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Α. Διορθωτικές οδηγίες 
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Γλωσσικές μεταβλητές 
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Ρυθμιστική στάση: διορθωτικές πράξεις 
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Διορθωτικά ρεπερτόρια 
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http://public.wsu.edu/~brians/errors/err
ors.txt 

» ADVICE/ADVISE "Advice" is the noun, "advise" the verb. 
When Ann Landers advises people, she gives them advice. 

» DOUBLE NEGATIVES It is not true, as some assert, that 
double negatives are always wrong; but the pattern in 
formal speech and writing is that two negatives equal a mild 
positive: "he is a not untalented guitarist" means he has 
some talent. In informal speech, however, double negatives 
are intended as negatives: "he ain't got no talent" means he 
is a lousy musician. 

» SPLIT INFINITIVES For the hyper-critical, "to boldly go 
where no man has gone before" should be " to go boldly. . . 
." […] so many people are offended by split infinitives that it 
is better to avoid them 

» ENDING A SENTENCE WITH A PREPOSITION A fine example 
of an artificial "rule" which ignores standard usage. The 
famous witticism usually attributed to Winston Churchill 
makes the point well: "This is the sort of pedantry up with 
which I cannot put." 
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Διορθωτικά ρεπερτόρια (ΕΣΡ) 

«Είναι καιρός ο καθένας να αναλάβει τις ευθύνες του. Και 
μόνον μερικά -και συχνά επαναλαμβανόμενα- γλωσσικά 
φαινόμενα, είναι αρκετά για να ευαισθητοποιήσουν την 
κοινή γνώμη. Έτσι ακούμε: 
* των υπαρχόντων προβλέψεων 
* των αναληφθέντων πρωτοβουλιών 
* πιθανά αντί πιθανόν 
* εκ των ουκ άνευ αντί εκ των ων ουκ άνευ 
* ενδεχόμενα αντί ενδεχομένως 
* προηγούμενα αντί προηγουμένως 
* παρήγγειλε αντί παράγγειλε (προστακτική) 
* εξήτασε αντί εξέτασε 
* ασκώ αντί εξασκώ 
* πραγματεύομαι αντί διαπραγματεύομαι 
* μετοικίζω αντί μετοικώ 
* πλησίασε στο σω(ο)ρό (του νεκρού) αντί στη σορό 
* η πληροφορία διαρρέει και δεν τη διαρρέουν.» 
 Παπακώστας Γ., «Τι γλώσσα διαμορφώνουν τα ΜΜΕ», Ελευθεροτυπία 

19/6/2006    
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Διορθωτικές στήλες 



Οδηγοί σωστοί χρήσης 
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X/Y μεταβλητές {-a/-os} ως διαφορετικές  
γραμματικές κατηγορίες 

Χ/Y μεταβλητές{-a/-os}  
με διαφορετικές σημασίες 
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Έμμεσες διορθωτικές οδηγίες (Μετρό Feb. 1, 2000) 



Ρύθμιση ή περιγραφή; 
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Ρύθμιση ή περιγραφή; 
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Ορισμοί: Correctives and permissives 
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Correctives in the Greek press (Nov. 99- Jan. 2000) 

Lexicon: 98 (20%) 
• foreign words: 30 (6.1%) 
 English loans: 24 (4.9%) 
 loans from other languages: 3 

(0.6%) 
 loan translations: 3 (0.6%) 

• marked archaistic forms: 38 (7.8%) 
• marked demotic forms: 17 (3.5%) 
• translation of archaisms: 7 (1.4%) 

[…] 
Phraseology: 29 (5.9%) 
• formulaic expr.: 21 (4.3%) 
• αφορά (σε) [to concern / be about]: 

8 (1.6%)  
Semantics: 13 (2.7%) 
• obscurity of learned/archaistic forms: 

7 (1.4%) […] 

Morphology / Syntax: 199 (45.7%) 
• violation of archaistic rules: 27 

(5.5%) 
• demotic adv. ending (-α): 29 

(6%) 
• stress mov. in declension: 25 

(5.1%) 
• augmented imperative: 6 

(1.2%) 
• loan adaptation: 25 (5.1%) 

mixed (Greek-foreign) 
compounds: 2 (0.4%) 

 foreign word morphology: 1 
(0.2%) […] 

