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Η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, ακολουθώντας μια πρακτική που καθιέρωσε εδώ και
μερικά χρόνια, γιόρτασε στις 26 Σεπτεμβρίου 2015 την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών
διοργανώνοντας στο Πανεπιστήμιο Κύπρου μία ημερίδα με τίτλο «Παλαιοί και Νέοι
Ερευνητές». Ο στόχος της ημερίδας ήταν διττός: αφενός να προβάλει τη συμβολή των
γλωσσολογικών σπουδών στη μελέτη των γλωσσών και στην κατανόηση των γλωσσικών
φαινομένων, αφετέρου να συμβάλει στην προώθηση της πολυγλωσσίας και στην αποδοχή
της γλωσσικής ποικιλότητας στην Κύπρο. Παράλληλα, η Εταιρεία φιλοδοξούσε να φέρει
κοντά μεγαλύτερους και νεότερους ερευνητές σε μια συνάντηση όπου όλοι θα μπορούσαν να
εκφράσουν τους προβληματισμούς τους, να συζητήσουν και ίσως να εμπνευστούν από
παλιές και νέες ιδέες, μεθόδους και έρευνες.
Ο τρόπος αυτός διοργάνωσης της ημερίδας ταίριαζε απόλυτα στις προσωπικότητες των
ανθρώπων που τιμούσαμε με αυτή την ευκαιρία, δυο ανθρώπων που υπηρέτησαν με
συνέπεια τη Γλωσσολογία για περισσότερο από πενήντα χρόνια, υπήρξαν δάσκαλοι για
δεκάδες γλωσσολόγους της δικής μας γενιάς και έφυγαν όπως έζησαν, μαζί: ο Gaberell
στις 10 Σεπτεμβρίου του 2014 και η Αγγελική λίγους μήνες αργότερα, στις 2 Μαΐου του
2015.
Ο Gaberell Drachman και η Αγγελική Μαλικούτη-Drachman ήταν ένα
υποδειγματικό ζευγάρι γλωσσολόγων, ερευνητών και δασκάλων που παρόμοιό τους
βρίσκεις ίσως ένα σε κάθε χώρα: τον André και τη Jeanne Martinet στη Γαλλία, τον
Robert Phillipson και τη Tove Skutnnab Kangas στη Σουηδία, τον Joshua και την
Gella Fishman στην Αμερική. Ζευγάρια που τους ενώνει το πάθος τους για τη
Γλωσσολογία και η αγάπη τους για τη γλώσσα. Από την εποχή της πρώτης τους
γνωριμίας στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών στις αρχές της δεκαετίας
του 60, ο Gaberell, νεαρός τότε επισκέπτης καθηγητής στο Τμήμα Αγγλικής
Φιλολογίας, και η Αγγελική, βοηθός του καθηγητή Γεώργιου Κουρμούλη, κατόχου της
έδρας Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή, δεν χώρισαν σχεδόν ποτέ μέχρι το θάνατό
τους.
Οι πρώτες δημοσιεύσεις τους είναι κοινές: πρόκειται για την επιμέλεια των Working
Papers του Πανεπιστημίου του Οχάιο όπου βρίσκονταν ακόμη στις αρχές της δεκαετίας
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του 1970 και όπου ο Gaberell είχε ολοκληρώσει το 1969 τη διδακτορική του διατριβή με
θέμα τη φωνολογία της αμερινδικής γλώσσας τουάνα˙ η Αγγελική ολοκλήρωσε τη
διδακτορική της διατριβή ένα χρόνο αργότερα, υποστηρίζοντας στο Πανεπιστήμιο Αθηνών
τη Μετασχηματιστική μορφολογία του νεοελληνικού ονόματος. Στα μέσα της δεκαετίας
του 1970 αρχίζουν να δημοσιεύουν από κοινού άρθρα για τον τονισμό στα ελληνικά (1975–
76) και για τους φωνολογικούς κανόνες στις βόρειες διαλέκτους της ελληνικής (1977),
δείχνοντας έτσι ένα πρώιμο ενδιαφέρον για τις νεοελληνικές διαλέκτους, στη μελέτη των
οποίων, η Αγγελική θα επικεντρωθεί τα τελευταία χρόνια της ζωής της. Η τελευταία
κοινή τους δημοσίευση έγινε το 2007 στα Πρακτικά της ετήσιας συνάντησης του Τομέα
Γλωσσολογίας του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης που έγινε τον Μάιο του
2006 στη Θεσσαλονίκη για να τιμηθεί ένας άλλος σημαντικός γλωσσολόγος που έφυγε
νωρίς, ο Αναστάσιος-Φοίβος Χριστίδης.
Στις αρχές της δεκαετίας του 1970, βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο του Σάλτσμπουργκ,
όπου ο Gaberell θα εκλεγεί Καθηγητής και όπου θα αποφασίσουν να μείνουν μόνιμα,
μοιράζοντας τον χρόνο τους ανάμεσα στην αγαπημένη Αθήνα και το όμορφο
Σάλτσμπουργκ όπου θα φτιάξουν μια νέα φωλιά και μια καινούργια γλωσσολογική
οικογένεια. Οι συναντήσεις που οργάνωνε ο Gaberell στη διάρκεια των καλοκαιρινών
μηνών στο Σάλτσμπουργκ, έγιναν ξακουστές αφού συγκέντρωναν τα πιο μεγάλα ονόματα
στο πεδίο της Θεωρητικής Γλωσσολογίας. Γύρω από το ζεύγος, άρχισαν σιγά-σιγά να
συγκεντρώνονται νέοι φοιτητές που έρχονταν από την Ελλάδα για να γνωρίσουν αυτόν τον
κύριο με την αγγλική προφορά που μιλούσε άπταιστα ελληνικά και γνώριζε τη δομή της
ελληνικής γλώσσας καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο. Δεκάδες Έλληνες γλωσσολόγοι
υπήρξαν μαθητές είτε του Gaberell είτε της Αγγελικής. Και παρά το ότι, λόγω της
βαθιάς επιστημονικής τους κατάρτισης, της αυστηρότητας και της εξαντλητικής
διερεύνησης που ήθελαν να τηρεί κανείς στην ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων, η
μαθητεία κοντά τους δεν ήταν εύκολη υπόθεση, οι μαθητές τους εξακολούθησαν να
επιστρέφουν συστηματικά σε αυτούς, ακόμη και όταν είχαν ολοκληρώσει τις σπουδές τους
και είχαν γίνει με τη σειρά τους πανεπιστημιακοί δάσκαλοι ή ερευνητές.
Όσοι βρέθηκαν στο Σάλτσμπουργκ στα τέλη της δεκαετίας του 1970 και στις αρχές
της δεκαετίας του 1980, εύκολα καταλαβαίνουν το γιατί: το γόνιμο επιστημονικό πνεύμα,
οι ουσιαστικές συζητήσεις, η ακούραστη αμφισβήτηση των τετριμμένων, οι ανοιχτές
προοπτικές, η αναζήτηση νέων προκλήσεων ήταν μέρος της καθημερινής τους ζωής.
Ισχυρές προσωπικότητες και οι δύο, δεν ήταν σπάνιο να διαφωνήσουν, ακόμη και ενώπιων
όλων, για θέματα Γλωσσολογίας. Γράφει η παλιά φοιτήτρια και μετέπειτα φίλη του
ζεύγους, Ελένη Ευθυμίου, σε μια πρόσφατή μας επικοινωνία: «Στους ανθρώπους που τους
έζησαν από κοντά, έχουν αφήσει πάμπολλες αναμνήσεις από μεταξύ τους επιστημονικές
διαφωνίες ―τις μόνες άλλωστε που βίωναν ως ζευγάρι― να ξεπηδούν αναπάντεχα όσο
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καθόμασταν συντροφιά σε ένα τραπέζι φαγητού ή στη διάρκεια μιας φιλικής κουβέντας,
όπου η μάχη ανάμεσα στις δύο τους εξαιρετικά ισχυρές προσωπικότητες πάντα τελείωνε με
τη μετάθεση της κουβέντας από τη μεριά του Gaberell σε άλλη, καταλληλότερη, στιγμή.
Σε τέτοιες στιγμές, εκείνος χρησιμοποιούσε το αστείρευτο χιούμορ του, ντυμένο με φράσεις
από τα ελληνικά που τις πρόφερε με τη χαρακτηριστική βρετανική του προφορά, όπως το
συνηθισμένο του «Έλα τώρα, άσε αυτή την κουβέντα. Θα κρυώσει η σούπα» για να
αναρωτηθεί αμέσως μετά: «Έχουμε σούπα σήμερα;» «Έτσι δε λένε; Θα κρυώσει η σούπα.»
Ο Gaberell Drachman ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τη Γενετική Θεωρία για να
περιγράψει την ελληνική γλώσσα, και είναι σίγουρο ότι αυτή του η επιλογή άσκησε ισχυρή
επίδραση και στις επιστημολογικές επιλογές της Αγγελικής. Όπως συμβαίνει όμως καμιά
φορά, η μαθήτρια τελικά ξεπέρασε το δάσκαλο: αν και είχαν ειδικευτεί αυτός στη
Φωνολογία και εκείνη στη Μορφολογία (η διατριβή του ήταν για τη φωνολογία της
τουάνα, η δική της για τη μορφολογία της ελληνικής), είναι την Αγγελική που όλοι
θεωρούσαμε πάντοτε ως την κατεξοχήν ειδική σε θέματα περιγραφής της φωνολογίας της
ελληνικής.
Στην πραγματικότητα υπήρξαν και οι δύο πρωτοπόροι στον τομέα της Γενετικής και
Μετασχηματιστικής Θεωρίας, την οποία εισήγαγαν στον ελληνόφωνο ερευνητικό χώρο
γύρω στις αρχές της δεκαετίας του 1970, εφαρμόζοντάς τη με επιτυχία στη μελέτη της
ελληνικής γλώσσας, αρχαίας και νέας. Ιδιαίτερα διεισδυτικοί στις προσεγγίσεις τους, δεν
έπαψαν να εφαρμόζουν τις αρχές της Θεωρητικής Γλωσσολογίας στη διδασκαλία και την
έρευνα, ανανεώνοντας τον θεωρητικό προβληματισμό και τις αναλυτικές προσεγγίσεις τους
και επανερχόμενοι πολλές φορές σε παλαιότερες αναλύσεις για να βελτιώσουν και να
εξαντλήσουν όλες τις πτυχές ενός θέματος στη βάση νέων δεδομένων και με γνώμονα νέα
θεωρητικά πλαίσια. Από τις θεωρητικές τους αναζητήσεις, δεν απέκλειαν καμιά όψη της
ελληνικής: συντακτικά, μορφολογικά ή φωνολογικά φαινόμενα, παιδική γλώσσα, ρυθμός,
μυστικές γλώσσες, υποκοριστικά των κύριων ονομάτων κτλ., όλα ήταν επιστημονικά
εξίσου σημαντικά. Εκτιμώντας το σύνολο έργο και την προσφορά του Gaberell, η, επίσης
μαθήτριά του, Δήμητρα Θεοφανοπούλου-Κοντού, γράφει: «Οι συντακτικές του μελέτες,
παλαιότερες και νεότερες στο πλαίσιο της γενετικής θεωρίας, χαρακτηρίζονται από υψηλό
δείκτη πρωτοτυπίας στην επιλογή του θέματος και στην αντιμετώπισή του, ενώ για
ορισμένες περιπτώσεις ο προτεινόμενος τρόπος ανάλυσης είναι πιο «προχωρημένος» από
αυτόν της αντίστοιχης φάσης της θεωρίας, με τον αναπτυσσόμενο προβληματισμό να
ξεπερνά κατά πολύ τα όρια της εποχής του.»
Από τις αρχές της δεκαετίας του 1990, η Αγγελική και ο Gaberell είχαν την ευκαιρία
να γνωρίσουν καλύτερα την Κύπρο, πρώτα ως μέλη επιτροπών για την εκλογή και την
ανέλιξη νεότερών τους συναδέλφων στο Πανεπιστήμιο Κύπρου και αργότερα ως επισκέπτες

vii

Ε. Ιωαννίδου, Μ. Κατσογιάννου & Χ. Χριστοδούλου (Επιμ.)

καθηγητές. Την περίοδο αυτή γεννιέται και το ενδιαφέρον τους για την κυπριακή διάλεκτο,
η μελέτη της οποίας μπορεί να υπαχθεί στο ευρύτερο θεωρητικό τους ενδιαφέρον για τις
ελληνικές διαλέκτους την οποία εντοπίζει κανείς σε ορισμένα από τα πρώτα τους κείμενα.
Την Αγγελική πιο συγκεκριμένα, η ανανέωση της επαφής της με την κυπριακή διάλεκτο,
θα τη βοηθήσει να στραφεί πιο συστηματικά στην έρευνα των διαλέκτων της ελληνικής.
Προϊόν της ώριμης ερευνητικής της περιόδου, οι αναλύσεις της της κυπριακής σχετικά με
τον συλλαβισμό, τα διπλά σύμφωνα, φαινόμενα τονισμού κ.ά., ενέπνευσαν πολλούς από
τους νεότερους ερευνητές και παραμένουν καίριες μέχρι σήμερα.
Ως παλαιοί ερευνητές υπήρξαν πάντα πρότυπα πνευματικής και επιστημονικής
εγκυρότητας. Όσοι από εμάς τους γνωρίσαμε από κοντά, θα θυμόμαστε πάντοτε την
ευγένεια με την οποία προσέγγιζαν τους ανθρώπους, τη σταθερή επιθυμία τους να
αφουγκραστούν και να κατανοήσουν τους προβληματισμούς και τις επιστημονικές
ανησυχίες των νεότερων καθώς και την προθυμία τους να βοηθήσουν τόσο ερευνητικά όσο
και ανθρώπινα, ιδιαίτερα τους νέους ερευνητές και τις νέες ερευνήτριες. Η ανθρώπινη
διάσταση ήταν πάντα παρούσα: η χαρακτηριστική κουβέντα του Gaberell όταν ήθελε να σε
πείσει να συμμετάσχεις σε μια στρογγυλή τράπεζα, σε ένα συνέδριο, ή σε ένα δείπνο όπου
σίγουρα η κουβέντα θα το ’φερνε σε θέματα γλωσσολογικά που τον απασχολούσαν ήταν
πάντα: «Come on! It will be fun!»
Η Αγγελική και ο Gaberell υπηρέτησαν ακούραστα την επιστήμη τους μέχρι τέλους: ο
Gaberell έφυγε λίγες ώρες αφού είχε ολοκληρώσει την ομιλία που επρόκειτο να κάνει ως
προσκεκλημένος ομιλητής στο 6ο Διεθνές Συνέδριο για τις Νεοελληνικές Διαλέκτους και

τη Μορφολογική Θεωρία ―στο οποίο δεν πήγε ποτέ. Η Αγγελική έφυγε ενώ ετοίμαζε ένα
καινούργιο μεγάλο κείμενο, ένα βιβλίο ίσως, στο οποίο ήθελε να αναπτύξει τις θεωρητικές
της απόψεις για τη φωνολογία της ελληνικής. Καθ’ ομολογία και πάλι της φίλης Ελένης
Ευθυμίου, στο ασθενοφόρο που τη μετέφερε στο νοσοκομείο λίγο πριν αφήσει την τελευταία
της πνοή, την κοίταξε πολύ σοβαρά και τη ρώτησε «Εσύ πώς το λες, ‘το παραέκανα’ ή ‘το
παράκανα’;»
Μαριλένα Καρυολαίμου
Πρόεδρος Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου 2013–2017
Λευκωσία, 18 Ιανουαρίου 2018
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Τις τελευταίες δεκαετίες η γλωσσολογική έρευνα στην Κύπρο έχει αναπτυχθεί σε διάφορα
επίπεδα και τομείς. Η κοινωνική διγλωσσία μεταξύ της κοινής νέας ελληνικής και της
κυπριακής ελληνικής, η γεωγραφική και υφολογική ποικιλότητα που αναπτύσσεται εντός
της κυπριακής ελληνικής, η συνύπαρξη της ελληνικής με την τουρκική γλώσσα, οι
αναγνωρισμένες από το σύνταγμα μειονοτικές γλώσσες καθώς και οι πολλές και συνεχώς
αυξανόμενες γλώσσες των μεταναστών, συμβάλλουν στη δημιουργία ενός δυναμικού και
πολυεπίπεδου κοινωνιογλωσσολογικού τοπίου. Ταυτόχρονα, σε θεωρητικό επίπεδο
αναπτύσσονται όλο και περισσότερο διαφορετικοί τομείς στην επιστήμη της γλωσσολογίας
που αφορούν είτε τα γλωσσικά επίπεδα (π.χ. φωνολογία/φωνητική, μορφοσύνταξη,
πραγματολογία, σημασιολογία) είτε άλλα πεδία που μελετούν τη γλώσσα σε σχέση με
παράγοντες όπως είναι η ηλικιακή ανάπτυξη, η χρήση, οι συμβολικές αξίες ή σε σχέση με
χώρους όπως είναι η εκπαίδευση ή ο δημόσιος λόγος.
Η Γλωσσολογική Εταιρεία Κύπρου, ο μη κερδοσκοπικός οργανισμός που αποτελεί τον
επίσημο φορέα εκπροσώπησης των γλωσσολόγων της Κύπρου, διοργάνωσε την ημερίδα
«Παλαιοί και Νέοι Ερευνητές» που διεξήχθη στο Πανεπιστήμιο Κύπρου στις 26
Σεπτεμβρίου 2015, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών.
Στην ημερίδα συμμετείχαν νέοι γλωσσολόγοι που είναι μέλη της Εταιρείας, με
ανακοινώσεις που περιστρέφονταν γύρω από μία ευρεία γκάμα γλωσσικών θεμάτων και που
βασίζονταν είτε στην πρόσφατη ερευνητική τους δραστηριότητα, είτε στις μεταπτυχιακές ή
διδακτορικές τους διατριβές. Στον παρόντα τόμο περιέχονται οκτώ από τις ανακοινώσεις
αυτές.
Ο τόμος αποτελείται από δύο μέρη· το πρώτο μέρος απαρτίζουν τέσσερις εργασίες με
θέματα κυπρολογικού ενδιαφέροντος, ενώ στο δεύτερο ―και πιο γενικό― μέρος έχουν
ενταχθεί εργασίες που εξετάζουν θέματα ποικίλου περιεχομένου, όπως η μορφολογία της
κοινής νεοελληνικής, η διδακτική της γλώσσας και η σχέση γλωσσολογίας και
μετάφρασης.
Το άρθρο του Σπύρου Αρμοστή παρουσιάζει την παρούσα κατάσταση των ερευνών και
των εργασιών που γίνονται για τη δημιουργία ενός συστήματος γραφής της κυπριακής
μαρωνιτικής αραβικής, μίας γλωσσικής ποικιλίας που παρέμενε για πολλούς αιώνες
προφορική και που σήμερα απειλείται σοβαρά με εξαφάνιση. Η εργασία δείχνει ότι οι
ομιλητές της ποικιλίας αυτής αποδέχονται σε μεγάλο βαθμό το προτεινόμενο σύστημα
γραφής και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά του, στοιχεία που αποτελούν βασικές
προϋποθέσεις για την καθιέρωσή του. Σε θεωρητικό επίπεδο, η εργασία αμφισβητεί την
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άποψη ότι το ιδανικότερο σύστημα γραφής είναι αυτό που αποτυπώνει πιστά τη φωνητική
της γλώσσας, αφού σε ορισμένες περιπτώσεις οι ίδιοι οι ομιλητές προκρίνουν μία πιο
φωνολογική ή μορφοφωνολογική γραφή.
Η Πόπη Θεοφάνους εξετάζει τη γλωσσική πολιτική που εφαρμόζεται σε πολύγλωσσα
περιβάλλοντα τριών κυπριακών μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Στο άρθρο της διερευνάται
ειδικότερα το πώς η οικονομική δραστηριότητα αυτών των επιχειρήσεων επηρεάζει τις
επικοινωνιακές πρακτικές των εργαζομένων στον προφορικό και στον γραπτό λόγο. Τα
πορίσματα της έρευνας έδειξαν ότι και στις τρεις επιχειρήσεις υπάρχει συγκεκριμένη ―αν
και όχι πάντοτε ρητά εκπεφρασμένη― γλωσσική πολιτική η οποία σχετίζεται κυρίως με
τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου διαχείρισης και αναφοράς στην αγγλική γλώσσα.
Καταγράφηκαν, ωστόσο, και εναλλακτικά επικοινωνιακά σενάρια που αφήνουν να
διαφανούν πρακτικές που ευνοούν την πολυγλωσσία.
Στο άρθρο της Μαριλένας Κοντογιώργη εξετάζεται το κυπριακό τοπικό ιδίωμα των
Κοκκινοχωρίων και αξιολογούνται τέσσερα διαλεκτικά χαρακτηριστικά (τρία φωνολογικά
και ένα μορφοσυντακτικό) ως προς τη διαδικασία που ονομάζεται «γλωσσική ισοπέδωση».
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα υπό εξέταση φαινόμενα βρίσκονται σε στάδιο
ισοπέδωσης, αφού οι ομιλητές δείχνουν σαφή προτίμηση προς τους τύπους της κοινής
κυπριακής παρά σε αυτούς του τοπικού τους ιδιώματος, π.χ. χρησιμοποιούν συχνότερα τον
τύπο [tɾaˈuθca] ‘τραγούδια’ της κοινής κυπριακής, παρά τον εναλλακτικό [tɾaˈuca] που
αποδίδεται στο τοπικό ιδίωμα. Ενδιαφέρον επίσης εύρημα αποτελεί το γεγονός ότι η
αλλαγή, ο νεωτερισμός ξεκινάει από τους νεότερους, τις γυναίκες, τους μορφωμένους, και
τη μεσαία τάξη, επαληθεύοντας τη θεωρητική θέση περί «άνωθεν αλλαγής».
Ο Κώστας Στυλιανού επιχειρεί μία γενική επισκόπηση του πολυσύνθετου
κοινωνιογλωσσολογικού τοπίου που χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κυπριακή κοινωνία και το
κυπριακό κράτος γενικότερα. Στο άρθρο παρουσιάζονται συνοπτικά τα σημαντικότερα
ζητήματα που έχουν απασχολήσει την πρόσφατη έρευνα: η κοινωνική διγλωσσία, οι
γλωσσικές στάσεις των ομιλητών ως προς τις ποικιλίες που μιλιούνται στο νησί, οι
γλωσσικές πολιτικές και ο γλωσσικός σχεδιασμός, ζητήματα γλωσσικής ταυτότητας,
καθώς και οι συνθήκες δημιουργίας της κοινής κυπριακής που έχει αναπτυχθεί στα αστικά
κέντρα του νησιού.
Στην εργασία του Νίκου Κουτσούκου αναλύεται η μορφολογική διαδικασία της
μετονοματικής παραγωγής με μετάπλαση (π.χ. οδηγός → οδηγώ) στην Κοινή Νέα
Ελληνική με βάση το θεωρητικό πρότυπο Construction Morphology. Η μετάπλαση
παρουσιάζεται ως διαδικασία μορφολογικής ασυμμετρίας μεταξύ δομής και σημασίας, που
παραβιάζει την κλασική Αρχή της Συνθετότητας. Στο άρθρο γίνεται περιγραφή των
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σημαντικότερων δομικών και σημασιολογικών χαρακτηριστικών των μεταπλάσεων της
ελληνικής γλώσσας, αλλά και αντιπαραβολή με «πρωτοτυπικές» περιπτώσεις, όπως αυτών
της αγγλικής.
Στα πλαίσια της διδασκαλίας της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας, το άρθρο της
Σοφίας Ιωάννου εξετάζει τη διορθωτική αναδιατύπωση, δηλαδή τη στρατηγική διόρθωσης
μέσω της οποίας ο διδάσκων, κατά τη διεπίδραση στην τάξη, αναδιαμορφώνει ολόκληρο ή
μέρος του εκφωνήματος του μαθητή χωρίς να επαναλάβει το λάθος. Γίνεται ταξινόμηση
των διορθωτικών αναδιατυπώσεων του διδάσκοντος ως προς τη μορφή και τον στόχο
διόρθωσης και αξιολόγησή τους με βάση την ανταπόκριση των μαθητών σε αυτές. Τα
αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι μεγαλύτερο βαθμό επιτυχίας εξασφαλίζουν οι
αναδιατυπώσεις που απομονώνουν το λανθασμένο γλωσσικό εκφώνημα του μαθητή, που
περιέχουν μόνο μία αλλαγή σε σχέση με το αρχικό εκφώνημα του μαθητή, που δίνονται με
μορφή ερώτησης ή που συνοδεύονται από προσωδιακή έμφαση, καθώς ενεργοποιούν
γνωστικές διεργασίες που ωθούν τους μαθητές να εντοπίσουν τη διορθωτική τους
λειτουργία και να ανταποκριθούν στη διορθωτική παρέμβαση, προωθώντας με τον τρόπο
αυτό τη διαδικασία της κατάκτησης.
Η Νάνσια Κυριάκου διερευνά τη χρήση της γλώσσας από ξενόγλωσσους μαθητές
δημοτικών σχολείων της Κύπρου που διδάσκονται την ελληνική ως επιπρόσθετη γλώσσα,
αλλά και από τους εκπαιδευτικούς τους κατά την επικοινωνία μαζί τους. Τα αποτελέσματα
της έρευνας κατέδειξαν μια πολυεπίπεδη ικανότητα των μαθητών αυτών στο να χειριστούν
επιτυχώς τις γλωσσικές ποικιλίες που είχαν στη διάθεσή τους (κοινή νεοελληνική,
κυπριακή διάλεκτος, αγγλική, αλλά και η εκάστοτε μητρική τους γλώσσα) για σκοπούς
επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Σημαντική επίσης διαπίστωση της εργασίας ήταν η
εκτεταμένη χρήση της κυπριακής διαλέκτου από τους εκπαιδευτικούς, γεγονός που
αποτελεί ένδειξη της αλλαγής των στάσεων τους ως προς τη χρήση της ελληνικής
γλώσσας μέσα στην τάξη και που τονίζει πόσο σημαντικό ρόλο μπορεί να διαδραματίσει η
κυπριακή διάλεκτος ως ένα δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο στη διάθεση των
εκπαιδευτικών.
Η εργασία της Μαρίας Στυλιανίδου αναφέρεται στη στενή σχέση του κλάδου της
μετάφρασης με τη γλωσσολογία. Μετά από μία επισκόπηση των σημαντικότερων
μεταφραστικών θεωριών στην Ελλάδα και την υπόλοιπη Ευρώπη, επιχειρείται μία
αντιπαραβολική ανάλυση ενός μεταφρασμένου ποιήματος στα ελληνικά από τον Κωστή
Παλαμά (Η ζωή από μακριά) με το γαλλικό του πρωτότυπο (La vie de loin). Η
συγγραφέας καταλήγει στο ότι μια γλωσσολογική προσέγγιση είναι απαραίτητη και
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ενισχυτική στη συγκριτική ανάλυση ποιημάτων, αλλά και σε κάθε μεταφραστικό
εγχείρημα γενικότερα, τόσο σε θεωρητικό, όσο και σε πρακτικό επίπεδο.
Τελειώνοντας, θα θέλαμε να τονίσουμε την ανεκτίμητη συμβολή της Μαριλένας
Καρυολαίμου, προέδρου της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου την περίοδο κατά την οποία
έγινε το συνέδριο, στην επιτυχία των εργασιών, και να ευχαριστήσουμε τους συγγραφείς
του τόμου για τη συνεργασία που επέδειξαν, αλλά και όλους όσοι συνέβαλαν στην επιτυχή
διεξαγωγή της ημερίδας. Είμαστε ιδιαίτερα χαρούμενοι που ―έστω και με καθυστέρηση―
ο παρών τόμος αποτελεί την πρώτη έκδοση της Γλωσσολογικής Εταιρείας Κύπρου.
Ευελπιστούμε η προσπάθεια αυτή να αποτελέσει το εφαλτήριο και για άλλες εργασίες, με
απώτερο σκοπό η Εταιρεία να καταστεί μία έγκυρη πηγή εκδόσεων που αφορούν την
επιστήμη της Γλωσσολογίας.
Η εκδοτική επιτροπή:
Έλενα Ιωαννίδου,
Μαριάννα Κατσογιάννου,
Χαράλαμπος Χριστοδούλου.
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Η γραπτή απόδοση της κυπριακής
αραβικής: μια πειραματική
προσέγγιση

Περίληψη
Η παρούσα εργασία αποτελεί μέρος μιας ευρύτερης προσπάθειας για
δημιουργία ενός συγκροτημένου συστήματος γραφής για την κυπριακή αραβική
(ΚΑ), μια γλωσσική ποικιλία της Κύπρου η οποία για αιώνες δεν διέθετε
σύστημα γραφής. Συγκεκριμένα, η εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας
πειραματικής μελέτης με θέμα τη δοκιμή ενός συστήματος γραφής που
προτάθηκε σε ένα δείγμα φυσικών ομιλητών/τριών της κυπριακής αραβικής.
Σκοπός της μελέτης ήταν αφενός να διαφανεί σε ποιο βαθμό το προτεινόμενο
σύστημα γραφής γίνεται αποδεκτό και αφετέρου να εντοπίσει εάν προτιμάται
το σύστημα αυτό να αναπαριστά περισσότερο τη φωνητική ή τη
μορφοφωνολογία της ΚΑ. Τα αποτελέσματα έδειξαν πως οι φυσικοί/ές
ομιλητές/τριες της ΚΑ αποδέχονται σε ικανοποιητικό βαθμό το προτεινόμενο
σύστημα γραφής και αναγνωρίζουν την αναγκαιότητά του. Επίσης, διαφάνηκε
πως για διαφορετικά γλωσσικά φαινόμενα προτιμάται να αποδίδεται στη
γραφή είτε η φωνητική είτε η μορφοφωνολογία.

1.

Εισαγωγή

Οι γλωσσολόγοι πολλές φορές καλούνται να προτείνουν ένα σύστημα γραφής για
γλωσσικές ποικιλίες οι οποίες, μέχρι εκείνη τη στιγμή, ήταν ποικιλίες προφορικής
παράδοσης. Στις περιπτώσεις αυτές, χρειάζεται να ληφθούν υπόψη πολλές διαφορετικές
παράμετροι για να επιτύχει η εφαρμογή του νέου συστήματος. Πέρα από τη γλωσσολογική
αρτιότητα

του

προτεινόμενου

συστήματος

γραφής,

θέματα

αποδεκτότητας

και

εκμαθησιμότητας από τους/τις φυσικούς/ές ομιλητές/τριες της ποικιλίας καθίστανται
κεντρικά. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει τα αποτελέσματα μιας πειραματικής μελέτης
με θέμα τη δοκιμή ενός συστήματος γραφής που προτάθηκε σε ένα δείγμα φυσικών
ομιλητών/τριών της κυπριακής αραβικής.

1.1.

Η κυπριακή αραβική

Η κυπριακή αραβική (στο εξής ΚΑ), γνωστή και ως «κυπριακή μαρωνιτική αραβική» ή
“Sanna” (δηλαδή «η γλώσσα μας»), ανήκει στις «αραβικές ποικιλίες της περιφέρειας»
(Roth 1975· Borg 1985, 2004). Πρόκειται για γηγενή γλώσσα της Κύπρου, η οποία
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ήρθε στο νησί με τα μεταναστευτικά κύματα Μαρωνιτών μεταξύ του 6ου και 12ου αιώνα.
Σήμερα ομιλείται από περίπου 900 ομιλητές/τριες με καταγωγή το κατεχόμενο χωριό
Κορμακίτης. Διάφοροι ιστορικοί, πολιτικοί, δημογραφικοί και κοινωνικοί παράγοντες έχουν
περιορίσει σε τόσο μεγάλο βαθμό τη διαγενεακή μετάδοση της ΚΑ ως μητρικής, που πλέον
κατατάσσεται στις σοβαρά απειλούμενες μειονοτικές γλώσσες.
Τον Νοέμβριο του 2008 η ΚΑ αναγνωρίστηκε επίσημα από την Κυπριακή
Δημοκρατία ως μειονοτική γλώσσα. Από το 2013 και εξής λειτουργεί ερευνητικό
πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου με στόχο την
καταγραφή, προστασία και αναβίωση της ΚΑ. Στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού
τέθηκε ως στόχος η δημιουργία ενός κωδικοποιημένου συστήματος γραφής για την ΚΑ,
κάτι που εξάλλου ήταν αίτημα της ίδιας της μαρωνιτικής κοινότητας.

1.1.1.

Το φωνητικό ρεπερτόριο της ΚΑ

Το φωνηεντικό σύστημα της ΚΑ αποτελείται από 5 μονοφθογγικά φωνήματα, τα ίδια με
αυτά της κυπριακής ελληνικής (βλ. Arvaniti 1999). Η ΚΑ διαθέτει έτσι δύο φωνηεντικά
φωνήματα επιπλέον σε σχέση με την κλασική αραβική (βλ. Σχήμα 1). Επιπλέον, η ΚΑ
διαθέτει και τις διφθόγγους [ɐu̯], [ɐi̯], [e̞i]̯ και [ui̯].

Σχήμα 1: Τα φωνήεντα της ΚΑ (Σε ορθογώνιο πλαίσιο δίνονται τα τρία φωνήεντα κλασικής
αραβικής· σε ελλειπτικό πλαίσιο δίνονται τα δύο επιπλέον φωνήεντα της ΚΑ).

Η ΚΑ διαθέτει όσα σύμφωνα έχει και η κυπριακή ελληνική, με επιπλέον το φαρυγγικό
[ʕ] (βλ. Πίνακα 1). Τα άηχα έκκροτα και προστριβόμενα σύμφωνα όταν εμφανίζονται ως
μακρά αποκτούν και δασύτητα, όπως συμβαίνει και στην κυπριακή ελληνική. Επιπλέον, η
ΚΑ διαθέτει μακρά ηχηρά [b] και [d], τα οποία δεν εμφανίζονται στην κυπριακή ελληνική.
Τέλος, η ΚΑ δεν διαθέτει το ουρανικό αλλόφωνο [ç] του φωνήματος /x/, το οποίο
προφέρεται ως υπερωικό ακόμη και μπροστά από πρόσθια φωνήεντα.1

1

Το φώνημα /x/ φαίνεται να έχει στην ΚΑ ακόμη ένα αλλόφωνο, το σταφυλικό [χ], η κατανομή του οποίου είναι υπό
διερεύνηση.
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Πίνακας 1: Τα σύμφωνα της ΚΑ οργανωμένα σε απλά και μακρά.

1.2.

Η γραφή της Κυπριακής Αραβικής

Παρόλο που η μαρωνιτική κοινότητα του Κορμακίτη παραδοσιακά δεν διέθετε
τυποποιημένο σύστημα γραφής για τη γλώσσα που μιλούσε, υπήρχε ωστόσο επαφή, γνώση
και ―σε κάποιες περιπτώσεις― χρήση συστημάτων γραφής διαφόρων άλλων γλωσσών.
Ειδικά κατά τον 20ο αιώνα η κοινότητα κατέστη εγγράμματη στο ελληνικό αλφάβητο για
τη γραφή της ελληνικής, ενώ ταυτόχρονα ήταν σε επαφή με το ρομανικό αλφάβητο για τη
γραφή της τουρκικής (ειδικά μετά το 1974), το αραβικό για όσους/ες μαθαίνουν την
αραβική (λόγω κυρίως των επαφών της κοινότητας με την αντίστοιχη μαρωνιτική
κοινότητα του Λιβάνου) και το συριακό αλφάβητο για περιορισμένη χρήση στη
εκκλησιαστική λειτουργία. Σήμερα, πολλά μέλη της κοινότητας είναι εγγράμματα και σε
ξένες γλώσσες, όπως η αγγλική, η γαλλική και η ιταλική.
Όσον αφορά την ίδια την ΚΑ, τις τελευταίες δεκαετίες άρχισε να αποτυπώνεται
γραπτώς με διάφορους τρόπους. Για παράδειγμα, το λεξικό του Πατρός Αντώνη
Φραγκίσκου (2000) χρησιμοποιεί το ελληνικό αλφάβητο για να καταγράψει τα λήμματά
του. Η ΚΑ εμφανίζεται επίσης με τη χρήση του ρομανικού αλφαβήτου σε εφημερίδες και
ιστοτόπους της κοινότητας. Πρόσφατα προτάθηκε από τον αραβιστή και γνωστό ερευνητή
της ΚΑ, Alexander Borg, ένα αλφάβητο για τη γραφή της ΚΑ, το οποίο αποτελείται από
28 γράμματα:
⟨Aa, Bb, Cc, Ċċ, Dd, Δδ, Ee, Ff, Gġ [είτε Gg], Xx, Ii, Jj, Kk, Ll, Mm, Nn, Oo,
Pp, Rr, Ss, Şş, Tt, Θθ, Uu, Vv, Ww, Yy, Zz⟩
Το αλφάβητο αυτό υιοθετήθηκε από την κοινότητα με επίσημη τελετή τον Δεκέμβριο του
2008. Παρόλο που για πρώτη φορά προτάθηκε αλφάβητο για τη γραφή της ΚΑ, δεν
δόθηκαν οι ορθογραφικές συμβάσεις χρήσης του αλφαβήτου αυτού. Το αποτέλεσμα ήταν η
έλλειψη συστηματικότητας, ομοιογένειας και συνέπειας στη χρήση του αλφαβήτου από τα
μέλη της κοινότητας.
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1.3.

