένως, πώς οι υπόλοιπες
δυτικές γλώσσες, και μαζί τους τα νέα ελληνικά, χρησιμοποιούν αυτούς
τους ελληνοπρεπείς όρους; Η απάντηση προκύπτει πάλι από τα λεξικά,
τόσο των ξένων γλωσσών όσο και τα νεοελληνικά. Οι όροι αυτοί
σχηματίστηκαν στις δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες, όταν οι Αγγλοι, οι Γάλλοι,
οι Γερμανοί και οι άλλοι λαοί ανέπτυξαν και κελλιέργησαν αυτές τις
επιστήμες και στράφηκαν προς τα αρχαία ελληνικά απλώς για να τις
ονομάσουν. Εμείς οι Νεοέλληνες μάθαμε από τους υπόλοιπους
Δυτικοευρωπαίους τις επιστήμες αυτές, αρχίσαμε να τις καλλιεργούμε και
βέβαια πήραμε τις ονομασίες τους από τους ξένους, δανειστήκαμε δηλαδή
στην συγκεκριμένη περίπτωση τη γαλλική λέξη psychologie, κτλ., την οποία
οι Γάλλοι είχαν κατασκευάσει με ελληνικά συνθετικά. Η σωστή, η
πραγματική, επομένως, ιστορική διαδρομή είναι η εξής: οι αρχαίοι Έλληνες
είχαν τη λέξη ψυχή (αλήθεια, το ξέρουμε ότι η πρώτη, η παλαιότερη
σημασία της λέξης ψυχή είναι ‘πεταλούδα’, και ότι από την εικόνα της
πεταλούδας που πετάει ανάλαφρα προέκυψε η σημασία ‘ψυχή’;), οι αρχαίοι
Έλληνες, λοιπόν, είχαν τη λέξη ψυχή, κατασκεύασαν από αυτή σύνθετα
όπως ψυχοπομπός, όχι όμως ψυχολογία, γιατί δεν υπήρχε σε αυτούς η
συγκεκριμένη έννοια, στη συνέχεια οι Δυτικοευρωπαίοι ανέπτυξαν την
επιστήμη αυτή, κατασκεύασαν μια λέξη με ελληνικά στοιχεία για να την
ονομάσουν, π.χ. γαλλ. psychologie, και εμείς οι Νεοέλληνες, όταν και εμείς
ασχοληθήκαμε με αυτή την επιστήμη, πήραμε την ξένη λέξη και την κάναμε
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ψυχολογία. Με αυτό τον τρόπο αποδίδουμε στον κάθε λαό το πραγματικό
του μερίδιο στην ιστορία.
4. Έλληνες και δυτικός πολιτισμός
Με άλλα λόγια, κάθε λαός έχει το δικό του μερίδιο στην ιστορία της
ανθρωπότητας. Κανένας δεν είναι κατώτερος ή υποδεέστερος, κανένας δεν
είναι ανώτερος ή καλύτερος. Υπάρχουν απλώς στιγμές στην παγκόσμια
ιστορία που ένας λαός αναλαμβάνει ηγετικότερο ρόλο από τους άλλους, και
η γλώσσα του γίνεται και αυτή ισχυρότερη, με αυξημένη επιρροή στις
υπόλοιπες. Σε αυτή τη θέση βρέθηκε η αρχαία Ελλάδα και η αρχαία
ελληνική, όταν δημιούργησαν έναν υψηλότατο πολιτισμό τον 5ο και τον 4ο
αιώνα π.Χ. στην Αθήνα, και όταν στη συνέχεια αυτό τον πολιτισμό τον
συνέχισε και τον διέδωσε ο Μέγας Αλέξανδρος σε ολόκληρη την Ανατολική
Μεσόγειο. Ήταν η εποχή που η ελληνική γλώσσα ήταν μια γλώσσα
οικουμενική, η γλώσσα που όλοι μάθαιναν για να μπορούν να συνεννοούνται
με αλλόγλωσσους στην Αθήνα, στην Αλεξάνδρεια, στην Αντιόχεια, στα
Ιεροσόλυμα. Λίγους αιώνες μετά τα κράτη που προέκυψαν από τη
διάσπαση της αυτοκρατορίας του Μεγάλου Αλεξάνδρου υποτάχθηκαν στη
Ρώμη, ο ελληνισμός έδωσε και πήρε από τους Ρωμαίους, διαμόρφωσε τον
ελληνορωμαϊκό πολιτισμό, που αργότερα, με την επίδραση του
χριστιανισμού, πήρε τον χαρακτήρα του βυζαντινού. Κράτησε ως το 1453,
όταν αλώθηκε απο τους Τούρκους, έζησε έτσι για 400 περίπου χρόνια και
αναγεννήθηκε πολιτικά το 1830, μετά την επανάσταση του 1821.