Orthography: 75 (15.3%) 
• for/against Roman script (in 

some registers): 3 (0.6%) vs. 
10 (2%) 

• loan transliteration: 7 (1.4%) 
[…] 

loans:     62 (12.7%) 
diglossia::  158 (32.2%) 



Ρυθμιστική στάση: Διορθωτικές πράξεις 
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Β. Γλωσσικές στάσεις 
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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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Ανεξάρτητη – εξαρτημένη μεταβλητή 
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W. Labov, “The Social Stratification of (r) 
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• dependent variable: a linguistic variable; 
• independent variable: social groups; ideologies 



Εξαρτημένη – ανεξάρτητη μεταβλητή 
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Ανεξάρτητη μεταβλητή:  
4 δίγλωσσοι διαβάζουν παράγραφο 

στα αγγλικά και στα γαλλικά  
= 8 παράγραφοι 

Εξαρτημένη μεταβλητή: 
Height, good looks, leadership, 

sense of humour, likeablilty, 
intelligence, religiousness, self-

confidence, dependability, 
kindness, entertaining, ambitious, 

sociable character 

• Στις μελέτες μεταβλητότητας, εξαρτημένη είναι 
η γλωσσική μεταβλητή (ιδεολογία-στη-γλώσσα); 
• Στις μελέτες γλωσσικών στάσεων, η γλωσσική 

είναι η ανεξάρτητη μεταβλητή (λανθάνει: 
ιδεολογία της γλώσσας). 



Εναρμονισμένες αμφιέσεις (matched-guise) 

» 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»  
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A. Papapavlou, «Attitudes 
towards the Greek 

Cypriot Dialect: 
Sociocultural 

Implications» (1998) 
matched-guise technique 

(τεχνική 
εναρμονισμένων 

αμφιέσεων) 



Εναρμονισμένες αμφιέσεις (matched-guise) 
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Μαρία Αραποπούλου, «Δημοτική, καθαρεύουσα 
και οι στάσεις των νέων» (1998) 



Εναρμονισμένες αμφιέσεις (matched-guise) 
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αποσπάσματα λόγου τριών διαφορετικών ομιλητριών που ζούν στην 
Ελλάδα (μιας ομογενούς από το Καζακστάν, μια Γαλλίδας και μιας 
Αλβανίδας) και οκτώ ομογενών Ποντίων από τις Δημοκρατίες της 
πρώην Σοβιετικής Ένωσης 

οι αξιολογητές «ήταν σε θέση να προσδιορίσουν σωστά την εθνική 
ταυτότητα των ομιλητριών»  

«οι ομιλήτριες από την Αλβανία και την πρώην Σοβιετική Ένωση κρίθηκε 
ότι έχουν χαμηλή μόρφωση και κατώτερο επάγγελμα και στην 
πατρίδα τους και εδώ», αξιολόγηση που δεν ανταποκρίνεται στην 
πραγματικότητα. 

 οι αξιολογητές δεν θα επιθυμούσαν κοινωνικές ή εργασιακές σχέσεις με 
καμία από τις τρεις ομιλήτριες  

περισσότερο θετικά αξιολογήθηκε η Γαλλίδα ομιλήτρια, με δεύτερη στη 
σειρά προτιμήσεων τη Ρωσίδα και τελευταία την Αλβανή 

οι οκτώ Πόντιοι ομιλητές, επειδή έγιναν αντιληπτοί ως «ομογενείς» 
(θετικό γνώρισμα), αξιολογήθηκαν ως σύνολο θετικότερα  

οι αξιολογητές δήλωσαν ότι θα τους προσλάμβαναν στη δουλειά τους, 
αλλά μόνο σε κατώτερες θέσεις εργασίας.  



Εναρμονισμένες αμφιέσεις: φοιτητικές εργασίες 
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ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ 

ΤΟΠΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ  

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΑΓΙΟ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΩΤΙΚΗΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥ 

 

Η παρουσίαση που ακολουθεί είναι μια ανεπίσημη έκθεση της διαδικασίας που ακολούθησα για 

την υλοποίηση της έρευνας, καθώς και των αποτελεσμάτων της . Στόχος της έρευνας αυτής είναι 

αυτής είναι να επιβεβαιώσει ή να διαψεύσει την υπόθεση ότι η χρήση διαλέκτου διαδραματίζει 

κάποιο ρόλο στο χαρακτηρισμό ενός ατόμου. Αφορά λοιπόν ιδεολογίες ,αντιλήψεις και  

στερεότυπα  γύρω από την γλώσσα.  