Κίνητρα έρευνας

Το αλφάβητο που προτάθηκε έχει το πλεονέκτημα να μπορεί να αποδίδει καλύτερα τους
ήχους της ΚΑ (βλ. Πίνακα 1), κάτι στο οποίο υστερούσε η χρήση του ελληνικού
αλφαβήτου για τη γραφή της ΚΑ. Όμως, όσο γλωσσολογικά άρτια και αν ήταν η πρόταση
του Borg, αυτή ήταν δοσμένη εκ των άνω χωρίς να διερευνηθεί κατά πόσο οι φυσικοί/ές
ομιλητές/τριες έβρισκαν το προτεινόμενο σύστημα γραφής εύχρηστο ή λογικό. Όπως είναι
γνωστό και από άλλες περιπτώσεις δημιουργίας συστήματος γραφής για γλώσσες που δεν
διέθεταν γραφή, πολλές φορές κοινωνικά κριτήρια όπως προτιμήσεις των ομιλητών/τριών
αποκτούν προτεραιότητα έναντι του κριτηρίου της γλωσσολογικής αρτιότητας (βλ. π.χ.
Cahill 2014).
Στο πλαίσιο του Προγράμματος «για την καταγραφή και διάσωση της κυπριακής
μαρωνιτικής αραβικής» του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, κρίθηκε σκόπιμο να
διερευνηθούν οι τάσεις των φυσικών ομιλητών/τριών της γλώσσας σχετικά με τη γραφή
της ΚΑ. Συγκεκριμένα, στο ερευνητικό αυτό πρόγραμμα δημιουργήσαμε μια πιο
ολοκληρωμένη πρόταση για τη γραφή της ΚΑ, η οποία περιλαμβάνει και τις δύο
συνιστώσες ενός συστήματος γραφής: (αʹ) το αλφάβητο, αλλά και (βʹ) τις ορθογραφικές
συμβάσεις χρήσεις του αλφαβήτου (πρβλ. Sampson 1985: 19· Daniels & Bright 1996:
xlv). Το προτεινόμενο από το ερευνητικό πρόγραμμα αλφάβητο έχει ως βάση εκείνο του
Borg, αλλά σε διάφορα σημεία παρουσιάζει απλοποιήσεις και προσαρμογές, οι οποίες
καλύπτουν καλύτερα το φωνολογικό σύστημα της ΚΑ, όπως παρουσιάστηκε στο §1.1.1.
Τα κίνητρα για την πειραματική διερεύνηση του νέου προτεινόμενου συστήματος γραφής
ήταν τόσο πρακτικά όσο και θεωρητικά.
Το πρακτικό κίνητρο ήταν να διαπιστωθεί ποια σημεία του προτεινόμενου συστήματος
γραφής θεωρούνται από τους/τις φυσικούς/ές ομιλητές/τριες εύκολα και ποια δύσκολα στην
εκμάθηση και χρήση του συστήματος. Σημεία του προτεινόμενου συστήματος γραφής που
φαντάζουν δύσκολα ή μη φυσικά στους/στις γράφοντες/ουσες την ΚΑ θα πρέπει να
εντοπιστούν, ώστε να δοθεί περισσότερη προσοχή στη διδασκαλία αυτών των σημείων. Εάν
αποκλίνουν πάρα πολύ από τις προτιμήσεις των συμμετεχόντων/ουσών στο πείραμα, τότε
ίσως να πρέπει να αναθεωρηθούν.
Το θεωρητικό κίνητρο για τη διερεύνηση των προτιμήσεων των γραφόντων/ουσών ήταν
να διαπιστωθεί ποιες αρχές φαίνονται πιο φυσικό να διέπουν ένα τέτοιο σύστημα γραφής:
πρέπει να είναι περισσότερο φωνητικό ή μορφοφωνολογικό; Σε αρκετά σημεία είναι δύσκολο
να προταθεί ποιο επίπεδο ανάλυσης να αναπαρίσταται: η προφορά ή η μορφοφωνολογία της
γλώσσας; Η ΚΑ παρουσιάζει διάφορες μορφοφωνολογικές διεργασίες, οι οποίες σε κάποιο
βαθμό περιπλέκουν τις ορθογραφικές συμβάσεις του προτεινόμενου συστήματος γραφής.
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1.4.

Μορφοφωνολογικές διεργασίες της ΚΑ

Όντας σημιτική γλώσσα, η ΚΑ διαθέτει μορφολογία που χαρακτηρίζεται από τη χρήση
συμφωνικών ριζών, δηλαδή ακολουθιών συμφώνων σε κάποιο αφηρημένο επίπεδο, οι οποίες
με την προσθήκη «διενθημάτων» (δηλαδή φωνηέντων και επιπλέον συμφώνων στη ρίζα)
καταλήγουν στην παραγωγή και κλίση των λέξεων. Για παράδειγμα, η τρισυμφωνική ρίζα
|xmɾ| έχει να κάνει με το κόκκινο χρώμα· έτσι, το επίθετο «κόκκινος» στο αρσενικό γένος
είναι [ˈɐxmɐɾ], στο θηλυκό [ˈxɐmɾɐ], στον πληθυντικό [xumɾ], ενώ το ρήμα «κοκκίνισα»
είναι [xmɐˈɾːai̯t].
Ανάλογα με το μορφοφωνολογικό περιβάλλον, τα σύμφωνα μιας ρίζας μπορεί να
υφίστανται συγκεκριμένες φωνολογικές διεργασίες. Για παράδειγμα, η ρίζα |ktp|, που έχει
να κάνει με την έννοια της γραφής, εμφανίζεται αμετάβλητη στο ⦅1αʹ⦆, μερικώς
αλλοιωμένη στο ⦅1βʹ⦆ και διπλά αλλοιωμένη στο ⦅1γʹ⦆ λόγω ενός κανόνα της ΚΑ που
θέλει τα συμπλέγματα κλειστών συμφώνων να υφίστανται ανομοίωση ως προς την
εξακολουθητικότητά τους.
⦅1⦆

Η ρίζα |ktp|
⦅αʹ⦆ /ˈkite̞p/ → [ˈcite̞p] “έγραψε”-ΑΡΣ
⦅βʹ⦆ /ˈpɐkto̞p/ → [ˈpɐxto̞p] “γράφω”
⦅γʹ⦆ /ktupt/ → [xtuft] “έγραψα”

Το ερώτημα που τίθεται είναι εάν τα παραδείγματα στο ⦅1βʹ⦆ και ⦅1γʹ⦆ θα πρέπει να
γράφονται μορφοφωνολογικά ως 〈paktop〉 και 〈ktupt〉 ή φωνητικά ως 〈paχtop〉 και
〈χtuft〉. Η πρώτη επιλογή προσδίδει στο σύστημα γραφής «ορθογραφικό βάθος» (βλ.
Rogers 2005: 275· Coulmas 2003: 213–215), δηλαδή τη γραφή διαφορετικών
φωνητικών αλλομόρφων του ίδιου μορφήματος με τον ίδιο τρόπο ― κάτι που συνδέει
γραφηματικά τα διάφορα αλλόμορφα μεταξύ τους. Η δεύτερη επιλογή προσδίδει
«ορθογραφική διαφάνεια» στο σύστημα, δηλαδή πιστότερη αναπαράσταση του τι
προφέρεται.
Ένα δεύτερο φαινόμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον είναι η γραφή του οριστικού άρθρου.
Η υποκείμενη μορφή του οριστικού άρθρου στην ονομαστική, αιτιατική και δοτική είναι το
σύμφωνο /l/, το οποίο φωνητικά αφομοιώνεται πλήρως προς το σύμφωνο της επόμενης
λέξης, εάν η λέξη ξεκινά με απλό σύμφωνο (και όχι μακρό σύμφωνο ή σύμπλεγμα
συμφώνων) πλην του φαρυγγικού [ʕ] (το οποίο δεν απαντάται ποτέ ως μακρό στην ΚΑ).
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⦅2⦆

Το οριστικό άρθρο /l/
⦅αʹ⦆ /l#ˈʕɐfɐ/ → [ˈlʕɐfɐ] “το φίδι”
⦅βʹ⦆ /l#xɐɾɾ/ → [xːɐɾː] “η ζέστη”
⦅γʹ⦆ /l#kɐˈfe̞/ → [kʰːɐˈfe̞] “ο καφές”
⦅δʹ⦆ /l#ˈpɐpe̞/ → [ˈbːɐpe̞] “η πόρτα”

Στα παραδείγματα ⦅2β–δʹ⦆ η φωνητική πραγμάτωση διαφέρει από την υποκείμενη
μορφοφωνολογική μορφή, οπότε τίθεται το ερώτημα εάν θα πρέπει να γράφεται το άρθρο
όπως προφέρεται σε κάθε περίπτωση ή αν θα πρέπει να γράφεται πάντα αμετάβλητο όπως
είναι στην υποκείμενή του μορφή. Για παράδειγμα, το ⦅2βʹ⦆ μπορεί να αποδοθεί
φωνολογικά είτε ως ⟨lχarr⟩ είτε φωνητικά ως ⟨χχarr⟩ (το οποίο μοιάζει έτσι με τη λέξη
⟨χχar⟩ “μέρα”). Εάν το ⦅2γʹ⦆ γραφτεί πιο φωνητικά ως ⟨kkafé⟩, τότε η φράση αυτή (“ο
καφές”) συμπίπτει στη γραφή με την ομόηχή της λέξη ⟨kkafé⟩ («καφετέρια») ―ενώ εάν
γραφτεί πιο μορφοφωνολογικά ως ⟨lkafé⟩, τότε οι δύο γραφές ξεχωρίζουν, οπότε το
σύστημα αποκτά περισσότερη μορφογραφική πληροφορία (βλ. Rogers 2005: 275). Ειδικά
στην περίπτωση ⦅2δʹ⦆ τα πράγματα περιπλέκονται, αφού το αποτέλεσμα της αφομοίωσης
δεν είναι ένα μακρό [pʰː], το οποίο θα γραφόταν ως ⟨pp⟩, αλλά ένα μακρό [bː], που
γράφεται ως ⟨bb⟩· έτσι η φωνητική γραφή ⟨bbape⟩ απέχει πολύ περισσότερο από την
υποκείμενη δομή σε σχέση με τα προηγούμενα παραδείγματα, οπότε η μορφοφωνολογική
γραφή ⟨lpape⟩ ίσως να διευκολύνει την οπτική αναγνώριση της λέξης.
Ακόμη και στο παράδειγμα ⦅2αʹ⦆, στο οποίο η φωνολογική και φωνητική μορφή δεν
διαφέρουν, τίθεται και πάλι το ζήτημα του εάν θα γράφεται το άρθρο:
﴾αʹ﴿

μαζί με την επόμενη λέξη ⟨lcafa⟩·

﴾βʹ﴿

ξεχωριστά ⟨l cafa⟩·

﴾γʹ﴿

με απόστροφο ⟨l’ cafa⟩ (πρακτική που παρατηρείται στη χρήση)· ή

﴾δʹ﴿

ενωμένο με την επόμενη λέξη με χρήση ενωτικού ⟨l-cafa⟩.

Αν ακολουθηθεί η δεύτερη πρακτική, δηλαδή η γραφή ⟨l cafa⟩, τότε θα γράφεται το άρθρο
ως μια λέξη χωρίς φωνήεν, κάτι που ίσως παραξενεύει, αφού φωνολογικά κάθε λέξη
αναμένεται να έχει έναν συλλαβικό πυρήνα. Η πρώτη πρακτική, ⟨lcafa⟩, ακολουθεί τους
φωνοτακτικούς κανόνες της γλώσσας, αλλά δεν είναι μορφολογικά διαφανής, αφού η γραφή
⟨lcafa⟩ δεν δείχνει ότι υπάρχει το άρθρο ως ξεχωριστό μόρφημα. Η επιλογή της
αποστρόφου δεν είναι η βέλτιστη, αφού η απόστροφος δηλώνει ότι υπάρχει έκθλιψη ενός
φωνήεντος, κάτι που δεν ισχύει στην παρούσα περίπτωση. Τέλος, η γραφή με το ενωτικό
⟨l-cafa⟩ δείχνει ότι φωνολογικά πρόκειται για μία λέξη, αλλά μορφολογικά για δύο.
Στην πρότασή μας προκρίθηκε η γραφή με το ενωτικό (το οποίο χρησιμοποιούσε και ο
Borg στο σύστημά του) με γραφή του /l/ αμετάβλητα παντού ως ⟨l-⟩: ⟨l-cafa⟩, ⟨l-χar⟩,
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⟨l-kafé⟩, ⟨l-pape⟩. Ως τέτοια τέθηκε προς αξιολόγηση στο πείραμα της παρούσας
εργασίας.

Ερευνητικά ερωτήματα

1.5.

Με βάση τους πιο πάνω προβληματισμούς, τίθενται ορισμένα ερευνητικά ερωτήματα:
Ένα γλωσσολογικά ιδανικό σύστημα γραφής, ποιο επίπεδο πρέπει να σέβεται:

﴾1﴿

τη φωνητική (να έχει δηλαδή «διαφανή ορθογραφία») ή

﴾εʹ﴿

﴾στʹ﴿ τη μορφοφωνολογία (να έχει δηλαδή «ορθογραφικό βάθος» και περισσότερη

μορφογραφία);
Πόσο αποδεκτό, εύχρηστο και διδάξιμο κρίνεται από τους ομιλητές / τις ομιλήτριες

﴾2﴿

της γλώσσας το προτεινόμενο σύστημα γραφής;

Μεθοδολογία

2.

Πειραματικό υλικό

2.1.

Ακολουθήθηκε η μέθοδος συλλογής πειραματικών δεδομένων του ερωτηματολογίου. Το
ερωτηματολόγιο δόθηκε σε έντυπη μορφή, ενώ οι οδηγίες παρουσιάζονταν σε οθόνη φορητού
υπολογιστή με τη χρήση προγράμματος PowerPoint. Κάθε λέξη ή φράση που εξεταζόταν
παρουσιαζόταν ηχητικά στους/στις συμμετέχοντες/ουσες μέσω ακουστικών.

2.1.1.

Ερωτηματολόγιο

Το ερωτηματολόγιο αποτελείτο από τρία κύρια μέρη (βλ. Παράρτημα): (1) το προ-τεστ)·
(2) τη διδασκαλία των βασικών κανόνων του προτεινόμενου συστήματος γραφής· και (3) το
μετά-τεστ.
Το προ-τεστ αποτελείτο από δύο μέρη:
(αʹ) στο πρώτο μέρος οι συμμετέχοντες/ουσες κλήθηκαν να καταγράψουν
χειρόγραφα την κάθε λέξη ή φράση που άκουγαν, όπως ήθελαν·
(βʹ) στο δεύτερο μέρος κλήθηκαν να επιλέξουν τη γραφή που θεώρησαν προτιμητέα
ανάμεσα σε πολλαπλές επιλογές.
Το δεύτερο μέρος αποτελείτο από μια πολύ σύντομη διδασκαλία του προτεινόμενου
συστήματος γραφής (του αλφαβήτου και των ορθογραφικών συμβάσεών του). Ακολούθως
δόθηκε ερωτηματολόγιο για διερεύνηση των απόψεων των συμμετεχόντων/ουσών απέναντι
στο προτεινόμενο σύστημα γραφής.
Το μετά-τεστ αποτελείτο από και αυτό από δύο μέρη, αλλά με την αντίστροφη σειρά σε
σχέση με το προ-τεστ:
(αʹ) πολλαπλή επιλογή για τη γραφή των ηχογραφημένων λέξεων ·
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(βʹ) χειρόγραφη καταγραφή των ηχογραφημένων λέξεων.

2.1.2.

Οι λέξεις-στόχοι

Οι λέξεις και φράσεις που χρησιμοποιήθηκαν στο πείραμα ήταν ηχογραφημένες σε αρχεία
ήχου, τα οποία είχαν ενσωματωθεί στο αρχείο PowerPoint που χρησιμοποιήθηκε για το
πείραμα. Για την παραγωγή του υλικού αυτού ηχογραφήθηκε ο ΗΖ, φυσικός ομιλητής της
ΚΑ, 45 χρονών κατά την εποχή της ηχογράφησης. Ο ΗΖ ήταν εξοικειωμένος με το
προτεινόμενο σύστημα γραφής, αφού ήταν μέλος του ερευνητικού προγράμματος για την
καταγραφή και διάσωση της ΚΑ. Οι υπό διερεύνηση λέξεις και φράσεις παρουσιάστηκαν
στον ομιλητή γραπτώς και ηχογραφήθηκαν σε ήσυχο περιβάλλον. Οι οδηγίες που είχε ο
ΗΖ ήταν να προφέρει τις λέξεις καθαρά και να αποφεύγει τον «επιτονισμό λίστας»
προφέροντάς τες ξεχωριστά την καθεμιά.

πλήρης μεταλεξική αφομοίωση οριστικού άρθρου

Φαινόμενο

Μέρος

λέξη/φράση-στόχος

Σημασία

προ-τεστ (αʹ)

/l#ˈvɐɾɐk/ → [ˈvːɐɾɐk]

στα βιβλία

/l#tik/ → [tʰːik]

τον πετεινό

/l#ˈʒe̞ʒʒe̞/ → [ˈʒːe̞ʒːe̞]

την κότα

/l#kɐˈssis/ → [kʰːɐˈsːis]

τον ιερέα

/l#xɐpl/ → [xːɐpl]

στο σχοινί

/l#tist/ → [dːist]

στο καζάνι

/l#ˈpɐpe̞/ → [ˈbːɐpe̞]

την πόρτα

προ-τεστ (βʹ)

μετά-τεστ (αʹ)

μετά-τεστ (βʹ)

συμπλέγματος έκκροτων

ανομοίωση εξακολουθητικότητας

προ-τεστ (αʹ)

προ-τεστ (βʹ)

μετά-τεστ (αʹ)

μετά-τεστ (βʹ)

/l#ˈθɐu̯p/ → [ˈθːɐu̯p] στο πουκάμισο
/l#pint/ → [bːint]

στην κόρη

/pkum/ → [fkum]

σηκώνομαι

/ptɐˈmin/ → [ftɐˈmin]

ποταμοί

/sɾukt/ → [sɾuxt]

έκλεψα

/tlupt/ → [tluft]

ζήτησα

/sukt/ → [suxt]

όργωσα

/ˈtkuɾɐ/ → [ˈθkuɾɐ]

αρσενικοί

/ktilt/ → [xtilt]

σκότωσα

/ktupt/ → [xtuft]

έγραψα

Πίνακας 2: Οι λέξεις-στόχοι ανά φαινόμενο και μέρος του πειράματος.
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Ο πειραματικός σχεδιασμός περιελάμβανε πληθώρα φαινομένων προς εξέταση, γι’ αυτό
και επιλέγηκαν συνολικά 129 λέξεις και φράσεις ως υλικό του πειράματος. Τα δύο
φαινόμενα προς διερεύνηση στην παρούσα μελέτη εξετάζονταν με 17 λέξεις/φράσεις
ενδιαφέροντος: όπως φαίνεται στον Πίνακα 2, εννέα φράσεις προσδιοριστή είχαν να κάνουν
με την πλήρη αφομοίωση του οριστικού άρθρου, ενώ οκτώ λέξεις παρουσίαζαν την
ανομοίωση εξακολουθητικότητας του υποκείμενου συμπλέγματος έκκροτων συμφώνων.

2.2.

Συμμετέχοντες/ουσες

Στο πείραμα συμμετείχαν 22 άτομα (10 άνδρες και 12 γυναίκες), από 39 μέχρι 72
χρονών (ΜΟ: 52,3· ΤΑ: 8,19). Δύο (2) άτομα είχαν μόνο πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 12
μέχρι δευτεροβάθμια και 8 τριτοβάθμια. Όλοι/ες είχαν ως μητρικό τους γλωσσικό κώδικα
την ΚΑ μαζί με την κυπριακή ελληνική.

2.3.

Πειραματική διαδικασία

Πριν από την έναρξη της πειραματικής διαδικασίας, οι συμμετέχοντες/ουσες συμπλήρωναν
ένα έντυπο με τα δημογραφικά τους στοιχεία καθώς και με πληροφορίες σχετικά με το εάν
και πόσο χρησιμοποιούν γραπτώς την ΚΑ ή εάν γνωρίζουν άλλες γλώσσες και σε ποιο
βαθμό.
Στη συνέχεια τους δινόταν το πρώτο υπο-μέρος του ερωτηματολογίου με την οδηγία να
γράφουν αυτά που θα ακούν μέσω ακουστικών από τον υπολογιστή. Τους τονίστηκε ότι δεν
πρόκειται για τεστ, διότι δεν υπάρχει σωστό ή λάθος ― αντιθέτως, οι ερευνητές θέλαμε να
μάθουμε από τους/τις συμμετέχοντές/ουσές μας τι προτιμούν κατά τη γραφή της ΚΑ. Σε
κάθε διαφάνεια του PowerPoint δινόταν ο αύξων αριθμός της λέξης που ακουγόταν καθώς
και η μετάφρασή της στην κοινή νέα ελληνική. Επιπλέον δίνονταν οδηγίες για το πώς θα
μπορούσαν να ξανακούσουν μια λέξη σε περίπτωση που το επιθυμούσαν (βλ. Εικόνα 1). Με
την εμφάνιση της κάθε διαφάνειας, ο αντίστοιχος ήχος ξεκινούσε να παίζει αυτόματα.

Εικόνα 1: Διαφάνεια από το PowerPoint που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διεξαγωγή του πειράματος
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2.4.

Τρόπος ανάλυσης των δεδομένων

Σε κάθε μέρος του πειράματος μετρήθηκαν τα ποσοστά γραπτής αναπαράστασης της
μορφοφωνολογίας και της φωνητικής των δύο υπό εξέταση φαινομένων: (αʹ) της
ανομοίωσης εξακολουθητικότητας συμπλεγμάτων έκκροτων συμφώνων και (βʹ) της
πλήρους αφομοίωσης του οριστικού άρθρου προς το επόμενο σύμφωνο.
Όσον αφορά την αξιολόγηση του προτεινόμενου συστήματος γραφής, οι απαντήσεις
δόθηκαν σε μια κλίμακα Likert (1–5), οπότε μετρήθηκαν η διάμεσος τιμή (ΔΤ), η
επικρατούσα τιμή (ΕΤ) και το εύρος (Ε), μετρήσεις οι οποίες είναι πιο κατάλληλες από τον
μέσο όρο (ΜΟ) ως μέτρα θέσης και διασποράς για διατακτικές κλίμακες.

Αποτελέσματα

3.
3.1.

Αξιολόγηση
γραφής

του

προτεινόμενου

συστήματος

Όπως φαίνεται στο Σχήμα 2, οι συμμετέχοντες/ουσες αξιολόγησαν το προτεινόμενο
σύστημα γραφής ως αρκετά λογικό (ΔΤ = 4· ΕΤ = 4) και δήλωσαν ότι κάπως τους αρέσει
και μάλλον θα το εφάρμοζαν (ΔΤ = 3,5· ΕΤ = 4 και για τα δύο). Δεν φαίνεται να έχουν
ισχυρή άποψη για το αν συμφωνούν με το σύστημα αυτό (ΔΤ = 3· ΕΤ = 3) και δεν υπήρχε
ιδιαίτερη διακύμανση στις απαντήσεις τους (Ε = 2).
Επίσης, δεν έχουν ισχυρή άποψη για το πόσο εύκολα μαθαίνεται το σύστημα αυτό, αν
και οι περισσότεροι/ες συμφώνησαν πως μαθαίνεται εύκολα (ΔΤ = 3· ΕΤ = 4). Τέλος,
φαίνεται να συμφωνούν πως το προτεινόμενο σύστημα πρέπει να εφαρμόζεται από όλους/ες,
αν και οι περισσότεροι/ες δεν είχαν ισχυρή άποψη για το θέμα (ΔΤ = 4· ΕΤ = 3), ενώ
υπήρχε μεγάλη διακύμανση στις απαντήσεις (Ε = 4).

Σχήμα 2: Θηκογράμματα των απαντήσεων σχετικά με την αξιολόγηση του προτεινόμενου
συστήματος γραφής
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3.2.

Οι γραφηματικές επιλογές

Όσον αφορά τη γραπτή απόδοση δισυμφωνικών συμπλεγμάτων αποτελούμενων
φωνολογικά από δύο έκκροτα σύμφωνα, προτιμήθηκε ξεκάθαρα (ΜΟ = 98,1%· ΤΑ =
13,7%) να αναπαρασταθεί το φωνητικό αποτέλεσμα της ανομοίωσης εξακολουθητικότητας
(π.χ. [xt] ⇒ ⟨χt⟩), παρά η υποκείμενη μορφή (π.χ. /kt/ ⇒ ⟨kt⟩). Όπως φαίνεται και από το
Σχήμα 3, η φωνητική γραφή ήταν η επικρατέστερη σε όλα τα μέρη του πειράματος.

Σχήμα 3: ΜΟ και τυπικό σφάλμα μορφοφωνολογικής vs φωνητικής γραφής υποκείμενων
συμπλεγμάτων έκκροτων συμφώνων που υφίστανται ανομοίωση εξακολουθητικότητας

Και στην περίπτωση του οριστικού άρθρου προτιμήθηκε η φωνητική γραφή (π.χ.
[tʰːik] ⇒ ⟨t-tik⟩) έναντι της μορφοφωνολογικής (π.χ. /l#tik/ ⇒ ⟨l-tik⟩), αλλά όχι τόσο
ξεκάθαρα (ΜΟ = 69,8%· ΤΑ = 46,1%). Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 4, η
μορφοφωνολογική γραφή ⟨l-⟩ χρησιμοποιήθηκε από 23,1% μέχρι 45,5% με τα υψηλότερα
ποσοστά να καταγράφονται στο τελευταίο μέρος.

Σχήμα 4: ΜΟ και τυπικό σφάλμα μορφοφωνολογικής vs φωνητικής γραφής του οριστικού άρθρου /l/
το οποίο υφίσταται πλήρη αφομοίωση προς το επόμενο σύμφωνο
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Όσον αφορά την απόδοση του ορίου λέξης ανάμεσα στο οριστικό άρθρο και στο
ουσιαστικό που προσδιορίζει, στο προ-τεστ (αʹ), όπου οι συμμετέχοντες/ουσες έγραφαν
ελεύθερα, η κύρια τάση ήταν να γράφονται ενωμένες ως μία λέξη (π.χ. ⟨ltik⟩ ή ⟨ttik⟩).
Μετά την παρουσίαση του συστήματος γραφής, στο οποίο προτεινόταν να χρησιμοποιείται
το ενωτικό ανάμεσα στις δύο λέξεις (π.χ. ⟨l-tik⟩), η γραφή με το ενωτικό ήταν η
επικρατέστερη στο μετά-τεστ (βʹ). Όπως φαίνεται και στο Σχήμα 5, οι υπόλοιπες
ορθογραφήσεις υποχώρησαν έναντι της γραφής με το ενωτικό· μόνη εξαίρεση αποτέλεσε η
γραφή χωρίς το άρθρο, η οποία είχε σταθερά ψηλά ποσοστά και στα δύο μέρη. Η χρήση
απλώς του τυπογραφικού κενού ανάμεσα στις δύο λέξεις (π.χ. ⟨l tik⟩) δεν επιλέγηκε σε
κανένα από τα δύο μέρη.

Σχήμα 5: Οι τρόποι γραπτής σύνδεσης του οριστικού άρθρου με το ουσιαστικό συγκριτικά ανάμεσα
στο πρώτο και τελευταίο μέρος του πειράματος

4.

Ανάλυση αποτελεσμάτων

Οποιαδήποτε προσπάθεια για κωδικοποίηση του συστήματος γραφής μιας κυρίως
προφορικής γλώσσας θα έπεφτε στο κενό εάν η κοινότητα που μιλά τη γλώσσα αυτή δεν
συμφωνούσε με τις προτάσεις των γλωσσολόγων. Από τα αποτελέσματα της έρευνας
διαφαίνεται ότι οι φυσικοί/ές ομιλητές/τριες της ΚΑ δεν έχουν σοβαρές αντιρρήσεις όσον
αφορά το προτεινόμενο σύστημα γραφής. Αντιθέτως, φαίνεται να το βρίσκουν αρκετά
λογικό ως σύστημα, ενώ δηλώνουν ότι πιθανότατα θα το ακολουθούσαν. Φαίνεται επίσης να
αντιλαμβάνονται την ανάγκη κωδικοποίησης της γραφής της ΚΑ και την υιοθέτηση του
προτεινόμενου συστήματος από την κοινότητα. Όσον αφορά το πόσο εύκολα πιστεύουν ότι
μαθαίνεται το σύστημα αυτό, οι περισσότεροι/ες συμφώνησαν πως μαθαίνεται εύκολα, παρά
το γεγονός ότι το είχαν διδαχθεί μέσα σε λίγα λεπτά.
Αυτό φαίνεται και από το ότι ακολούθησαν την προτεινόμενη σύμβαση για τη χρήση
του ενωτικού ανάμεσα στο άρθρο και στο ουσιαστικό, με τα ποσοστά χρήσης του ενωτικού
να τριπλασιάζονται από το πρώτο μέρος στο τελευταίο. Φυσικά, στις περισσότερες των
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περιπτώσεων δεν σημείωναν καν το άρθρο (στα μέρη του πειράματος στα οποία έγραφαν
χειρόγραφα όπως ήθελαν). Αυτό μπορεί να οφείλεται στο γεγονός ότι το άρθρο ποτέ δεν
προφερόταν ως [l] (εκτός και αν το επόμενο σύμφωνο ήταν το φαρυγγικό [ʕ]), αλλά πάντα
αφομοιωνόταν πλήρως προς το επόμενο σύμφωνο, δημιουργώντας ένα μακρό σύμφωνο
(π.χ. /l#ˈvɐɾɐk/ → [ˈvːɐɾɐk]), στο οποίο δεν έδιναν σημασία κατά τη γραφή. Από τη
διδασκαλία του συστήματος γραφής της ΚΑ (π.χ. στα Επιμορφωτικά Κέντρα του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού) έχει παρατηρηθεί ότι οι φυσικοί/ές ομιλητές/τριες
δεν προσέχουν ιδιαίτερα τα διπλά σύμφωνα ειδικά σε λέξεις τις οποίες γράφουν για πρώτη
φορά. Αυτή η τάση παρατηρήθηκε και στα αποτελέσματα του παρόντος πειράματος, όπου
τα λεξικά διπλά2 σύμφωνα γράφονταν ως απλά κατά 60,1% (π.χ. [ˈɾɐbːi] ⇒ ⟨rabi⟩). Ίσως
αυτή η τάση να επηρέασε και τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος, καθώς αυτό που
ακουγόταν π.χ. ως [ˈvːɐɾɐk], γραφόταν πολλές φορές ως ⟨varak⟩ αντί για ⟨l-varak⟩ (ή
έστω ⟨v-varak⟩).
Όσον αφορά τη γραφή του συμφώνου του οριστικού άρθρου, προτιμήθηκε να γράφεται
φωνητικά αφομοιωμένο προς το επόμενο σύμφωνο (π.χ. ⟨v-varak⟩) περισσότερο παρά
μορφοφωνολογικά (π.χ. ⟨l-varak⟩). Μετά τη διδασκαλία του προτεινόμενου συστήματος
γραφής, σύμφωνα με το οποίο ακολουθείται η μορφοφωνολογική γραφή για το άρθρο, δεν
υιοθετήθηκε αμέσως η πρόταση αυτή στο μετά-τεστ (αʹ). Στο μετά-τεστ (βʹ), αντιθέτως, η
μορφοφωνολογική γραφή πλησίασε σε ποσοστά τη φωνητική γραφή, γεγονός που ίσως έχει
να κάνει με τον χρόνο αφομοίωσης των προτεινόμενων κανόνων. Αξίζει να σημειωθεί εδώ
πως στο περιθώριο του πειράματος οι συμμετέχοντες/ουσες σχολίασαν ότι παρόλο που οι
ίδιοι/ες δεν προφέρουν το άρθρο ως [l], αλλά πάντα αφομοιωμένο προς το επόμενο σύμφωνο,
εντούτοις θεωρούν πως σε ένα επίσημο σύστημα γραφής πρέπει να γράφεται το άρθρο
πάντα στην «αυθεντική» του μορφή, δηλαδή ως ⟨l-⟩. Επιπλέον ανέφεραν πως αυτή θα
πρέπει να είναι και η «επίσημη» προφορά του άρθρου: π.χ. η φράση «τον πετεινό» θα πρέπει
να προφέρεται επίσημα ως [ltik] και όχι ως [tʰːik], προφορά την οποία έκριναν ως
καθημερινή. Την ίδια άποψη διατύπωσαν και φυσικοί/ές ομιλητές/τριες της ΚΑ σε
επιμορφώσεις. Αυτή η ορθογραφική προφορά του άρθρου φαίνεται να λειτουργεί
κοινωνιογλωσσικά

ως

ενδείκτης

ενός

υψηλού

υφολογικού

επιπέδου,

το

οποίο

αντιπαραβάλλεται με το καθημερινό επίπεδο της καθομιλουμένης, στην οποία λαμβάνει
χώρα η πλήρης αφομοίωση του οριστικού άρθρου προς το επόμενο σύμφωνο. Ίσως για
αυτόν τον λόγο οι συμμετέχοντες/ουσες στο πείραμα σχοινοβατούσαν στο τέλος ανάμεσα
στο διδαχθέν «επίσημο» ύφος (και τη μορφοφωνολογική του γραφή ως ⟨l-⟩) και στο

2

Λεξικά διπλά σύμφωνα είναι εκείνα που είναι διπλά στην υποκείμενη μορφή της λέξης. Διπλά σύμφωνα που
προκύπτουν π.χ. από πλήρη αφομοίωση (όπως στην περίπτωση του οριστικού άρθρου) δεν προσμετρήθηκαν
στο ποσοστό αυτό.
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«καθημερινό» ύφος με το οποίο άκουγαν να προφέρεται το άρθρο (δηλαδή φωνητικά
αφομοιωμένο προς το επόμενο σύμφωνο).
Σε αντίθεση με τη γραφή του οριστικού άρθρου, η γραφή των υποκείμενων
συμπλεγμάτων έκκροτων συμφώνων ήταν πολύ ξεκάθαρα φωνητική: π.χ. /sɾukt/ →
[sɾuxt] ⇒ ⟨sruχt⟩. Προκρίνεται με άλλα λόγια το φωνητικό αποτέλεσμα μετά την
εφαρμογή του κανόνα της ανομοίωσης εξακολουθητικότητας έναντι της υποκείμενης
μορφής προ της εφαρμογής του κανόνα. Αυτή η ξεκάθαρη προτίμηση έρχεται σε αντίθεση
με τη δεδηλωμένη προτίμηση γραφής του άρθρου φωνολογικά, δηλαδή πριν την εφαρμογή
του κανόνα της πλήρους αφομοίωσής του προς το επόμενο σύμφωνο (έστω κι αν η
προτίμηση αυτή ήταν το αποτέλεσμα διδασκαλίας). Η διαφορά ανάμεσα στις δύο
περιπτώσεις μπορεί να εξηγηθεί με βάση το είδος του κανόνα σύμφωνα με το μοντέλο της
Λεξικής

Φωνολογίας

(βλ.

Kiparsky

1982):

ο

κανόνας

της

ανομοίωσης

εξακολουθητικότητας είναι ένας λεξικός κανόνας, ο οποίος εφαρμόζεται στο επίπεδο της
λέξης· αντιθέτως, ο κανόνας της πλήρους αφομοίωσης του οριστικού άρθρου είναι ένας

μεταλεξικός κανόνας, ο οποίος εφαρμόζεται σε επίπεδο φράσης (μετά την εφαρμογή των
κανόνων της σύνταξης). Σύμφωνα με τον Snider (2014), η γραφή τείνει να αναπαριστά
όχι απαραίτητα τη φωνολογική μορφή της λέξης, αλλά το αποτέλεσμα της εφαρμογής των
λεξικών κανόνων, προτού όμως εφαρμοστούν οι μεταλεξικοί κανόνες. Στο πλαίσιο αυτό, η
διαφορά στη γραφή των δύο αυτών περιπτώσεων φωτίζεται ιδιαίτερα.

5.

Συμπεράσματα

Από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευνας σημειώνεται η συνειδητοποίηση της ανάγκης
κωδικοποίησης του συστήματος γραφής της ΚΑ καθώς και η καταρχήν θετική στάση των
φυσικών ομιλητών/τριών απέναντι στο προτεινόμενο σύστημα γραφής. Οι στάσεις αυτές,
πέρα από τη γλωσσολογική αρτιότητα του προτεινόμενου συστήματος, αποτελούν το
βασικότερο εχέγγυο για την επικράτηση και καθιέρωση του εν λόγω συστήματος.
Σε θεωρητικό επίπεδο, τα αποτελέσματα της έρευνας κατέδειξαν πως η επιλογή του
επιπέδου γλωσσικής ανάλυσης το οποίο θα σέβεται η γραφή δεν μπορεί να είναι σε όλες τις
περιπτώσεις το ίδιο. Συνήθως, κατά τη δημιουργία συστημάτων γραφής για προφορικές
γλώσσες, είναι δημοφιλής η ιδέα πως το ιδανικό σύστημα γραφής είναι εκείνο που
αναπαριστά πιστά τη φωνητική της γλώσσας (βλ. π.χ. Decker 2014). Παρ’ όλα αυτά,
διαφαίνεται πως ένα σύστημα το οποίο στην ουσία αποτελεί περίπου φωνητική μεταγραφή
(παρά γραφή) δεν είναι το ιδανικό, αφού σε κάποιες περιπτώσεις προκρίνεται μια πιο
φωνολογική γραφή. Επιπλέον, στην πραγματικότητα το δίπολο φωνητική~φωνολογία δεν
αρκεί ως βάση για τη θεωρητική επίλυση του πώς θα αποδίδεται γραπτώς μια γλωσσική
ποικιλία· φαίνεται πως τα ενδιάμεσα επίπεδα τα οποία προβλέπει το μοντέλο της Λεξικής
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Φωνολογίας μεταξύ της βαθύτερης φωνολογικής αναπαράστασης και της επιφανειακής
μορφής παίζουν εξίσου σημαντικό ρόλο. Επίσης, στοιχεία μορφοφωνολογίας (όπως η
μορφογραφία και το ορθογραφικό βάθος) αλλά και ετυμολογίας παίζουν πάντα ρόλο στη
γλωσσική αρτιότητα ενός προτεινόμενου συστήματος γραφής, τα οποία αξίζει να
διερευνηθούν σε μελλοντικές έρευνες.
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Παράρτημα I: Το ερωτηματολόγιο
Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού
Προσωπικά στοιχεία
Παρακαλούμε συμπληρώστε τα πιο κάτω στοιχεία. Το ονοματεπώνυμό σας θα το
γνωρίζουν μόνο οι ερευνητές· για σκοπούς έρευνας οι συμμετέχοντες/ουσες θα παραμένουν
ανώνυμοι.
Ονοματεπώνυμο:
Ηλικία:
Μόρφωση:
Επάγγελμα:
Ημ/νία:
Έχετε διαβάσει ποτέ οτιδήποτε γραμμένο σε κυπριακή μαρωνιτική αραβική;
(1) Ναι

(2) Όχι.

Αν ναι, πόσο συχνά έρχεστε σε επαφή με κείμενα γραμμένα σε κυπριακή μαρωνιτική αραβική;
(1) σχεδόν ποτέ

(2) σπάνια

(3) κάποιες φορές

Έχετε γράψει ποτέ οτιδήποτε σε κυπριακή μαρωνιτική αραβική;

(4) συχνά
(1) Ναι

(5) τακτικά
(2) Όχι.

