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Βασικές έννοιες 

» Γλωσσικές στάσεις (language attitudes) 
» Γλωσσικές ιδεολογίες (language ideologies) 
Ιδεολογίες στη γλώσσα 
Ιδεολογίες για τη γλώσσα 
«Λαϊκές» ιδεολογίες 
Γλωσσολογικές ιδεολογίες 

 

 Μελέτες γλωσσικών στάσεων 
 Αντιληπτική διαλεκτολογία (D. Preston) 
 Γλωσσικά ζητήματα (Σ. Μοσχονάς) 
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Παραδείγματα (1/9) 
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Παραδείγματα (2/9) 

» Oι Κύπριοι ομιλητές θεωρούν αυτούς που μιλούν 
την κοινή «περισσότερο  

› ελκυστικούς,  
› φιλόδοξους,  
› έξυπνους,  
› ενδιαφέροντες,  
› μοντέρνους,  
› φερέγγυους,  
› ευχάριστους,  
› μορφωμένους»  

αλλά «όχι περισσότερο  
› ειλικρινείς,  
› φιλικούς,  
› ευγενικούς,  
› ούτε με περισσότερο χιούμορ»  

4 

A. Papapavlou, «Attitudes 
towards the Greek 

Cypriot Dialect: 
Sociocultural 

Implications» (1998) 
matched-guise technique 

(τεχνική 
εναρμονισμένων 

αμφιέσεων) 
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Παραδείγματα (3/9) 

  «Οι πρόωρες εκλογές αποτελούν κατά κανόνα προνομίαν 
της κυβερνώσης πλειοψηφίας. Το κυβερνών κόμμα, 
δηλαδή η ηγεσία του, κρίνει ότι η πολιτική συγκυρία είναι 
υπέρ αυτού. Οδηγεί, λοιπόν, τους πολίτες στις κάλπες 
προδικάζοντας ότι, υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες, θα 
εξασφαλίσει εκλογική νίκη και συνεπώς μια νέα τετραετία.  

    Ο μύθος δηλοί ότι πρόωρες εκλογές έχομε μόνον όταν οι 
προκαλούντες την έκτακτη αναμέτρηση έχουν τη 
βεβαιότητα της νίκης. Και μένει η σκηνοθεσία.  

 Ο συνταγματικός νομοθέτης έχει προνοήσει να είναι 
δύσκολη η προσφυγή στις κάλπες προώρως, προτού 
δηλαδή λήξει η τετραετία για την οποία εκλέγεται η Βουλή 
και σχηματίζεται κυβέρνηση στηριζομένη στην 
κοινοβουλευτική πλειοψηφία. Εν τούτοις οι κυβερνώντες 
επικαλούμενοι, λ.χ., την ανάγκη να γίνουν λεπτοί 
χειρισμοί σε εθνικό θέμα προσφεύγουν στις κάλπες και 
κατά κανόνα κερδίζουν […]».  

  
Σταύρος Ψυχάρης, «Μηδενική βάση» [Κύριο άρθρο], Το Βήμα 5/10/08 
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Παραδείγματα (4/9) 

1. Ελεύθερη Ώρα 
Ελεύθερος 

2. Απογευματινή 
Αδέσμευτος Τύπος 
Ελεύθερος Τύπος 

3. Αυριανή 
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Ο άξονας 
αριστεράς-δεξιάς 
συμπίπτει 
(μερικώς) με τον 
συμβολικό άξονα 
δημοτικής-
καθαρεύουσας  

Χατζησαββίδης, Ελληνική γλώσσα και 
δημοσιογραφικός λόγος (1999) 
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Παραδείγματα (5/9) 
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Παραδείγματα (6/9) 



Παραδείγματα (7/9) 

 «Ο μάγκας του σήμερα χρησιμοποιεί [διάφορους] όρους 
για να εκφράσει την ηλιθιότητά του, τη σεξουαλική του 
ανωριμότητα, τον πνευματικό και ηθικό του υποσιτισμό» 
(σ. 20). «Ήδη πολλοί νεαροί έχουν αρχίσει να 
συνεννοούνται με νοήματα ή με γρυλισμούς» (σ. 29). «Οι 
νέοι μας – εξαιρώ βέβαια μια προνομιούχα μερίδα – έχουν 
φτάσει στο σημείο να συνεννοούνται με γρυλισμούς και 
παντομίμες, όμοια με το δελτίο ειδήσεων της Ε.Ρ.Τ. 2 για 
του κωφαλάλους» (σσ. 59-60) «Το ελληνόπουλο, 
μολονότι είναι κληρονόμος του μεγαλύτερου γλωσσικού 
θησαυρού, χρησιμοποιεί κάπου λιγότερο από 1000 λέξεις, 
όσες δηλαδή κι ο κτηνοτρόφος για να συνεννοηθεί με το 
κοπάδι του» (σ. 64). «Οι νέοι μας, όπως ακρωτηριάζουν 
τις προτομές των ηρώων, όπως βεβηλώνουν ιερούς 
χώρους και μνημεία, έτσι ακρωτηριάζουν και βεβηλώνουν 
και τη γλώσσα μας» (σ. 109). 
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Σ. Ι. Καργάκος για τη γλώσσα των νέων 
(Αλαλία, 1985) 