Στην Ελλάδα έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες μελέτες γύρω από τις ιδεολογίες και τις στάσεις 

απέναντι στη γλώσσα. Ο Ευάγγελος Κουρδής με τη διδακτορική διατριβή του «Θεσσαλικό 

ιδίωμα: γλώσσα και ιδεολογία»1 αποπειράται να δείξει εάν εμφανίζονται στερεότυπες 

αντιλήψεις και ιδεολογίες στην αξιολόγηση ατόμου που κάνει χρήση του θεσσαλικού ιδιώματος. 

Επίσης ο Αντρέας Παπαπαύλου με τη μελέτη του «Attitudes towards the Cypriot dialect: 

sociolcultural implications»2 αποπειράται  να διαπιστώσει την ύπαρξη στερεότυπων αντιλήψεων 

σχετικά µε τη χρήση της κοινής και της Κυπριακής διαλέκτου.  

Η δική μου μελέτη γλωσσικών στάσεων αποπειράται να εξετάσει τις συμπεριφορές και τις 

αντιλήψεις απέναντι στη χρήση της διαλέκτου της κωμόπολης μου (Άγιος Κωνσταντίνος 

Φθιώτιδας)και της χρήσης της κοινής νέας ελληνικής (ΚΝΕ). Σκοπός να ελέγξω εάν 

επηρεάζονται αυτοί που τις ακούνε στη διατύπωση γνώμης και την αξιολόγηση τους. 

 

ΤΕΧΝΙΚΗ 

 Η τεχνική που ακολούθησα είναι αυτή των matched guise(εναρμονισμένες αμφιέσεις). Ο 

καναδός κοινωνικός ψυχολόγος William Lambert ανέπτυξε μια πειραματική μέθοδο, η οποία 

ονομάζεται μέθοδος των εναρμονισμένων αμφιέσεων [matched guise technique] (Lambert 

                                                           
1 «Θεσσαλικό ιδίωμα: γλώσσα και ιδεολογία», Από τα κοινωνικά σημεία στη γλωσσική ιδεολογία,Ευάγγελος 
Κουρδής,Πανεπιστημιακές Εκδόσεις Θεσσαλίας, 2007 
2 «Attitudes towards the Cypriot dialect: sociolcultural implications»,  Andreas N. Papapavlou, University of 
Cyprus, 1996 

Matched – Guised  
 

Έρευνα – Μεθοδολογία 
 
       Η έρευνα πραγματοποιήθηκε με τη μέθοδο των εναρμονισμένων αμφιεσεων 

(matched – guised technique). Επιλέχθηκε ένα κείμενο το οποίο ήταν 

δημοσιοποιημένο σε διαδικτυακό μέσο ενημέρωσης, και υπεβλήθη σε γλωσσική 

επεξεργασία, έτσι ώστε να παρουσιάζει δυο μορφές Α και Β. Η μια μορφή (Α), ήταν 

πλούσια με λόγια στοιχεία, φέρνοντας το κείμενο πιο κοντά στη χρήση της 

καθαρεύουσας, Η δεύτερη μορφή (Β) περιελάμβανε λιγότερα λόγια στοιχεία και ήταν 

ουσιαστικά, γραμμένο στη δημοτική.  

 

     Οι μεταβλητές που λήφθηκαν υπ’όψιν ήταν κατ’εξοχήν γλωσσικές, και 

αφορούσαν: 

- καταλήξεις πρωτόκλιτων και τριτόκλιτων ουσιαστικών (π.χ. 

κυβερνησης/κυβερνησεως) 

- καταλήξεις επιρρημάτων σε –ως 

     

      Το δείγμα της έρευνας. αποτελούταν από τριάντα (30) άτομα, ανεξαρτήτου 

ηλικίας, κοινωνικής θέσης ή επαγγέλματος. Τους ζητήθηκε να ακούσουν τα δυο 

αποσπάσματα, και ύστερα να τα αξιολογήσουν, αρχικά ως προς την πολιτική 

ιδεολογία την οποία θεωρούν ότι αντιπροσωπεύει το καθένα (αριστερή, κεντρική, 

δεξιά), και έπειτα να αξιολογήσουν τον εκάστοτε εκφωνητή, ως προς το κύρος 

(εκπαίδευση, αυτοπεποίθηση) και την αλληλεγγύη του (φιλικότητα, αξιοπιστία, 

προοδευτικότητα). Αξίζει να αναφερθεί, ότι ανάμεσα στα δυο αποσπάσματα, είχαν 

παρατεθεί phoneys, που σκοπό είχαν να αποπροσανατολίσουν τα υποκείμενα της 

έρευνας και να μην υποψιαστούν ότι ουσιαστικά εξετάζονται για το ίδιο κείμενο.  