Αν ναι, πόσο συχνά γράφετε κείμενα σε κυπριακή μαρωνιτική αραβική;
(1) σχεδόν ποτέ

(2) σπάνια

(3) κάποιες φορές

(4) συχνά

(5) τακτικά

Εκτός από την κυπριακή μαρωνιτική αραβική και τα ελληνικά, γνωρίζετε (έστω και ελάχιστα)
άλλες γλώσσες;
(1) Ναι
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Αν ναι, αναφέρετε ποιες και δηλώστε με ένα νούμερο από το 1 μέχρι το 5 πόσο καλά ξέρετε να
μιλάτε, να γράφετε, να κατανοείτε προφορικό λόγο και να διαβάζετε γραπτό. (1 = ελάχιστα, 5 =
άριστα)
Παραγωγή
Γλώσσα

Κατανόηση

προφορικού

γραπτού

προφορικού

γραπτού

λόγου

λόγου

λόγου

λόγου

{αλλαγή σελίδας/σετ}

Μέρος 1ο:
Θα ακούσεις κάποιες λέξεις στον υπολογιστή. Κάθε λέξη έχει και έναν αριθμό. Εσύ γράψε
τη λέξη που άκουσες στον αντίστοιχο αριθμό.
Σημείωση: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Γράψε όπως νομίζεις.

Λέξη#01:
Λέξη#02:
⁞
Λέξη#32:
{αλλαγή σελίδας/σετ}

Μέρος 2ο:
Θα ακούσεις κάποιες λέξεις στον υπολογιστή. Για κάθε λέξη σου δίνονται κάποιοι πιθανοί
τρόποι γραφής πιο κάτω. Πώς θα έγραφες εσύ αυτές τις λέξεις;
Σημείωση: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Επέλεξε όποια επιλογή προτιμάς (αλλά μόνο μία κάθε φορά).

Λέξη # 01
(1) kidel

(2) kitel

Λέξη # 02
(1) sruχt

(2) srukt
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Λέξη # 03
(1) l-iklam

(2) li-klam

(3) l-klam

(4) lli-klam

(3) raγi

(4) raεi

⁞
Λέξη # 29
(1) tluft

(2) tlupt

Λέξη # 30
(1) l-kassís

(2) k-kassís

⁞
Λέξη # 33
(1) raci

(2) raʿi

{αλλαγή σελίδας/σετ}

Επιπρόσθετες ερωτήσεις:
Απάντησε στις πιο κάτω ερωτήσεις κυκλώνοντας την επιλογή που σε αντιπροσωπεύει:
Οι ορθογραφικοί κανόνες που μόλις σου παρουσιάστηκαν πόσο σου άρεσαν;
(1) καθόλου

(2) ελάχιστα

(3) έτσι κι έτσι (4) πολύ

(5) πάρα πολύ

Συμφωνείς με αυτούς τους κανόνες;
(1) καθόλου

(2) ελάχιστα

(3) έτσι κι έτσι (4) πολύ

(5) πάρα πολύ

Πόσο θα ακολουθούσες αυτούς τους κανόνες στη γραφή της κυπριακής μαρωνιτικής αραβικής;
(1) καθόλου

(2) ελάχιστα

(3) έτσι κι έτσι (4) πολύ

(5) πάρα πολύ

Πιστεύεις ότι είναι καλό να εφαρμοστούν γενικά από όλους αυτοί οι κανόνες;
(1) καθόλου

(2) ελάχιστα

(3) έτσι κι έτσι (4) πολύ

(5) πάρα πολύ

Πιστεύεις ότι αυτοί οι κανόνες έχουν λογική;
(1) καθόλου

(2) ελάχιστα

(3) έτσι κι έτσι (4) πολύ

(5) πάρα πολύ

Πόσο εύκολα πιστεύεις ότι μπορεί να μαθαίνονται αυτοί οι κανόνες;
(1) καθόλου
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(2) ελάχιστα

(3) έτσι κι έτσι (4) πολύ

(5) πάρα πολύ
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Ανάφερε οποιοδήποτε άλλο σημείο με το οποίο διαφωνείς ή συμφωνείς

{αλλαγή σελίδας/σετ}

Μέρος 3ο:
Θα ακούσεις κάποιες λέξεις στον υπολογιστή. Για κάθε λέξη σου δίνονται κάποιοι πιθανοί
τρόποι γραφής πιο κάτω. Πώς θα έγραφες εσύ αυτές τις λέξεις;
Σημείωση: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Επέλεξε όποια επιλογή προτιμάς (αλλά μόνο μία κάθε
φορά).

Λέξη # 01
(1) miden

(2) miten

⁞
Λέξη # 03
(1) l-χapl

(2) χ-χapl

⁞
Λέξη # 31
(1) l-tist

(2) t-tist

(3) d-dist

(2) p-pape

(3) b-bape

⁞
Λέξη # 33
(1) l-pape

{αλλαγή σελίδας/σετ}

Μέρος 4ο:
Θα ακούσεις κάποιες λέξεις στον υπολογιστή. Κάθε λέξη έχει και έναν αριθμό.
Εσύ γράψε τη λέξη που άκουσες στον αντίστοιχο αριθμό.
Σημείωση: Δεν υπάρχει σωστό και λάθος. Γράψε όπως νομίζεις.

Λέξη#01:
Λέξη#02:
⁞
Λέξη#31:
{αλλαγή σελίδας/σετ}

Τέλος ερωτηματολογίου! Ευχαριστούμε πολύ για τη συμμετοχή σου.
19

2

Μικροσκοπικός γλωσσικός
σχεδιασμός και γλωσσική πολιτική σε
τρεις κυπριακές επιχειρήσεις

Περίληψη
Παρά την κυρίαρχη θέση που εξακολουθούν να έχουν οι μακροσκοπικές
προσεγγίσεις στον τομέα της γλωσσικής πολιτικής και του γλωσσικού
σχεδιασμού, τα τελευταία χρόνια, πολλοί ερευνητές έχουν αρχίσει να
αντιλαμβάνονται τη σημασία των γλωσσικών πρακτικών σε μικροσκοπικό
επίπεδο, δηλαδή των γλωσσικών πρακτικών οργανωμένων κοινωνικών
συνόλων με απλούστερες δομές, όπως τράπεζες, επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά
ιδρύματα, κ.ά. για μια ακριβέστερη περιγραφή της γλωσσικής
πραγματικότητας. Ιδιαίτερα σε τομείς που συνδέονται με την οικονομική
δραστηριότητα, οι μικροσκοπικές προσεγγίσεις μας επιτρέπουν να
διερευνήσουμε και να αναδείξουμε την ύπαρξη ενός σύνθετου φάσματος
γλωσσικών πρακτικών που προκύπτουν από τη διαχείριση του διαθέσιμου
γλωσσικού ρεπερτορίου.
Το παρόν άρθρο υιοθετεί μια μικροσκοπική οπτική εξετάζοντας τη γλωσσική
πολιτική στο πολύγλωσσο περιβάλλον τριών μικρομεσαίων κυπριακών
επιχειρήσεων. Διερευνά πώς η οικονομική δραστηριότητα τέτοιων
επιχειρήσεων, για τις οποίες πρώτιστος στόχος είναι η διεύρυνση του κύκλου
εργασιών και η αύξηση της κερδοφορίας, επηρεάζει τις επικοινωνιακές τους
πρακτικές καθώς και τις πρακτικές των εργαζομένων, τόσο στον προφορικό όσο
και στο γραπτό λόγο. Τα δεδομένα στα οποία βασίστηκε η έρευνά μας
περιλαμβάνουν: (α) συνεντεύξεις με διοικητικά και διευθυντικά στελέχη από όλες
τις εταιρείες, (β) ερωτηματολόγια που συμπλήρωσαν οι εργαζόμενοι, και (γ)
επιτόπιες παρατηρήσεις, κυρίως σε σχέση με την περιγραφή του γλωσσικού
τοπίου κάθε επιχείρησης. Για την ανάλυση των δεδομένων αξιοποιήθηκε το
θεωρητικό πλαίσιο της γλωσσικής διαχείρισης, σύμφωνα με το οποίο η
γλωσσική πολιτική αποτελεί σύνθετη έννοια που συγκροτούν οι ακόλουθες τρεις
συνιστώσες: οι γλωσσικές πεποιθήσεις, οι γλωσσικές πρακτικές και η γλωσσική
διαχείριση.
Όπως προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων, και στις τρεις επιχειρήσεις
υπάρχει συγκεκριμένη ―αν και όχι πάντοτε ρητά εκπεφρασμένη― γλωσσική
πολιτική η οποία σχετίζεται κυρίως με τη διαμόρφωση ενός κοινού πλαισίου
διαχείρισης και αναφοράς στην αγγλική γλώσσα. Πέρα, όμως, από τις τακτικές
που ευνοούν τη μονογλωσσία λόγω της γενικευμένης χρήσης της αγγλικής,
καταγράφτηκαν και στις τρεις επιχειρήσεις εναλλακτικά επικοινωνιακά σενάρια
που αφήνουν να διαφανούν πρακτικές που ευνοούν την πολυγλωσσία.

Πόπη Θεοφάνους

6.

Εισαγωγή

Τα τελευταία χρόνια, αρκετοί ερευνητές υιοθετούν την άποψη ότι η γλωσσική πολιτική δεν
είναι αποκλειστικό προνόμιο του κράτους, αλλά ότι μπορεί να εκπορεύεται και από
μικρότερα κοινωνικά σύνολα ή συλλογικά όργανα (Nahir 1998· Mac Giolla Chríost
2006· Baldauf 2006· Καρυολαίμου 2002, 2010·Theophanous 2013). Ο Spolsky
(2004: 56) επισημαίνει χαρακτηριστικά ότι η έρευνα σε θέματα γλωσσικής πολιτικής και
γλωσσικού σχεδιασμού που παραμένει προσκολλημένη αποκλειστικά στις ενέργειες των
κρατικών φορέων, δεν καταφέρνει να συγκροτήσει μια συνολική εικόνα των γλωσσικών
θεμάτων που απασχολούν μια κοινωνία και αποτυγχάνει να προσεγγίσει πολλά σημαντικά
ζητήματα. Πολλοί ερευνητές λοιπόν, εντάσσουν τον μικροσκοπικό γλωσσικό σχεδιασμό στο
ευρύτερο ερευνητικό πεδίο του γλωσσικού σχεδιασμού εστιάζοντας σε πολιτικές και δράσεις
οργανωμένων κοινωνικών συνόλων με απλούστερες δομές, όπως για παράδειγμα τράπεζες,
επιχειρήσεις, εκπαιδευτικά σώματα (σχολεία, πανεπιστήμια), νοσοκομεία (Kaplan &
Baldauf 1997· Baldauf 2006). Τέτοιου είδους κοινωνικά σύνολα αναλαμβάνουν την
πρωτοβουλία να διαμορφώσουν συγκεκριμένες γλωσσικές πολιτικές, έχοντας κατά νου να
υλοποιήσουν ιδιωτικούς στόχους ή να επιλύσουν συγκεκριμένα γλωσσικά προβλήματα που
αντιμετωπίζουν.
Η στροφή σε έρευνες που υιοθετούν μικροσκοπική οπτική, συνοδεύεται από την
ιδιαίτερη έμφαση που δίνουν οι ερευνητές στις ακόλουθες τρεις έννοιες: γλωσσικές
πρακτικές, γλωσσική διαχείριση και κοινωνιογλωσσικά πεδία. Οι γλωσσικές πρακτικές
των ομιλητών, δηλαδή οι γλωσσικές συμπεριφορές που συνηθίζουν να υιοθετούν
προκειμένου να διεκπεραιώσουν με επιτυχία την επικοινωνία, επιτρέπουν στους ερευνητές
να γνωρίζουν τι ακριβώς συμβαίνει στο μικροσκοπικό επίπεδο, εκεί όπου η διαχείριση των
γλωσσικών θεμάτων δεν είναι πάντοτε εμφανής και ρητά διατυπωμένη. Το ίδιο σημαντική
είναι η έννοια της γλωσσικής διαχείρισης1 αλλά και των κοινωνιογλωσσικών πεδίων,2 δύο
έννοιες που αξιοποιεί ο Spolsky (2009) στο βιβλίο του Language management.3 Σε
αντίθεση, λοιπόν, με τις κυρίαρχες προσεγγίσεις στον κλάδο του γλωσσικού σχεδιασμού, ο
Spolsky αναλύει πρώτα τα δεδομένα που παρατηρεί σε μικροσκοπικό επίπεδο ―σε
κοινωνιογλωσσικά πεδία όπως η οικογένεια, η εκκλησία και οι χώροι θρησκευτικής
1

Την έννοια εισήγαγαν οι Jernudd και Neustupny (1987) για να αναφερθούν σε ένα σύνολο ατομικών ή συλλογικών
δράσεων, συμπεριφορών και ενεργειών που επικεντρώνονται στην επίλυση, ρύθμιση γλωσσικών/επικοινωνιακών θεμάτων.
2

Σύμφωνα με τον Fishman (1972), η γλωσσική πολιτική και ο γλωσσικός σχεδιασμός μπορούν να εντοπιστούν σε διάφορα
πεδία όπως είναι το πεδίο της οικογένειας, της εκκλησίας, της γειτονιάς, του σχολείου και της εργασίας. Βέβαια, όπως
πολύ σωστά τονίζει, δεν πρέπει να θεωρούμε ότι για όλες τις κοινωνίες ισχύουν τα ίδια πεδία. Η οικονομική, κοινωνική,
πολιτική και θρησκευτική οργάνωση μιας κοινωνίας, διαμορφώνουν το κοινωνικό πλαίσιο διαφορετικά συγκροτώντας και
διαφορετικά πεδία.
3

Για περισσότερες λεπτομέρειες σε σχέση με τον τρόπο που ορίζονται οι δύο έννοιες, βλ. Θεοφάνους (2015).
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λατρείας, οι χώροι εργασίας, οι οργανισμοί υγείας, ο στρατός― και στη συνέχεια εξετάζει
τη γλωσσική πολιτική και τον γλωσσικό σχεδιασμό σε εθνικό ή/και υπερεθνικό επίπεδο.
Η γενικότερη τάση που επικράτησε στον ερευνητικό χώρο που ασχολήθηκε με τη
γλωσσική πολιτική και το γλωσσικό σχεδιασμό διεθνώς, ίσχυσε και στην Κύπρο, όπου
αρκετές έρευνες εξετάζουν θέματα πολιτικής και σχεδιασμού μακροσκοπικά (βλ. για
παράδειγμα Kayolemou 2001, 2002, 2010, Karoulla-Vrikki 2001, 2009) καθώς και
τις συγκροτημένες προσπάθειες νομοθετικής ρύθμισης της γλωσσικής επικοινωνίας σε
τομείς που ανήκουν στη σφαίρα της δημόσιας ή κρατικής δραστηριότητας, είτε πρόκειται
για υποστασιακό σχεδιασμό που αφορά τον τομέα της εκπαίδευσης, τα δικαστήρια, τις
δημόσιες υπηρεσίες, είτε πρόκειται για δομικό σχεδιασμό, όπως λ.χ. στην περίπτωση της
τυποποίησης των γεωγραφικών ονομάτων.4 Δεν υπάρχουν, όμως, έρευνες που να υιοθετούν
μια σαφώς μικροσκοπική οπτική.

7.

Γλωσσική
πολιτική
επιχειρήσεις

σε

τρεις

κυπριακές

Ένας από τους τομείς όπου η συμβολή των μικροσκοπικών ερευνών είναι ιδιαίτερα
σημαντική είναι ο τομέας της οικονομικής δραστηριότητας και πιο συγκεκριμένα της
εταιρικής επικοινωνίας δημόσιου ή ιδιωτικού χαρακτήρα. Οι σύγχρονοι εργασιακοί χώροι,
είτε πρόκειται για μικρομεσαίες είτε πρόκειται για μεγάλες εθνικές ή πολυεθνικές
επιχειρήσεις, περιγράφονται από τους ερευνητές ως διεθνείς και πολύγλωσσοι (Angouri
2013· Bothorel-Witz & Tsamadou-Jacoberger 2011/2012, 2013· Kingsley 2010,
2013): η αγγλική κατέχει σημαντική θέση ως γλώσσα-όχημα, παράλληλα όμως, το
γλωσσικό τοπίο είναι πλούσιο και ετερογενές. Το παρόν άρθρο αξιοποιεί δεδομένα από
έρευνα που έγινε στο πλαίσιο εκπόνησης διδακτορικής διατριβής (Θεοφάνους, 2015):
παίρνει ως μονάδα οργάνωσης και δράσης έναν ιδιωτικό χώρο, την επιχείρηση, υιοθετώντας
έτσι μια μικροσκοπική οπτική και διερευνά τη σχέση ανάμεσα σε οικονομική
δραστηριότητα και γλώσσα, επιχειρώντας να σκιαγραφήσει το γλωσσικό τοπίο τριών
κυπριακών επιχειρήσεων.
Αντικείμενο έρευνας υπήρξαν τρεις αμιγώς κυπριακές επιχειρήσεις, οι οποίες ασκούν
διαφορετικές εμπορικές δραστηριότητες. Και οι τρεις βρίσκονται σε διαδικασία
διεθνοποίησης, έχοντας ήδη διεισδύσει σε ξένες αγορές, γεγονός που αποδεικνύει το διεθνή
τους προσανατολισμό, χωρίς όμως να είναι πολυεθνικές. Η εταιρεία Pittas είναι
μικρομεσαία επιχείρηση που παράγει γαλακτοκομικά προϊόντα και αποτελεί μια από τις
εταιρείες με τις περισσότερες εξαγωγές παγκυπρίως. Η εταιρεία Remedica είναι μεγάλη

4

Για αναλυτική παρουσίαση των ερευνών, βλ. Θεοφάνους (2015).
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επιχείρηση που παράγει φαρμακευτικά σκευάσματα και εξάγει προϊόντα σε περισσότερες
από σαράντα χώρες. Τέλος, ο όμιλος εταιρειών Pafilia5 ασχολείται με την κατασκευή,
πώληση και μεταπώληση παραθεριστικών κατοικιών κυρίως σε ξένους. Παρέχει
ταυτόχρονα μια σειρά από υπηρεσίες στους πελάτες, πριν και μετά την πώληση των
ακινήτων. Οι δύο πρώτες εταιρείες υπάγονται στο δευτερογενή τομέα της οικονομίας και
συγκεκριμένα στη μεταποίηση προϊόντων και η τρίτη εταιρεία υπάγεται στον τριτογενή
τομέα της παροχής υπηρεσιών.

8.

Μεθοδολογία, συλλογή και ανάλυση δεδομένων

Για τη συλλογή και την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε μεθοδολογία μεικτού
τύπου. Με τον όρο αυτό, αναφερόμαστε στη διαδικασία συλλογής, ανάλυσης και σύμμειξης
ποιοτικών και ποσοτικών δεδομένων, σε μια ή περισσότερες φάσεις της ερευνητικής
προσπάθειας. Η έρευνα υπήρξε κατά βάση ποιοτική και περιλάμβανε αριθμό ημιδομημένων
συνεντεύξεων με ανώτερα στελέχη των τριών εταιρειών. Σε μεταγενέστερη φάση,
μοιράστηκαν ερωτηματολόγια που περιλάμβαναν ερωτήσεις κλειστού τύπου σε αριθμό
εργαζομένων, με στόχο αφενός να ελέγξουμε τη συχνότητα με την οποία χρησιμοποιούνται
οι διάφοροι γλωσσικοί πόροι και αφετέρου να διερευνήσουμε αν τα στοιχεία που προέκυψαν
από τις συνεντεύξεις με τα διοικητικά στελέχη επιβεβαιώνονται από τα δεδομένα που
παίρνουμε από τη βάση των εργαζομένων.
Η μεθοδολογία και το είδος των δεδομένων καθορίστηκαν σε μεγάλο βαθμό από το είδος
της πρόσβασης που επέτρεψαν οι επιχειρήσεις στους χώρους εργασίας και στο προσωπικό:
καμία από τις επιχειρήσεις δεν επέτρεψε την παρατήρηση πραγματικών επικοινωνιακών
γεγονότων στους χώρους εργασίας και διοίκησης. Αυτό είχε κυρίως επιπτώσεις στο είδος
των δεδομένων που πάρθηκαν σε σχέση με τις γλωσσικές πρακτικές: όλες οι πρακτικές
στις οποίες θα γίνει αναφορά είναι «αναφερόμενες πρακτικές», δηλαδή γλωσσικές επιλογές
που αναφέρουν οι ομιλητές ότι ακολουθούν και όχι πρακτικές που επιβεβαιώθηκαν με
παρατήρηση.
Πέρα από τη συλλογή των πιο πάνω δεδομένων, λήφθηκαν και άλλου τύπου στοιχεία,
όπως στοιχεία που αφορούν το γλωσσικό τοπίο ή/και τη γλωσσική προβολή κάθε
επιχείρησης. Στο πλαίσιο αυτό, συγκεντρώθηκε φωτογραφικό υλικό: φωτογραφήθηκαν οι
προσόψεις των κεντρικών γραφείων κάθε εταιρείας, οι πινακίδες που βρίσκονταν
αναρτημένες στους εσωτερικούς χώρους, τα υποκαταστήματα των εταιρειών, οι

5

Ο όμιλος εταιρειών Pafilia περιλαμβάνει την Pafilia, την Pafilia Services, η οποία παρέχει υπηρεσίες στους πελάτες μετά
την πώληση του ακινήτου, τη My Moove, η οποία ασχολείται κυρίως με την μεταπώληση περιουσιών και τη Minthis Hills.
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ιστοσελίδες, οι συσκευασίες των προϊόντων και οι διαφημίσεις που ήταν αναρτημένες σε
δημόσιους χώρους.
Το θεωρητικό πλαίσιο που υιοθετήθηκε είναι το πλαίσιο της γλωσσικής διαχείρισης
(language management) όπως ορίζεται από τους Spolsky (2004, 2009) και Shohamy
(2006). Στο θεωρητικό αυτό πλαίσιο, η γλωσσική πολιτική γίνεται αντιληπτή ως σύνθετη
έννοια που προκύπτει από τη συνεχή αλληλεπίδραση ανάμεσα σε τρεις συνιστώσες: τις
γλωσσικές πεποιθήσεις, τις γλωσσικές πρακτικές και τη διαχείριση των γλωσσών στον
εργασιακό χώρο.

Οι γλωσσικές πεποιθήσεις

9.

Με τον όρο γλωσσικές πεποιθήσεις αναφερόμαστε στις αξίες ή στο στάτους που προσδίδουν
οι ομιλητές σε συγκεκριμένες γλώσσες, γλωσσικές ποικιλίες ή γλωσσικά χαρακτηριστικά
(Spolsky 2004, 2009). Οι γλωσσικές πεποιθήσεις εκφράζουν τις ιδεολογίες που
σχετίζονται με τη γλώσσα και κρύβονται πίσω από κάθε πολιτική (Shohamy 2006). Στο
παρόν άρθρο θα γίνει αναφορά μόνο στις γλωσσικές πεποιθήσεις των διοικητικών στελεχών,
όπως αυτές καταγράφηκαν κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων. Οι πεποιθήσεις αυτές
θεωρήθηκαν ιδιαίτερα σημαντικές για τη διαμόρφωση της γλωσσικής στρατηγικής των
εταιρειών, με την έννοια ότι τα διοικητικά στελέχη βρίσκονται σε θέση ισχύος και μπορούν
μέσω της γλωσσικής διαχείρισης να επιβάλουν συγκεκριμένες γλωσσικές στρατηγικές και
να διαμορφώσουν τις γλωσσικές πρακτικές εντός του χώρου. Οι ερωτήσεις σε σχέση με τις
γλωσσικές πεποιθήσεις και τις αξιακές καταχωρήσεις των διαθέσιμων γλωσσικών πόρων
περιστράφηκαν κυρίως γύρω από το ρόλο της αγγλικής και της ελληνικής στην εταιρική
επικοινωνία και, δευτερευόντως, γύρω από το θέμα της πολυγλωσσίας.6
Όπως προέκυψε από την ανάλυση των δεδομένων, οι γλωσσικές πεποιθήσεις των
διευθυντικών στελεχών μπορούν να υπαχθούν σε τέσσερις βασικές θεματικές.

9.1.

Η σημασία της ελληνικής

Σε πολλές περιπτώσεις, τα διοικητικά στελέχη αναφέρθηκαν στη σημασία της ελληνικής
γλώσσας για τις επιχειρήσεις τους: η ελληνική είναι η γλώσσα της καθημερινής
επικοινωνίας μεταξύ όλων των εργαζομένων, αποτελεί τη μητρική γλώσσα των
περισσοτέρων και συμβάλλει σημαντικά στην εργασιακή κοινωνικοποίηση. Είναι η γλώσσα
την οποία θα ακούσει κάποιος αν κυκλοφορήσει στις εταιρείες, στους διαδρόμους, στα
γραφεία και στους χώρους παραγωγής. Συγκεκριμένα, στην εταιρεία Pittas ο υπεύθυνος
ανθρώπινου δυναμικού παρατηρεί ότι:
6

Βλ. επίσης Bothorel-Witz & Tsamadou-Jacoberger (2013) για την έρευνα που διεξήγαγαν σε πέντε πολυεθνικές
επιχειρήσεις στην Αλσατία.
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«Η ελληνική είναι η γλώσσα μας, η γλώσσα στην οποία επικοινωνούμε καθημερινά
όσοι εργαζόμαστε στη διοίκηση. Είναι και η γλώσσα με την οποία επικοινωνούμε
με τους εγχώριους αγοραστές».
Στο ίδιο πνεύμα κινείται και η τοποθέτηση της υπεύθυνης του τμήματος έρευνας και
ανάπτυξης της Remedica,7 που συγκρίνοντας τη σημασία της ελληνικής και της
αγγλικής στην επικοινωνία εντός της επιχείρησης αναφέρει:
«Είναι και οι δύο εξίσου σημαντικές. Είναι αδιανόητο να υπάρχει μόνο η μία.»,
προσθέτοντας ότι μέσα από την προσωπική της εμπειρία κατανόησε την επικοινωνιακή
αξία της ελληνικής, αλλά και τη συμβολή της στη διαδικασία ένταξης και
κοινωνικοποίησης στην εταιρεία. Όπως αναφέρει, τα πρώτα χρόνια που εργαζόταν στην
εταιρεία δεν γνώριζε ελληνικά. Αν και οι υπόλοιποι υπάλληλοι προσπαθούσαν να
μεταφράζουν γι’ αυτήν, η ίδια συνειδητοποίησε αργότερα ―όταν είχε μάθει πια την
ελληνική― ότι έχανε πολλές σημαντικές πληροφορίες κατά τη διαδικασία της
μετάφρασης.
Ωστόσο, όπως αναφέρουν άλλα στελέχη, δεν αποτελεί απαραίτητο προσόν για όλες τις
θέσεις εργασίας (βλ. παρακάτω, §5). Στην Pafilia, μας επεσήμαναν ότι η ελληνική είναι
σημαντική κυρίως για τη διεκπεραίωση της προφορικής επικοινωνίας, χωρίς όμως να
θεωρούν τη χρήση της απολύτως απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία της επιχείρησης.

9.2.

Η αγγλική ως γλώσσα-όχημα

Η δεύτερη θεματική που προβάλλει δυναμικά μέσα από τις συνεντεύξεις και στις τρεις
επιχειρήσεις αφορά την ισχυρότατη πεποίθηση ότι η αγγλική είναι η πιο σημαντική
γλώσσα. Σε πολλές περιπτώσεις, οι συνεντευξιαζόμενοι τόνισαν την αξία που αποδίδουν
στην αγγλική γλώσσα για τη λειτουργία της επιχείρησης όπου χρησιμοποιείται ως
γλώσσα-όχημα με τους εργαζόμενους που δεν μιλούν ελληνικά: π.χ. ο υπεύθυνος
ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας Pittas, αναφέρει: «δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε
χωρίς την αγγλική». Προς την ίδια κατεύθυνση κινούνται και οι απόψεις της υπεύθυνης
ελέγχου και ποιότητας της εταιρείας, η οποία τονίζει ότι «χωρίς τα αγγλικά δεν θα υπήρχε
επιχείρηση». Ο υπεύθυνος του τμήματος μάρκετινγκ της Remedica, υποστήριξε επίσης
ότι η αγγλική είναι η πιο σημαντική γλώσσα για την εταιρεία. Σε όλες τις συνεντεύξεις
καταγράφεται, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, η ίδια πεποίθηση σχετικά με τον καταλυτικό
ρόλο που διαδραματίζει η αγγλική τόσο για την εσωτερική όσο και για την εξωτερική
επικοινωνία. Η πεποίθηση αυτή υποδεικνύει την ύπαρξη μιας «συλλογικής μονοφωνίας»,
όπως την αποκαλούν οι Bothotel-Witz και Tsamadou-Jacoberger (2011/2012, 2013),
7

Η υπεύθυνη του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης κατάγεται από τη Γερμανία.
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δηλαδή μιας καθολικής αποδοχής του ρόλου και της λειτουργίας που έχει η αγγλική στους
εργασιακούς χώρους. H πεποίθηση αυτή,γίνεται ισχυρότερη όσο εργοδοτούνται στις
εταιρείες άτομα που δεν γνωρίζουν ελληνικά. Ο υπεύθυνος ανθρώπινου δυναμικού της
Remedica αναφέρει:
«Όσο έρχονται άτομα στην εταιρεία που δεν μιλούν την ελληνική, τόσο αυξάνεται
η συχνότητα [χρήσης], αλλά και η αξία της αγγλικής γλώσσας.»
Ισχυρή θέση υπέρ της αξίας της αγγλικής γλώσσας καταγράφτηκε στις συνεντεύξεις των
διοικητικών στελεχών και της Pafilia. Συγκεκριμένα, η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού
αναφέρει:
«Τα αγγλικά είναι η πιο σημαντική γλώσσα για την επιχείρηση. Είναι το κοινό
σημείο αναφοράς. Οι αγορές πάντοτε θα αλλάζουν, είτε είναι Κίνα, είτε είναι
Ρωσία, είτε, όπως αναφέρουν, οι επόμενες αγορές, Ινδία, ή Αραβικά Εμιράτα,
οπότε… δεν μπορείς, όμως, να αλλάζεις κάθε φορά που αλλάζουν οι αγορές όλο σου
το προσωπικό. Αυτό είναι κοινώς αποδεκτό.»
Ο υπεύθυνος πωλήσεων και μάρκετινγκ της ίδιας εταιρείας αναφέρει επίσης ότι:
«Η πιο σημαντική είναι η γλώσσα χωρίς την οποία δεν μπορείς να λειτουργήσεις.
Είναι τα αγγλικά, γιατί είναι η βάση. Χωρίς τα αγγλικά δεν γίνεται τίποτα, λόγω
της φύσης της δουλειάς μας, γιατί έχουμε να κάνουμε μόνο με ξένους.»
Η γλωσσική πεποίθηση για το διεθνή χαρακτήρα της αγγλικής γλώσσας και την
ικανότητά της να υπερνικά τα εμπόδια που προκύπτουν κατά την επικοινωνία με εταίρους
ή πελάτες εκτός Κύπρου, ήταν σαφώς εδραιωμένη και στις τρεις εταιρείες. Τα διοικητικά
στελέχη της Pittas αλλά και της Remedica θεωρούν τη μεγάλη αξία της αγγλικής στον
τομέα του διεθνούς εμπορίου και των εμπορικών συναλλαγών δεδομένη και κοινώς
αποδεκτή και μοιράζονται την ισχυρή πεποίθηση ότι η χρήση της διευκολύνει την
επικοινωνία με τους πελάτες στο εξωτερικό και συνεπώς συμβάλλει ενεργά στη
διεθνοποίηση της εταιρείας. Η πεποίθηση αυτή εντείνεται από την ευρέως διαδεδομένη
άποψη ότι αφενός όλοι οι Κύπριοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν με επιτυχία την αγγλική
για τη διεκπεραίωση της επικοινωνίας και αφετέρου οι εταίροι και οι πελάτες με τους
οποίους πρόκειται να συνεργαστούν οι επιχειρήσεις όχι μόνο γνωρίζουν το ίδιο καλά
αγγλικά, αλλά και αποδέχονται τη χρήση της αγγλικής στις εμπορικές συναλλαγές.8 Για

8

Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέληξαν οι Milar και Jensen (2009) για τις δανέζικες επιχειρήσεις. Όπως παρατηρούν, οι
εργαζόμενοι σ’ αυτές μοιράζονται τη γενικευμένη αντίληψη ότι όλοι οι Δανοί μιλούν πάρα πολύ καλά αγγλικά, όπως
προκύπτει από την αξιολογική σύγκριση με άτομα άλλων εθνικοτήτων. Παράλληλα, πέρα από τη δική τους γλωσσική
επάρκεια στην αγγλική γλώσσα, θεωρούν ότι και οι περισσότερες εταιρείες σε πολλά μέρη του κόσμου, είναι σε θέση να
χρησιμοποιούν την αγγλική με επάρκεια.
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παράδειγμα, η υπεύθυνη ελέγχου ποιότητας και ασφάλειας προϊόντων της εταιρείας Pittas
αναφέρει:
«Δεν μιλάμε κάποια άλλη γλώσσα πέραν της ελληνικής και της αγγλικής, για να
μπορούμε να επικοινωνήσουμε με τους ξένους, είναι μόνο τα αγγλικά.»
Τις ίδιες απόψεις φαίνεται να μοιράζεται και ο διευθυντής εξαγωγών της εταιρείας, ο
οποίος τονίζει:
«Με τις εξαγωγές δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με τη γλώσσα. Μιλούμεν
εγγλέζικα τζαι κλείει η κουβέντα, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα whatsoever (…)
Στο εξωτερικό, επειδή είναι international trading οι πιο πολλοί μιλούν αγγλικά.
(…) υπάρχει το international English language και προχωρούμε και we
communicate. (…) Βασικά τα αγγλικά βοηθούν παντού. Άμα ξέρεις αγγλικά
παρπατάς άνετα, βρίσκεις κάποιον για να επικοινωνήσεις.»
Παρόμοιες απόψεις εκφράζουν και τα διοικητικά στελέχη της Remedica. Ο υπεύθυνος του
τμήματος μάρκετινγκ της εταιρείας αναφέρει:
«H ιστοσελίδα μας είναι στα αγγλικά, προς το παρόν επιλέγηκε η αγγλική ως
διεθνής γλώσσα […] παρόλο που στην εταιρεία μιλάμε 15 γλώσσες δεν είναι
δυνατόν να μιλάμε όλες τις γλώσσες των πελατών μας. Γι’ αυτό, τις περισσότερες
φορές χρησιμοποιούμε την αγγλική που είναι διεθνής γλώσσα και οι περισσότεροι
αντιπρόσωποί μας τη γνωρίζουν.»
Τέλος, έμφαση στο διεθνή χαρακτήρα της αγγλικής δίνουν και τα διοικητικά στελέχη της
Pafilia. Η υπεύθυνη ανθρώπινου δυναμικού της εταιρείας υποστηρίζει ότι:
«Η αγγλική είναι σαν μια κοινή γλώσσα επικοινωνίας που οι πλείστες χώρες στον
κόσμο χρησιμοποιούν και θεωρούμε ότι αυτό δεν θα αλλάξει ποτέ».

9.3.

Η αξία της πολυγλωσσίας

Στην τρίτη θεματική εντάσσονται κυρίως απόψεις που αξιολογούν θετικά τη χρήση και
άλλων γλωσσών εκτός από την ελληνική και την αγγλική. Οι απόψεις αυτές συναντώνται
αποκλειστικά στην εταιρεία Pafilia, όπου, σε αντίθεση με τις άλλες δύο εταιρείες,
επικρατεί η έντονη πεποίθηση ότι η χρήση της γλώσσας των πελατών έχει θετικές
επιπτώσεις στην οικονομική δραστηριότητα και αυξάνει τον αριθμό των πωλήσεων.
Πρόκειται για γενικευμένη άποψη που εξέφρασε το σύνολο των διοικητικών στελεχών από
τα οποία λήφθηκαν συνεντεύξεις. Για παράδειγμα η υπεύθυνη του τμήματος ανθρώπινου
παρατηρεί ότι:
«Λόγω της παρουσίας της ρώσικης αγοράς προσλήφθηκαν ρωσώφωνοι σε διάφορες
θέσεις, για παράδειγμα προσλήφθηκαν θυρωροί που να μιλούν τη γλώσσα των
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πελατών και έτσι να μπορούν να τους βοηθήσουν να επιλύσουν διάφορα
προβλήματα, με σκοπό να μπορούν οι πελάτες να επικοινωνήσουν στη μητρική τους
γλώσσα. (…) Πάντοτε στο τμήμα customer care χρησιμοποιούσαν ομιλητές
ανάλογα με τις εθνικότητες των πελατών για να βρίσκονται κοντά στους πελάτες.
Και με την κινέζικη γλώσσα γίνεται προσπάθεια να υπάρχει πλήρης επικοινωνία
με τον πελάτη.»
Ενδεικτικά είναι και τα όσα επισημαίνει ο υπεύθυνος του τμήματος πωλήσεων και
μάρκετινγκ της εταιρείας:
«Θεωρούμε πολύ σημαντικό όταν έρθει ένας πελάτης στην εταιρεία να μπορεί να
χρησιμοποιήσει τη γλώσσα του. Γιατί αν έρθει ένας Κινέζος και δεν ξέρει να
μιλήσει αγγλικά και δεν έχεις κάποιον που να μιλά κινέζικα στην εταιρεία σου, δεν
μπορείς να επικοινωνήσεις μαζί του, δεν μπορείς να του εξηγήσεις το προϊόν, τα
συμβόλαια, τίποτα. Θα χάσεις τον πελάτη και ο συνεργάτης που σου έφερε τον
πελάτη δεν θα τον ξαναφέρει. Θα τον πάρει σε μια εταιρεία στην οποία θα μπορεί ο
πελάτης να επικοινωνήσει.»
Παρόμοια θέση εκφράζει και ο διευθυντής της My Moove:
«Δεν είναι πέντε αγγλικά που χρειάζεται ο πελάτης για να πειστεί να αγοράσει
σπίτι. Γι’ αυτό, όταν τα αγγλικά του δεν είναι καλά, τον ρωτάμε αν θέλει
διερμηνέα και αν το επιθυμεί, θα τον έχει αμέσως.»
Για τη γλώσσα που χρησιμοποιείται στις διαφημίσεις ακολουθείται η ίδια φιλοσοφία.
Ανώτατο διευθυντικό στέλεχος της εταιρείας αναφέρει χαρακτηριστικά:
«Οι διαφημιστικές πινακίδες είναι στα ρώσικα, στα κινέζικα, και στα αγγλικά, για
να μπορεί να δει ο πελάτης όταν έρθει στην Κύπρο αρκετές πινακίδες στη γλώσσα
του. Με τη διαφήμιση προσπαθούμε να κάνουμε έντονη την παρουσία μας σε
κάποιες γλώσσες προκειμένου να εντοπίσουν οι πελάτες στην επίσκεψή τους στην
Κύπρο τη γλώσσα τους. Ο πελάτης θέλει τη γλώσσα του, γιατί μ’ αυτήν νιώθει
καλύτερα, έτσι τον κερδίζεις πιο εύκολα.»