Εντωμεταξύ όμως, ήδη από την Αναγέννηση και μετά το κέντρο του
Δυτικού πολιτισμού μετατοπίστηκε δυτικότερα, στην Ιταλία, τη Γαλλία, την
Ολλανδία, την Αγγλία, τη Γερμανία, κατά τον 20ό αιώνα στην Αμερική, και
στον 21ο θα δούμε πού.
Τους τελευταίους αιώνες, η καρδιά του δυτικού πολιτισμού χτυπάει
εντονότερα σε χώρες όπως η Μεγάλη Βρετανία, η Γαλλία, η Γερμανία, οι
Ηνωμένες Πολιτείες κτλ. Τεχνολογικά υπέρτερες από την Ελλάδα, είναι
φυσικό να παράγουν γνώση, επιστήμη και τεχνολογία σε πολύ μεγαλύτερο
βαθμό από ό,τι η πατρίδα μας. Είναι λοιπόν λογικό, σε εντελώς νέους τομείς
όπως π.χ. η ηλεκτρονική, εμείς να έχουμε περάσει στον ρόλο του
δανειζόμενου και οι υπόλοιποι δυτικοί, όπως εμείς να έχουν τον ρόλο του
δανειστή. Ποια πρέπει να είναι η στάση μας απένταντι στο φαινόμενο;
Κινδυνεύει η γλώσσα μας από την εισαγωγή πληθώρας λέξεων από τα
αγγλικά; Μα την απάντηση μας τη δίνει η ίδια η ιστορία που διηγηθήκαμε
προηγουμένως. Αν δεχόμαστε ότι η ελληνική γλώσσα επηρέασε την
αγγλική, μαζί με τις υπόλοιπες δυτικοευρωπαϊκές γλώσσες, σίγουρα δεν
την κατέστρεψε, αφού σήμερα η αγγλική εμφανίζεται ως η ισχυρότερη
γλώσσα στο παγκόσμιο στερέωμα και επηρεάζει με τη σειρά της πλήθος
γλωσσών, μεταξύ των οποίων και την ελληνική. Με άλλα λόγια, αν μια
γλώσσα επηρεαζόμενη από κάποια άλλη αλλοιώνεται ή κινδυνεύει, πώς η
τόσο επηρεασμένη από την ελληνική αγγλική γλώσσα έφτασε σήμερα να
είναι ηγεμονική γλώσσα σε ολόκληρο τον κόσμο;
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5. Συμπερασματικά
Μιλήσαμε προηγουμένως για τις δύο στάσεις απέναντι στα γλωσσικά
πράγματα και κυρίως στη σχέση της ελληνικής με τις υπόλοιπες γλώσσες.
Ονομάσαμε τη μία στάση ελληνοκεντρική, αυτή που επιδιώκει να τα βγάλει
όλα ελληνικά, που θέλει όλα να ξεκινούν από την Ελλάδα. Δεν συμβαίνει
έτσι. Η δημοκρατία ξεκίνησε από την Ελλάδα, ναι, η ψυχολογία όχι. Είδαμε
στη συνέχεια την άλλη στάση, την ξενοφοβική, που είναι εν μέρει απόρροια
της πρώτης. Διώξτε, μας λέει, τις ξένες λέξεις, αλλοιώνουν, καταστρέφουν
τη γλώσσα μας. Είδαμε ότι και αυτή δεν στέκει. Δεν υπάρχει αλλοίωση,
καταστροφή, υπάρχει είδραση, υπάρχουν σχέσεις. Όλες οι γλώσσες έχουν
σχέσεις, γιατί όλοι οι λαοί έχουν σχέσεις ο ένας με τον άλλο. Παίρνουν και
δίνουν. Άλλοτε περισσότερο παόρνουν και άλλοτε περισσότερο δίνουν. Και
αλίμονο στον λαό που μένει μόνος του, νομίζει ότι τα έχει όλα, ότι είναι
αυτάρκης και ότι δεν έχει ανάγκη κανέναν άλλο.