 

      Οι ερωτήσεις στις οποίες κλήθηκαν να απαντήσουν, ήταν οι εξής: 

- Πιστεύετε ότι το απόσπασμα που μόλις ακούσατε ήταν αντιπροσωπευτικό 

αριστερής, κεντρικής ή δεξιάς πολιτικής ιδεολογίας; 

- Πως θα αξιολογούσατε τον εκφωνητή ως προς το επίπεδο της εκπαίδευσης 

του; 
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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 



Γ. Γλωσσικές ιδεολογίες 
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Ιδεολογίες-στη-γλώσσα 

  «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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Ιδεολογίες-στη-γλώσσα: Υπολειμματική διμορφία στον Τύπο 

1. Ελεύθερη Ώρα 
Ελεύθερος 

2. Απογευματινή 
Αδέσμευτος Τύπος 
Ελεύθερος Τύπος 

3. Αυριανή 
Έθνος 
Ελευθεροτυπία 
Τα Νέα 

4. Αυγή 
5. Ριζοσπάστης δη

μ
οτ

ικ
ή

 
 

   
  

κα
θ

α
ρ

εύ
ου

σ
α

 

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

Χατζησαββίδης, Ελληνική γλώσσα και 
δημοσιογραφικός λόγος (1999) 
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1. Υπολειμματική διμορφία στον Τύπο (Κόλλια κ.ά. 2013) 

»Μορφολογική ποικιλία 
επιρρήματα -α/-ως 
συμφωνικά συμπλέγματα: -χτ-φτ-στ- / -χθ-φθ-σθ-, 

ορίστηκε/ορίσθηκε 
συμφωνικά συμπλέγματα χθες/χτες 
τονισμός γενικής με /χωρίς αναβιβασμό, π.χ. δημοσίων 

/ δημόσιων 
παθητικός αόριστος -ηκα, -ηκαν / -η, -ησαν  
κατάληξη γενικής -α/-ος, π.χ. μήνα/μηνός 
κατάληξη γενικής -εα/-εως, π.χ. εισαγγελέα / 

εισαγγελέως 
κατάληξη γενικής -ης/-ους, π.χ. αδαή/αδαούς. 
κατάληξη γενικής πρώην τριτόκλιτων -ης/-εως, π.χ. 

κυβέρνησης/κυβερνήσεως 



1. Υπολειμματική διμορφία στον Τύπο (Κόλλια κ.ά. 2013) 
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1. Υπολειμματική διμορφία στον Τύπο (Κόλλια κ.ά. 2013) 
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Ιδεολογίες για τη γλώσσα. Μεταγλώσσα 



Ιδεολογίες για τη γλώσσα. Μεταγλώσσα 

 «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)  



Ιδεολογίες για τη γλώσσα. Μεταγλώσσα 

» «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) 
 

35 



Ιδεολογίες για τη γλώσσα. Μεταγλώσσα 
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• η αλλόκοτη λέξη 
• είναι αμάλγαμα μοναδικά 
κακόηχο και κακοχυμένο 

• ένα γραμματικό τέρας του 
Φρανκενστάιν 

• Ως θεωρητικός γλωσσολόγος 
θα σταματούσα εδώ… 
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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 
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Ιδεολογίες για 
τη γλώσσα – 

Γλωσσολογικές 
ιδεολογίες 



Παραδείγματα: «Σε θέση μάχης» 
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Παραδείγματα: Ο φόβος της «λατινοποίησης» 
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Παραδείγματα: Ο φόβος της «λατινοποίησης» 
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Παραδείγματα: Ο φόβος της «λατινοποίησης» 