10. H γλωσσική διαχείριση
Η γλωσσική διαχείριση που εφαρμόζουν οι επιχειρήσεις διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη
διαμόρφωση της εταιρικής γλωσσικής πολιτικής. Για να την εντοπίσουμε εξετάσαμε τις
εμφανείς και συγκεκριμένες προσπάθειες που γίνονται κυρίως από τους εργοδότες και τα
ανώτερα διοικητικά στελέχη των εταιρειών και χρησιμοποιήσαμε το θεωρητικό πλαίσιο που
ανέπτυξε αρχικά η Shohamy (2006) και εφάρμοσε στη συνέχεια η Kingley (2010) στην
περιγραφή της γλωσσικής πολιτικής σε τράπεζες στο Λουξεμβούργο. Το θεωρητικό αυτό
πλαίσιο αφήνει να διαφανεί ο τρόπος με τον οποίο οι γλωσσικές πεποιθήσεις διαμορφώνουν
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τη γλωσσική πολιτική μέσα από συγκεκριμένους μηχανισμούς. Οι μηχανισμοί αυτοί,
εργαλεία για τη διαμόρφωση της γλωσσικής πολιτικής, αποτελούν ουσιαστικά μορφές
γλωσσικής διαχείρισης.
Τέτοιοι μηχανισμοί είναι οι κανόνες και οι κανονισμοί για τη χρήση συγκεκριμένων
γλωσσών στη διεκπεραίωση της επικοινωνίας, η πολιτική πρόσληψης και οι απαιτήσεις σε
θέματα γλωσσικής επάρκειας των εργαζομένων κατά την πρόσληψη, η πολιτική
επιμόρφωσης και η έμφαση που δίνεται στην απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων μετά την
πρόσληψη (π.χ. η εκμάθηση της ελληνικής για όσους από τους εργαζομένους δεν είναι
ελληνόφωνοι, ή η κατάρτιση σε άλλες γλώσσες που θεωρούνται χρήσιμες για τις εταιρικές
δραστηριότητες) και τέλος ο μηχανισμός της διαμόρφωσης της γλωσσικής φυσιογνωμίας
των εταιρειών στο δημόσιο χώρο.
Από αυτούς τους μηχανισμούς σημαντικότερος και πιο καθοριστικός είναι συνήθως η
ύπαρξη κανόνων και κανονισμών που ορίζουν ρητά ποιες είναι οι επίσημες γλώσσες ή οι
γλώσσες εργασίας της επιχείρησης. Τέτοιους κανόνες/κανονισμούς δεν εντοπίσαμε στις
κυπριακές επιχειρήσεις που εξετάστηκαν στην παρούσα έρευνα. Παρόλο που όλα τα
διευθυντικά αναφέρθηκαν στην ύπαρξη επίσημης γλώσσας ή επισήμων γλωσσών,
πρωτίστως της αγγλικής και δευτερευόντως της ελληνικής, δεν εντοπίσαμε τέτοιους
κανόνες/ κανονισμούς σε καμία από τις επιχειρήσεις. Υποθέτουμε, λοιπόν, ότι οι αναφορές
αυτές σχετίζονται με το τι γίνεται στην πράξη και αποτελούν ουσιαστικά μορφές έμμεσης
γλωσσικής διαχείρισης, αφού καθορίζουν τις γλωσσικές πρακτικές και διαμορφώνουν τη
γλωσσική πολιτική των εταιρειών.
Οι υπόλοιποι μηχανισμοί είναι ήσσονος σημασίας. Κεντρική θέση στον μηχανισμό
πρόσληψης και των τριών εταιρειών καταλαμβάνει η απόφασή τους να προσλαμβάνουν
άτομα που κατέχουν ήδη γλωσσικά προσόντα που θεωρούν απαραίτητα για κάθε θέση.
Αυτή η τακτική των εταιρειών που τις απαλλάσσει από το κόστος μιας ενδεχόμενης
γλωσσικής εκπαίδευσης των εργαζομένων, προσδίδει καθολική χρησιμότητα στην αγγλική
και ταυτόχρονα υποδηλοί χαμηλή αξιολόγηση της ελληνικής ως γλώσσας εργασίας. Η
αγγλική λοιπόν θεωρείται απαραίτητη για όλους τους υποψηφίους που διεκδικούν
διευθυντικές ή διοικητικές θέσεις. Σε αρκετές μάλιστα περιπτώσεις, οι διαφημίσεις θέσεων
εργασίας συντάσσονται και δημοσιεύονται στην αγγλική και οι συνεντεύξεις για πρόσληψη
διοικητικού και διευθυντικού προσωπικού ―π.χ. στη Remedica και στην Pafilia―
γίνονται στα αγγλικά. Η ελληνική, αντίθετα, δεν αποτελεί απαραίτητο προσόν τη στιγμή
της πρόσληψης παρά μόνο για συγκεκριμένες θέσεις εργασίας που σχετίζονται με τη
διαχείριση των τοπικών πωλήσεων, με τη διαδικασία παραγωγής, με τη διαχείριση του
ανθρώπινου δυναμικού και με την επικοινωνία με τις κρατικές υπηρεσίες και δεν θεωρείται
απαραίτητη για να ανέβει κανείς στην ιεραρχία των επιχειρήσεων.
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Η αυστηρή πολιτική που εφαρμόζουν οι εταιρείες τη στιγμή της πρόσληψης, δεν
καθιστά απαραίτητη τη γλωσσική επιμόρφωση των εργαζομένων. Αυτό εξηγεί εν μέρει
γιατί καμία από τις τρεις εταιρείες δεν αξιοποιεί πλήρως τον μηχανισμό της γλωσσικής
εκπαίδευσης των εργαζομένων. Τα προγράμματα γλωσσικής εκπαίδευσης που
καταγράφτηκαν αφορούσαν μεμονωμένες περιπτώσεις και είχαν σύντομη διάρκεια. Σε μία
περίπτωση, αναφέρθηκε ότι διοργανώθηκαν επιχορηγημένα μαθήματα στα αγγλικά, με
στόχο να βελτιωθεί η γλωσσική επάρκεια των εργαζομένων σε συγκεκριμένες καθημερινές
εργασιακές δραστηριότητες (εταιρεία Remedica). Καμία εταιρεία δεν ζήτησε από τους μη
ελληνόφωνους υπαλλήλους που προσέλαβε να μάθουν ελληνικά μετά την πρόσληψή τους,
παρόλο που σε μία από αυτές (Remedica) διοργανώθηκαν μαθήματα εκμάθησης της
ελληνικής ύστερα από αίτημα αρκετών εργαζομένων.
Ιδιαίτερα σημαντικός μηχανισμός και μορφή γλωσσικής διαχείρισης υπήρξε η
συγκρότηση της γλωσσικής φυσιογνωμίας των εταιρειών και η προβολή συγκεκριμένων
γλωσσών στο δημόσιο χώρο. Η εταιρική γλωσσική φυσιογνωμία μεταφέρει μηνύματα
αφενός στους εργαζομένους για τις γλώσσες εργασίας και για τις γλωσσικές επιλογές της
εταιρείας και αφετέρου στους καταναλωτές για τις εταιρικές γλώσσες και τη φυσιογνωμία
των εταιρειών. Στην όλη διαμόρφωση της γλωσσικής φυσιογνωμίας και των τριών
εταιρειών, η αγγλική, σε αντίθεση με την ελληνική, κατέχει εξέχουσα θέση: αποτελεί τη
βασική γλώσσα διαμόρφωσης του εικονικού χώρου των επιχειρήσεων και συνεπώς τη
βασική γλώσσα συγκρότησης της γλωσσικής τους φυσιογνωμίας. Το γεγονός αυτό
προβάλλει μέσα από τις ιστοσελίδες, τα λογότυπα, τις πινακίδες και άλλες γραπτές
ενδείξεις που βρίσκει κανείς στις κτιριακές εγκαταστάσεις και στις συσκευασίες των
προϊόντων.

10.1. Οι αναφερόμενες γλωσσικές πρακτικές
Η εξέταση των γλωσσικών χρήσεων των εργαζομένων ―στην περίπτωση των τριών
εταιρειών πρόκειται όπως είπαμε για αναφερόμενες γλωσσικές χρήσεις― μας δίνει τη
δυνατότητα να αποκτήσουμε μια ολοκληρωμένη εικόνα της γλωσσικής πολιτικής που
ακολουθεί κάθε επιχείρηση. Οι αναφερόμενες γλωσσικές χρήσεις συνιστούν μορφή
γλωσσικής πολιτικής, υπό την προϋπόθεση ότι πρόκειται για επαναλαμβανόμενες και
προβλέψιμες πρακτικές που καταγράφονται για το σύνολο των εργαζομένων (Spolsky
2009). Πράγματι, οι πρακτικές που περιγράφονται εδώ καταγράφονται τόσο για τα
διευθυντικά στελέχη όσο και για τους εργαζόμενους σε διοικητικές θέσεις και αφορούν τόσο
την εσωτερική επικοινωνία ―τις γλωσσικές πρακτικές που παρατηρούμε όταν
επικοινωνούν μεταξύ τους υπάλληλοι που εργάζονται στην ίδια εταιρεία ή σε παραρτήματα
της ίδιας εταιρείας στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό (Coulmas 1992)― όσο και την
εξωτερική επικοινωνία, δηλαδή την επικοινωνία μεταξύ υπαλλήλων και πελατών και την
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επικοινωνία με τους καταναλωτές ή με άλλες εταιρείες (Spolsky 2009: 63). Η εξέταση
των αναφερόμενων πρακτικών αναδεικνύει τόσο τις τάσεις πρακτικής που είναι κοινές και
για τις τρεις επιχειρήσεις, όσο και τις ιδιάζουσες πρακτικές σε κάθε μία από αυτές. Όσον
αφορά τις κοινές τάσεις, αυτές αφορούν κυρίως την κατ’ επανάληψη αναφερόμενη χρήση
της ελληνικής και ξένων γλωσσών σε πολλές και διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας
κατά τη διάρκεια της καθημερινής επικοινωνίας. Η ελληνική χρησιμοποιείται για να
εκπληρώσει συγκεκριμένες ανάγκες επικοινωνίας και σχετίζεται με συγκεκριμένες
επιχειρησιακές λειτουργίες.
Πρέπει όμως να τονιστεί ότι, όσοι δεν γνωρίζουν ελληνικά, δεν αντιμετωπίζουν
ιδιαίτερα προβλήματα επικοινωνίας ή απομόνωσης σε σχέση με τους υπόλοιπους
εργαζόμενους, λόγω της εκτεταμένης χρήσης της αγγλικής. Για παράδειγμα, οι εταιρείες
εκδίδουν πάντοτε τις ανακοινώσεις προς τους εργαζομένους τόσο στα ελληνικά όσο και στα
αγγλικά, σε ορισμένες περιπτώσεις μάλιστα μόνο στα αγγλικά και οι συναντήσεις εργασίας
γίνονται συχνά στα αγγλικά, όταν έστω και ένας από τους συμμετέχοντες δεν ξέρει
ελληνικά. Η πιο ισχυρή τάση πρακτικής με καθολική ισχύ είναι η χρήση της αγγλικής ως
γλώσσας-οχήματος. Την αγγλική, λοιπόν, τη γνωρίζουν και τη χρησιμοποιούν με υψηλό
βαθμό επάρκειας οι περισσότεροι εργαζόμενοι σε διοικητικές θέσεις, επειδή ―όπως
αναφέρουν―

διευκολύνει

την

επικοινωνία

και

αποτελεί

ένδειξη

συναδελφικής

αλληλεγγύης. Παράλληλα, η υψηλή επάρκεια στη χρήση της αγγλικής θεωρείται θέμα
γοήτρου για τις εταιρείες και σαφής ένδειξη επαγγελματισμού. Από την άλλη, η παρουσία
και η χρήση ξένων γλωσσών καταγράφεται εντονότερα στην Pafilia ―εταιρεία ανάπτυξης
και πώλησης γης― όπου αναφέρθηκε ότι χρησιμοποιούνται εκτός από την αγγλική, η
ρωσική και η μανδαρινική κινεζική.

11. Συμπεράσματα
Η έρευνα που έγινε στις κυπριακές επιχειρήσεις με σκοπό να διερευνηθεί η σχέση ανάμεσα
στην οικονομική δραστηριότητα και στις γλωσσικές επιλογές που γίνονται στους ιδιωτικούς
χώρους εργασίας, άφησε να διαφανεί ότι σε καμιά από τις τρεις εταιρείες δεν υπάρχει
επίσημα εκπεφρασμένη γλωσσική πολιτική. Ακολουθούνται όμως συγκεκριμένες
διαδικασίες για τα γλωσσικά ζητήματα που ρυθμίζονται έχοντας κατά νου πώς μπορούν να
εξυπηρετηθούν καλύτερα οι οικονομικές προτεραιότητες και τα οικονομικά συμφέροντα των
εταιρειών. Η ανάλυση των γλωσσικών πεποιθήσεων, της γλωσσικής διαχείρισης και των
αναφερόμενων γλωσσικών πρακτικών ―δηλαδή των τριών συνιστωσών της γλωσσικής
πολιτικής― υποδεικνύει ότι υπάρχει σε όλες τις περιπτώσεις υπόρρητη και
συγκεκαλυμμένη γλωσσική πολιτική. Αυτή η γλωσσική πολιτική προκύπτει, κατά κύριο
λόγο, από αποφάσεις των ίδιων των επιχειρήσεων σε μικροσκοπικό επίπεδο, οι οποίες
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υπαγορεύονται από τις ιδιαίτερες ανάγκες τους και έχουν ως στόχο την ενίσχυση των
οικονομικών τους συμφερόντων. Σε μακροσκοπικό επίπεδο, το κράτος δεν παρεμβαίνει για
να ρυθμίσει νομοθετικά τη γλωσσική χρήση στους ιδιωτικούς χώρους εργασίας, ούτε
επιβάλλει με νομοθετικά μέσα την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας ως προαπαιτούμενου
για να μπορεί κανείς να προσληφθεί ή να ανελιχθεί στην ιεραρχία.
Και στις τρεις επιχειρήσεις υιοθετούνται γλωσσικές πολιτικές που ευνοούν τη
μονογλωσσία κυρίως λόγω της γενικευμένης χρήσης της αγγλικής. Στην εκτεταμένη
χρήση της αγγλικής φαίνεται ότι συντείνουν κατά περίπτωση διάφορες παράμετροι.
Καταρχάς, πρακτικοί λόγοι που πηγάζουν από την ανάγκη για αποτελεσματικότερη,
γρηγορότερη και οικονομικότερη ―από πλευράς διαχείρισης του εργασιακού χρόνου―
επικοινωνία. Κατά δεύτερον, η επίδραση που ασκεί η εξωτερική επικοινωνία, στην οποία
καταμερίζεται ο περισσότερος εργασιακός χρόνος, στην εσωτερική, «επιβάλλοντας» τη
χρήση της αγγλικής, για παράδειγμα σε έγγραφα που αφορούν την παραγωγή, την
ποιότητα και τα επίπεδα ασφάλειας των εταιρειών ή στην ηλεκτρονική επικοινωνία που
επιβάλλεται να είναι άμεσα διαθέσιμη σε ξένους συνεργάτες ή καταναλωτές. Τέλος, η
πρόσληψη μεγάλου αριθμού εργαζομένων που δεν μιλούν ελληνικά, αυξάνει την
πιθανότητα λειτουργίας της αγγλικής ως γλώσσας-οχήματος και σταδιακά ως
αποκλειστικού μέσου επικοινωνίας. Πέρα από την εκτεταμένη χρήση της αγγλικής,
πολυγλωσσικές πρακτικές καταγράφηκαν και στις τρεις εταιρείες. Ο τρόπος διαχείρισης
της πολυγλωσσίας διαφέρει όμως αισθητά: στις εταιρείες Pittas και Remedica
καταγράφονται ψήγματα πολύγλωσσης πρακτικής, δηλαδή ευκαιριακές και ad hoc
ρυθμίσεις ζητημάτων που άπτονται της πολύγλωσσης επικοινωνίας, όπως για παράδειγμα,
η χρήση της ρωσικής στην εσωτερική σήμανση των εργασιακών χώρων (Pittas), ή στα
φύλλα οδηγιών χρήσης ορισμένων φαρμακευτικών προϊόντων με υψηλές πωλήσεις στη
ρωσόφωνη κοινότητα της Κύπρου (Remedica).
Αντίθετα, στην Pafilia υπάρχει πιο συστηματική αξιοποίηση του φάσματος των
(διαθέσιμων)

γλωσσικών

πόρων

και

συστηματική

αναγνώριση

της

αξίας

της

πολυγλωσσίας για τη λειτουργία της επιχείρησης. Η εταιρεία έχει υιοθετήσει συνειδητά
μια «φιλοσοφία πολύγλωσσης επιχείρησης» (Lüdi et al. 2009) έχοντας ως βασική
πεποίθηση ότι η αγγλική είναι σίγουρα πάρα πολύ σημαντική για την εταιρική
επικοινωνία, αλλά δεν επαρκεί όταν μια επιχείρηση θέλει να επεκταθεί σε νέες αγορές όπου
η αγγλική δεν είναι αναγκαστικά σε ευρεία χρήση. Η εταιρεία επιδεικνύει ιδιαίτερη
ευαισθησία σε θέματα γλώσσας, υιοθετώντας τις γλώσσες των πελατών στους οποίους
στοχεύει, στις ιστοσελίδες, στις διαφημίσεις, στην παρουσίαση και στην περιγραφή των
προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει, στα συμβόλαια, καθώς και στη γραπτή και
προφορική διαπροσωπική επικοινωνία, πριν και μετά από τη σύναψη της εμπορικής
συναλλαγής. Στο πλαίσιο αυτό, προσλαμβάνει άτομα επαρκή στα ρωσικά ή/και κινεζικά,
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επαγγελματίες μεταφραστές και διερμηνείς, προσφέροντας έτσι στους πελάτες της
υπηρεσίες στη μητρική τους γλώσσα. Ταυτόχρονα, έχει προσαρμόσει όλες τις ιστοσελίδες
και τις διαφημίσεις της στις γλώσσες των πελατών που προέρχονται από αυτές τις νέες
αγορές.
Η περίπτωση της Pafilia συνιστά ένα παράδειγμα εταιρείας όπου η χρήση της
αγγλικής ως γλώσσας-οχήματος δεν εμποδίζει να αντιμετωπίζεται η πολυγλωσσία θετικά
και να εντάσσεται με επιτυχία στα επιχειρησιακά σχέδια που σχετίζονται με την επέκταση
της εταιρείας σε νέες υποσχόμενες αγορές. Καταδεικνύεται έτσι πως η στρατηγική χρήσης
μιας γλώσσας-οχήματος μπορεί να συνυπάρξει με ένα σύνολο πολύγλωσσων πρακτικών
(Lüdi et al. 2013) και πως η υιοθέτηση μιας πολύγλωσσης πολιτικής μπορεί να βοηθήσει
τους εργαζόμενους να ενταχθούν καλύτερα σε μια εταιρεία, να δημιουργήσει άμεση και
φιλική σχέση με τους πελάτες ώστε να μπορούν να επικοινωνήσουν και να κατανοήσουν
καλύτερα το είδος των προϊόντων και των παρεχόμενων υπηρεσιών και ταυτόχρονα να
εξηγήσουν τις ανάγκες και τις επιθυμίες τους. Τέλος, εξυπηρετεί καλύτερα τα οικονομικά
συμφέροντα των εταιρειών, αφού βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων συμβάλλοντας έτσι
στην οικονομική ανάπτυξη και στη διεύρυνση του κύκλου εργασιών τους. Παρόμοια
πολυγλωσσική προσέγγιση ακολουθούν και αρκετές εταιρείες που ειδικεύονται στην παροχή
υπηρεσιών και προϊόντων διαδικτυακά, όπως η Booking.com,9 υιοθετώντας τις γλώσσες
των πελατών τους στις ιστοσελίδες τους και επιλέγοντας έτσι ένα πιο προσωπικό επίπεδο
συναλλαγής που τους επιτρέπει να έχουν αμεσότερη και αποτελεσματικότερη προώθηση
των υπηρεσιών και των προϊόντων τους και, κατ’ επέκταση, των πωλήσεών τους.
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Διαδικασίες διαλεκτικής ισοπέδωσης
στη γλωσσική ποικιλία των
Κοκκινοχωρίων

Περίληψη
Πρόσφατες κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες για τη σύγχρονη κυπριακή
περιγράφουν την ανάδυση μιας κοινής κυπριακής ποικιλίας, η οποία
συνδυάζεται με συνακόλουθη ισοπέδωση (levelling) των τοπικών ποικιλιών της
διαλέκτου. Η παρούσα μελέτη επικεντρώνεται στη γλωσσική ποικιλία των
Κοκκινοχωρίων και αξιολογεί τέσσερα διαλεκτικά χαρακτηριστικά της ως προς
τη διαδικασία αυτή. Οι μεταβλητές που εξετάζονται είναι (α) Η εμφάνιση του
ουρανικού [ç] ή του ουρανοφατνιακού [ʃ] σε διάφορες θέσεις μέσα στη λέξη, (β) η
εμφάνιση των φθόγγων [x] και [ç] στη θέση του [θ] σε διάφορες θέσεις μέσα στη
λέξη, (γ) Η συνίζηση και κλειστοποίηση του άτονου /i/ (δηλαδή η τροπή του σε
ημίφωνο και η τροπή του ημιφώνου σε κλειστό) και (δ) Η υποχώρηση της γενικής
πληθυντικού και η μορφολογική απόδοσή της με αιτιατική. Τα τέσσερα
χαρακτηριστικά που επιλέχθηκαν προς εξέταση δεν απαντούν μόνο στα
Κοκκινοχώρια. Τα πρώτα τρία εμφανίζονται και σε άλλες περιοχές του νησιού,
ενώ το τέταρτο είναι παγκύπριο. Το μόνο από αυτά που μπορεί να θεωρηθεί
εμβληματικό για τα Κοκκινοχώρια είναι η προτίμηση των τύπων έχεις, έχει κτλ.
που εξετάστηκε στο πλαίσιο του πρώτου φαινομένου.

1.

Εισαγωγή

Αρχικά περιγράφεται η σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική κατάσταση στην Κύπρο, όπου
γίνεται λόγος ιδιαίτερα για την κοινωνική διγλωσσία. Διασαφηνίζονται οι όροι διαλεκτική
ισοπέδωση και δημιουργία κοινής και κατόπιν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της
έρευνας βάσει των απαντήσεων που έδωσαν 45 πληροφορητές ― ομιλητές της τοπικής
γλωσσικής ποικιλίας. Τα αποτελέσματα ομαδοποιούνται σε δύο κατηγορίες. Αρχικά
παρουσιάζονται με τη μορφή διαγραμμάτων και την εξαγωγή συμπερασμάτων τα
αποτελέσματα που αφορούν τα φωνολογικά φαινόμενα και ακολούθως με τον ίδιο τρόπο


Θερμές ευχαριστίες οφείλω στην επιβλέπουσα καθηγήτρια της μεταπτυχιακής διατριβής στο πλαίσιο της οποίας
διεξήχθη η έρευνα, Σταυρούλα Τσιπλάκου, αλλά και στους 45 πληροφορητές που συμμετείχαν και πρόθυμα έδωσαν τις
απαντήσεις τους για να υλοποιηθεί η έρευνα αυτή, δίνοντας μάλιστα την εντύπωση ότι απολάμβαναν τη διαδικασία.
Ευχαριστίες οφείλω επίσης στον Σπύρο Αρμοστή για την παραχώρηση του ερωτηματολογίου του, που εξέταζε διάφορα
φαινόμενα της κυπριακής διαλέκτου ως προς την ισοπέδωση και συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία του δικού μου
ερωτηματολογίου.
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παρουσιάζονται τα αποτελέσματα που αφορούν το μορφοσυντακτικό φαινόμενο. Στο τέλος
παρουσιάζονται τα γενικά συμπεράσματα που προέκυψαν από την έρευνα.

1.1.

Η σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική κατάσταση
στην Κύπρο

Στην Κύπρο επικρατεί μια κατάσταση γλωσσικής διμορφίας (ή κοινωνικής διγλωσσίας)
μεταξύ της κοινής νέας ελληνικής και της κυπριακής διαλέκτου (Papapavlou 1998˙
Tsiplakou κ.ά. 2006˙ Arvaniti 2010). Η πρώτη αποτελεί την επίσημη γλώσσα του
κράτους και της εκπαίδευσης και διαφέρει από τη διάλεκτο, επιδρά μάλιστα σε αυτήν και
επεκτείνεται σε ολοένα και περισσότερα πεδία χρήσης, ενώ η δεύτερη μαθαίνεται ως
φυσική ποικιλία που ενσωματώνει στοιχεία της πρώτης (Μοσχονάς 1996). Ορισμένοι
μελετητές θεωρούν τη γλωσσική κατάσταση που ισχύει στην Κύπρο σήμερα
προβληματική: εκτιμούν ότι οι Κύπριοι δεν μιλούν πια «καλά» τη διάλεκτό τους και δεν
έχουν μάθει να μιλούν σωστά την πρότυπη ελληνική, δηλαδή δεν μιλούν ικανοποιητικά
καμιά από τις δύο ποικιλίες (Καρυολαίμου 2000). Η Καρυολαίμου κάνει λόγο για την
εμφάνιση ενός διπολικού διαλεκτικού άξονα: στον ένα πόλο, τον ακρολεκτικό, βρίσκεται μια
περιφερειακή νόρμα της νέας ελληνικής που διατηρεί κάποια βασικά διαλεκτικά
χαρακτηριστικά,1 ενώ στον άλλο πόλο, τον βασιλεκτικό, βρίσκονται οι τοπικές ποικιλίες
που διατηρούν σημαδεμένα τοπικά χαρακτηριστικά.2 Ο ίδιος ομιλητής μπορεί να
τοποθετείται άλλοτε στο ακρολεκτικό άκρο και άλλοτε στο βασιλεκτικό, συνεπώς οι δύο
πόλοι δεν αντιπροσωπεύονται απαραίτητα από διαφορετικούς ομιλητές (Καρυολαίμου
2000). Εν γένει, στην Κύπρο σήμερα, τόσο στα αστικά κέντρα, όσο και στις τοπικές
ποικιλίες τα ιδιαίτερα διαλεκτικά γνωρίσματα τείνουν να ομαλοποιηθούν ή να ισοπεδωθούν
από την κυπριακή κοινή, με αποτέλεσμα ακόμα και στην επαρχία να γίνεται λόγος για
επικράτηση της κυπριακής κοινής (Καρυολαίμου 2000).
Το «μονοπώλιο» της κυρίαρχης ποικιλίας της κοινής νέας ελληνικής τόσο στην
ελληνική εκπαίδευση, όσο και στα Μ.Μ.Ε. οδήγησε στην επικράτησή της εις βάρος των
επιμέρους τοπικών ποικιλιών της σύγχρονης νέας ελληνικής. Το γεγονός αυτό, καθώς και
μια σειρά από κοινωικοϊστορικά κριτήρια, που ισχύουν στην ελληνόφωνη γλωσσική
κοινότητα της Κύπρου, επέτρεψαν σε αρκετά μεγάλο βαθμό την επίδραση της κοινής νέας

1

Tα χαρακτηριστικά αυτά είναι φωνολογικά (διατήρηση των διπλών συμφώνων), μορφολογικά (χρήση συνηρημένων
ρηματικών τύπων: αγαπώ, τραγουδώ, αντί των ασυναίρετων τύπων που χρησιμοποιούνται όλο και περισσότερο στην κοινή
νέα ελληνική, διατήρηση της αύξησης στους ιστορικούς χρόνους…) και λεξιλογικά (χρήση ιδιαίτερων λεξικών μονάδων).
Διατηρούνται επίσης στοιχεία που θα μπορούσαμε να τα χαρακτηρίσουμε συστημικά, δηλαδή στοιχεία που αντανακλούν
την οργάνωση του διαλεκτικού συστήματος, όπως π.χ. η χρήση του αορίστου στη θέση του παρακειμένου και συχνά του
υπερσυντελίκου, καθώς και στοιχεία διαλεκτικής προσωδίας (τονισμός και πέρα από την προπαραλήγουσα).
2

Όπως για παράδειγμα η χρήση διαλεκτικής μορφολογίας του ρήματος, όπως ένουσιν, έχει κ.λπ.
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ελληνικής σε φωνητικό, μορφολογικό και συντακτικό επίπεδο και στην κυπριακή διάλεκτο
και κατ’ επέκταση την ισοπέδωση των επιμέρους χαρακτηριστικών των τοπικών ποικιλιών
της κυπριακής διαλέκτου και, εν τέλει, την επικράτηση της κυπριακής κοινής ως
«ενδιάμεσης» ποικιλίας (Tsiplakou κ.ά. 2006).3

Ισοπέδωση (levelling) και δημιουργία κοινής
(koineization)

1.2.

Ως ισοπέδωση των χαρακτηριστικών μιας διαλέκτου (dialect levelling) ορίζεται η
διαδικασία με την οποία τα χαρακτηριστικά των τοπικών γλωσσικών ποικιλιών μιας
διαλέκτου αντικαθίστανται με χαρακτηριστικά που εμφανίζονται σε ευρύτερη γεωγραφική
κλίμακα ή/και είναι περισσότερο αποδεκτά από τη γλωσσική κοινότητα (Kerswill &
Williams 2000).4 Ο όρος δημιουργία κοινής αναφέρεται στη γλωσσική διαδικασία η οποία
εμφανίζεται όταν διαφορετικές διάλεκτοι ή τοπικές ποικιλίες με παρόμοια γλωσσικά
χαρακτηριστικά έρχονται σε επαφή. Η διαδικασία αυτή, σύμφωνα με τον Siegel (1985),
μπορεί να οδηγήσει στην εμφάνιση της κοινής, η οποία ορίζεται ως η σταθερή ποικιλία που
είναι αποτέλεσμα της μείξης (mixing) και ακολούθως της ισοπέδωσης χαρακτηριστικών
από διάφορες γλωσσικές ποικιλίες που παρουσιάζουν πολλά κοινά γνωρίσματα. Το
φαινόμενο αυτό εμφανίζεται σε περιβάλλοντα όπου παρατηρείται αυξημένη αλληλεπίδραση
μεταξύ των ομιλητών.

2.

Παραδοσιακά διαλεκτικά
Κοκκινοχωρίων

χαρακτηριστικά

των

Προτού γίνει παρουσίαση των αποτελεσμάτων της κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας που
διεξήχθη και αφορούσε το κατά πόσον οι μεταβλητές που αναφέρθηκαν πιο πάνω
βρίσκονται υπό ισοπέδωση, παρατίθενται τα βασικότερα υποδιαλεκτικά χαρακτηριστικά
που αποδίδονται παραδοσιακά στη γλωσσική ποικιλία των Κοκκινοχωρίων (Newton
(1972):
(α)

Παθήσεις των τριβόμενων συμφώνων, όπως:
➢

τροπή του οδοντικού [θ] σε υπερωικό [x] ή ουρανικό [ç], π.χ. [ˈθelo] - [ˈçelo]

θέλω, [eˈpeθanen] - [eˈpexanen] πέθανε,
➢

τροπή του χειλικού [f] σε υπερωικό [x], όπως [ˈfota] - [ˈxota] φώτα

3

Ένα παράδειγμα αυτής της επίδρασης αποτελεί η χρήση του περιφραστικού ρήματος του τύπου /enna ˈeɾkumun/, που
βασίζεται στο ανάλογο /θa eɾ'xomun/ της κοινής νέας ελληνικής και περιορίζει την εμφάνιση των τύπων /'itan na ˈerto/ ή
/'iʃen na ˈeɾto/ (Tsiplakou κ.ά. 2006).
4

Ένα παράδειγμα ισοπέδωσης στην κυπριακή κοινή αποτελεί η εξαφάνιση του τοπικού διαλεκτικού τύπου [ˈvoɲɟa] και η
απόδοσή του με τον κυρίαρχο τύπο της κυπριακής κοινής [ˈðoɲɟa].
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➢

τροπή του οδοντικού [ð] σε ουρανικό [ʝ], όπως [ˈðeɾno] - [ˈʝeɾno] δέρνω,

➢

τροπή του [θ] σε [f], όπως [θeˈɾkon] - [feˈɾkon] θεριό, [θeɾˈnat͡ʃin] - [feɾˈnat͡ʃin]

είδος φτυαριού,
ηχηροποίηση του [x], όπως [ˈxɾistos] - [ˈɣɾistos] Χρίστος, [xɾiˈazːume] -

➢

[ɣɾiˈazːume] χρειάζομαι.
(β)

Απλοποίηση δισυμφωνικών συμπλεγμάτων, όπως: [ˈpcanːo] - [ˈcʰanːo] παίρνω,
[θcos] - [cos] θειος, [tɾaˈuθca] - [tɾaˈuca] τραγούδια.

(γ)

Ολική αφομοίωση του [s] προς το επόμενο σύμφωνο, όπως: [opaˈpamːu] ο μπαμπάς

μου, [iʝeˈnet͡ʃemːas] οι γυναίκες μας.
(δ)

Τροπή του [θː] σε [tːʰ], π.χ. [peθːeˈɾos] - [petːʰeˈɾos] πεθερός, [ˈeθːelo] - [ˈetːʰelo] δεν

θέλω.
(ε)

Χρήση των αντωνυμικών τύπων [eˈʝonis] εγώ, [eˈsunis] εσύ.

(στ) Χρήση ουρανικού [ç] αντί ουρανοφατνιακού [ʃ] σε τύπους όπως [ˈeçi] έχει, [ˈtɾiçes]

τρίχες.
Σημειώνεται ότι πολλά από τα διαλεκτικά αυτά χαρακτηριστικά παρουσιάζονται και σε
άλλες γλωσσικές ποικιλίες της κυπριακής διαλέκτου, κυρίως στη γειτονική των
Κοκκινοχωρίων ποικιλία της Λάρνακας (σκαλιώτικα).5

3.
3.1.

Μεταβλητές, δείγμα και μεθοδολογία έρευνας
Οι τέσσερις μεταβλητές

Σκοπός της έρευνας ήταν να εξετάσει τα τέσσερα πιο κάτω διαλεκτικά χαρακτηριστικά της
τοπικής ποικιλίας ως προς τη διαδικασία της ισοπέδωσης:
(α)

Την εμφάνιση του ουρανικού [ç] στη θέση του ουρανοφατνιακού [ʃ] στην αρχή της
λέξης και σε μεσοφωνηεντική θέση, π.χ. [ˈçeɾin] χέρι και [ˈʃeɾin] χέρι. Το ουρανικό
αλλόφωνο, που συμπίπτει φωνητικά με τον αντίστοιχο τύπο της πρότυπης
ελληνικής, είναι ο τύπος της τοπικής ποικιλίας και αποτελεί, πολλές φορές, δείκτη
γεωγραφικής προέλευσης, ενώ το ουρανοφατνιακό αλλόφωνο είναι ο τύπος της
κυπριακής κοινής.

5

Βλ. Newton (1972) όπου περιγράφονται τα ισόγλωσσα όλων των τοπικών γλωσσικών ποικιλιών της κυπριακής
διαλέκτου, καθώς και τα ισόγλωσσα που αλληλοεπικαλύπτονται.
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(β)

Την εμφάνιση των φθόγγων [x] και [ç] στη θέση του [θ] στην αρχή της λέξης και σε
μεσοφωνηεντική θέση. Το υπερωικό [x] και το ουρανικό [ç] είναι οι τοπικοί τύποι και
εμφανίζονται ανάλογα με το φωνήεν που ακολουθεί ([ˈçelo] θέλω, αλλά [xoˈɾo]

βλέπω6), στη θέση του οδοντικού [θ] (π.χ. [ˈθelo] θέλω και [θοˈɾo] βλέπω) που
χρησιμοποιείται στην κυπριακή κοινή αλλά και στην κοινή νέα ελληνική.
(γ)

Τη συνίζηση (τροπή σε ημίφωνο) του άτονου /i/ και την κλειστοποίηση (τροπή του
ημιφώνου σε κλειστό) με παράλειψη του συμφώνου από το παραγόμενο σύμπλεγμα
(βλ. αναλυτική παρουσίαση στο Τσιπλάκου & Παπανικόλα 2009). Συνίζηση
εμφανίζουν όλα τα κυπριακά ιδιώματα, στα Κοκκινοχώρια όμως απλοποιείται το
δισυμφωνικό σύμπλεγμα (π.χ. [c]), ενώ η κυπριακή κοινή το διατηρεί (π.χ. [pc]).

(δ)

Την υποχώρηση της γενικής πληθυντικού των αρσενικών ονομάτων και τη
μορφολογική απόδοσή της με αιτιατική (βλ. Sitaridou & Terkourafi 2009), π.χ.
[ipaɾuˈsiasitomːaθiˈton] η παρουσίαση των μαθητών, που είναι η σύνταξη που απαντά
στην κυπριακή κοινή ή [ipaɾuˈsiasituzmaθiˈtes] η παρουσίαση τους μαθητές που είναι ο
υποδιαλεκτικός τύπος.

3.2.