Η αλήθεια λοιπόν βρίσκεται μέσα στην ιστορία, την πραγματική ιστορία
όπως την αποκαθιστούμε βήμα βήμα. Η αλήθεια βρίσκεται στη συνεχή
επαφή μεταξύ των γλωσσών, των λαών και των ανθρώπων, που ο καθένας
τους κάτι έχει να προσφέρει στην ιστορία του πολιτισμού.
Και εμείς οι Έλληνες έχουμε πράγματι προσφέρει πολλά, καθώς
βρισκόμαστε στην αρχή αυτού του πολιτισμού που ονομάζεται δυτικός, και
σήμερα είναι ο παγκόσμια κυρίαρχος. Αποτελεί μια ενότητα, που έχει ως
βάση την ελληνική και στη συνέχεια τη ρωμαϊκή παράδοση, πάνω στις
οποίες επικάθησε ως τρίτος παράγοντας ο χριστιανισμός. Η ενότητα αυτή
συνέδεσε σε μεγάλο βαθμό τις τύχες των λαών της Ευρώπης, της Αμερικής
και της Αυστραλίας με αποτέλεσμα την ― όσο το δυνατόν ― κοινή
πολιτική,
κοινωνική,
οικονομική,
πολιτιστική,
θρησκευτική κτλ.
συγκρότηση.
Το ταξίδι του πολιτισμού αυτού ξεκίνησε από την κλασική Αθήνα και την
Πέλλα του Αλεξάνδρου, πέρασε από την ελληνιστική Αλεξάνδρεια και την
λατινική Ρώμη, έφτασε στη βυζαντινή Κωνσταντινούπολη και στη
συμβασιλεύουσα Θεσσαλονίκη, απλώθηκε στο μεσαιωνικό Παρίσι, στην
ουμανιστική Ουτρέχτη, στην αναγεννησιακή Φλωρεντία, στην πεφωτισμένη
Βιένη, στη νεοκλασική Λιψία, στο βικτοριανό Λονδίνο, κατέληξε σήμερα στη
σύγχρονη Νέα Υόρκη, και αύριο μπορεί να μεταπηδήσει στο κινεζικό
Πεκίνο. Τα αποτυπώματα αυτού του ταξιδιού υπάρχουν σε όλες τις
γλώσσες των λαών που δέχτηκαν την επίδρασή του, ελληνικές λέξεις στη
λατινική, γαλλικές λέξεις στην αγγλική, λατινικές λέξεις στη γερμανική,
ιταλικές λέξεις στην ελληνική κτλ., καθιστώντας και τις γλώσσες αυτές μια
πολιτισμική ενότητα, που τις έχει επηρεάσει βαθιά και μας έχει προσφέρει
κοινούς τρόπους να βλέπουμε τα πράγματα. Η ενότητα αυτή σφυρηλάτησε
τις γλώσσες και σφυρηλατήθηκε από αυτές ― γιατί γλώσσα και τρόπος να
βλέπουμε τα πράγματα είναι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Και το
ελληνικό αποτύπωμα στις δυτικές γλώσσες είναι μεγάλο, όπως μεγάλο είναι
και το αποτύπωμα των άλλων γλωσσών στη δική μας. Ας είμαστε
περήφανοι γι’ αυτά που δώσαμε, ας αναγνωρίζουμε όμως και όσα πήραμε.
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Γιατί αλλιώς γινόμαστε αλαζόνες. Και η αλαζονεία είναι μια στάση που
πληρώνεται. Αλήθεια, μήπως και αυτά που βιώνει σήμερα ο τόπος μας
οφείλονται ως έναν βαθμό και στην αλαζονεία που δείξαμε τα προηγούμενα
χρόνια;
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