-οι νέες γενιές γνωρίζουν κατά βάση τη 
μηχανική επικοινωνία κι έτσι δεν είναι σε 

θέση να αντιληφθούν την αξία της γλώσσας 
ως πλήρους επικοινωνιακού μέσου 

- συχνά ο τρόπος έκφρασής τους είναι 
αποτέλεσμα της γλωσσικής τους πενίας και 

της αδυναμίας τους να εκφράσουν σωστά τις 
σκέψεις τους τόσο στον 

προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο 
 

(από ανάπτυξη του θέματος έκθεσης εξετάσεων 2012 για 
τα ΕΠΑΛ, 

http://www.madata.gr/diafora/panelladikes/196683.html)  



Παραδείγματα (8/9) 

» «την μία και αιώνια ελληνική γλώσσα πρέπει να 
την βλέπουμε ως αισθητικό κατόρθωμα της 
ψυχής και του πνεύματος του λαού μας». 
(Kαθημερινή 28.1.95, 12)  

» «την αναγκαιότητα επαναφοράς του 
πολυτονικού συστήματος, απαραίτητου και για 
την στοιχειώδη επανασύνδεση της σημερινής με 
τις παλαιότερες μορφές της μακραίωνης ενιαίας 
ελληνικής γλώσσας». (Kαθημερινή 16.6.94, 12) 

» τα ελληνικά είναι «εννοιολογική» γλώσσα σε 
αντίθεση με όλες τις άλλες γλώσσες που είναι 
«σημειολογικές» (διάφορες πηγές) 
 

10 



Παραδείγματα (9/9) 
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• η αλλόκοτη λέξη 
• είναι αμάλγαμα μοναδικά 
κακόηχο και κακοχυμένο 

• ένα γραμματικό τέρας του 
Φρανκενστάιν 

• Ως θεωρητικός γλωσσολόγος 
θα σταματούσα εδώ… 



Γλωσσικές στάσεις 

» «Affect for or against a psychological 
object»(Thurstone, 1931) 

» «A learned disposition ot think, feel and behave 
towards a person or object in a particular 
way»(Allport, 1954) 

» «A construct, an abstraction … an inner 
component of mental life … [expressed in] 
stereotypes, beliefs, verbal statements or 
reactions, ideas and opinions, selective recall, 
anger or satisfaction» (Oppenheim, 1982) 
Γνωστικό (cognitive) 
Συναισθηματικό (affective) 
Βουλητικό (conative) 
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Γλωσσικές ιδεολογίες 

» “Utterances about language may be called 
secondary responses to language”. 

» “The ordinary speaker makes a response of 
the tertiary type only when some secondary 
response of his is questioned or contradict-
ed; on a higher and semi-learned level, a 
tertiary response may be aroused in a 
speaker who merely hears or reads 
linguistic statements”. 
significance of writing and standard dialects 
use of mentalistic terms 
animistic and teleological terminology 
obscurantism 

Bloomfield, “Secondary and tertiary 
responses to language”, 1944 
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Γλωσσικές ιδεολογίες 

 “But I do not address myself only to 
articulated beliefs that are incorrect or 
contemptible. I should clarify that 
ideologies about language, or linguistic 
ideologies, are any sets of beliefs about 
language articulated by the users as a 
rationalization or justification of 
perceived language structure and use. 
[...] [I]n certain areas the ideological 
beliefs do in fact match the scientific 
ones, though the two will, in general, 
be part of divergent larger systems of 
discourse and enterprise”. 

Silverstein, “Language Structure and 
Linguistic Ideology”, 1979 



Παραδείγματα και επεξηγήσεις 
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Ιδεολογίες 
στη γλώσσα, 

όχι για τη 
γλώσσα 



Παραδείγματα και επεξηγήσεις 
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Ιδεολογίες για 
τη γλώσσα 

(μεταγλωσσικές 
αναφορές) 



Παραδείγματα και επεξηγήσεις 

17 

Ιδεολογίες για 
τη γλώσσα – 

Γλωσσολογικές 
ιδεολογίες 
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Αντιληπτική διαλεκτολογία (Weijnen, Rensink, Preston κ. ά.) 