Η περιοχή των Κοκκινοχωρίων και το δείγμα
έρευνας

Τα Κοκκινοχώρια βρίσκονται στα νοτιανατολικά της Κύπρου, αριθμούν περίπου 50.000
μόνιμους κατοίκους και αποτελούνται από έντεκα δήμους και κοινότητες, οκτώ από τους
οποίους ανήκουν στην επαρχία της ελεύθερης Αμμοχώστου και τρεις στην επαρχία
Λάρνακας. Τα Κοκκινοχώρια είναι η Ξυλοφάγου, το Λιοπέτρι, το Παραλίμνι, η Δερύνεια,
το Φρέναρος, η Σωτήρα, η Αυγόρου, οι Βρυσούλες, η Ορμήδεια, η Αγία Νάπα και η
Ξυλοτύμπου. Η κύρια απασχόληση των κατοίκων της περιοχής μέχρι το 1974 ήταν η
γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ σήμερα το μεγαλύτερο μέρος του πληθυσμού
απασχολείται στην τουριστική βιομηχανία.
Στην έρευνα συμμετείχαν 45 πληροφορητές, από τους οποίους οι 21 ήταν γυναίκες και
οι 24 άνδρες. Οι 20 από αυτούς γεννήθηκαν πριν το 1974 και οι 25 μετά. Ο μέσος όρος
ηλικίας του δείγματος ήταν 39 χρόνια. Οι πληροφορητές κατάγονται από διάφορες
περιοχές των Κοκκινοχωρίων, συγκεκριμένα 22 από τη Δερύνεια, 5 από τη Σωτήρα, 4 από
το Λιοπέτρι, 2 από την Ξυλοφάγου και 1 από το Φρέναρος. Στην έρευνα συμμετείχαν
επίσης 3 πληροφορητές από τη Λευκωσία και 8 από περιοχές της κατεχόμενης Κύπρου.
Ως προς τον τόπο κατοικίας τους, οι 24 είναι κάτοικοι Δερύνειας, οι 12 κάτοικοι Σωτήρας
και οι 4 κάτοικοι Λιοπετρίου. Όσον αφορά το μορφωτικό επίπεδο, 8 άτομα έχουν
ολοκληρώσει (ή φοιτούν ακόμα) τη βασική εκπαίδευση, 20 τη μέση εκπαίδευση (ή φοιτούν
6

Οι τύποι [θοˈɾo] ή [xοˈɾo] στην κοινή νέα ελληνική αποδίδονται ως βλέπω.
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ακόμα) και 17 άτομα την ανώτερη/ανώτατη εκπαίδευση (ή φοιτούν ακόμα). Ο μέσος όρος
των χρόνων της εκπαίδευσης του δείγματος είναι τα 12 χρόνια. Ως προς την απασχόληση,
23 πληροφορητές ανήκουν στην εργατική τάξη (απασχολούνται με τη γεωργία, τον
τουρισμό ή με άλλες χειρωνακτικές εργασίες), 14 ανήκουν στη μεσαία τάξη
(εκπαιδευτικοί, δημόσιοι υπάλληλοι κ.λπ.) και 8 είναι μαθητές, φοιτητές ή στρατιώτες.

3.3.

Μεθοδολογία έρευνας

Το βασικό εργαλείο για την έρευνα και ειδικότερα για τη συλλογή δεδομένων ήταν η
μέθοδος των στοχευμένων συνεντεύξεων με σκοπό τη συναγωγή γλωσσικών δεδομένων με
τη μορφή κρίσεων υποβοηθούμενων από γραπτό ερωτηματολόγιο (βλ. Cornips & Poletto
2005). Το ερωτηματολόγιο περιελάμβανε σύντομες ιστορίες, οι οποίες ακολουθούνταν από
σχετική ερώτηση, που υπέβαλλε η ερευνήτρια στον πληροφορητή και έτσι του έδινε την
ευκαιρία να δώσει από μόνος του την απάντηση, χωρίς να υπάρχει το εμπόδιο της
παρεμβολής του γραπτού λόγου και χωρίς να τον αναγκάζει να αναζητήσει απόλυτες
κρίσεις, που ενδεχομένως να τον έφερναν σε δύσκολη θέση. Ένα ακόμη πλεονέκτημα που
παρουσίαζε αυτή η μεθοδολογία ήταν ότι έδινε τη δυνατότητα να συγκεντρωθούν
συγκεκριμένες πληροφορίες, σχετικά με το φαινόμενο που εξεταζόταν κάθε φορά. Η
συζήτηση που ακολουθούσε προσέφερε την ευκαιρία στους πληροφορητές να εκφράσουν τις
απόψεις τους και να διατυπώσουν τα σχόλιά τους για το κάθε φαινόμενο. 7 Επίσης, χάρη
στη χρήση της μεθοδολογίας αυτής και στο ότι η συνέντευξη γινόταν από διαλεκτόφωνη
ερευνήτρια, περιοριζόταν, ως ένα βαθμό, το παράδοξο του παρατηρητή (Labov 1972). Στη
συνέχεια, παρατίθεται ένα από τα 18 παραδείγματα που περιλάμβανε το ερωτηματολόγιο:
⦅1⦆

Η δουλειά της θείας της Δώρας είναι να σφουγγαρίζει, να σκουπίζει, να ξεσκονίζει τα
γραφεία των υπαλλήλων τζ̌αι να κάμνει τα τζ̌άμια μια φοράν την εβδομάδαν.
—Ποια εν η δουλειά της θείας της Δώρας; Τηλεφωνήτρια;
Αναμενόμενη απάντηση:
—Όι, εν καθαρίστρια [kaθaˈɾistɾia] / καχαρίστρια [kaxaˈɾistɾia].

7

Οι απόψεις και τα σχόλια των πληροφορητών μας εντάσσονται στο φαινόμενο που ο Preston (2000) ονομάζει λαϊκή
γλωσσολογία και αφορά τις απόψεις και τα πιστεύω των πληροφορητών για τη γλώσσα, τη χρήση και τις ποικιλίες της.
Σημειώνουμε ωστόσο ότι η μεθοδολογία που χρησιμοποιήσαμε δεν συνέλεξε απλώς «λαϊκές» απόψεις για τις
συγκεκριμένες μεταβλητές, αλλά πραγματικά δεδομένα και αυτό επαληθεύεται από τη συμφωνία μεταξύ των διαφόρων
ηλικιακών ομάδων και μεταξύ πληροφορητών διαφόρων μορφωτικών επιπέδων ως προς το ποιος νομίζει ότι χρησιμοποιεί
ποια μεταβλητή.

42

Διαδικασίες διαλεκτικής ισοπέδωσης στη γλωσσική ποικιλία των Κοκκινοχωρίων

Τα αποτελέσματα της έρευνας

4.

Παρακάτω παρατίθενται αναλυτικά τα αποτελέσματα που συγκεντρώθηκαν από τις
απαντήσεις των 45 πληροφορητών που συμμετείχαν στην έρευνα. Γενικά, η ανάλυση των
απαντήσεων δείχνει ότι τα διαλεκτικά χαρακτηριστικά που εξετάστηκαν έχουν ισοπεδωθεί
και ότι o νεωτερισμός ξεκινά άνωθεν: οι φορείς της αλλαγής είναι οι νεαροί, τα άτομα
ψηλού μορφωτικού επιπέδου και οι γυναίκες.

4.1.

Ουρανικό [ç] ή ουρανοφατνιακό [ʃ]

Βάσει των δεδομένων που παίρνουμε από τα ζεύγη [ˈʃiʎːa] - [ˈçiʎːa] χίλια, [ˈʃerin] - [ˈçerin]

χέρι, καταλήγουμε στο συμπέρασμα ότι το 87% των πληροφορητών χρησιμοποιεί τύπο με
ουρανοφατνιακό αλλόφωνο, όπως δηλαδή απαντά και στην κυπριακή κοινή:

Διάγραμμα 1: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το ουρανοφατνιακό αλλόφωνο

Μόνο το 13% των πληροφορητών προτιμά το αλλόφωνο της τοπικής ποικιλίας:

Διάγραμμα 2: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το ουρανικό αλλόφωνο
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4.1.1.

Αχυρώνας, όχι Ασ̌υρώνας

Σε αντίθεση με τα πιο πάνω αποτελέσματα, το 93% των πληροφορητών προτιμά το
ουρανικό αλλόφωνο στην ονομασία του μνημείου Αχυρώνας. Ο Αχυρώνας είναι μνημείο
που βρίσκεται στην κοινότητα Λιοπετρίου (Κοκκινοχώρια) και είναι αφιερωμένο σε 4 ήρωες
της περιοχής που πολέμησαν κατά τον εθνικοαπελευθερωτικό αγώνα της ΕΟΚΑ (1955–
59). Παρατίθενται στη συνέχεια ενδεικτικά σχόλια των πληροφορητών που εξηγούν γιατί,
ενώ σε άλλες περιπτώσεις προτιμούν τον τύπο της κυπριακής κοινής (με ουρανοφατνιακό
αλλόφωνο) στην περίπτωση του μνημείου προτιμούν το ουρανικό αλλόφωνο:
⦅2⦆

Χρησιμοποιούμεν το Αχυρώνας επειδή το μάθαμε στο σχολείον.

⦅3⦆

Λαλούμεν αχυρώνας που σεβασμόν προς το μνημείον.

⦅4⦆

Για λόγους τιμής.

Τα δεδομένα που προκύπτουν, σε συνδυασμό με τα υπόλοιπα ποσοτικά ευρήματα, μάς
δείχνουν ότι δεν παίζει κανένα ρόλο ότι το ουρανικό αλλόφωνο [ç] είναι ο τοπικός τύπος, και
ότι οι πληροφορητές το αντιμετωπίζουν ως πιο πρότυπο από το [ʃ], όπως συμβαίνει δηλαδή
και με τους υπόλοιπους Κύπριους, πράγμα που αποτελεί και ισχυρότατη απόδειξη
ισοπέδωσης. Συμπεραίνουμε επομένως πως οι πληροφορητές στην ονομασία του μνημείου

Αχυρώνας δεν προτιμούν το [ç] ως τοπικό / βασιλεκτικό, αλλά ως πρότυπο.

4.1.2.

έχει ή έσ̌ει

Μια ακόμη εξαίρεση στην προτίμηση του ουρανικού αλλοφώνου, που όμως δεν μπορεί να
της αποδοθεί η ίδια εξήγηση με την ονομασία του ιστορικού μνημείου Αχυρώνας, είναι η
περίπτωση του έχει. Το 80% των πληροφορητών προτιμά τον τοπικό τύπο έχει και μόνο το
20% προτιμά να λέει έσ̌ει, που είναι ο τύπος που απαντά στην κυπριακή κοινή.

Διάγραμμα 3: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το ουρανικό αλλόφωνο σε τύπους του
ρήματος έχω

Παρά τη γενική ισοπέδωση των τοπικών τύπων, η εξαίρεση αυτή αποτελεί ζήτημα για
επιπλέον διερεύνηση, εφόσον, όπως έδειξαν τα προηγούμενα ποσοτικά ευρήματα, η
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πλειοψηφία των πληροφορητών στους υπόλοιπους τύπους προτιμά το ουρανοφατνιακό
αλλόφωνο, όπως απαντά στην κυπριακή κοινή. Η μη αποδοχή του ουρανοφατνιακού μόνο
στους τύπους του ρήματος έχω, όπου του συμφώνου έπεται πρόσθιο φωνήεν, καθιστά το
φαινόμενο ως μια περίπτωση shibboleth,8 εφόσον το φαινόμενο αυτό έχει απομείνει μόνο
στους τύπους του ρήματος έχω, αλλά θεωρείται εμβληματικό στοιχείο της τοπικής
προφοράς, που επιτελεί συμβολική λειτουργία και αποτελεί δείκτη γεωγραφικής
προέλευσης.9 Τη διαπίστωση αυτή ενισχύουν και τα αποτελέσματα που εξήχθησαν από τις
απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι χρησιμοποιείται ο
τύπος έχει:

Διάγραμμα 4: Απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι
χρησιμοποιείται ο τύπος έχει

Το 67% των πληροφορητών υποστήριξε πως οι κάτοικοι των Κοκκινοχωρίων είναι η
κοινωνική ομάδα που προτιμά το ουρανικό αλλόφωνο σε τύπους του ρήματος έχω λόγω του
ότι το φαινόμενο αυτό αποτελεί ίσως το πιο σημαδεμένο (marked) χαρακτηριστικό της
τοπικής γλωσσικής ποικιλίας. Ένα μικρό ποσοστό των πληροφορητών (11%) υποστηρίζει
πως η διατήρηση του ουρανικού αλλόφωνου στους τύπους του ρήματος έχω όπου του
συμφώνου έπεται πρόσθιο φωνήεν χρησιμοποιείται από τους κατοίκους των πόλεων. Αυτό
μπορεί να δικαιολογηθεί από το γεγονός ότι η χρήση του ουρανικού αλλόφωνου είναι ένα
χαρακτηριστικό που παραπέμπει στην κοινή νέα ελληνική, η οποία παρουσιάζει
περισσότερα κοινά στοιχεία με την κοινή κυπριακή, παρά με τις διάφορες επιμέρους
γλωσσικές τοπικές ποικιλίες.

8

Για λεπτομερή εξήγηση του όρου βλ. Wolfram (1998).

9

Ήταν πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι, κατά τη διάρκεια της έρευνας, όλοι σχεδόν οι πληροφορητές είχαν να διηγηθούν
ένα περιστατικό που τους συνέβη σχετικά με τη χρήση του τύπου έχει. Υπάρχουν εξάλλου και πάρα πολλά ανέκδοτα,
επινοημένα από Κυπρίους άλλων περιοχών, που αναφέρονται ειδικά στο φαινόμενο αυτό που παρατηρείται στα
Κοκκινοχώρια (για πιο αναλυτική παρουσίαση των αποτελεσμάτων που αφορούν το έχει, αλλά και το πώς το εκλαμβάνουν
οι πληροφορητές βλ. Κοντογιώργη 2015). Επισημαίνεται ότι πολύ διαδεδομένη είναι η φράση έχει κι εν έχει εις τα
Κοκκινοχώρια, που παρωδεί τον τρόπο ομιλίας της συγκεκριμένης τοπικής ποικιλίας, όμως στη συγκεκριμένη περίπτωση
στυλιζαρίσματος (stylization) γίνεται υπεργενίκευση και στο [c], βλ. Tsiplakou & Ioannidou (2012).
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4.2.

[ç] / [x] - [θ]

Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι το 75% των πληροφορητών προτιμά τον φθόγγο
[θ] της κυπριακής κοινής σε λέξεις όπως [ˈθeli] θέλει, [θοˈɾo] θωρώ και [kaθaˈrizːo]

καθαρίζω:

Διάγραμμα 5: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το [θ]

Συνεπώς, μόνο το 25% των πληροφορητών προτιμά τα τοπικά αλλόφωνα [ç] / [x], σε
λέξεις όπως [ˈçeli], [xοˈɾo] και [kaxaˈɾizːo], όπως φαίνεται στο παρακάτω διάγραμμα:

Διάγραμμα 6: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν το [ç] / [x]

Από τα πιο πάνω διαγράμματα διαπιστώνεται ότι και αυτό το φαινόμενο βρίσκεται υπό
ισοπέδωση, εφόσον η πλειοψηφία των πληροφορητών προτιμά το οδοντικό αλλόφωνο της
παγκύπριας κοινής. Διαπιστώνεται επίσης πως οι κοινωνικές ομάδες που προτιμούν το
παγκύπριο αλλόφωνο είναι οι νεαροί (κάτω των 40 ετών), οι γυναίκες, τα άτομα που
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φοίτησαν ή φοιτούν στην ανώτερη εκπαίδευση και τα άτομα που ανήκουν στη μεσαία τάξη.
Αντίθετα, τα άτομα που προτιμούν το τοπικό αλλόφωνο [ç] / [x] είναι τα άτομα άνω των
40 ετών, οι άνδρες, τα άτομα που φοίτησαν μέχρι τη βασική εκπαίδευση και τα άτομα που
ανήκουν στην εργατική τάξη. Παρατηρείται λοιπόν και πάλι ότι η αλλαγή, ο νεωτερισμός
ξεκινά άνωθεν (Labov (2001).
Οι απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι προτιμάται
το [ç] / [x], ο τοπικός δηλαδή τύπος, κωδικοποιούνται πιο κάτω:

Διάγραμμα 7: Απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι
χρησιμοποιείται το [ç] / [x]

Βάσει των πιο πάνω βλέπουμε πως ένα σημαντικό ποσοστό των πληροφορητών (29%)
θεωρεί ότι το [x] / [ç] προτιμάται έναντι του [θ] από τους κατοίκους του Λιοπετρίου.
Αναφέρουμε πως η επιλογή αυτή δεν προτεινόταν, αλλά αποτελούσε εισήγηση των
πληροφορητών. Η πλειοψηφία των πληροφορητών που κατάγεται από το Λιοπέτρι και
συμμετείχε στην έρευνα αποδέχεται όντως το [x] / [ç] στη θέση του [θ], σε αντίθεση με
τους υπόλοιπους κατοίκους των Κοκκινοχωρίων, που προτιμούν τον παγκύπριο τύπο. Η
διαπίστωση αυτή αποτελεί ζήτημα για επιπλέον διερεύνηση.

4.3.

Απλοποίηση ή διατήρηση συμπλέγματος μετά
από συνίζηση

Η έρευνα έδειξε ότι το 70% των πληροφορητών διατηρεί το σύμπλεγμα μετά από
συνίζηση, προτιμά δηλαδή να λέγει [pcos] ποιος και [ˈθcomisi] δυόμισι και όχι [cos] ποιος
και [ˈcomisi] δυόμισι που είναι οι τύποι που αποδίδονται στην τοπική ποικιλία. Οι
κοινωνικές ομάδες που δεν δέχονται την απλοποίηση του συμπλέγματος παρουσιάζονται
παρακάτω:
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Διάγραμμα 8: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν τη διατήρηση του συμφωνικού συμπλέγματος
που προκύπτει από συνίζηση

Μόνο το 30% των πληροφορητών προτιμά την απλοποίηση του συμφωνικού
συμπλέγματος που προκύπτει από συνίζηση, δηλαδή το τοπικό φαινόμενο. Οι
πληροφορητές που «επιμένουν» στο τοπικό φαινόμενο είναι κυρίως οι ηλικιωμένοι, οι
άνδρες, τα άτομα που φοίτησαν μέχρι τη βασική εκπαίδευση και τα άτομα που ανήκουν
στην εργατική τάξη, όπως φαίνεται και από την κατανομή στο πιο κάτω διάγραμμα:
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Διάγραμμα 9: Ομάδες πληροφορητών που προτιμούν την απλοποίηση του συμφωνικού
συμπλέγματος που προκύπτει από συνίζηση

Τα πρωτογενή δεδομένα που αντλήθηκαν από την έρευνα συμφωνούν και με τη λαϊκή
γλωσσολογία, οι πληροφορητές θεωρούν πως οι ομάδες που χρησιμοποιούν τα τοπικά
ισόγλωσσα είναι οι ηλικιωμένοι και τα άτομα χαμηλού μορφωτικού επιπέδου:
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Διάγραμμα 10: Απόψεις των πληροφορητών σχετικά με το πού ή από ποιους θεωρούν ότι
προτιμάται η απλοποίηση του συμφωνικού συμπλέγματος μετά από συνίζηση

4.4.

Σύνοψη αποτελεσμάτων

Η έρευνα έδειξε ότι οι μεταβλητές της γλωσσικής ποικιλίας των Κοκκινοχωρίων που
εξετάστηκαν βρίσκονται υπό ισοπέδωση. Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα παρουσιάζονται
στο διάγραμμα 11.
Εξαίρεση ως προς τα αποτελέσματα που παρουσιάζουμε αποτελούν οι τύποι του
ρήματος έχω, όταν του συμφώνου έπεται πρόσθιο φωνήεν (shibboleth). Η εμφάνιση του
φαινομένου δεν μπορεί να αιτιολογηθεί επαρκώς. Εξαίρεση αποτελεί και η προτίμηση του
ουρανικού αλλοφώνου στην ονομασία της περιοχής Αχυρώνας, στην περίπτωση αυτή,
όμως, το φαινόμενο μπορεί να αιτιολογηθεί (βλ. 4.1.1).

Διάγραμμα 11: Ποσοστά προτίμησης των ποικιλιών της κοινής κυπριακής και της τοπικής ποικιλίας

4.5.

Υποχώρηση γενικής πληθυντικού και απόδοση
με αιτιατική

Η υποχώρηση της γενικής πληθυντικού και η απόδοσή της με αιτιατική εξετάστηκε σε
διάφορες συντακτικές θέσεις και στα τρία γένη. Το συγκεντρωτικό ποσοστό αποδοχής της
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ρυθμιστικά ορθής γενικής πληθυντικού, που είναι το φαινόμενο που απαντά στην κυπριακή
κοινή, ήταν 75% και συνεπώς μόνο το 25% προτιμά στη θέση της «παραδοσιακής» γενικής
την αιτιατική που είναι το τοπικό φαινόμενο. Στα θηλυκά και στα ουδέτερα το ποσοστό
αποδοχής των αιτιατικών ήταν 0%.
Στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται τα ποσοστά αποδοχής της μορφολογικής γενικής και
της μορφολογικής αιτιατικής των αρσενικών ονομάτων:
Συντακτική λειτουργία
Κτητική
Υποκειμενική
Αντικειμενική
Ποσότητας
Έμμεσο αντικείμενο

Μορφολογική γενική (%)
64
61
73
87
80

Μορφολογική αιτιατική (%)
36
39
27
13
20

Πίνακας 1: Ποσοστά προτίμησης της μορφολογικής γενικής και της μορφολογικής αιτιατικής των
αρσενικών ονομάτων.

Οι πληροφορητές που αποδέχονται στις περισσότερες περιπτώσεις τη γενική είναι
κυρίως οι νεαροί, αυτοί που ανήκουν στη μεσαία τάξη και αυτοί που έχουν ανώτατη
εκπαίδευση, άρα ισχύει το φαινόμενο change from above Labov (2001). Μόνο 6
πληροφορητές (ποσοστό 13%), επιλέγουν σε περισσότερα παραδείγματα τη σύνταξη με
αιτιατική, άρα θεωρούμε ότι και αυτή η μεταβλητή υφίσταται ισοπέδωση.

5.

Συμπεράσματα και ζητήματα για διερεύνηση

Βάσει των αποτελεσμάτων της έρευνας καταλήξαμε στο συμπέρασμα πως οι μεταβλητές
που εξετάσαμε βρίσκονται υπό ισοπέδωση από τους τύπους της παγκύπριας κοινής. Η
έρευνα έδειξε ότι η γλωσσική ποικιλία των Κοκκινοχωρίων δεν παρουσιάζει διαφορετικά
ισόγλωσσα από την κυπριακή κοινή, τουλάχιστον όσον αφορά τις μεταβλητές που
εξετάσαμε, εφόσον τα συνολικά ποσοστά προτίμησης των ισογλώσσων της κυπριακής
κοινής ήταν πολύ μεγαλύτερα από τα ποσοστά προτίμησης των τοπικών ισογλώσσων.
Επίσης η έρευνα έδειξε ότι η αλλαγή, ο νεωτερισμός ξεκινά από τους νεότερους, τις
γυναίκες, τους μορφωμένους και τη μεσαία τάξη και έτσι θεωρούμε ότι παρατηρείται το
φαινόμενο της άνωθεν αλλαγής «change from above» όπως το όρισε ο Labov (2001).
Η περίπτωση που αποτελεί εξαίρεση στον κανόνα είναι το γεγονός πως, αντίθετα από
ό,τι ισχύει στην κυπριακή κοινή, οι ομιλητές της περιοχής δεν αποδέχονται το
ουρανοφατνιακό αλλόφωνο στους τύπους του ρήματος έχω όπου του συμφώνου έπεται
πρόσθιο φωνήεν. Μπορούμε να πούμε ότι στην περίπτωση αυτή το ουρανικό αλλόφωνο
λειτουργεί ως shibboleth της τοπικής προφοράς και ταυτότητας, χωρίς ωστόσο να
μπορέσουμε να εντοπίσουμε με ασφάλεια τις αιτίες που οδηγούν στο φαινόμενο και έτσι
αυτό αποτελεί ζήτημα για επιπλέον διερεύνηση. Περαιτέρω διερεύνησης χρήζει και το
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γεγονός ότι οι κάτοικοι του Λιοπετρίου, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Κοκκινοχωριάτες,
«επιμένουν» να χρησιμοποιούν το τοπικό αλλόφωνο [x] ή [ç] στη θέση του [θ] της
κυπριακής κοινής.
Τέλος, επιβάλλεται να μελετηθούν και οι υπόλοιπες μεταβλητές της γλωσσικής ποικιλίας
των Κοκκινοχωρίων ως προς τη διαδικασία της ισοπέδωσης από την παγκύπρια κοινή, για
διαμόρφωση πιο ολοκληρωμένης εικόνας.
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Sociolinguistic Issues in Cyprus

Abstract
This study discusses the major sociolinguistic aspects of the Greek Cypriot community of
Cyprus. Initially, this presentation examines the key role of historical, sociocultural, and
ideological issues in the formation of the linguistic reality in a particular country. In fact,
Cyprus constitutes an instance of a bi-dialectal country. Due to historical, geodemographical and economical changes that occurred both in the past and recently, the
Greek Cypriot language community (in the areas control by the Republic of Cyprus)
became multidialectal. The current paper attempts to demonstrate the “complicated”
linguistic reality of Cyprus and discuss possible reasons which contributed to this
multiplicity. This complicated reality is due to the coexistence of several language
communities and several ideological preferences within the Greek Cypriot society.
Precisely, among other reasons, the linguistic continuum that is found in the Greek Cypriot
language community as well as the positive values for the low variety make researchers
hesitate to describe the situation of Cyprus as a typical diglossia. Due to the large amount
of variation, several sociolinguists (Karyolemou, Sivas) have identified a dialectal
continuum within the Greek Cypriot community. Even though it is difficult to set distinct
lines between different varieties, four broad varieties can be identified.

1.

Aims of this study

The aim of the current paper is twofold: first, to sketch an outline of the current
linguistic situation in Cyprus as this is presented through recent studies, with a
special focus on the interrelations between the standard and the local varieties
spoken on the island. Second, to investigate possible interconnections between
issues of language and identity, as these interrelations often play a determining
factor in the way the sociolinguistic situation in Cyprus is shaped and also on
predicting possible tendencies for the development of new sociolinguistic norms.
This study has descriptively examined theories found in literature which
attempt to enlighten the linguistic phenomena in Cyprus until 2009. However,
there are more recent studies which shed lighter and provide with new findings
regarding the sociolinguistic situation in Cyprus.
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An overview on the current linguistic situation in
Cyprus

2.
2.1.

Diglossia in Cyprus

As Moschonas (2002: 4) points out, Ferguson’s (1959) pioneering study, called
‘Diglossia’, made a major contribution to the study of bilingualism and initiated a
new direction in this particular domain of Sociolinguistics. Ferguson (1959: 447),
defines diglossia as the situation in which two varieties of the same language,
usually a High and a Low variety, coexist in a speech community and each variety
is used under different circumstances. In Ferguson’s terms, the Greek Cypriot
speech community uses two major varieties, Cypriot Greek (low) and Standard
Modern Greek (high). Papapavlou (1998: 16) reports that Greek Cypriots use
Cypriot Greek (henceforth CG) throughout their daily activities (in the family,
with friends etc.) but code-switch into Standard Modern Greek (henceforth SMG)
in, according to Arvaniti (2002: 6), ‘the everyday serious discourse, the formal oral

discourse and in writing’. However, Arvaniti (2002: 5) argues that, to present the
situation as a simple dichotomy between CG and SMG is an oversimplification.
Similarly, Karyolemou & Goutsos (2004: 7) argue that the situation is more
complex than a typical diglossia.
The complexity of the situation derives from the CG-speakers’ inability to
identify the variety they use as a dialect, accent (ιδίωμα), dynamic dialect or
excessively dialect (Karyolemou 2000: 43). Papapavlou (2005: 8) states that CG
differs from SMG primarily in vocabulary and phonology, with smaller differences
in syntax and morphology. Traditionally, CG has been considered as one of the
south-eastern dialects of Modern Greek (Newton 1972; Kontosopoulos, 2006), even
though mutual intelligibility among the speakers of the two varieties is difficult
and, sometimes rather impossible (Arvaniti 2002: 9). However, it is worth
mentioning that the lack of intelligibility is not mutual; Greek Cypriots are
familiar with SMG, since they learn it at school as well as from the surrounding
context. Similarly, Arvaniti (2002: 8) highlights that the education system in
Cyprus follows the same curriculum used in Greece, to the point of adopting the
same textbooks. However, CG is the mother tongue of the Greek Cypriots, the
language acquired at home and used from birth.
Major political and historical changes that occurred on the 19th century affected
the linguistic reality of the island, mainly when it was set under the United
Kingdom’s administrative control in 1878. The public demand for political union
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with Greece (1931–1960) was rejected by the British who forced policy against the
union. Inevitably, the request for political union with Greece, with the British
refusal and policy against the union, created a situation where SMG, CG and
English became ideological. On this matter, Christodoulou (1997: 252) stresses the
attempts of the English authorities to promote the use of CG in the Cyprus
Broadcasting Corporation (ΡΙΚ). This attempt was initiated by the fact that the
British considered and wished to highlight that CG was a distinct form of the
Modern Greek language. Their actions were also based on their view that the use
of a variety which is remarkably different from the Standard language of Greece
simply does not support the request for union with Greece. In contrast, Greek
Cypriots attempted to highlight their roots in the Hellenic world by stressing that
CG originated from the language of Homer (Christodoulou, 1997: 252). The
independence of Cyprus in 1960 and the separation of the population in 1974 that
led to the transfer of 200,000 Greek Cypriot refugees from the north to the south
of the island (also approximately 65,000 Turkish Cypriot refugees from the south
to the north of Cyprus), as well as the general urbanisation brought to Cyprus by
the socio-economical changes of the last thirty years, led to a new sociolinguistic
reality in the island.
As Moschonas (2002: 2) declares, the complicated linguistic situation in Cyprus
originates from people who strictly support SMG as the only authentic Greek form,
viewing the dialect as an obstacle against the correct use of SMG in Cyprus.
However, nowadays it is clear that CG is considered as a heteronymous Greek
variety by both linguists and speakers of it. According to Moschonas (2002: 3), the
criteria that determine a variety as homonymous or heteronymous are not
linguistic but rather ideological.
In the past, researchers tended to examine the relationship between SMG and
CG as the case of a classic diglossia, where the High variety is used in formal
circumstances and in writing and the Low variety is used in the daily face-to-face
interaction. Nevertheless, contemporary studies describe the situation using other
terms. As Arvaniti argues, researchers over the past thirty years have recognised
two distinctive varieties of CG: the urban CG and the village CG. In fact, recent
studies (see Karyolemou 2000, Arvaniti 2002, Papapavlou and Pavlou 1998) have
suggested the existence of a generalised Cypriot Greek (henceforth gCG), to use
Terkourafi’s (2005) term, which differs both from the local varieties and from
SMG. Examining the attitudes of the Greek Cypriots towards the varieties they
use, Karyolemou (1999: 209) stresses that Cypriots are now dedicated to their local
variety, regarding it as a symbol of their differentiation from other Greeks and also
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as a banner of their common local identity. Therefore, the legalisation of the use of
the local variety (CG) by the Greek Cypriot society has strengthen its position
against SMG, even though it has not changed its status as a geographical variety,
thus as a dialect (Karyolemou, 1999: 209). Accordingly, Arvaniti (2002: 12)
observes the main features of a ‘Standard Greek as spoken in Cyprus’ (or Cypriot
Standard Greek), as it often differs from both CG per se and SMG. Karyolemou
and Goutsos (2004: 8) also underline the emergence of a standard or urban variety
of CG, although scholars have paid attention to the processes that emerge this
form recently. The current linguistic situation in Cyprus can be described by the
following schema:

Figure 1: A general view of the dialect continuum in Cyprus

According to Karyolemou (2000: 46–47), the contact between a) the different
local varieties, b) the local with the rural varieties, and c) the dialectal with the
SMG form, contributed to the emergence of a bipolar schema. The latter is a
dialectical continuum, which comprises, in the one pole, the acrolect, a regional
norm of SMG that preserves the basic features (morphological, phonological and
lexical) of the dialect and on the other pole, the basilect, which refers to the local
varieties that preserve the marked and more characteristic features of the dialect.
Between the two ends of the continuum there is one variety which is called
mesolect. The mesolect is reflected by the other two varieties in all the linguistic
forms. In some cases, the mesolect is more standard-centric, while in other is more
dialect-centric, according to the particular context. Karyolemou (2000: 45)
observes that the stabilisation of the mesolect, that is the emergence of common
linguistic forms for the majority of Greek Cypriots, leads to the recognition of a
Cypriot Standard Greek which is neither exaggeratedly Greek nor excessively
Cypriot.
It should be noticed, though, that there is not a superior-inferior relationship
among the varieties. Karyolemou (2000: 46) stresses that Greek Cypriots move
along this continuum and they may employ, in certain cases, a variety closer to
rural CG or in other cases a variety closer to SMG, as soon as they have the
linguistic ability needed. The erasure of the indicative local linguistic forms by CG,
the linguistic homogenisation of the new generations, the urgent use of the SMG
in certain circumstances and the mutation of the social networks in Cyprus along
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with the legislation of the use of CG by the people are the most significant issues
that sketch the sociolinguistic reality on the island. (Karyolemou, 2000: 46).
In this sense, Arvaniti (2006: 2) refers to the increased contact between Cyprus
and Greece today, as an issue that would have been more likely to lead to the
convergence rather than to the divergence between the two Standards. There are
two major theories which attempt to explain this situation. Firstly, according to
Arvaniti (2006: 2) Greek Cypriots are not aware of the subtle differences between
the two varieties therefore they often report that they speak SMG fluently and
correctly. Secondly, the increased contact between Greeks (from Greece) and
Greek Cypriots revealed the differences between the two places, a fact that
gradually led to demystification and also raised feelings of fraternity amongst the
local people and has contributed to the creation of a distinct Cypriot identity.
Arvaniti (2002: 6) also attempts to discriminate the situations describing the
High and Low varieties. According to Arvaniti, sermons in church, personal
letters, political speeches, University lectures, news broadcasts, newspapers
editorials and news stories require the Standard form, while instructions to
waiters, workmen and clerks, conversations with family, friends and colleagues,
radio soap operas, cartoon captions, poetry and folk literature require the dialect.
However, such discrimination is oversimplified since, as mentioned earlier, there
are more than two major varieties in the Greek Cypriot speech community. In fact,
one could suggest that the linguistic preferences of the speakers vary and as the
prestige of the situation rises, the variety that is used changes. Particularly, as the
context gets more formal, the use of the SMG increases. It is also worth
mentioning that CG appears less frequently in formal contexts of situation. It
should be pointed out that there is no constant form of the gCG, since its form is
depended on the given situation. The different forms of gCG can be identified
according to each case’s linguistic (morphological, phonological,

lexical)

preferences. These preferences are more SMG-based or CG-based in formal and
informal situations respectively.

2.2.

Language attitudes

Ryan et al. (1982: 7, cited in Papapavlou, 1996: 54) define language attitudes as
‘any affective, cognitive or behavioural index of evaluative reactions towards

different language varieties or their speakers’. Papapavlou and Pavlou (2001: 81)
also state that language attitudes in most cases are not based on linguistic criteria.
The analysis of the attitudes of Greek Cypriots towards the varieties spoken in
the island can be better comprehended with the following statements:
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the majority of the Greek Cypriots use the dialectical (urban or rural) forms
when interacting with other Greek Cypriots. In addition, the use of the
dialectical forms is not found only on occasions which call for low varieties;
the dialect is also used in domains like official practices, public services and
public speech, where the high varieties (like SMG) are usually used
(Karyolemou, 1999: 209).



it would be unrealistic to claim that in Cyprus certain people use the dialect
largely and others use SMG exclusively. Additionally, Greek Cypriots are not
a minority in their own country to feel inferior in the presence of a majority.
Furthermore, the dialectical varieties are not the language of a minority as it
happens in other instances of diglossia (Papapavlou, 1996: 56).



Greek Cypriots are not socioeconomically and culturally deprived, in
comparison to the rest of the Hellenic world (Papapavlou, 1996: 56).

Various attitudinal studies have demonstrated that the attitudes of Greek Cypriots
towards the varieties they use are complicated. As Karyolemou (1999: 208)
explains, even though Greek Cypriots generally judge CG negatively, particular
instances have shown that they also express positive attitudes towards the local
varieties, especially when their local identity is negatively evaluated. Papapavlou
(1996: 61) investigated the language attitudes of Greek Cypriots, reporting that
the speakers who use SGM were described as more ambitious, more intelligent,
more interesting, more modern, more dependable, more pleasant and more
educated than the ones who used CG. On the other hand, speakers of CG were
described as more sincere, friendlier, kinder and more humorous (Papapavlou,
1996: 61). Similarly, according to Sciriha’s research (1995) on language attitudes
in Cyprus, only 3.54% of people responded that CG is more expressive than SMG
and only 12.4% ‘are proud of their dialect’ (Arvaniti 2002: 7). Papapavlou (1996:
62) also wonders why Greek Cypriots hold favourable attitudes toward SMG and
its speakers, and not such favourable attitudes towards the speakers of CG. He
additionally presents various possible answers to this question:


this attitude results from the Greek Cypriots’ inability to express themselves
fully in SMG and, consequently, respect SMG as something that they cannot
attain.



Cypriots desire to discard their agricultural past and adopt modern trends.



it could be the fact that Greek Cypriots want to lean towards Greece, in order
to fill the uncertainty that may exist in their ethnic identity.
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finally, it could be the result of state interventions, which encourage the use
of ‘proper Greek’ (i.e. SMG) and discourage the use of a ‘degenerate’ CG.
(Papapavlou 1996: 62)

Another important issue which has been discussed by researchers is the Greek
Cypriots’ attitude towards the preference of one variety over the other according
to the particular context of situation. In this sense, several researchers underline
Greek Cypriots attitudes towards people who use the ‘wrong’ variety in a
particular situation. As Arvaniti (2002: 6) reports, Greek Cypriots use the term
/kalamaˈɾizzo/ which means ‘speak like a person from Greece’ in order to deride the
behaviour of people who try to use SMG in situations that call for CG. Arvaniti also
states that Greek Cypriots consider this behaviour pretentious and which attracts
ridicule. Additionally, Greek Cypriots are equally ready to deride speakers who use
CG in situation that call for SMG (Arvaniti, 2002: 6). These speakers are often
called uncivilized, impolite and uneducated.
Sivas (2003: 3) presents interesting empirical instances which illustrate the
relationship between the varieties used in Cyprus. She points out the statements of
several people about the two major varieties, as matters that reveal attitudinal
issues. Indeed, one of the subjects describes the people who use SMG in cases that
call for CG as arrogant, while another person believes that a person can be more
polite by using SMG and avoiding the use of village CG indicative expressions. A
third person believes that a mainland Greek, who obviously uses SMG, is more
likely to lie or manipulate using the advantage of a better language competence
(Sivas, 2003: 4). Sivas also underlines the nature of the language attitudes of Greek
Cypriots. She stresses that, even though there are more negative comments
towards the local variety, Greek Cypriots consider this variety as an issue of
familiarity and common identity (Sivas, 2003: 4–5).
Sivas (2003: 5) explains that Greek Cypriots simultaneously have positive and
negative feelings towards the two varieties, due to different reasons in each case.
This miscellaneous nature of the Greek Cypriots’ attitudes creates a balanced
situation amongst the two varieties. In fact, speakers attempt to employ particular
features, neither excessively marked as features of SMG, nor extremely marked as
dialectical. This fact leads us again to the emergence of a variety that, as
mentioned earlier, is different from basilectal CG and at the same time is not
identified as SMG. As several studies indicate, this new variety (gCG) is the daily
speech-code of urban Greek Cypriots. It seems that the emergence of the new
variety protects the people from being derided as pretentious /kalamaˈɾistika/ or
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peasanty /xoˈɾkatika/. Sivas (2003: 6) also stresses that by using a variety closer to
SMG and another variety closer to CG, Greek Cypriots satisfy the two identities
they want to maintain. Sivas (2003: 7), who seems to agree with Arvaniti (2002),
claims the emergence of a new standard variety, Cyprus Standard Greek, which is
used in formal circumstances. During informal circumstances though, Greek
Cypriots employ the urban CG. These two varieties, according to Sivas (2003: 7),
are being stabilized. Sivas (2003: 7) calls this phenomenon as ‘dual stabilisation’,
which is relevant with the ‘dual identity’ phenomenon of the Greek Cypriots and
explains the inconsistent attitudes of the people. It is worth presenting the schema
as it appears in Sivas’ (2003: 8) discussion about the linguistic situation in
southern Cyprus today:

Figure 2: The dialectal continuum in Cyprus as presented by Sivas (2003: 7)

So far, this study has identified three different theories that attempt to describe
the linguistic situation in Cyprus. Initially, the traditional view considers the
situation in Cyprus as common diglossia, where a high (SMG) and a low (CG)
variety appear in separate circumstances. The second approach concerns a
dialectical continuum, arguing towards the existence of one new variety (the
mesolect) which is, in certain cases more similar to SMG and in other cases more
similar to basilectal CG. Finally, the third hypothesis, examining the attitudes of
the Greek Cypriots towards their language, underlines the emergence of two new
varieties, Cypriot Standard Greek and the urban CG, which are being stabilised in
the Cypriot society.