 «Δεν είναι απλό εργαλείο η γλώσσα. Είναι ο πολιτισμός 
μας, είναι η ιστορία μας, είναι η σκέψη μας, είναι η 
νοοτροπία μας, είναι η ταυτότητά μας. Πάνω από όλα η 
γλώσσα είναι αξία». […] 
«Τα greeklish είναι ο καλύτερος δρόμος αποξένωσης από 
την εικόνα της λέξης. Αυτό μπορεί οι νέοι άνθρωποι να το 
πληρώσουν ακριβά. Έχουμε ελληνικές γραμματοσειρές και 
μπορούμε, αξιοποιώντας το Διαδίκτυο και τα ηλεκτρονικά 
μέσα, να χρησιμοποιούμε τις ελληνικές γραμματοσειρές 
που έχουν το προτέρημα να δίνουν την εικόνα της λέξης, 
το οπτικό ίνδαλμα, και να μας συμφιλιώνουν με την 
ορθογραφία της λέξης και με τη σημασία της». 
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Παραδείγματα: «Όχι Greeklish, παρακαλώ!» 
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Παραδείγματα: «Όχι Greeklish, παρακαλώ!» 
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http://www.youtube.com/watch?v=fyUEDkgs2qc 



«Αυτόνομες» vs. «ιδεολογικές» προσεγγίσεις στην ορθογραφία 

» Εργαλειακά επιχειρήματα 
Υπεράσπιση: τεχνική αναγκαιότητα, ιδίως για 

Έλληνες του εξωτερικού, ευκολία 
Αντίρρηση: αναγνωσιμότητα, δεν υπάρχει πλέον 

ανάγκη των greeklish 
» Αισθητικά επιχειρήματα – Ταυτότητα 
Υπεράσπιση: συμβολική αξία δήλωσης του Μέσου, 

διαφορετικότητα 
Αντίρρηση: μια μορφή κακοποίησης της γλώσσας, 

διαχρονική σύνδεση γλώσσας και αλφαβήτου, εθνική 
υπερηφάνεια 
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Παραδείγματα: Ο φόβος της παγκοσμιοποίησης (Γαλλία) 
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Si incroyable que cela paraisse,  [...] la langue française est en 
danger. […]  

Le français est menacé par l’industrie américaine de la chanson 
et du spectacle […]  

Le français est menacé par une bonne partie de la « France d’en 
haut » […]  

Le français est menacé par la direction de l'Education nationale 
qui réduit les horaires de français, marginalise les langues 

anciennes et régionales et qui impose de fait l’anglais utilitaire 
comme unique langue étrangère première. […] 

Le français est menacé par le snobisme de ceux qui cherchent à 
se placer au-dessus de leur peuple en faisant parade de ce 

qu’ils croient être de l’anglais et qui n’est en fait que du 
globish ou pire, du franglais, ce sabir qui ridiculise ceux qui 

l’emploient auprès des vrais anglophones. […] 
Le français est menacé par des mouvements séparatistes qui 

prennent prétexte de la défense des langues régionales […] 
(1/2) 

Cette menace n’est pas seulement linguistique : elle est 
idéologique et politique puisqu’elle sape ces valeurs 

progressistes que sont la souveraineté des peuples, la liberté 
de pensée, la pluralité des cultures, l’attachement au progrès 
social, la coopération pacifique entre peuples égaux : ainsi, 

laisser assassiner le français, et avec lui la littérature, le 
théâtre, la philosophie, la chanson, le cinéma et la science 

d’expression française, c’est capituler devant l’idéologie 
insidieusement totalitaire de la mondialisation néo-libérale qui 
règne encore plus « naturellement » quand elle est portée « 
spontanément » par la prétendue « langue de l’avenir ». […] 

Si le français, l’une des langues les plus « reconnues » au 
monde, est attaqué en France même, quelle autre langue 
n’est-elle pas en péril de mort, notamment dans le tiers-
monde ? A travers le français, c’est le droit à la différence 

culturelle, politique et idéologique que met en cause 
mondialement une entreprise totalitaire qui menace 

l’humanité d’un appauvrissement sans précédent. […] 
http://www.defenselanguefrancaise.org/10.html (2/2) 

http://www.defenselanguefrancaise.org/10.html�


Παραδείγματα: Παγκόσμια ημέρα ελληνικής γλώσσας 

49 



50 

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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Ζήτημα 1 (A)
Ζήτημα 2 (A)
Ζήτημα 3 (B)
Ζήτημα 4 (B)



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 



60 

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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