» Πώς «καθημερινοί άνθρωποι» (folk) αξιολογούν 
τις διαλεκτικές διαφορές μεταξύ γειτονικών 
περιοχών 

» Ποια γλωσσικά γεγονότα είναι περισσότερο 
προφανή (salient) στην κοινή αντίληψη 

» Preston: η «λαϊκή (folk) γνώση» μελετάται 
αυτόνομα (≠ διαλεκτολογία / πολιτισμική 
γεωγραφία) 
Κάτοικοι των ΗΠΑ ταξινομούν περιοχές στην κλίμακα 

1-4 (ίδιο  ακατανόητα διαφορετικό) 
Ορίζουν διαλεκτικές περιοχές σ’ ένα λευκό χάρτη, 

ονομάζουν τη διάλεκτο της περιοχής και δίνουν 
παραδείγματα 

Προβαίνουν σε αξιολογήσεις σωστού ή ευχάριστου 
λόγου 
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Αντιληπτική διαλεκτολογία (Preston) 

Michigan correctness ratings 

Michigan pleasantness scores 

• ικανοποιεί συνθήκη αναπαράστασης 

• χαρτογραφεί ατομικές αλλά και 
συλλογικές αντιλήψεις 

• ικανοποιεί συνθήκη συσχέτισης: 
αντίθεση μεταξύ real–perceptual / 

literal–metaphorical 

 [προϋπόθεση: η ιδεολογία ως ‘ψευδής 
συνείδηση’] 
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Αντιληπτική διαλεκτολογία: αναλογίες 
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Γλωσσικά ζητήματα στον Τύπο (1976-2001)  

1. Τα αγγλικά «δεύτερη επίσημη γλώσσα» 
2. «Λατινοποίηση» 
3. «Βούλγαροι» και Μπαμπινιώτης 
4. «Μακεδονία», «σλαβομακεδονική» γλώσσα 
5. «Καθεστώς πενταγλωσσίας» στην ΕΕ 
6. «Λεξιπενία» των νέων (‘ευδοκίμηση’ and ‘αρωγή’) 
7. Μεταπολιτευτικά ζητήματα [Διδασκαλία της αρχαίας, 

Καθιέρωση μονοτονικού, «Γλωσσικό Πρόβλημα»] 
8. Ξένες λέξεις, επίδραση αγγλικής, καθαρισμός 
9. Μονοτονικό - πολυτονικό 

10. Η ελληνική ως δεύτερη/ξένη – στο εξωτερικό 
11. Διαγραμμένα / Λογοκριμένα [μειονότητες κλπ.] 
12. Διάφορα 

ηθικός πανικός 
εμμονή 



Δύο είδη ζητημάτων 
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Γλωσσικά ζητήματα επί χάρτου 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μέσα στο 
Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μέσα στο 
Εξωτερικό 

Κοινό εννοιολογικό πλαίσιο: η καθεστωτική ιδεολογία 
•«λεξιπενία» 

•μεταπολιτευτικά ζητήματα 
•ορθογραφία 
•σωστή χρήση 

•ελληνικά στο εξωτερικό 
•στην Κύπρο 

 

•«Μακεδονία» 
•καθεστώς πενταγλωσσίας 

 

•διγλωσσία 
•διμορφία 

•λατινοποίηση 
•ξένες λέξεις 
•«Βούλγαροι» 
•μειονότητες 

 

επέκταση 

 απειλή 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μέσα στο 

Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μέσα στο 

Εξωτερικό 

Μια μιντιακή αφήγηση 

λεξιπενία 

μονοτονικό 

«Γλωσσικό Πρόβλημα» 

ξένες λέξεις - αγγλικά 
«καθεστώς πενταγλωσσίας» 

«μακεδονική» 

«Βούλγαροι» 

ελληνικά στο εξωτερικό 

μειονότητες 

λατινοποίηση 

διδασκαλία αρχαίων 

αγγλικά επίσημη γλώσσα 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μέσα στο 

Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μέσα στο 

Εξωτερικό 

Μια μιντιακή αφήγηση 

Δ               ? 

B                        Γ 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μέσα στο 

Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μέσα στο 

Εξωτερικό 

«Ηθικοί πανικοί» 

Ηθικός πανικός 



Μελέτες περίπτωσης: Θράκη και Κύπρος 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μέσα στο 
Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μέσα στο 
Εξωτερικό 

Η ελληνική εθνικιστική σκοπιά (Θράκη) 

(Θράκη) 

Πομάκοι 

Τσιγγάνοι 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μεσα στο 
Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μεσα στο 
Εξωτερικό 

Η τουρκική εθνικιστική σκοπιά (Θράκη) 

(Θράκη) 

Πομάκοι 

Τσιγγάνοι 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μεσα στο 
Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μεσα στο 
Εξωτερικό 

Η «διαπολιτισμική» σκοπιά (Θράκη) 

(Θράκη) 

Τούρκοι 

Πομάκοι 

Τσιγγάνοι 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μέσα στο 
Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μέσα στο 
Εξωτερικό 

Η εθνικιστική σκοπιά (Κύπρος) 

(Κύπρος) 

Κυπριακή διάλεκτος 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μέσα στο 
Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μέσα στο 
Εξωτερικό 

Η ελληνική εθνικιστική σκοπιά (Κύπρος / Θράκη) 

(Θράκη) 

(Κύπρος) Πομάκοι 

Κυπριακή διάλεκτος 
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Εσωτερικό 

Εξωτερικό 

Εξωτερικό 
μέσα στο 
Εσωτερικό 

Εσωτερικό 
μέσα στο 
Εξωτερικό 

Η «διαπολιτισμική» σκοπιά (Κύπρος) 

(Θράκη) 

(Κύπρος) Κυπριακή 

Ελληνική 
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