2.3.

Language policy and planning

There is a limited number of studies in the area of language policy and planning in
Cyprus, existing in limited knowledge in this particular field (Karyolemou, 2008:
1). In this section a brief discussion will be presented on the most significant issues
which concern language policy and planning in Cyprus, based on a review of the
relevant literature. As Wardhaugh (2006: 357) states, ‘language planning is an

attempt to interfere deliberately with the language or one of its varieties’.
Karyolemou (2008: 1) examines language policy and the language planning
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separately. She defines language policy as the set of intentions, principles and
purposes which determine the language attitudes of a speech community.
Language planning, according to Karyolemou, is the use of particular means and
practices in order to achieve a particular language policy. Although many scholars
(such as Weinstein, 1980 and Auer, 2001) have examined language planning as a
governmental procedure, Karyolemou (2008: 2) points out that other institutions
or organisations have applied their own language planning in Greek Cypriot
society. Language planning, for instance, can be influenced by the civil services or,
as Karyolemou (2008: 2) states, by the church community.
The first governmental inference in the language policy of Cyprus was in 1960,
when the Republic recognised both Greek and Turkish as the two official
languages of the island. According to Karyolemou, this official arrangement
treated the two languages equally in domains such as legislation and
administration, judiciary and the logotypes of the Republic (Karyolemou, 2008: 3).
Again, the separation of the island in 1974 has led the leaders of each part (Greek
and Turkish Cypriot) to implement a policy in favour of the assimilation of the
Cypriot Greek and Cypriot Turkish to Standard Greek and Standard Turkish
respectively. Karyolemou (2005: 28) stresses that the relationship between
Turkish and Greek after 1974 is ‘a zero degree of bilingualism’.
Language policy and planning in Cyprus have passed from a laissez-faire period
to a legal regulation era (Karyolemou, 2001: 43). Even after the independence of
Cyprus in 1960, the traces of the colonisation by the British in the domain of
language were visible for many years. English was the language of public
administration, legislation and the judiciary, while certain private schools were
using English as the language of instruction. Knowledge of English became
compulsory for civil servants for many years after the end of colonisation. However,
Karyolemou (2001: 44) reports that there has always been a de facto policy within
the Greek Cypriot community in favour of the Greek language. Greek was the
language of instruction in primary and secondary public schools; it was taught at
schools and was widely used by the media. Actually, this is the period that
Karyolemou refers as the laissez-fair; a period that approximately lasts between
1960 and 1986. On the other hand, the translation of Cypriot legislation into the
Greek language initiates an era of linguistic interventionism in favour of the Greek
language (Karyolemou, 2001: 43). Between 1986 and 1994 the Greek Cypriot
community applied a policy to improve the status and the use of the Greek
language in Cyprus. As Karyolemou (2001: 45) states, the period from early mid1980s to mid-1990s is characterised by a language protectionism. This
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protectionism is due to the unstable situation that followed the Turkish invasion of
Cyprus in 1974. Several examples which show the protectionism of the Greek
language in Cyprus are presented by Karyolemou (1994: 256–257). The topics
concerning status planning were:


the choice of Greek and Turkish (and not English) as the official languages of
the new established University of Cyprus;



the reinstatement of the teaching of Ancient Greek in secondary schools;



the use of Greek in public signs and in all types of advertisements;



extension of the status of Greek by offering it as an object of study in private
post-secondary school establishments where English is considered to be the
medium of education;



extension of the status of Greek in Justice and Legislation;



consequent restriction of English from domains such as Higher Education or
Legislation.

It is also important to note that during the period of interference in language
planning in Cyprus with the policy in favour of the Greek language, there was also
a latent but intentional attempt of a narrower use of the dialectal forms in the
society. The language planning in Cyprus seems to pass from a relatively linguistic
assimilative ideology to a relatively linguistic pluralism. According to Wardhaugh
(2006: 347), ‘linguistic assimilation is the belief that everyone, regardless of origin,

should learn the dominant language of the society’. Linguistic pluralism, on the
other hand, is the recognition of more than one language and, as Wardhaugh
(2006: 347) suggests, it also takes a variety of forms. The linguistic pluralism in
Cyprus can be described as individually based and partial. In these terms, despite
the attempts for language assimilation, the Greek Cypriot society generally follows
a pluralistic ideology in language planning, whereas certain aspects of life can be
conducted in more than one language or variety.
As Karyolemou (2008: 6) reports, the selection of a particular language policy
and planning should consider the opinions of the speakers targeted by the
planners. Moreover, Karyolemou suggests two dimensions that analyse the
language policy and the planning; the policy and the planning which are promoted
by several institutions, such as governments and organisations, in order to solve a
linguistic problem in society, are very different than the policy and the planning
used by individual speakers (Karyolemou, 2008: 6). Karyolemou calls the former
‘macro-level dimension’ of language policy and the latter ‘micro-level dimension’ of
language policy. Since organisations and individual speakers have particular,
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discrete motivations for choosing and promoting a language or a variety, the
perception of the language used varies according to the needs of the particular
speaker or group of speakers. Indeed, the motivations of a government could be the
conservation and strengthening of the national identity of the citizens. In contrast,
the individual motivations of the speakers may have to do with their easier
communication or the financial profit which may derive from the use of a
particular variety (Karyolemou, 2008: 6). To return to the situation of Cyprus, the
official attempts to reduce the use of the English language with the intentional
ignorance of the dialectical forms, led to the strengthening of the Greek language
in a macro-level perspective. However, the particular motivation of CG-speakers
led to the maintenance and in certain cases strengthened the use of the English
language in specific domains of life. As Karyolemou claims, the case of the
standardisation of the toponyms (place names) of Cyprus, sketches accurately the
problems which derive from the two different dimensions of language policy and
planning. The attempt to erase everything that strongly proclaims the local accent
(‘saillant variable’ according to Trudgill, 1986) has been considered as offensive
and against the Cypriots’ local identity.
It seems that the language planning today in Cyprus depends on the linguistic
choices of the speakers according to the particular circumstances. Certain factors
that seem to influence the language policy of Greek Cypriots are the context of
situation (formal-informal), the interlocutor, the statuses of the varieties and
finally the political and ideological preferences. Furthermore, Greek Cypriots seem
to be aware of this situation, while they want to protect both their local and
national identity and both the local and the standard forms. Equally, and after the
accession to the European Union in 2004, Greek Cypriots know well that English
is the language used in certain domains, such as business, that could lead them to a
general progress. A recent phenomenon which proves that the status of a variety
used in Cyprus is highly depended on financial motivations is the increasing (the
last ten years) use of Russian language in the signs of the souvenir shops of the
second biggest town of the island, Limassol.

2.4.

Language identity and ethnicity in Cyprus

Ferguson summarises the situation in Cyprus after 1974 claiming that:
This ethnonationalist indoctrination of the communities via media
propaganda and biased curriculum material in segregated schools still fuels
the fires, keeping the conflict alive in the minds of generations who live in
isolation from their enemy (Ferguson, 2001: 118, in Zingi, 2009: 2).
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When Greek Cypriots are requested to define their national identity, they are
expected to reply that they are firstly Greeks and secondly Greek Cypriots. The
first response underlines the implicit linkage of Cyprus with Greece, while the
second response indicates that Cypriots are Greeks but with certain peculiarities
(Sivas, 2003: 2). According to Zingi (2009: 7), the Ottoman (1571–1878) and
British (1878–1959) occupations have determined the modern history of Cyprus.
Zingi (2009: 6) also points out that the biggest problem in Cyprus is the fact that
not all Cypriots embrace the island as theirs. Greek Cypriots look up to its
‘motherland’ Greece, having the same national anthem, using the Greek flag (and a
Cypriot one as well) and celebrating the same national days. These issues led to the
construction of a Greek-oriented national identity and impeded the formation of a
clear Cypriot identity.
As Sciriha (1996: 100) claims, in order to attempt to interpret the intricate
linguistic case of Cyprus, one has to look at the socio-political forces that are at
play in the island. She mainly underlines the attitudes of the two major political
parties (ΑΚΕΛ and ΔΗΣΥ) of Cyprus towards the potential unification with
Greece. She also states that, while the left-wing party (ΑΚΕΛ) struggled for the
independence of the island from both Greece and Turkey, the right wing (ΔΗΣΥ)
was in favour of the unification of Cyprus with the mainland Greece. Consequently,
some supporters of the left-wing party want to consider themselves as Cypriots
first, while some supporters of the right-wing party wish to consider themselves as
Greeks who happen to live in Cyprus (Sciriha, 1996: 100–101). However, the ‘idea’
of the union (enosis) with Greece started to fade especially after 1974, and it
completely disappeared when Cyprus became a full member of the European Union
in 2004. This debate about the identity of Greek Cypriots seems to have important
effects on today’s linguistic situation of the island. At the present time Greek
Cypriots have finally recognised both the similarities and dissimilarities with other
Greeks and have also realised the linguistic problem that derives from the use of
two different varieties in their society.
Subsequently, the emergence of a new variety, namely gCG, bridges the gap
between SMG and (rural) CG. Simultaneously, gCG seems to conciliate the
different identities that Greek Cypriots share. Additionally, the existence of more
than one varieties in the Grecophone sphere in Cyprus is due to the Greek
Cypriots’ uncertainty about their identity. Accordingly, the attempt to protect the
local dialect, even though the attitudes towards it are negatively oriented, is due to
the fact recently, Greek Cypriots have started to build a local Cypriot identity. As
Sciriha (1996: 99) reports, the extensive use of the local dialect in the everyday life
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interactions by the Greek Cypriots indicates their desire to strengthen the feeling
of belonging in the same group or culture. To use Joseph’s (2004: 94) terms, the
case of Cyprus can be described as ‘an intelligent way of keeping the nationalist

flame burning while making sure it does not set fire to the bank’. This means that
Greek Cypriots have found a way to maintain their national identity, which is
comprised of both Greek and Cypriot, while, they are also ready to employ various
linguistic codes (SMG, English or CG) in order to achieve their particular goals.

2.5.

Processes of koineisation in Cyprus

The examination of the language use in particular domains of the Greek Cypriot
society has led to the conclusion that in dialect mixture and code-switching
situations it is difficult to separate and clearly classify the varieties used. Tsiplakou
(2008: 404) points out that the dialectal continuum that occurs in Cyprus consists
of hierarchical scales, which are classified according to the style-levels (registers).
The question arises concerns the stabilisation of the mesolectal scale of the
continuum while this issue has been extensively examined by several researchers
(such as Trudgill, 1986) and has recently gained great interest among Greek and
Greek Cypriot researchers (see Terkourafi 2005, Tsiplakou 2006).
As Trudgill (1986: 107) reports, extensive mixture or contact among different
dialects may lead to a huge amount of variability. The enormous amount of
linguistic variability leads to the formation of a new (intermediate) dialect, through
the process of koineisation. Koineisation, according to Trudgill, is the ‘reductions

of the forms available’. Moreover, Siegel (cited in Terkourafi, 2005: 320) describes
koine as:
Koine is a stabilised contact variety which results from the mixing and
subsequent levelling of features of varieties which are similar enough to be
mutual intelligible, such as regional and social dialects. This occurs in the
context of increased interaction or integration among speakers of these
varieties (Siegel, 2001: 175).
According to Terkourafi (2005: 321), koines are characterised by four structural
features; these features are mixing, leveling, simplification and reallocation. The
coexistence in the koine of variants which originate in different varieties is called
mixing. Levelling and simplification refer to the reduction process that occurs
during koineisation. Levelling is mainly the loss of attrition of infrequent variants,
while simplification concerns the re-formation of grammatical categories toward
greater economy and symmetry. Finally, the redistribution of variant functions,
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where different varieties become specialised for different functions, is called
reallocation (Terkourafi, 2005: 321). However, as Terkourafi admits, these
processes also occur in other types of language contact, such as pidgination and
creolisation. What makes koineisation differs from other types of language contact
are the sociohistorical circumstances surrounding it (Terkourafi, 2005: 322).
Terkourafi also points out the basic sociohistorical conditions which are required
for koineisation. Some of them are: the isolation and the small size of the
community, the weak network ties between community members and the
formation of a common identity.
As Tsiplakou (2008: 403) claims, the levelling of the local and marked varieties
is one of the more characteristic changes occurring in modern CG (gCG).
Moreover, as the current study has proclaimed, instances of mixing and
reallocation can be found easily while investigating the language use in Cyprus.
Terkourafi (2005: 327–330) subtly outlines certain structural features of the gCG,
in order to determine whether this variety constitutes a koine. After examining
certain possible outcomes from language contact (dialect retreat, standardisation,
dialect levelling), Terkourafi (2005: 334–337) finally decides that this new CG
constitutes a koine. Additionally, the sociohistorical conditions in Cyprus, thus the
isolation and small size of the island and the demographic changes after 1974,
support her viewpoint.
According to Terkourafi (2005: 362), structural traces of the new urban variety
(gCG) are found in manuscripts of medieval administrative and literary texts.
Moreover, Hinskens (2001: 213, cited in Terkourafi, 2005: 310) has added CG to
the 39 cases of koineisation, an issue that strengthens Terkourafi’s view about the
processes of koineisation in Cyprus. However, as Terkourafi (2005: 337) admits,
‘the process of koineisation is ongoing in Cyprus and the final words on this issue

have hardly been said’. It is true that several factors influence the stabilisation of a
koine in Cyprus. The extensive borrowing from other languages (English mainly),
the more or less successful efforts by the speakers to approximate SMG, the
speaker’s desire to keep or drop local patois which leads to an enormous amount of
variability inside the community, make the stabilisation of a koine a hard
procedure. However, as Sivas (2002: 7) reports, a dual stabilisation procedure
seems to occur nowadays in Cyprus. The two varieties which are being stabilised
are the urban CG variety (used in informal circumstances) and the Standard Greek
variety as received by Greek Cypriots and used in formal circumstances. Therefore,
it is not improper to claim that an unusual phenomenon of stabilisation of two
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koines takes place nowadays in Cyprus. Nevertheless, further exhaustive research
is required before generalizations can be made.

3.

Concluding remarks

Considering the analysis of the current article, one can evidently argue that
language constitutes an essential part of the society. Any attempt to describe
language without taking social issues into consideration is insufficient. Cypriot
linguistic reality has been highly affected by the sociohistorical changes which
occurred in Cyprus after 1955. The political problem, that is the occupation of the
37% of the island by the Turks, has led the Greek Cypriots to strengthen their
Greek identity. Additionally, the socio-economical changes that followed, such as
the general urbanisation and the turn of Cypriot economy to the domain of
services, gave a new direction to the linguistic issues of Cyprus. The effects of the
sociohistorical changes as well as the ambivalent attitudes of the people towards
the varieties used in Cyprus as well as the absence of a clear language policy have
led to an intricate situation that is difficult to be described efficiently.
The theory of the existence of a dialectal continuum has been discussed by the
majority of the contemporary researchers. As this study indicates, the dialectal
continuum of Cyprus consists of two major mesolectal varieties: the urban CG and
the Standard Greek as it is received and adjusted by Greek Cypriots. These two
varieties, according to Sivas (2003: 7), are being stabilised. In the acrolectal end of
the continuum one can find SMG, which is the main source of the formal
mesolectal variety. On the basilectal end of the continuum, there is rural CG,
which is the main source of the urban CG variety. Even though most researchers
argue that SMG became artificial in Cyprus, this study suggests that it can be
found in several domains such as the written press and certain TV programs. On
the other hand, basilectal CG is mainly used by the older Cypriots who live in rural
areas or on TV and radio programs for humorous purposes.
The existence of these varieties satisfies the dual identity of the Greek
Cypriots. In addition to this, the language policy implemented by the authorities in
favour of SMG has gained no supporters since the linguistic preferences of the
Greek Cypriots are depended on individual motivations. Although dialect plays a
crucial role in the Greek Cypriot community, little attention has been paid to its
role by governmental organisations in domains such as the education and the
media. This is due to the fact that in Cyprus there are people who still believe that
the acceptance of a Cypriot Greek Koine would influence Cypriot’s Greek identity.
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Besides, as Karyolemou (2000: 47) underlines, it seems that there is no political
will to provide the dialect with any support. CG sub-varieties belong to the
varieties which are neither weak nor strong but lie in a fragile balance. Therefore,
it is difficult to predict or determine their evolution.
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5

Μετάπλαση και μορφολογική
ασυμμετρία στη νέα ελληνική

Περίληψη
Στο παρόν άρθρο εξετάζεται το θέμα της μετονοματικής παραγωγής ρημάτων
με μετάπλαση στη Νέα Ελληνική μέσα από μία διαφορετική προοπτική. Τα
δεδομένα αναλύονται ως προς τις μορφολογικές και σημασιολογικές τους
ιδιότητες με βάση το μοντέλο της Construction Morphology και προτείνεται η
αναπαράστασή τους με μορφολογικά σχήματα. Εξετάζεται η ασυμμετρία δομής
και σημασίας που ενυπάρχει στη διαδικασία της μετάπλασης και τοποθετείται
ένα πλαίσιο για την ανάλυση και άλλων μορφολογικών διαδικασιών που
δημιουργούν παρόμοιες ασυμμετρίες.

1.

Εισαγωγή

Η μετάπλαση (conversion) αποτελεί μία μορφολογική διαδικασία σχηματισμού νέων
λέξεων με «ιδιαίτερα» χαρακτηριστικά, η οποία έχει απασχολήσει αρκετά τους ερευνητές
τα τελευταία χρόνια (μεταξύ άλλων, Balteiro 2007, Bauer & Valera 2005α, Martsa
2013, Nagano 2008, Valera 2014, 2015). Ωστόσο, στη Νέα Ελληνική, με εξαίρεση
κάποιες αναφορές από τους Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά. (2012), ΑναστασιάδηΣυμεωνίδη & Μασούρα (2009), Θωμαδάκη (1996), Ralli (1988) και Ράλλη (2005), δεν
έχει γίνει αντικείμενο συστηματικής μελέτης. Η μετάπλαση είναι η διαδικασία
σχηματισμού νέων λέξεων κατά την οποία ο παραγόμενος τύπος δεν υφίσταται κάποια
(εμφανή) αλλαγή στη μορφή εν σχέσει με τον πρωτότυπο, ενώ η κλίση του, η σημασία του
και οι συντακτικές του ιδιότητες αλλάζουν, με τέτοιο τρόπο ώστε να αποκτά τις κλιτικές,
σημασιολογικές και συντακτικές ιδιότητες μίας καινούργιας λεξικής κατηγορίας (word
class) (Valera 2015: 319). Για παράδειγμα, στα αγγλικά το ρήμα to bridge ‘γεφυρώνω’
παράγεται από το ουσιαστικό bridge ‘γέφυρα’ με μετάπλαση καθώς τόσο το ρήμα όσο και
το ουσιαστικό έχουν την ίδια μορφή, αλλά διαφορετικές κλιτικές και σημασιοσυντακτικές
ιδιότητες.


Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα τους επιμελητές του παρόντος τόμου για την προσεκτική φροντίδα του κειμένου και τις κ.
Α. Ράλλη και Α. Ευθυμίου για τα σχόλια και τις παρατηρήσεις τους στο περιεχόμενο. Η παρούσα δημοσίευση γίνεται στο
πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος “(Α)symmetries in morphological structures and inflection: a comparative
constructionist approach in European languages” το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα “MOVE-IN Louvain
Incoming Post-doctoral Fellowship-Marie Curie Actions of the European Commission”.

Νίκος Κουτσούκος

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να τονίσουμε ότι η μετάπλαση μοιάζει με άλλες διαδικασίες
που επιφέρουν αλλαγή λεξικής κατηγορίας χωρίς αλλαγή στη βάση, όπως για παράδειγμα
η συντακτική μετατόπιση (syntactic transposition).1 Παρόλο που η έρευνα σε αυτό το
σημείο είναι σχετικά φτωχή, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι η βασική διαφορά μεταξύ της
μετάπλασης και άλλων παρόμοιων διαδικασιών συνίσταται στο γεγονός ότι η μετάπλαση
αποτελεί μορφολογική διαδικασία και ως εκ τούτου τα αποτελέσματά της εγγράφονται στο
νοητικό λεξικό και είναι μόνιμα (Bally 1944, Marchand 1969, Van Goethem &
Koutsoukos υπό δημ., για μία σχετική συζήτηση).Η μετάπλαση ως μορφολογική
διαδικασία εγείρει ένα πλήθος ερωτημάτων και ζητημάτων που έχουν εξεταστεί στη
βιβλιογραφία. Ένα βασικό πρόβλημα είναι η σχέση της μετάπλασης και της κλιτικής
πολυπλοκότητας των γλωσσών στις οποίες εμφανίζεται. Για παράδειγμα, υποστηρίζεται
ότι η μετάπλαση εμφανίζεται κυρίως σε γλώσσες που έχουν φτωχή κλιτική μορφολογία
(βλ. μεταξύ άλλων, Marchand 1969, Dressler & Manova 2005). Το συγκεκριμένο
ζήτημα μπορεί να εξεταστεί και από διαχρονική σκοπιά καθώς η σταδιακή μείωση της
κλιτικής πολυπλοκότητας φαίνεται να αποτελεί τη συνθήκη για την αύξηση της
παραγωγικότητας της διαδικασίας (Kastovsky 2005). Επίσης, σε συγχρονικό επίπεδο έχει
ενδιαφέρον να εξετάσουμε τη μετάπλαση συγκρίνοντας διαγλωσσικά δεδομένα.
Στο πλαίσιο της παρούσας έρευνας, θα εστιάσουμε σε μία πτυχή της μετάπλασης που
δεν έχει γίνει αντικείμενο εκτενούς έρευνας έως τώρα, ήτοι τη μετάπλαση ως μορφολογική
ασυμμετρία. Με βάση την Αρχή της Συνθετότητας (ΑΣ, Compositionality Principle), η
σημασία μία σύνθετης δομής (συντακτικής ή μορφολογικής) προσδιορίζεται από τις
σημασίες των επιμέρους συστατικών και των διαδικασιών που τη χτίζουν. Οι διαδικασίες
σχηματισμού νέων λέξεων πρέπει να τελούνται κατά τρόπο ώστε να τηρείται η ΑΣ και η
σημασία της καινούργιας λέξης να μπορεί να γίνει αντιληπτή από τον ομιλητή βάσει της
δομής (Hoeksema 2000).
Η πιο «κοινή»2 διαδικασία

μορφολογικής παραγωγής διαγλωσσικά

είναι η

προσφυματοποίηση, ήτοι η προσθήκη ενός προσφύματος σε μία βάση είτε για τη δήλωση
μίας καινούργιας σημασίας είτε για την αλλαγή κάποιων χαρακτηριστικών της βάσης. Εν
γένει, η προσθήκη ενός προσφύματος σηματοδοτεί την παραγωγή ενός καινούργιου
λεξήματος και την κατεύθυνση της διαδικασίας όσον αφορά τη μορφική και σημασιολογική
συνθετότητα και η διαδικασία μπορεί να θεωρηθεί ότι διατηρεί τη μορφολογική συμμετρία.

1

Στη Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής) αυτές οι αλλαγές ονομάζονται «καταχρηστική παραγωγή». Οι
Αναστασιάδη κ.ά. (2012) ονομάζουν το φαινόμενο «συντακτική (ή μερική) μετατροπή» σε αντίστιξη με τη «μορφολογική
(ή ολική) μετατροπή».
2

Η επιλογή του επιθέτου «κοινή» είναι περιγραφική και όχι αξιολογική. Δηλώνει τη συχνότητα εμφάνισης της διαδικασίας
σε διαγλωσσική κλίμακα.
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Η μετάπλαση διαφέρει σημαντικά από τη διαδικασία της προσφυματοποίησης καθώς
παραβιάζει την Αρχή της Συνθετότητας, εφόσον ο ίδιος φωνολογικός τύπος αντιστοιχεί σε
δύο διαφορετικές σημασίες/λειτουργίες. Επομένως, η μετάπλαση ως μορφολογική
διαδικασία συνίσταται σε μία ασυμμετρία μεταξύ δομής και σημασίας.
Στο παρόν άρθρο, εξετάζουμε το φαινόμενο της μετάπλασης μέσα από τη σκοπιά της
δομικής συμμετρίας–ασυμμετρίας. Αναλύουμε δεδομένα μετάπλασης από τη Νέα
Ελληνική και υποστηρίζουμε ότι η ανάλυση τους μπορεί να μας δώσει πολύ ενδιαφέροντα
στοιχεία που φωτίζουν τη γενικότερη θεώρηση του φαινομένου. Η παρούσα εργασία
συμπληρώνει παλαιότερες εργασίες στην οποίες έχει εξεταστεί το ίδιο φαινόμενο, αλλά από
διαφορετικές σκοπιές (Koutsoukos 2013α,β, 2014, 2015). Η δομή του άρθρου έχει ως
εξής: μετά την παρούσα εισαγωγή, παρουσιάζονται κριτικά οι διάφοροι ορισμοί της
μετάπλασης και οριοθετείται το φαινόμενο (ενότητα 2). Έπειτα, εξετάζεται η έννοια της
δομικής συμμετρίας/ασυμμετρίας στις μορφολογικές δομές και εξηγείται για ποιο λόγο η
μετάπλαση δημιουργεί ασυμμετρία (ενότητα 3). Στη συνέχεια, εξετάζονται τα δεδομένα
της μετάπλασης στη Νέα Ελληνική (ενότητα 4) και δίνονται κάποια συμπεράσματα
(ενότητα 5).

2.

Ο ορισμός της μετάπλασης

Κάθε συζήτηση σχετικά με τη μετάπλαση θα πρέπει να ξεκινήσει από τον ορισμό του
φαινομένου. Ωστόσο, θα πρέπει να τονίσουμε ότι ένας ορισμός που θα είναι καθολικά
αποδεκτός είναι δύσκολο να επιτευχθεί καθώς εξαρτάται από τις θεωρητικές παραδοχές
πάνω στις οποίες βασίζεται η ανάλυση. Χαρακτηριστικό του φαινομένου είναι ότι στην
Ελληνική η απόδοση του όρου διαφέρει ανάλογα με τη θεωρητική προοπτική των
ερευνητών. Οι Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μασούρα (2009) αποδίδουν τον όρο ως
«μετατροπή», η Θωμαδάκη (1996) ως «μεταπλασμό», ενώ η Μότσιου (1983 όπως
αναφέρεται στο Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μασούρα 2009) ως «α-προσφυματική
παραγωγή» ή «μορφοσυντακτική παραγωγή». Στην παρούσα μελέτη, επιλέγουμε τον όρο
«μετάπλαση» ακολουθώντας τη Ράλλη (2005), καθώς ο όρος «μεταπλασμός» έχει
καθιερωθεί για την περιγραφή της αλλαγής από μία υποκατηγορία προς μία άλλη εντός
της λεξικής κατηγορίας, π.χ. η αλλαγή κλιτικής τάξης (Κατσούδα 2007: 49 κ.εξ.).
Ο Sweet (1960 [1891]: 38) ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον αγγλικό όρο
«conversion» για να ορίσει τη διαδικασία με την οποία «αλλάζουμε τη λεξική κατηγορία
μίας λέξης χωρίς καμία τροποποίηση ή προσθήκη [στη μορφή της ―προσθήκη δική μου],
με εξαίρεση φυσικά την απαραίτητη αλλαγή στην κλίση». Ωστόσο, δεδομένου ότι η κλίση
αλλάζει στους μεταπλασμένους τύπους, εγείρεται θέμα σχετικά με το αν και κατά πόσον
μπορούμε να της αποδώσουμε παραγωγικές ιδιότητες. Ο Sweet θεωρεί ότι η κλίση είναι
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ένα ασφαλές κριτήριο για τη διάγνωση της αλλαγής λεξικής κατηγορίας. Ωστόσο, στο
πλαίσιο κάποιων σύγχρονων θεωρήσεων έχει υποστηριχτεί ότι η αλλαγή της λεξικής
κατηγορίας στους μεταπλασμένους τύπους μπορεί να γίνει από τα ίδια τα κλιτικά
μορφήματα (Myers 1984). Ως εκ τούτου, θεωρείται ότι τα κλιτικά μορφήματα δεν
αποτελούν απλώς διαγνωστικό κριτήριο για τον εντοπισμό της μετάπλασης, άλλα τα ίδια
επιτελούν την αλλαγή της λεξικής κατηγορίας.
Στο πλαίσιο που ακολουθείται στην παρούσα εργασία, η αλλαγή της λεξικής
κατηγορίας δεν επιτελείται από την κλίση. Η κλίση και η παραγωγή, παρόλο που
εμφανίζουν κάποιες ομοιότητες, έχουν και ουσιαστικές διαφορές (Koutsoukos 2013α).
Ακολουθώντας την άποψη της Ράλλη (2005), υποστηρίζουμε ότι η απόδοση παραγωγικών
ιδιοτήτων στο κλιτικό παράδειγμα, μπορεί να λύνει το πρόβλημα της μετάπλασης, αλλά
καταργεί την ουσιαστική διαφορά μεταξύ κλίσης και παραγωγής και δημιουργεί αλυσιδωτά
προβλήματα. Επομένως, δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι τα κλιτικά μορφήματα φέρουν
παραγωγικές ιδιότητες. Θα πρέπει ακόμα να επισημάνουμε ότι στα μοντέλα που
υποστηρίζουν ότι οι μορφολογικές βάσεις είναι υποπροσδιορισμένες (underspecified) ως
προς τη λεξική κατηγορία, όπως για παράδειγμα το μοντέλο της Κατανεμητικής
Μορφολογίας (Distributed Morphology), κάποιες ρίζες χαρακτηρίζονται από μία
πολυλειτουργικότητα (multifunctionality) και η απόδοση της κατηγορίας γίνεται με
βάση τη συντακτική θέση. Επομένως, η μορφική ομοιότητα δεν αποτελεί πρόβλημα.
Ωστόσο, στην παρούσα εργασία, ακολουθώντας τη λεξικαλιστική παράδοση, οι λεξικές
βάσεις θεωρούνται προσδιορισμένες ως προς τη λεξική κατηγορία και ως εκ τούτου η
μετάπλαση αποτελεί μία μορφολογική διαδικασία.
Ο ορισμός της μετάπλασης συνδέεται με τον ορισμό της λεξικής κατηγορίας (Valera
2015). Οι Bauer & Valera (2005β: 8) ορίζουν τη μετάπλαση ως «μια παραγωγική
διαδικασία που συνδέει δύο λεξήματα της ίδιας μορφής, αλλά διαφορετικής λεξικής
κατηγορίας». Ωστόσο, διαγλωσσικά, ο ορισμός της λεξικής κατηγορίας και η πιθανή
αλλαγή της αποτελεί ένα δύσκολο ζήτημα που δεν μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια
(Ramat 1999).

3.

Η μετάπλαση ως μορφολογική ασυμμετρία

Με βάση την αρχή του γλωσσικού σημείου, όπως ορίστηκε από τον Saussure
(1916/1995), κάθε σημαίνον (δομή) πρέπει να εξετάζεται μαζί με το σημαινόμενο
(σημασία), γιατί αποτελούν μία αδιάρρηκτη ενότητα. Ωστόσο, δεν είναι σαφές ποια θα
πρέπει να θεωρήσουμε ότι είναι η σχέση μεταξύ των δύο.
Έχει υποστηριχτεί ότι οι γλώσσες συνήθως επιδεικνύουν μία τάση για ισομορφισμό
(isomorphism) μεταξύ των συστατικών της δομής (units of form) και των συστατικών
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της σημασίας (units of content) στους μορφολογικούς σχηματισμούς. Η τάση
διατυπώθηκε και ως η Aρχή του ενός τύπου–μιας σημασίας (one form-one-meaning
principle) και αποδίδεται συχνά στον Von Humboldt (Hoeksema 2000). Αντιστοίχως,
με βάση την ΑΣ η σημασία μίας σύνθετης δομής προσδιορίζεται από τις σημασίες των
επιμέρους συστατικών και των διαδικασιών που επιτελούνται πάνω σε αυτά (Hoeksema
2000).3 Με άλλα λόγια, αν έχουμε μία περίπλοκη μορφολογική δομή Χ η οποία
αποτελείται από τη δομή A (σημαίνον) που έχει τα επιμέρους συστατικά a, b, c, τότε
αναμένουμε ότι η δομή A θα προκύπτει συνθετικά από τα επιμέρους συστατικά κατά τρόπο:
A = a + b + c, όπου τα a, b και c είναι μορφολογικά συστατικά και όχι απλώς φωνήματα.
Αντιστοίχως, η σημασία του Χ που συμβολίζεται ως A’, θα πρέπει να είναι και αυτή
διαιρετέα στα συστατικά a’, b’ και c’ κατά τρόπο ώστε να προκύπτει συνθετικά η σημασία
του Χ ως A’ = a’ + b’ + c’, όπου τα συστατικά a’, b’ c’ αντιστοιχούν στα συστατικά a, b, c,
και αντίστροφα. Επομένως, τα συστατικά της δομής πρέπει να αντιστοιχούν στα συστατικά
της σημασίας και αντίστροφα (Mel’čuk 2006).
Ως παράδειγμα μορφολογικής διαδικασίας που ακολουθεί αυτή την τάση, μπορούμε να
αναφέρουμε την προσφυματοποίηση, δηλαδή την προσθήκη ενός προσφύματος σε μία βάση
για τη δήλωση μίας καινούργιας σημασίας ή για την αλλαγή σε κάποια χαρακτηριστικά
της βάσης. Για παράδειγμα, στην Αγγλική το επίθημα -er προστίθεται σε μία ρηματική
βάση για τη δημιουργία ουσιαστικών που δηλώνουν τον «δράστη», π.χ. teach (ρήμα) >
teacher (ουσιαστικό) (Bauer 1983: 112), ενώ αντίστοιχα στην Ελληνική, το ρήμα

αλατίζω προέρχεται από το ουσιαστικό αλάτι με την προσθήκη του επιθήματος -ίζ(ω) που
φτιάχνει την κατηγορία του ρήματος (Ράλλη 2005).
Έχει υποστηριχθεί ότι οι παραβιάσεις της ΑΣ δεν είναι τόσο συχνές και οι γλώσσες
σπανίως παρεκκλίνουν από τη γενικότερη τάση που διατύπωσε ο Von Humboldt. Ωστόσο,
αυτές οι ιδεατές δομές πολύ σπάνια απαντούν διαγλωσσικά και ως εκ τούτου δεν πρέπει να
θεωρούμε ότι αποτελούν τον κανόνα (Hoeksema 2000, Corbin 1987, μεταξύ άλλων).
Ο Karcevskij (1964) ήταν ο πρώτος που χρησιμοποίησε τον όρο ασυμμετρία
(asymmetry) για να περιγράψει περιπτώσεις οι οποίες δεν ακολουθούν αυτό που αργότερα
ονομάστηκε Αρχή της Συνθετότητας. Ο Bazell (2004) υποστήριξε ότι φαινόμενα τα οποία
παρεκκλίνουν από τον ιδεατό ισομορφισμό καταδεικνύουν τη λανθασμένη υπόθεση της
δομικής γλωσσολογίας ότι η ανάλυση σε ένα γλωσσικό επίπεδο θα αντιστοιχεί ισομορφικά
στα άλλα γλωσσικά επίπεδα. Αυτή την υπόθεση την όρισε ως Πλάνη της Αντιστοίχισης
(Correspondence Fallacy). Βασιζόμενοι στην άποψη του Karcevskij (1964), μπορούμε
να αναγνωρίσουμε δύο τύπους μορφολογικών δομών ανάλογα με το πόσο κοντά βρίσκονται
3

Συναφής με την ΑΣ είναι και η Αρχή της Δομικής Εικονικότητας (Principle of constructional iconicity) (Dressler 1987,
2005, Mayerthaler 1981).

75

Νίκος Κουτσούκος

στην ιδεατή μορφολογική δομή: συμμετρική vs ασύμμετρη δομή. Εάν σε μια μορφολογική
δομή καθένα από τα δομικά συστατικά έχει μία συμβολή στη συνολική σημασία του
σχηματισμού και υπάρχει σαφής σχέση μεταξύ των μερών του, τότε θεωρούμε αυτή τη
δομή ως συμμετρική. Αν τα δομικά στοιχεία δεν βρίσκονται σε πλήρη αντιστοίχιση με τα
στοιχεία της σημασίας, τότε η δομή είναι ασύμμετρη.
Η προσφυματοποίηση αποτελεί το κατεξοχήν παράδειγμα μορφολογικής διαδικασίας
που δημιουργεί συμμετρικές δομές, καθώς για κάθε νέα σημασία/λειτουργία που προτίθεται
στη δομή προστίθεται αντίστοιχα και ένα μόρφημα. Αντίθετα, η μετάπλαση μπορεί να
χαρακτηριστεί ως το κατεξοχήν παράδειγμα μορφολογικής διαδικασίας που δημιουργεί
ασύμμετρες δομές καθώς δημιουργεί ένα νέο λέξημα χωρίς την προσθήκη κάποιου
εμφανούς δομικού συστατικού, με αποτέλεσμα να προκύπτουν δύο διαφορετικές
σημασίες/λειτουργίες που αντιστοιχούν στην ίδια δομή.
Η αντίθεση μεταξύ συμμετρικών και ασύμμετρων δομών είναι ένα πρόβλημα που
σχετίζεται και με τη γνωστική πρόσληψη των δομών (Plag 1999: 231). Για παράδειγμα,
η προσφυματοποίηση αναλύεται ευκολότερα κατά την πρόσληψη από τον ομιλητή, εφόσον
το εμφανές στοιχείο δηλώνει τη διαδικασία, ενώ η μετάπλαση δεν διαθέτει τον ίδιο βαθμό
«εικονικότητας» (iconicity) με αυτήν (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μασούρα 2009: 623).
Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις η μετάπλαση «συναγωνίζεται» την προσφυματοποίηση
για τη δημιουργία νέων λεξημάτων, παρουσιάζοντας αυξημένη παραγωγικότητα.4 Για
παράδειγμα, στην αγγλική, η μετάπλαση αποτελεί μία πολύ παραγωγική διαδικασία στη
μετονοματική παραγωγή ρημάτων (Plag 1999: 231). Επομένως, η ασυμμετρία που
δημιουργεί η μετάπλαση δεν αποτρέπει πάντα τους ομιλητές να την επιλέγουν ως
διαδικασία δημιουργίας νέων λεξημάτων.

4.

Η μετάπλαση στη Νέα Ελληνική

Η μετάπλαση στη Νέα Ελληνική είναι μία διαδικασία με περιορισμένο πεδίο εφαρμογής
(Αναστασιάδη-Συμεωνίδη & Μασούρα 2009, Ράλλη 2005). Με βάση την περιγραφή της
Ράλλη (2005), η μετάπλαση στη Νέα Ελληνική δημιουργεί τις παρακάτω κατηγορίες:5
(i) μετονοματικά ρήματα, π.χ. οδηγός > οδηγώ, γλωσσολόγος > γλωσσολογώ
(ii) ουσιαστικά από επίθετα, π.χ. κρητικός > Κρητικός
(iii) ουσιαστικά από ουσιαστικά, π.χ. κεφάλα > κεφάλα(ς), ή
4

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι δεν υπάρχουν μελέτες που να εξετάζουν συγκριτικά την παραγωγικότητα όλων των
μορφολογικών διαδικασιών για τη μετονοματική παραγωγή ρημάτων. Βλ. Efthymiou et al. (2012: 527) για την κατανομή
των επιθημάτων που δημιουργούν ρήματα στις απλές και σύνθετες βάσεις.
5

H κατηγορία (ii) εξετάζεται αναλυτικά από τους Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά. (2012), ενώ η κατηγορία (iii) από τις
Melissaropoulou & Manolessou (2011).
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(iv) ονοματοποίηση, π.χ. είναι > (το) είναι
Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, θα εξετάσω μόνο την πρώτη περίπτωση για τους εξής
λόγους: (α) ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της μετάπλασης είναι η αλλαγή λεξικής
κατηγορίας, επομένως περιπτώσεις αλλαγής γένους ή αριθμού ενός ουσιαστικού (όπως η
περίπτωση iii) δεν αποτελούν περιπτώσεις «πρωτοτυπικής» μετάπλασης, (β) η περίπτωση
της ουσιαστικοποίησης των επιθέτων (όπως η περίπτωση ii) και της ονοματοποίησης
(όπως η περίπτωση iv) αποτελούν διαδικασίες στο όριο της σύνταξης και της μορφολογίας
οι οποίες χρήζουν ξεχωριστής αναλυτικής εξέτασης.

4.1.

Μετάπλαση σε σύνθετες βάσεις

Η μετάπλαση για την παραγωγή ρημάτων από ουσιαστικά απαντά πολύ συχνά στις
ευρωπαϊκές γλώσσες και η βάση εφαρμογής μπορεί να είναι είτε μορφολογικά απλή είτε
μορφολογικά σύνθετη (Valera 2015: 324). Με βάση διαγλωσσικά δεδομένα, έχει
υποστηριχτεί ότι η μετάπλαση εμφανίζεται πιο συχνά σε μορφολογικά απλές βάσεις (van
Marle 1985: 161). Η Ελληνική, ωστόσο, δεν επιβεβαιώνει τη συγκεκριμένη άποψη μιας
και η παραγωγικότητα της μετάπλασης στα σύνθετα είναι πιο αυξημένη σε σχέση με τις
απλές βάσεις (Ράλλη 2005 και Ralli 2008) και ως εκ τούτου η ανάλυσή μας θα ξεκινήσει
από αυτούς τους σχηματισμούς. Το ίδιο συμβαίνει και σε κάποιες γερμανικές και στις
ρομανικές γλώσσες όπου σε αρκετές περιπτώσεις εμφανίζεται η μετάπλαση σε σύνθετες
βάσεις. Για παράδειγμα, στην Ολλανδική το ονοματικό σύνθετο voetbal ‘ποδόσφαιρο’
μπορεί να γίνει ρήμα voetballen ‘παίζω ποδόσφαιρο’ με τη διαδικασία της μετάπλασης.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναλύσουμε με συντομία την κατηγορία των
δεσμευμένων θεμάτων στην Ελληνική. Με βάση την ανάλυση της Ράλλη (2005 και Ralli
2008) στη Νέα Ελληνική εμφανίζονται ένα πλήθος θεμάτων που έχουν χαρακτηριστικά
τόσο παραγωγικού προσφύματος όσο και θέματος. 6 Τα θέματα αυτά ονομάζονται

δεσμευμένα θέματα αφενός επειδή δεν μπορούν να σταθούν ποτέ ως ανεξάρτητες λέξεις και
αφετέρου επειδή φέρουν συμπληρώματα όπως τα κανονικά θέματα. Τα θέματα αυτά σε
αρκετές περιπτώσεις ξεκινούν ως ρήματα, αλλά με διάφορες διαδικασίες (π.χ. ετεροίωση)
αλλάζουν κατηγορία και συμμετέχουν σε διάφορα σύνθετα ως ονοματικά στοιχεία, π.χ.
[πλέκ]Ρ → *[πλόκ]Ο → [[δολ]-ο-[πλόκ]-ος].
Η μετάπλαση εμφανίζεται σε σύνθετα που έχουν ως δεύτερο συστατικό δεσμευμένο
θέμα για να μετατρέψουν τους σχηματισμούς από ουσιαστικά σε ρήματα. Στον παρακάτω
πίνακα βλέπουμε μερικά παραδείγματα:

6

Οι Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1996) και Γιαννουλοπούλου (2000) ακολουθούν διαφορετική ανάλυση για τα συγκεκριμένα
στοιχεία τα οποία τα θεωρούν ειδική κατηγορία προσφυμάτων.
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Ουσιαστικό
[[αρθρ-o-γράφ]Ο -ος]Ο
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ(Ο)-ΚΛΙΣΗ7

Ρήμα
[[[αρθρ-o-γραφ]Ο]Ρ-ώ]Ρ
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ-ΚΛΙΣΗ

[[κερδ-ο-σκόπ]Ο -ος]Ο
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ(Ο)-ΚΛΙΣΗ

[[[κερδ-ο-σκοπ]Ο]Ρ-ώ]Ρ
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ-ΚΛΙΣΗ

[[καιρ-ο-σκόπ]Ο -ος]Ο
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ(Ο)-ΚΛΙΣΗ

[[[καιρ-ο-σκοπ]Ο]Ρ-ώ]Ρ
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ-ΚΛΙΣΗ

[[γλωσσ-ο-λόγ]Ο-ος]Ο
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ(Ο)-ΚΛΙΣΗ

[[[γλωσσ-ο-λογ]Ο]Ρ-ώ]Ρ
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ-ΚΛΙΣΗ

[[θεωρητικ-ο-λόγ]Ο -ος]Ο
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ(Ο)-ΚΛΙΣΗ

[[[θεωρητικ-ο-λογ]Ο]Ρ-ώ]Ρ
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ-ΚΛΙΣΗ

[[ετυμ-ο-λόγ]Ο-ος]Ο
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ(Ο)-ΚΛΙΣΗ

[[[ετυμ-ο-λογ]Ο]Ρ-ώ]Ρ
ΘΕΜΑ-ΔΣ-Δ.ΘΕΜΑ-ΚΛΙΣΗ
Πίνακας 1: Μετάπλαση σε σύνθετες λέξεις

Το γεγονός ότι η μετάπλαση παραμένει μία διαδικασία με πολύ αυξημένη
παραγωγικότητα σε αυτούς τους σχηματισμούς μπορεί να συνδεθεί με τον ιδιαίτερο
χαρακτήρα και την προέλευσή αυτών των στοιχείων. Ωστόσο, δεν έχει γίνει ακόμα κάποια
μελέτη σχετική με αυτό το θέμα. Εξετάζοντας τις λέξεις του πίνακα 1 διαπιστώνουμε ότι
οι σχηματισμοί που βρίσκονται στην αριστερή στήλη (ουσιαστικά) έχουν διαφορετική
γραμματική κατηγορία και σημασία από τους σχηματισμούς που βρίσκονται στη δεξιά
στήλη (ρήματα), αλλά η βάση έχει την ίδια μορφολογική δομή (σημειώνεται ότι η κλίση
δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψιν). Οι μόνες μορφικές αλλαγές που παρατηρούνται είναι η
αλλαγή της κλίσης λόγω της αλλαγής κατηγορίας και ένα σταθερό τονικό σχήμα (τόνος
στη λήγουσα) στα ρήματα, οι οποίες θα συζητηθούν πιο κάτω.
Ένα από τα βασικά ερωτήματα στην εξέταση της μετάπλασης είναι η

κατευθυντικότητα (directionality)8 της παραγωγικής διαδικασίας. Με άλλα λόγια, πρέπει
να εξετάσουμε ποιο στοιχείο είναι αυτό που «παράγεται» και ποιο στοιχείο αποτελεί τη
βάση. Δεδομένου ότι η βάση και το παραγόμενο στοιχείο μοιάζουν μορφικά, η ανάλυση της
κατεύθυνσης παραγωγής αποτελεί ένα δύσκολο εγχείρημα. Για ανάλογες περιπτώσεις, ένα
πλήθος κριτηρίων έχουν χρησιμοποιηθεί στην υπάρχουσα βιβλιογραφία για τον
προσδιορισμό της (βλ. σχετικά Bram 2011).
Ο Biese (1941) ήταν ο πρώτος που πρότεινε το ιστορικό κριτήριο για τον προσδιορισμό
της κατευθυντικότητας της μετάπλασης. Με βάση το συγκεκριμένο κριτήριο, όποιος

7

Οι συντομεύσεις που χρησιμοποιούνται στον υπομνηματισμό είναι οι εξής: Ρ= ρήμα, Ο= ουσιαστικό, ΔΣ= δείκτης σύνθεσης,
Δ. ΘΕΜΑ= δεσμευμένο θέμα.
8

Η αρχή της κατευθυντικότητας αναγνωρίζει μία σχέση μεταξύ δύο μορφολογικών στοιχείων (μίας βάσης και ενός
παραγόμενου στοιχείου) στην οποία το ένα στοιχείο χαρακτηρίζεται μέσα από τη σχέση του με το άλλο (Bram 2011: 5).
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σχηματισμός προηγείται ιστορικά αποτελεί τη βάση παραγωγής. Εφαρμόζοντας το
κριτήριο αυτό, η Ράλλη (2005, Ralli 2008) υποστηρίζει ότι οι σχηματισμοί δημιουργίας
ρημάτων από ουσιαστικά με μετάπλαση έχουν συγκεκριμένη κατεύθυνση παραγωγής και
τα ρήματα παράγονται πάντα από τα αντίστοιχα ουσιαστικά, καθώς τα τελευταία πάντα
προηγούνται ως προς την εμφάνισή τους.9
Πέραν του ιστορικού κριτηρίου, ο Marchand (1963) πρότεινε το κριτήριο της σημασίας
για τον προσδιορισμό της κατεύθυνσης παραγωγής στη μετάπλαση.10 Με βάση αυτό, μία
λέξη Β πρέπει να θεωρείται παράγωγη από μία λέξη Α, εάν η σημασία της εξαρτάται από
τη λέξη Α (Marchand 1963: 173). Σε νεότερες έρευνες το συγκεκριμένο κριτήριο έχει
εφαρμοστεί από τους Dressler & Manova (2005) και Manova (2011) και τους
Αναστασιάδη-Συμεωνίδη κ.ά. (2012) για την περίπτωση των ουσιαστικοποιημένων
επιθέτων με μετάπλαση στην Ελληνική. Εάν εφαρμόσουμε το συγκεκριμένο κριτήριο
στους σχηματισμούς που παρουσιάσαμε πιο πάνω, διαπιστώνουμε ότι μπορούμε να
διακρίνουμε την κατεύθυνση παραγωγής, καθώς τα ρήματα μπορούν να αναλυθούν
σημασιολογικά με βάση το αντίστοιχο ουσιαστικό. Για παράδειγμα, το ρήμα αρθρογραφώ
μπορεί να αναλυθεί ως ‘είμαι αρθρογράφος, εργάζομαι επαγγελματικά ως αρθρογράφος’.
Επομένως, η σημασία του ρήματος εξαρτάται από τη σημασία του ουσιαστικού.
Ένα ακόμα χαρακτηριστικό αυτών των σχηματισμών που πρέπει να αναλυθεί είναι το
τονικό σχήμα τους. Σε κάθε ρήμα υπάρχει μετακίνηση του τόνου προς τα δεξιά και
τονισμός της τελικής συλλαβής, γλωσσολόγος > γλωσσολογώ. Ο τόνος αυτός δεν είναι
λεξικό χαρακτηριστικό του ρήματος καθώς σε αρκετές περιπτώσεις έχουμε ελάχιστα
ζεύγη. Για παράδειγμα, έχουμε το ρήμα αρθρογραφώ το οποίο έχει τόνο στη λήγουσα, ενώ
το αντίστοιχο ρήμα γράφω έχει τόνο στην παραλήγουσα. Κατά την άποψη μου, η αλλαγή
του τόνου συνδέεται με τη μετάπλαση, αλλά δεν αποτελεί παραγωγική διαδικασία που
δημιουργεί την αλλαγή κατηγορίας.
Εν γένει, η μετάπλαση μπορεί να συνοδεύεται από μικρές μορφικές αλλαγές, όπως η
αλλαγή του τόνου, υπερτεμαχιακές αλλαγές ή μεταπτώσεις στο θέμα (Valera 2015: 325–
326). Ανάλογα με την ανάλυση, οι αλλαγές μπορεί να θεωρούνται είτε αυτόνομες
διαδικασίες που παράγουν τους νέους τύπους, είτε μορφικές αλλαγές που απλώς συνδέονται
με τη μετάπλαση. Δεδομένου ότι η μετακίνηση του τόνου είναι συστηματική στα δεδομένα,
θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι δεν υπάρχει μετάπλαση, αλλά παραγωγική διαδικασία με
αλλαγή τονικού σχήματος. Ωστόσο, θεωρώ ότι η μετακίνηση του τόνου δεν μπορεί να

9

Την ίδια άποψη υποστηρίζουν οι Αναστασιάδη-Συμεωνίδη (1996) και Θωμαδάκη (1996).

10

Το κριτήριο αυτό έχει χρησιμοποιηθεί εκτενώς στην ευρωπαϊκή δομική παράδοση.
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θεωρηθεί στη συγκεκριμένη περίπτωση παραγωγική διαδικασία per se, αλλά δομική
αλλαγή που συνδέεται με τη μορφολογική διαδικασία της μετάπλασης.
Αρκετό ενδιαφέρον παρουσιάζουν και οι κλιτικές ιδιότητες των μεταπλασμένων
ρημάτων. Σύμφωνα με την ανάλυση της Ράλλη (2005), στη Νέα Ελληνική μπορούμε να
διακρίνουμε κυρίως δύο κλιτικές τάξεις με βάση την αλλομορφία του θέματος: τα ρήματα
της 2ης κλιτικής τάξης έχουν μία προβλέψιμη και σταθερή αλλομορφία που ακολουθεί τον
κανόνα: Χ(α)~Χ(η/ε) (όπου το X αναπαριστά το θέμα και το φωνήεν που βρίσκεται στην
παρένθεση το τελικό φωνήεν του θέματος), ενώ τα ρήματα της πρώτης κλιτικής τάξης δεν
έχουν σταθερή και προβλέψιμη αλλομορφία:
⦅1⦆

λύν-ω ~ έλυ-σ-α (ΚΤ1)
αγαπ-ώ ~ αγάπη-σ-α (ΚΤ2)

Η κλιτική τάξη 2 μπορεί να χωριστεί σε υποκατηγορίες ανάλογα με το τελικό φωνήεν του
αλλομόρφου που εμφανίζεται σε περιβάλλον [-συνοπτικό] (Ralli, 1988, Ράλλη 2005):
⦅2⦆

ΚΤ 2α: X(α) ~ Xη, π.χ. αγαπ-ώ ~ αγάπη-σ-α
ΚΤ 2β: X ~ Xε, π.χ. διαιρ-ώ ~ διαίρε-σ-α

Τα μεταπλασμένα ρήματα έχουν ένα κλιτικό παράδειγμα που τα χαρακτηρίζει καθώς
συνδυάζουν το κλιτικό παράδειγμα 2α και 2β. Στον παρακάτω πίνακα δείχνουμε την κλίση
τους στον ενεστώτα και τον αόριστο:
Ενεστώτας
γλωσσολογ-ώ
γλωσσολογ-είς
γλωσσολογ-εί
γλωσσολογ-ούμε
γλωσσολογ-είτε
γλωσσολογ-ούν
ΚΤ2β

Αόριστος
γλωσσολόγη-σ-α
γλωσσολόγη-σ-ες
γλωσσολόγη-σ-ε
γλωσσολογή-σ-αμε
γλωσσολογή-σ-ατε
γλωσσολόγη-σ-αν
ΚΤ2α
Πίνακας 2: Κλίση των μεταπλασμένων ρημάτων

Όπως δείχνουν τα δεδομένα στον πίνακα 2, τα μεταπλασμένα ρήματα στον ενεστώτα
και τον αόριστο ακολουθούν διαφορετικό κλιτικό παράδειγμα. Επειδή το συγκεκριμένο
κλιτικό παράδειγμα εφαρμόζεται σε όλα τα μεταπλασμένα ρήματα, θα πρέπει να
θεωρήσουμε ότι αποτελεί χαρακτηριστικό της διαδικασίας της μετάπλασης (βλ.
Koutsoukos 2014).
Η μορφολογική ανάλυση της μετάπλασης έχει γίνει αντικείμενο εκτενούς μελέτης και
έχουν προταθεί διάφορες αναλύσεις. Στο πλαίσιο της παρούσας μελέτης δεν θα
επεκταθούμε στη σύγκριση των διαφόρων απόψεων (για εκτενή περιγραφή των θεωριών και
την εφαρμογή τους στην Ελληνική βλ. Koutsoukos 2013α, β). Θα αναφέρουμε ωστόσο
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ότι όλα τα κριτήρια περιγραφής μπορούν να ενσωματωθούν και να περιγραφούν αναλυτικά
στο πλαίσιο της Construction Morphology (Booij 2010). Με βάση το συγκεκριμένο
μοντέλο μορφολογίας, η παραγωγή λέξεων γίνεται με σχήματα (constructions) τα οποία
συνδυάζουν δομικές (μορφολογικές και φωνολογικές) και σημασιολογικές ιδιότητες. Τα
σχήματα μπορούν να έχουν διαφορετικούς βαθμούς αφαιρετικότητας και συνδέονται μεταξύ
τους είτε με κάθετες (ιεραρχικές) είτε με οριζόντιες σχέσεις. Τα σχήματα συνδέονται με
συγκεκριμένους σχηματισμούς και δημιουργούν ένα δίκτυο σχέσεων μέσα σε ένα λεξικό το
οποίο έχει μία οργάνωση σχημάτων (constructicon). Για να επιτευχθεί η παραγωγή
λέξεων, πρέπει η δομή να ανταποκρίνεται στους περιορισμούς του σχήματος (unification,
ενοποίηση). Η συγκεκριμένη διαδικασία εξετάζεται εκτενώς στο Jackendoff (2011). Με
βάση τις παραπάνω θεωρητικές παραδοχές μπορούμε να αποδώσουμε σχηματικά την
παραγωγή ενός ζευγαριού μετάπλασης ως εξής:
⦅3⦆

<[[γλωσσολόγ]Ο-ος]Ο> ≈ <[[[γλωσσολογ]Ο]Ρ-ώ]Ρ ‘είμαι [γλωσσολόγος]’>

Το σχήμα στο (3) αναπαριστά τη σχέση ενός ουσιαστικού και ενός ρήματος τα οποία
συνδέονται μεταξύ τους όχι με κάθετη αλλά με οριζόντια σχέση (το σχήμα ≈ υποδηλώνει
αυτή τη σχέση). Το ρήμα και το ουσιαστικό αποτελούν ξεχωριστές ενότητες, οι οποίες
συνδυάζουν δομή και σημασία, ενώ το σύνολο εσωκλείεται σε διαγώνιες αγκύλες (< >).
Σε ένα μοντέλο που προβλέπει ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των σχημάτων, το σχήμα
στο (3) μπορεί να επεκταθεί κατακόρυφα προς τα πάνω έτσι ώστε να γίνει πιο αφηρημένο
και να μπορεί να αναπαραστήσει οποιοδήποτε σχηματισμό μετάπλασης και όχι μόνο το
συγκεκριμένο ζευγάρι. Επομένως, θα πρέπει να αναπαραστήσουμε τις ιδιότητες όλων των
ζευγαριών τα οποία εντάσσονται στο (3) με τέτοιο τρόπο ώστε να δείχνει τις δομικές
(μορφολογικές και φωνολογικές) και σημασιολογικές ιδιότητες τους και να προβλέπει
μελλοντικούς σχηματισμούς. Επομένως το σχήμα στο (3) μπορεί να τροποποιηθεί ως εξής:
⦅4⦆

<[[[X-o]i11 -[Y]]Ο-ος]Ο>y ≈ [[[[X-o]-[Y]]Ο]Ρ-ώ]Ρ[+ΤΟΝΟΣ

στη λήγουσα]

[ΚΤ

Β1/2]

‘είμαι

<[[[X-o]i-[Y]]Ν -ος]Ν>y’
Το σχήμα στο (4) αναπαριστά τη μετάπλαση στη Νέα Ελληνική ως σχέση αφηρημένων
σχημάτων και όχι απλώς ως σχέση μεταξύ δύο υπαρχόντων σχηματισμών που συνδέονται
μεταξύ τους. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα να αναλύσουμε όλες τις ιδιότητες που
προαναφέρθηκαν (σημασιολογική εξάρτηση, τονικό σχήμα, κλιτικές ιδιότητες) ως
περιορισμούς του εξαγόμενου του σχήματος. Για να παραχθεί μία δομή θα πρέπει να
ακολουθεί το σχήμα και να πληροί τους περιορισμούς που έχουν τεθεί.

11

Ο δείκτης σύνθεσης δηλώνεται ως μέρος του πρώτου θέματος μόνο για λόγους σημειολογικής ευκολίας και δεν
υποδηλώνει κάποια θεωρητική τοποθέτηση σχετικά με αυτό το ζήτημα.
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4.2.

Μετάπλαση σε απλές βάσεις

Στη Νέα Ελληνική εντοπίζουμε σχηματισμούς μετονοματικής παραγωγής ρημάτων με
μετάπλαση που εφαρμόζεται σε απλές βάσεις (Ralli 1988). Στον παρακάτω πίνακα
αναφέρονται κάποιοι από αυτούς:
Ουσιαστικό
[[πυγμάχ]Ο-ος]Ο
ΘΕΜΑ(Ο)-ΚΛΙΣΗ
[[λατόμ]Ο-ος]Ο
ΘΕΜΑ(Ο)-ΚΛΙΣΗ
[[δικηγόρ]Ο-ος]Ο
ΘΕΜΑ(Ο)-ΚΛΙΣΗ

Ρήμα
[[[πυγμαχ]Ο]Ρ-ώ]Ρ
ΘΕΜΑ-ΚΛΙΣΗ
[[[λατομ]Ο]Ρ-ώ]Ρ
ΘΕΜΑ-ΚΛΙΣΗ
[[[δικηγορ]Ο]Ρ-ώ]Ρ
ΘΕΜΑ-ΚΛΙΣΗ
Πίνακας 3: Μετάπλαση σε απλές βάσεις

Τα μεταπλαστικά ζευγάρια στον πίνακα 3 εμφανίζουν τις ίδιες δομικές ιδιότητες με
τους μεταπλασμένους σχηματισμούς με δεσμευμένο θέμα. Αυτό σημαίνει ότι τα ρήματα
έχουν το ίδιο τονικό σχήμα, την ίδια κλίση και ακολουθούν την ίδια σημασιολογική
εξάρτηση από το ουσιαστικό, όπως και τα ρήματα που προκύπτουν από τα σύνθετα.
Ωστόσο, τα ζευγάρια μετάπλασης με απλές βάσεις που απαντούν στη Νέα Ελληνική είναι
πολύ περιορισμένα και δεν είναι σαφές αν η συγκεκριμένη διαδικασία είναι παραγωγική
(Koutsoukos 2013a). Για την εξέταση της παραγωγικότητας αυτών των σχηματισμών
θα πρέπει να γίνει ειδική μελέτη που να εξετάζει και τη διαχρονία των σχηματισμών.

5.

Συμπεράσματα

Στο παρόν άρθρο εξετάστηκε η μετονοματική παραγωγή ρημάτων με μετάπλαση στη Νέα
Ελληνική. Η εξέταση των δεδομένων της Νέας Ελληνικής μας δίνει ένα πλήθος από
ενδιαφέροντα συμπεράσματα τόσο για τη φύση της συγκεκριμένης διαδικασίας, όσο και για
τη μορφολογική θεωρία εν γένει.
Τα δεδομένα της Ελληνικής δεν επιβεβαιώνουν τη γενική υπόθεση ότι η μετάπλαση
εμφανίζεται πιο συχνά σε απλές βάσεις, καθώς η παραγωγικότητα της διαδικασίας είναι
πιο αυξημένη σε σύνθετες βάσεις. Υποστηρίχτηκε ότι η κατεύθυνση παραγωγής είναι
συγκεκριμένη, ήτοι από το ουσιαστικό στο ρήμα, όπως αποδεικνύεται από το κριτήριο της
σημασιολογικής εξάρτησης, το οποίο συμπληρώνει το ιστορικό κριτήριο που εφάρμοσε η
Ράλλη (2005). Τέλος, οι ρηματικοί σχηματισμοί έχουν ένα χαρακτηριστικό τονικό σχήμα
(τόνος πάντα στη λήγουσα) και ακολουθούν μία ιδιαίτερη κλιτική τάξη που αποτελεί
συνδυασμό των δύο υποκατηγοριών της 2ης κλιτικής τάξης.
Ως προς τη μορφολογική συμμετρία, αναφέρθηκε ότι η Νέα Ελληνική είναι μία γλώσσα με
έντονο προσφυματικό χαρακτήρα και υποστηρίχθηκε ότι τείνει να διατηρεί τη συμμετρία
μεταξύ δομής και σημασίας στους μορφολογικούς σχηματισμούς. Η μετάπλαση αποτελεί
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μία απόκλιση από αυτή την κυρίαρχη τάση. Η συγκεκριμένη διαδικασία συνδέεται όμως με
κάποια δομικά χαρακτηριστικά, όπως το συγκεκριμένο τονικό σχήμα και η συγκεκριμένη
κλιτική τάξη, που, αφενός την κάνουν να διαφέρει από τις «πρωτοτυπικές περιπτώσεις»
μετάπλασης (όπως για παράδειγμα αυτές που αναφέρονται για την αγγλική γλώσσα) και,
αφετέρου εξισορροπούν την απόκλιση της διαδικασίας από την τάση για διατήρηση της
συμμετρίας στους μορφολογικούς σχηματισμούς.
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6

Η χρήση των διορθωτικών
αναδιατυπώσεων στη διδασκαλία της
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας

Περίληψη
Στόχος της παρούσας ανακοίνωσης είναι να παρουσιάσει μια ταξινόμηση των
διορθωτικών αναδιατυπώσεων, όπως αυτές εμφανίζονται κατά τη διεπίδραση
στην τάξη, ώστε να διερευνηθούν τα χαρακτηριστικά των αναδιατυπώσεων
που σχετίζονται με την αποτελεσματικότητά τους. Η ταξινόμηση των
αναδιατυπώσεων γίνεται με βάση τα εξής χαρακτηριστικά: τον στόχο της
διόρθωσης (γραμματική ή λεξιλόγιο), τον τρόπο με τον οποίο γίνεται η
διόρθωση (κατάφαση ή ερώτηση), την έκταση του αναδιατυπωμένου
εκφωνήματος (απομονωμένο ή ενσωματωμένο), την επανάληψη, τον εμφατικό
επιτονισμό
και
τον
συνδυασμό
ερώτησης
και
επανάληψης.
Η
αποτελεσματικότητα των χαρακτηριστικών των αναδιατυπώσεων εξετάζεται
μέσα από την άμεση ανταπόκριση του μαθητή που ακολουθεί τη διορθωτική
παρέμβαση του διδάσκοντος (uptake). Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι ο βαθμός
ρητότητας (explicitness) των αναδιατυπώσεων μπορεί να ποικίλλει ανάλογα με
τα μορφικά χαρακτηριστικά τους και ότι οι ρητές αναδιατυπώσεις προωθούν τη
γνωστική διαδικασία εντοπισμού των ασυμβατοτήτων μεταξύ του γλωσσικού
εισαγομένου και της διαγλώσσας των μαθητών, διεργασίες που διευκολύνουν τη
γλωσσική κατάκτηση.

1.

Εισαγωγή:
Η
έρευνα
διεπίδρασης στην τάξη

της

συνομιλιακής

Η έρευνα της συνομιλιακής διεπίδρασης στην τάξη έχει τις καταβολές της στη δεκαετία
του ’70, όταν το ενδιαφέρον των ερευνητών (π.χ. Ferguson 1971) άρχισε να εστιάζεται
στις συνομιλιακές αναπροσαρμογές που παρατηρούνταν στις συνομιλίες μεταξύ φυσικών
ομιλητών και μαθητών της δεύτερης γλώσσας (στο εξής Γ2). Οι ερευνητές παρατήρησαν
ότι οι τροποποιήσεις στον λόγο των φυσικών ομιλητών (π.χ. η επανάληψη και η
συντακτική απλοποίηση των εκφωνημάτων) προωθούσαν την κατανόηση του γλωσσικού
εισαγομένου (στο εξής ΓΕΙΣ) από τους μαθητές της Γ2 και κατ’ επέκταση συνέβαλλαν
στη διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας-στόχου. Στη συνέχεια, ο Krashen (1977,
1985) διατύπωσε την Υπόθεση του Γλωσσικού Εισαγομένου (Στο εξής ΓΕΙΣ), σύμφωνα
με την οποία «οι άνθρωποι κατακτούν τη γλώσσα μόνο με έναν τρόπο, μέσω της
κατανόησης των μηνυμάτων ή μέσω της πρόσληψης κατανοητού ΓΕΙΣ (comprehensible

Σοφία Ιωάννου

input)» (Krashen 1985: 2). Κατά τον Krashen, το ΓΕΙΣ που προσλαμβάνουν οι μαθητές
γίνεται κατανοητό μέσω της απλοποίησης (simplification) και με τη βοήθεια
εξωγλωσσικών παραγόντων, ώστε η γλώσσα στην οποία εκτίθενται να υπερβαίνει ελάχιστα
την τρέχουσα γνώση τους.
H Hatch (1978), αφού εξέτασε τη συμβολή της επικοινωνίας στη μαθησιακή
διαδικασία, διαπίστωσε ότι η συνομιλιακή διεπίδραση δεν αποτελεί απλώς πηγή
παρατήρησης των κατεκτημένων δομών. Η συμβολή της στην κατάκτηση είναι
σημαντική, εφόσον η διεπίδραση παρατηρήθηκε ότι οδήγησε στην ανάπτυξη της
γραμματικής των μαθητών.
Με βάση τα πορίσματα των παραπάνω ερευνών, ο Long (1980, 1983, 1985)
διατύπωσε την αρχική εκδοχή της Υπόθεσης της Διεπίδρασης. O Long ενσωματώνει στη
θεωρία του την άποψη του Krashen ότι το τροποποιημένο ΓΕΙΣ που προκύπτει από τη
διεπίδραση φυσικών και μη φυσικών ομιλητών υποβοηθά την κατανόηση των λεγομένων
των συνομιλητών, προωθώντας παράλληλα τη γλωσσική κατάκτηση. Ισχυρίζεται ακόμη
ότι η κατάκτηση της γλώσσας επιτυγχάνεται μέσα από την επικοινωνία και συγκεκριμένα
μέσα από μια διαδικασία την οποία ονομάζει διαπραγμάτευση της σημασίας (negotiation
of meaning). Η διαδικασία αυτή επιτελείται όταν οι συνομιλητές προσπαθούν να
διευκρινίσουν μεταξύ τους λέξεις και έννοιες, ώστε να αποκαταστήσουν ή να διατηρήσουν
την αμοιβαία κατανόηση των λεγομένων τους.
Η Swain (1985) διαπίστωσε ότι το κατανοητό ΓΕΙΣ δεν ήταν επαρκές για την
εκμάθηση της Γ2, καθώς παρατήρησε ότι οι δεξιότητες παραγωγής λόγου ήταν λιγότερο
ανεπτυγμένες σε σχέση με τις δεξιότητες κατανόησης. Η παρατήρηση αυτή αποτέλεσε το
έναυσμα για τη διατύπωση της Υπόθεσης του Γλωσσικού Εξαγομένου (Output
Hypothesis), σύμφωνα με την οποία η παραγωγή γλωσσικού εξαγομένου διαδραματίζει
σημαντικό ρόλο στη γλωσσική κατάκτηση, καθώς: α) δίνει στους μαθητές την ευκαιρία να
εξασκηθούν και να αυτοματοποιήσουν τη γλωσσική τους παραγωγή, β) υποβοηθά τη
διαδικασία του ελέγχου εικασιών1 σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας της Γ2, γ) αναγκάζει
τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στη δομή της γλώσσας και δ) προωθεί τη
γνωστική διεργασία εντοπισμού του κενού μεταξύ της διαγλώσσας 2 των μαθητών και της
γλώσσας-στόχου (Swain 1985). Το 1990 ο Schmidt διατύπωσε την Υπόθεση του

1

Η παραγωγή των μαθητών αποκαλύπτει κατά κάποιο τρόπο τις εικασίες των μαθητών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας
της Γ2. Μέσω του γλωσσικού εξαγομένου οι μαθητές ελέγχουν συγκεκριμένες εικασίες που έχουν διαμορφώσει στο τρέχον
στάδιο της διαγλώσσας τους. Για παράδειγμα οι μαθητές μπορεί να ανακαλύψουν αν το γλωσσικό εξαγόμενο που
«ελέγχει» μια συγκεκριμένη υπόθεση οδηγεί σε επιτυχή επικοινωνία ή σε αρνητική ανατροφοδότηση.
2

Ο όρος διαγλώσσα αναφέρεται στο γλωσσικό σύστημα των μαθητών της Γ2, το οποίο είναι ανεξάρτητο τόσο από τη
γλώσσα-στόχο όσο και από τη μητρική τους γλώσσα (Selinker 1972).
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Εντοπισμού (noticing hypothesis), σύμφωνα με την οποία η γνωστική διεργασία του
εντοπισμού είναι απαραίτητη και επαρκής διαδικασία για τη μετατροπή του ΓΕΙΣ σε
κατανοητό ΓΕΙΣ (comprehensible input).
Με βάση τα πορίσματα των ερευνητών αυτών, ο Long παρουσίασε την αναθεωρημένη
εκδοχή της Υπόθεσης της Διεπίδρασης το 1996: «Η διαπραγμάτευση της σημασίας, και
ειδικότερα η διαπραγμάτευση που προωθεί τις διεπιδραστικές αναπροσαρμογές από τον
φυσικό ομιλητή […] διευκολύνει την κατάκτηση καθότι συνδέει το ΓΕΙΣ, τις εσωτερικές
ικανότητες του μαθητή (ιδιαίτερα την επιλεκτική προσοχή) και το γλωσσικό εξαγόμενο με
παραγωγικούς τρόπους» (Long 1996: 451). Η υπόθεση του Long πυροδότησε μεγάλο
αριθμό ερευνών (π.χ. Mackey 1999, 2006, Mackey κ.ά., 2000, Loewen 2004, 2005).
Oι Gass & Mackey (2012) σήμερα δεν αναφέρονται πια στην Υπόθεση της

Διεπίδρασης αλλά σε Διεπιδραστική Προσέγγιση (Interactional Approach), εφόσον είναι
πια ευρέως αποδεκτό στη βιβλιογραφία ότι υπάρχει ισχυρή σχέση μεταξύ της διεπίδρασης
και της εκμάθησης. Η διεπιδραστική προσέγγιση υποστηρίζει ότι η εσωτερική διαδικασία
που επιτελείται όταν ένας μαθητής και ο συνομιλητής του αντιμετωπίζουν προβλήματα
στην επικοινωνία συμβάλλει στην ανάπτυξη της Γ2 (Gass & Mackey 2012: 9). Η
διαδικασία της διεπίδρασης με τον συνομιλητή μπορεί να προωθήσει την εστίαση της
προσοχής του μαθητή στον εντοπισμό του κενού μεταξύ της διαγλώσσας του και της
γλώσσας-στόχου (Schmidt 1990). Οι μαθητές ενεργοποιούν την εν λόγω διεργασία μέσω
της διορθωτικής ανατροφοδότησης. Η διαδικασία της διορθωτικής ανατροφοδότησης με τη
σειρά της παρέχει στους μαθητές την ευκαιρία να τροποποιήσουν το γλωσσικό τους
εξαγόμενο. H τροποποίηση του γλωσσικού τους εξαγομένου, όπως προαναφέρθηκε,
συμβάλλει στην κατάκτηση γιατί εξωθεί τους μαθητές στη γλωσσική επεξεργασία στο
επίπεδο της σύνταξης3 και τέλος, υποβοηθά τη διαδικασία ελέγχου εικασιών που έχουν
διαμορφώσει οι μαθητές σε διάφορα γλωσσικά επίπεδα για γλωσσικούς τύπους της Γ2, με
αποτέλεσμα την ανάπτυξη της διαγλώσσας των μαθητών (Pica κ.ά. 1987, Swain 1993,
Gass & Varonis 1994, Lyster 1998).
Τα τελευταία χρόνια η έρευνα των διεπιδραστών (interactionists) επικεντρώνεται όχι
στο αν, αλλά στο πώς η διεπίδραση στην τάξη επηρεάζει τη γλωσσική ανάπτυξη (Mackey
2007, Mackey κ.ά. 2012). Τα κυριότερα ερωτήματα που απασχολούν τους ερευνητές
είναι τα εξής: α) ποιες πτυχές της Γ2 επωφελούνται περισσότερο από τη διεπίδραση; β)
πώς οι ατομικές διαφορές μετριάζουν τη σχέση της διεπίδρασης και της γλωσσικής

3

H ενεργοποίηση της γλωσσικής επεξεργασίας στο επίπεδο της σύνταξης συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία ΚΓ2,
καθώς η ανάγκη για παραγωγή ωθεί τους μαθητές να αποδώσουν μεγαλύτερη προσοχή στα γλωσσικά μέσα που
χρησιμοποιούν για την έκφραση της σημασίας, στη συντακτική δομή δηλαδή της γλώσσας στην οποία εκτίθενται, και να
αναζητήσουν λύσεις σε πιθανά προβλήματα παραγωγής.
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κατάκτησης; και γ) ποιες πτυχές της διεπίδρασης (και συγκεκριμένα ποιοι τύποι
διορθωτικής ανατροφοδότησης) συμβάλλουν περισσότερο στη γλωσσική κατάκτηση;
Η παρούσα εργασία εστιάζει στη διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των
διορθωτικών αναδιατυπώσεων (corrective recasts). Ο όρος διορθωτική αναδιατύπωση
παραπέμπει στην ορθή αναδιαμόρφωση ολόκληρου ή μέρους του εκφωνήματος του μαθητή,
χωρίς το λάθος (Lyster & Ranta 1997:46). Οι διορθωτικές αναδιατυπώσεις έχουν
συγκεντρώσει το ενδιαφέρον πολλών ερευνητών την τελευταία εικοσαετία καθώς, ενώ
αποτελούν την πιο συχνά εμφανιζόμενη στρατηγική διόρθωσης, οι έρευνες καταδεικνύουν
χαμηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας σε σχέση με τις υπόλοιπες στρατηγικές διόρθωσης
(Lyster & Ranta 1997, Mackey 2007, Mackey κ.ά. 2012).

2.

Ερευνητικά ερωτήματα

Τα ερευνητικά ερωτήματα που καλείται να απαντήσει η παρούσα έρευνα είναι τα εξής:


Ποια είναι τα χαρακτηριστικά των διορθωτικών αναδιατυπώσεων που εμφανίζονται
στο πλαίσιο της συνομιλιακής διεπίδρασης στο επίπεδο προχωρημένων μαθητών της
Ελληνικής ως Γ2;



Ποια από αυτά τα χαρακτηριστικά των αναδιατυπώσεων συνδέονται με την άμεση
ανταπόκριση (uptake) και τη διόρθωση (repair);

3.
3.1.

Μεθοδολογία
Συμμετέχοντες και διδακτικό περιβάλλον

Η έρευνα έλαβε χώρα στο Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής Γλώσσας (ΔΝΕΓ) του
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα δεδομένα συλλέχθηκαν από ένα τμήμα επιπέδου
προχωρημένων μαθητών (Γ1). Το τμήμα αποτελούνταν από 20 ενήλικες μαθητές οι οποίοι
κατάγονταν από τη Ρωσία, την Ουκρανία, την Πολωνία, τη Σλοβακία, τις Η.Π.Α., τη
Γαλλία, την Ινδονησία, το Ουζμπεκιστάν και την Παραγουάη. Οι ηλικίες των μαθητών
κυμαίνονταν από 24 μέχρι 40 χρονών. Οι μαθητές εντάχθηκαν στο τμήμα αυτό με βάση
την επίδοσή τους στο διαγνωστικό τεστ του ΔΝΕΓ. Παρακολουθούσαν καθημερινά τρίωρα
μαθήματα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2011–2012 Στην έρευνα συμμετείχε επίσης μία
διδάσκουσα.

3.2.

Διαδικασία συλλογής δεδομένων

Η συλλογή των δεδομένων ξεκίνησε την αρχή του ακαδημαϊκού έτους και διήρκησε τρεις
εβδομάδες. Η παρακολούθηση των μαθημάτων και η συλλογή των δεδομένων
πραγματοποιήθηκε από τη γράφουσα με τη χρήση ψηφιακού μαγνητοφώνου παράλληλα με
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τη συμπλήρωση δομημένου δελτίου παρατήρησης, στο οποίο καταγράφονταν τα
χαρακτηριστικά των αναδιατυπώσεων, καθώς και η ανταπόκριση των μαθητών στην
ανατροφοδότηση του διδάσκοντος. Ηχογραφήθηκαν συνολικά 15 ώρες μαθημάτων. Η
επιλογή των μαθημάτων από τα οποία αντλήθηκε το υλικό ήταν τυχαία.

3.3.

Διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων

Από το ηχογραφημένο υλικό απομονώθηκε και στη συνέχεια απομαγνητοφωνήθηκε η
προφορική διεπίδραση των μαθητών με τη διδάσκουσα. Για την περιγραφή της διαδικασίας
της διόρθωσης υιοθετήθηκε το μοντέλο των Lyster & Ranta (1997). Το μοντέλο
επιδέχτηκε τροποποιήσεις ώστε να προσαρμοστεί στις ανάγκες της έρευνας.

Σχήμα 1: Η ακολουθία της διορθωτικής ανατροφοδότησης (Lyster & Ranta 1997: 44)

Η ακολουθία της διορθωτικής ανατροφοδότησης αποτελείται από το εκφώνημα του
μαθητή που χρειάζεται διόρθωση, τη διαχείριση του λάθους από τον διδάσκοντα και τέλος
την ανταπόκριση του μαθητή, εφόσον υπάρχει. Στη συνέχεια απομονώθηκαν οι διορθωτικές
αναδιατυπώσεις και κωδικοποιήθηκαν ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους. Η
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κατηγοριοποίησή τους έγινε με βάση τις κατηγορίες που παρουσίασαν προγενέστερες
έρευνες (Philp 2003, Sheen 2004, 2006, Loewen & Philp 2006), καθώς και με βάση
τα κοινά χαρακτηριστικά των αναδιατυπώσεων που παρατηρήθηκαν στη βάση δεδομένων.
Παρακάτω περιγράφονται οι κατηγορίες των αναδιατυπώσεων μαζί με παραδείγματα, τα
οποία προέρχονται από την απομαγνητοφώνηση του υλικού που συλλέχθηκε.
﴾1﴿

Με βάση τον στόχο της διόρθωσης:
﴾αʹ﴿

Γραμματική:

Παράδειγμα 1:
Μ: Όταν τελείωσε το πόλεμο.
Δ: Ο πόλεμος.
﴾βʹ﴿

Λεξιλόγιο:

Παράδειγμα 2:
Μ: Και ο θείος του πεθερού μου είχε επιχείρημα.
Δ: Επιχείρηση.
﴾2﴾ Με βάση τον τρόπο (mode) που δόθηκε η διορθωτική αναδιατύπωση:
﴾αʹ﴿

Καταφατικές:

Παράδειγμα 3:
Μ: Εγώ νομίζω είναι μες τον άνθρωπο. Αυτό το ρατσίσμο.
Δ: Ο ρατσισμός.
﴾βʹ﴿

Ερωτηματικές:

Παράδειγμα 4:
Μ: Ναι, αλλά υπάρχουν κάποιες Έλληνες που ζουν στο κέντρο στη Ομόνοια.
Δ: Κάποιοι Έλληνες ε;
﴾3﴾ Με βάση την έκταση του διορθωτικού εκφωνήματος
﴾αʹ﴿

Aπομονωμένες: Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει τις αναδιατυπώσεις που
απομονώνουν το λάθος του μαθητή, χωρίς να προστίθενται νέες πληροφορίες
στο αναδιατυπωμένο εκφώνημα.

Παράδειγμα 5:
Μ: Ναι, και φοβόμαστε να βγούμε και ιδιότερα το βράδυ.
Δ: Ιδιαίτερα.
﴾βʹ﴿

Eνσωματωμένες: Περιλαμβάνει τις αναδιατυπώσεις που ενσωματώνουν το
λάθος του μαθητή σε μεγαλύτερο εκφώνημα, το οποίο περιλαμβάνει επιπλέον
πληροφορίες σε σχέση με το περιεχόμενο της συζήτησης.
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Παράδειγμα 6:
Δ: Σε τι αναφέρεται Χ;
Μ: Εμμ.. Δεν ξέρω… Για τα διαφορετικάς ράσε… [πολλαπλά: γραμματικό &
λεξιλογικό λάθος]
Δ: Διαφορετικές ράτσες, διαφορετικές φυλές άρα και… διαφορετικά χρώματα.
[αναδιατύπωση]
﴾4﴾ Με βάση τον αριθμό των αλλαγών που περιέχουν οι ΔΑ:
﴾αʹ﴿

Μία αλλαγή:

Παράδειγμα 7:
Μ: Ε ότι είμαι ρατσιστής.
Δ: Ρατσίστρια
﴾βʹ﴿

Πολλαπλές αλλαγές:

Παράδειγμα 8
Μ: Για τα διαφορετικάς ράσε…
Δ: Διαφορετικές ράτσες, διαφορετικές φυλές άρα και… διαφορετικά χρώματα.
﴾5﴾ Προσωδιακή έμφαση:

Παράδειγμα 9:
Μ: Και κανείς στο κόσμο έκανε τίποτε.
Δ: Δεν έκανε τίποτα.
﴾6﴾ Επανάληψη:

Παράδειγμα 10
Μ: Παραδείγματος χάριν στο είσοδος στο πανεπιστήμιο…
Δ: Στην είσοδο στην είσοδο.
﴾7﴾ Επανάληψη και ερώτηση:

Παράδειγμα 11:
Μ: Θα πήγαινα λόγω του ότι πιστεύω στην ισότητα τους ανθρώπους.
Δ: Των ανθρώπων, των ανθρώπων ε;
H αποτελεσματικότητα των διορθωτικών αναδιατυπώσεων αξιολογήθηκε με βάση την
άμεση ανταπόκριση (uptake) των μαθητών στη διόρθωση του διδάσκοντος (βλ. σχήμα 1).
Ο όρος άμεση ανταπόκριση αναφέρεται στο εκφώνημα του μαθητή που ακολουθεί άμεσα τη
διορθωτική παρέμβαση του διδάσκοντος, το οποίο συνιστά κατά κάποιο τρόπο αντίδραση του
μαθητή στην πρόθεση του διδάσκοντος να εστιάσει την προσοχή του σε κάποιο γλωσσικό
στοιχείο του αρχικού του εκφωνήματος (Lyster & Ranta 1997: 49). Οι άμεσες
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ανταποκρίσεις χωρίστηκαν σε δύο υποκατηγορίες: α) τις επιτυχείς ανταποκρίσεις και β) τις
ανεπιτυχείς ανταποκρίσεις. Η πρώτη υποκατηγορία περιλαμβάνει τις ανταποκρίσεις που
οδήγησαν στη διόρθωση του λάθους. Στην περίπτωση των αναδιατυπώσεων η διόρθωση
συνιστά είτε την απλή επανάληψη του διορθωμένου εκφωνήματος που ακολουθεί τη
διορθωτική παρέμβαση του διδάσκοντος, είτε την ενσωμάτωση της διόρθωσης σε
μεγαλύτερο εκφώνημα, όπως στο παράδειγμα που ακολουθεί:

Παράδειγμα 12:
Μ: Όχι, εγώ μένω κοντά στο που μένουνε φοιτητές. [λεξιλογικό λάθος]
Δ: Φοιτητική εστία; Φοιτητική εστία; [αναδιατύπωση: επανάληψη & ερώτηση]
Μ: Κοντά στη φοιτητική εστία και βλέπω πολλούς ανθρώπους [διόρθωση: ενσωμάτωση σε
μεγαλύτερο εκφώνημα]
Η δεύτερη υποκατηγορία περιλαμβάνει ανταποκρίσεις, οι οποίες δεν οδήγησαν σε διόρθωση
του αρχικού λάθους. Σε αυτή την κατηγορία συμπεριλήφθηκε μόνο η κατηγορία

αναγνώριση, η οποία μπορεί να αναφέρεται σε ένα απλό «ναι» του μαθητή που λειτουργεί
ως άμεση ανταπόκριση στην ανατροφοδότηση του διδάσκοντος, θέλοντας να εκφράσει ότι
εννοούσε αυτό που είπε ο διδάσκων.

Παράδειγμα 13:
Μ: Και πήραν υπηκιότητα.
Δ: Υπηκοότητα.
Μ: Ναι, στην Πολωνία
Στη συνέχεια, καταγράφηκε και μετρήθηκε η συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών
των διορθωτικών αναδιατυπώσεων, καθώς και τα ποσοστά που οδήγησαν στην άμεση
ανταπόκριση ή διόρθωση. Για τη στατιστική ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το
στατιστικό πακέτο SPSS 17.00 (SPSS Inc, Chicago, IL). Για να εξεταστεί η συσχέτιση
μεταξύ των χαρακτηριστικών και των ανταποκρίσεων των μαθητών χρησιμοποιήθηκε το
Fisher’s exact test.

4.
4.1.
Κατά

Αποτελέσματα
Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών στα
δεδομένα
τη

διάρκεια

των

παρακολουθήσεων

χρησιμοποιήθηκαν

συνολικά

154

αναδιατυπώσεις, εκ των οποίων οι 118 (77%) οδήγησαν στην άμεση ανταπόκριση των
μαθητών, ενώ 77 (50%) οδήγησαν στη διόρθωση των εκφωνημάτων από τους μαθητές.
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Στον πίνακα 1 παρουσιάζεται η συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών των
διορθωτικών αναδιατυπώσεων. Από τον συνολικό αριθμό των αναδιατυπώσεων, οι
αναδιατυπώσεις που εμφανίζονται συχνότερα στα δεδομένα είναι οι απομονωμένες (89,5%),
οι καταφατικές (85,6%) και οι αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν μία μόνο αλλαγή σε
σχέση με το λανθασμένο εκφώνημα του μαθητή. Χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης
παρουσίασαν οι ενσωματωμένες αναδιατυπώσεις (10,4%), οι ερωτηματικές (14,3%) και οι
αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν περισσότερες από μία αλλαγές (28%). Η προσωδιακή
έμφαση και η επανάληψη εμφάνισαν σχετικά χαμηλά ποσοστά συχνότητας (22%), ενώ οι
αναδιατυπώσεις που δόθηκαν με τη μορφή επανάληψης και ερώτησης είχαν το χαμηλότερο
ποσοστό εμφάνισης στα δεδομένα (5.8%). Όσον αφορά τον στόχο της διόρθωσης,
παρατηρείται ότι στα δεδομένα εμφανίζονται συχνότερα οι αναδιατυπώσεις που είχαν στόχο
τη γραμματική (62%) και λιγότερο το λεξιλόγιο (37%).

Πίνακας 1: Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών των διορθωτικών αναδιατυπώσεων

Από τον συνολικό αριθμό των αναδιατυπώσεων, οι αναδιατυπώσεις που εμφανίζονται
συχνότερα στα δεδομένα είναι οι απομονωμένες (89,5%), οι καταφατικές (85,6%) και οι
αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν μία μόνο αλλαγή σε σχέση με το λανθασμένο
εκφώνημα του μαθητή. Χαμηλότερα ποσοστά εμφάνισης παρουσίασαν οι ενσωματωμένες
αναδιατυπώσεις (10,4%), οι ερωτηματικές (14,3%) και οι αναδιατυπώσεις που
περιλάμβαναν περισσότερες από μία αλλαγές (28%). Η προσωδιακή έμφαση και η
επανάληψη

εμφάνισαν

σχετικά

χαμηλά

ποσοστά

συχνότητας

(22%),

ενώ

οι

αναδιατυπώσεις που δόθηκαν με τη μορφή επανάληψης και ερώτησης είχαν το χαμηλότερο
ποσοστό εμφάνισης στα δεδομένα (5.8%). Όσον αφορά τον στόχο της διόρθωσης,
παρατηρείται ότι στα δεδομένα εμφανίζονται συχνότερα οι αναδιατυπώσεις που είχαν στόχο
τη γραμματική (62%) και λιγότερο το λεξιλόγιο (37%).
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4.2.

Συσχέτιση των αναδιατυπώσεων με την άμεση
ανταπόκριση

Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά που εμφάνισαν στατιστική
σημαντικότητα κατά τη συσχέτισή τους με την άμεση ανταπόκριση των μαθητών.
Σύμφωνα με τη στατιστική ανάλυση, το χαρακτηριστικό που εμφάνισε την υψηλότερη
αποτελεσματικότητα ήταν η απομόνωση του εκφωνήματος από τον διδάσκοντα (p<0.005).
Αντίθετα, οι αναδιατυπώσεις που ενσωμάτωναν τη διόρθωση σε μεγαλύτερο εκφώνημα
εμφάνισαν ιδιαίτερα χαμηλή αποτελεσματικότητα, καθώς μόνο το 37,5% οδήγησε στην
άμεση ανταπόκριση των μαθητών. Οι αναδιατυπώσεις που περιείχαν μόνο μία αλλαγή
εμφάνισαν επίσης μεγάλο ποσοστό αποτελεσματικότητας, ενώ οι αναδιατυπώσεις που είχαν
μεγαλύτερη απόκλιση από το αρχικό εκφώνημα του μαθητή απέφεραν μικρότερα ποσοστά
ανταπόκρισης (65%). Επιπλέον, η ερώτηση απέδωσε μεγάλα ποσοστά (95,5%) σε
αντίθεση με το χαρακτηριστικό της κατάφασης, καθώς παρατηρήθηκε ότι το 74% των
αναδιατυπώσεων που δόθηκαν με μορφή κατάφασης δεν ήταν αποτελεσματικές. Οι
αναδιατυπώσεις με στόχο τη γραμματική φάνηκε να κινητοποίησαν περισσότερο τους
μαθητές να ανταποκριθούν στη διόρθωση, εφόσον το 83% των αναδιατυπώσεων είχαν
ανταπόκριση. Αντίθετα, όταν οι αναδιατυπώσεις είχαν στόχο το λεξιλόγιο, οι μαθητές
έτειναν να ανταποκρίνονται λιγότερο (66%). Τέλος, η προσωδιακή έμφαση, η επανάληψη
και ο συνδυασμός ερώτησης και επανάληψης δεν εμφάνισαν στατιστική σημαντικότητα.

Πίνακας 2: Συσχέτιση των χαρακτηριστικών των αναδιατυπώσεωνμε την άμεση ανταπόκριση των
μαθητών

4.3.

Συσχέτιση
των
χαρακτηριστικών
αναδιατυπώσεων με τη διόρθωση

των

Στον πίνακα 3 καταγράφηκε η συχνότητα των άμεσων ανταποκρίσεων στην
ανατροφοδότηση, οι οποίες οδήγησαν σε διόρθωση. Στον πίνακα παρουσιάζονται μόνο τα
χαρακτηριστικά που είχαν στατιστική σημαντικότητα. Σύμφωνα με τη στατιστική
ανάλυση, η απομόνωση του εκφωνήματος που περιείχε το λάθος του μαθητή οδήγησε στη
διόρθωση των λαθών τους από τους ίδιους (p<0.0005). Αντίθετα, οι αναδιατυπώσεις που
ενσωμάτωναν το λάθος του μαθητή σε μεγαλύτερο εκφώνημα είχαν μηδαμινό ποσοστό
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αποτελεσματικότητας (0%). Οι αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν μόνο μία αλλαγή
παρουσίασαν μεγαλύτερα ποσοστά αποτελεσματικότητας (58.2%) σε σχέση με τις
αναδιατυπώσεις που περιλάμβαναν περισσότερες από μία αλλαγές (30.2%). Η προσωδιακή
έμφαση και η επανάληψη του αναδιατυπωμένου εκφωνήματος, παρόλο που δεν
παρουσίασαν μεγάλη συχνότητα, είχαν υψηλά ποσοστά αποτελεσματικότητας, 70.6% και
73.5 αντίστοιχα. Τέλος, στόχος της διόρθωσης, και ο συνδυασμός ερώτησης και
επανάληψης δεν παρουσίασαν στατιστική σημαντικότητα.

Πίνακας 3: Συσχέτιση των χαρακτηριστικών των αναδιατυπώσεων με τη διόρθωση

5.
5.1.

Συζήτηση
Συχνότητα εμφάνισης των χαρακτηριστικών των
διορθωτικών αναδιατυπώσεων

Όσον αφορά το πρώτο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή τη συχνότητα εμφάνισης των
χαρακτηριστικών των διορθωτικών αναδιατυπώσεων στο πλαίσιο της συνομιλιακής
διεπίδρασης, το χαρακτηριστικό που εμφάνισε μεγαλύτερη συχνότητα στα δεδομένα ήταν η
απομόνωση (90%). Η επιλογή της διδάσκουσας να χρησιμοποιήσει τη συγκεκριμένη μορφή
διορθωτικής αναδιατύπωσης οφείλεται ενδεχομένως στην προσπάθειά της να καταστήσει
εμφανή τη διορθωτική λειτουργία των αναδιατυπώσεων, ώστε να ωθήσει τους μαθητές να
ενεργοποιήσουν

τη

νοητική

διεργασία

του

εντοπισμού

της

λειτουργίας

της

ανατροφοδότησης, καθώς και του στόχου της (Philp 2003, Egi 2004). Η εκτεταμένη
χρήση των απομονωμένων αναδιατυπώσεων σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές
αναδιατύπωσης αποτυπώνεται επίσης στην έρευνα του Lyster (1998). Το δεύτερο
συχνότερα εμφανιζόμενο χαρακτηριστικό είναι η κατάφαση με ποσοστό 86%. Όπως
παρατηρείται στη βιβλιογραφία (Long 1996, Loewen & Philp 2006, Lyster 1998,
Long 2008, Han & Kim 2008), η χρήση των καταφατικών αναδιατυπώσεων εξυπηρετεί
διπλό σκοπό∙ αφενός, επιτυγχάνεται η διατήρηση της ροής της συζήτησης και του
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επικοινωνιακού στόχου του μαθήματος, αφετέρου τα λάθη των μαθητών διορθώνονται
έμμεσα χωρίς να χαθεί διδακτικός χρόνος, προσφέροντας στους μαθητές την ευκαιρία να
εντοπίσουν τις αποκλίσεις της παραγωγής τους από τη γλώσσα-στόχο. Η τρίτη πιο συχνά
εμφανιζόμενη κατηγορία αναδιατυπώσεων είναι αυτή που περιλαμβάνει μόνο μία αλλαγή
σε σχέση με το αρχικό εκφώνημα του μαθητή. Η επιλογή της διδάσκουσας, όπως και στην
περίπτωση της χρήσης των απομονωμένων αναδιατυπώσεων, οφείλεται ενδεχομένως στην
πρόθεσή της να ωθήσει τους μαθητές να εστιάσουν την προσοχή τους στη διορθωτική
λειτουργία της ανατροφοδότησης, καθώς και στον στόχο της. Οι αναδιατυπώσεις με τη
μορφή ερωτήσεων εμφανίζονται λιγότερο συχνά στα δεδομένα (14%), ποσοστό που
συμφωνεί με τις έρευνες των Sheen (2006) και Lyster (1998). Επίσης, σε σύγκριση με
προγενέστερες έρευνες (Doughty & Varela 1998, Loewen & Philp 2006) οι
αναδιατυπώσεις με προσωδιακή έμφαση εμφανίζονται λιγότερο συχνά. Οι υπόλοιπες
κατηγορίες αναδιατυπώσεων που χρησιμοποιήθηκαν σπανιότερα από τη διδάσκουσα είναι η
επανάληψη, η ενσωμάτωση σε μεγαλύτερο εκφώνημα, ο συνδυασμός επανάληψης και
ερώτησης.
Όσον αφορά τον στόχο της διόρθωσης, η διδάσκουσα παρείχε περισσότερες
αναδιατυπώσεις όταν οι μαθητές έκαναν λάθη στο επίπεδο της γραμματικής (62%) και
λιγότερο στο επίπεδο του λεξιλογίου (37%). Ανάλογα ποσοστά διαπίστωσαν στις έρευνές
τους οι Mackey κ.ά. (2000) και η Sheen (2006). Η επιλογή της διδάσκουσας να εστιάσει
στα γραμματικά λάθη ενδέχεται να σχετίζεται με το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας των
μαθητών. Στο προχωρημένο επίπεδο, οι μαθητές συνήθως διαθέτουν ικανοποιητικό
γλωσσικό υπόβαθρο, ιδιαίτερα στο επίπεδο της γραμματικής, εφόσον έχουν διδαχθεί τα
περισσότερα γραμματικά φαινόμενα. Επομένως, το γλωσσικό τους υπόβαθρο τους παρέχει
τη δυνατότητα να εντοπίζουν τις ασυμβατότητες ανάμεσα στους τύπους της διαγλώσσας
τους και της γλώσσας-στόχου (Caroll 1999, Gass 1997, Schmidt & Frota 1986, Philp
2003). Η παρατήρηση αυτή ενισχύεται επίσης από τους Nicholas, Lightbown & Spada
(2001), οι οποίοι υποστηρίζουν ότι η αναδιατύπωση μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν
οι μαθητές γνωρίζουν ήδη ένα γλωσσικό στοιχείο και είναι σε θέση να το χρησιμοποιούν
επιλέγοντας μεταξύ άλλων εναλλακτικών γλωσσικών στοιχείων. Αντίθετα, όσον αφορά το
λεξιλόγιο, οι μαθητές στο επίπεδο αυτό καλούνται να κατακτήσουν και να χρησιμοποιήσουν
ένα εύρος απαιτητικού λεξιλογίου, με υψηλό μαθησιακό φορτίο. Επομένως, το μαθησιακό
τους υπόβαθρο ενδέχεται να οδήγησε τη διδάσκουσα να χρησιμοποιήσει περιορισμένο
αριθμό αναδιατυπώσεων, καθώς, μέσα από τη βάση δεδομένων παρατηρήθηκε ότι έτεινε να
χρησιμοποιεί και άλλες στρατηγικές ανατροφοδότησης των λεξιλογικών λαθών, πέρα από
τις αναδιατυπώσεις, όπως αιτήματα διασάφησης και ρητές διορθώσεις (Ιωάννου 2012).
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5.2.

Χαρακτηριστικά που απέδωσαν μεγαλύτερα
ποσοστά ανταπόκρισης και διόρθωσης

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, τα χαρακτηριστικά που απέδωσαν
μεγαλύτερα ποσοστά ανταπόκρισης και διόρθωσης είναι: η απομόνωση, η μία αλλαγή, η
ερώτηση, η επανάληψη και η προσωδιακή έμφαση. Επιπλέον, ως προς τον στόχο της
διόρθωσης, μεγαλύτερο ποσοστό ανταπόκρισης απέφεραν οι αναδιατυπώσεις που είχαν
στόχο τη γραμματική σε αντίθεση με τα ευρήματα των Mackay, Gass και McDounough
(2000), οι οποίοι διαπίστωσαν ότι οι μαθητές αναγνώριζαν τη διορθωτική λειτουργία των
ανατροφοδοτήσεων όταν ο στόχος της διόρθωσης ήταν το λεξιλόγιο, ενώ συχνά
αποτύγχαναν να εντοπίσουν τις οι αναδιατυπώσεις όταν είχαν στόχο τη γραμματική. Η
διαφορά στα ευρήματα οφείλεται πιθανότατα στο γεγονός ότι οι συμμετέχοντες στην έρευνα
των Mackey κ.ά. (2000) δέχτηκαν ανατροφοδοτήσεις μεγαλύτερου μήκους στα
γραμματικά λάθη σε σχέση με τα λεξιλογικά και φωνολογικά λάθη. Συνεπώς, οι
ανατοφοδοτήσεις στα λεξιλογικά λάθη ήταν πιο ευδιάκριτες, σε αντίθεση με τις
ανατροφοδοτήσεις στη γραμματική που φάνηκε να ήταν ασαφείς (Philp 2003). Το επίπεδο
γλωσσομάθειας των μαθητών, καθώς και η αναπτυξιακή ετοιμότητα των μαθητών
διαδραματίζει επίσης σημαντικό ρόλο στον εντοπισμό της διορθωτικής λειτουργίας των
αναδιατυπώσεων (Leeman 2003).
Σύμφωνα με τον Long (1996), οι προχωρημένοι μαθητές μπορεί να επωφεληθούν
περισσότερο από τις αναδιατυπώσεις, καθότι η βαθμιαία αύξηση των αυτοματοποιημένων
δεξιοτήτων επιτρέπει στους μαθητές να επικεντρώσουν την προσοχή τους στην
επεξεργασία πληροφοριών υψηλότερου επιπέδου σε σχέση με τους αρχάριους μαθητές.
Επιπλέον, η αναπτυξιακή ετοιμότητα των μαθητών είναι καθοριστικός παράγοντας
εντοπισμού των αναδιατυπώσεων, καθώς οι μαθητές τείνουν να μην εντοπίζουν τύπους που
υπερβαίνουν το τρέχον επίπεδο της διαγλώσσας τους. Η χαμηλή αποτελεσματικότητα των
αναδιατυπώσεων που είχαν στόχο το λεξιλόγιο, όπως προαναφέρθηκε στο προηγούμενο
ερώτημα, ενδέχεται να οφείλεται: α) στο επίπεδο των μαθητών, οι οποίοι ως γνώστες της
γραμματικής

στο

επίπεδο

αυτό

παρουσιάζουν

μεγαλύτερη

ευαισθησία

στις

ανατροφοδοτήσεις που αφορούν τη γραμματική (grammatical sensitivity) και λιγότερο το
λεξιλόγιο

(Τrofimovich

κ.ά.

2007),

β)

στη

συστηματικότητα

της

παροχής

αναδιατυπώσεων στη γραμματική σε αντίθεση με τις ανατροφοδοτήσεις που δίνονταν στο
λεξιλόγιο, οι οποίες ποίκιλλαν (Ιωάννου 2012) και γ) στην ασαφή λειτουργία των
αναδιατυπώσεων, καθώς οι μαθητές τείνουν να μην την αντιλαμβάνονται (ειδικότερα όταν
ο στόχος της διόρθωσης δεν είναι εσωτερικευμένος), λόγω του ότι η μορφή τους
εκλαμβάνεται συχνά ως σχόλιο που αφορά το περιεχόμενο του εκφωνήματος τους ή ως
κάποιο συνώνυμο η εναλλακτικό τρόπο έκφρασης του περιεχομένου του εκφωνήματος τους
(Long 1996, Lyster 1998).
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Όσον αφορά την υψηλή αποτελεσματικότητα των απομονωμένων αναδιατυπώσεων,
φαίνεται ότι τα μειωμένα εκφωνήματα που εστιάζουν στο λάθος ωθούν τους μαθητές να
εντοπίζουν τη διορθωτική λειτουργία των αναδιατυπώσεων θέτοντας τις προϋποθέσεις για
την ενεργοποίηση της γνωστικής διεργασίας της σύγκρισης του εκφωνήματός τους με τη
γλώσσα-στόχο (Schmidt & Frota 1986). Επιπλέον τα απομονωμένα εκφωνήματα
επιβαρύνουν λιγότερο τη μνήμη των μαθητών, γεγονός που δημιουργεί περισσότερες
ευκαιρίες για άμεση ανταπόκριση (Philp 2003, Lyster 1998). Αντίθετα, οι
ενσωματωμένες αναδιατυπώσεις, όπως συμπέρανε ο Lyster (1998) και οι Han & Kim
(2008) είναι πολύ πιθανόν να γίνουν αντιληπτές ως μη διορθωτικές επαναλήψεις, ως
σχόλιο σχετικά με το περιεχόμενο του εκφωνήματος του μαθητή, ή ως επιπλέον
πληροφορίες σχετικά με το περιεχόμενο της συζήτησης.
Ως προς τον αριθμό των αλλαγών, φαίνεται ότι ήταν ευκολότερο για τους μαθητές να
εντοπίσουν τα εκφωνήματα που διέφεραν από το αρχικό τους εκφώνημα μόνο ως προς ένα
γλωσσικό στοιχείο (Egi 2004, Philp 2003). Η παρατήρηση αυτή ενισχύει τη διαπίστωση
του Long (1996), σύμφωνα με την οποία, όταν το αρχικό εκφώνημα του μαθητή και το
αναδιατυπωμένο εκφώνημα αποκλίνουν σε μεγάλο βαθμό, οι πιθανότητες να ανταποκριθούν
οι μαθητές επαναλαμβάνοντας το εκφώνημα του διδάσκοντος είναι περιορισμένες. Η
διόρθωση πολλαπλών γλωσσικών στοιχείων είναι πιθανόν να οδηγήσει σε γνωστική
υπερφόρτωση, η οποία αποτρέπει την ενεργοποίηση της γνωστικής διεργασίας του
εντοπισμού μεταξύ της διαγλώσσας των μαθητών και της γλώσσας-στόχου.
Η αποτελεσματικότητα των αναδιατυπώσεων που δόθηκαν με τη μορφή ερωτήσεων
ήταν ιδιαίτερα υψηλή, καθώς μεγάλο ποσοστό οδήγησε στην άμεση ανταπόκριση των
μαθητών (95,5%). Παρόλα αυτά, τα ποσοστά διόρθωσης είναι χαμηλότερα (46%). Το ίδιο
παρατηρήθηκε στην έρευνα της Sheen (2006). Όπως παρατηρούν οι Lyster (1998) και η
Oliver (2000), οι αναδιατυπώσεις με τη μορφή ερώτησης μπορεί να επικαλύπτονται με το
αίτημα διασάφησης. Στις περιπτώσεις αυτές οι μαθητές είναι πιθανόν να ανταποκρίνονται,
ακόμα και αν δεν έχουν αντιληφθεί τη διορθωτική λειτουργία της αναδιατύπωσης:

Παράδειγμα 14:
Μ1: Ήταν έκθεση που ήτανε άνθρωποι που κάνανε διαφορετικοί επαγγέλματικοι.
[πολλαπλά: γραμματικά & λεξιλογικά λάθη]
Δ2: Είχαν διάφορα επαγγέλματα ε; [αναδιατύπωση]
Μ1: Ναι. [χρειάζεται διόρθωση: αναγνώριση]
Επομένως, τα υψηλά ποσοστά ανταπόκρισης οφείλονται ενδεχομένως περισσότερο στην
επικοινωνιακή λειτουργία της συγκεκριμένης μορφής αναδιατύπωσης και λιγότερο στον
εντοπισμό της διορθωτικής της λειτουργίας (Sheen 2006, Han & Kim 2008). Από την
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άλλη, ο Ellis (1994) υποστηρίζει ότι οι ερωτηματικές αναδιατυπώσεις, σε αντίθεση με τις
καταφατικές, είναι πιθανότερο να ενεργοποιήσουν τη διεργασία της γνωστικής σύγκρισης.
Τέλος, όσον αφορά το χαρακτηριστικό της προσωδιακής έμφασης και της επανάληψης,
φαίνεται ότι, παρόλο που δεν εμφανίζονται συχνά στα δεδομένα, συνδέονται άμεσα με τη
διόρθωση των εκφωνημάτων από τους μαθητές. Τα αποτελέσματα αποτελούν ένδειξη ότι οι
μαθητές κατανόησαν τόσο τη διορθωτική λειτουργία, όσο και τον στόχο της
αναδιατύπωσης. Τα δύο αυτά χαρακτηριστικά ενδεχομένως καθιστούν την αναδιατύπωση
περισσότερο διακριτή (Loewen & Philp 2006).

6.

Συμπεράσματα

Η χρήση των αναδιατυπώσεων ως στρατηγικών διόρθωσης συνδέεται με το επίπεδο των
μαθητών και τον στόχο της διόρθωσης. Επίσης, η χρήση τους σχετίζεται άμεσα με τον
επικοινωνιακό στόχο του μαθήματος, καθώς: α) εξοικονομούν πολύτιμο διδακτικό χρόνο, β)
δεν απειλούν την αυτοπεποίθηση του μαθητή, γ) δεν διακόπτουν τη ροή της συζήτησης με
κίνδυνο να αποσυντονίσουν τους μαθητές.
Επιπλέον,

λαμβάνοντας

υπόψη

τα

αποτελέσματα,

είναι

εμφανές

ότι

η

αποτελεσματικότητα των αναδιατυπώσεων συνδέεται άμεσα με τη μορφή τους. Φαίνεται
ότι η απομόνωση, η μία αλλαγή, η ερώτηση και η προσωδιακή έμφαση καθιστούν τις
αναδιατυπώσεις περισσότερο διακριτές στους μαθητές σε σχέση με τα υπόλοιπα
χαρακτηριστικά που εμφανίστηκαν στα δεδομένα, καθώς ενεργοποίησαν τις γνωστικές
διεργασίες που ώθησαν τους μαθητές να εντοπίσουν τη διορθωτική τους λειτουργία και να
ανταποκριθούν στη διορθωτική παρέμβαση. Αντίθετα, τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά
φάνηκαν να καθιστούν ασαφή τη μορφή και τη λειτουργία της στρατηγικής, μετριάζοντας
έτσι την αποτελεσματικότητά της. Επομένως, οι αναδιατυπώσεις μπορεί να ενταχθούν
τόσο στην κατηγορία των ρητών (explicit) στρατηγικών διόρθωσης, όσο και στην
κατηγορία μη ρητών (implicit) στρατηγικών, ανάλογα με τα χαρακτηριστικά τους.

7.

Περιορισμοί

Η παρούσα έρευνα διαθέτει περιορισμούς. Πρώτον, τόσο ο αριθμός των συμμετεχόντων, όσο
και ο αριθμός των αναδιατυπώσεων που συνιστούν τη βάση δεδομένων είναι περιορισμένος.
Δεύτερον, το τμήμα στο οποίο έλαβε χώρα η έρευνα παρουσίασε ανομοιογένεια όσον αφορά
το επίπεδο των μαθητών, γεγονός που περιορίζει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων
σε σχέση με την αποτελεσματικότητα των αναδιατυπώσεων στο επίπεδο προχωρημένων
μαθητών. Τέλος, η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των αναδιατυπώσεων μέσω της
άμεσης ανταπόκρισης των μαθητών δεν μπορεί να οδηγήσει σε ασφαλή συμπεράσματα,
καθώς, όπως παρατηρήθηκε, δεν δίνεται πάντοτε η ευκαιρία στους μαθητές να
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ανταποκριθούν στην ανατροφοδότηση των διδασκόντων, ενώ οι μαθητές ενδέχεται να
επιλέγουν να μην ανταποκρίνονται θεωρώντας ότι η διαδικασία διόρθωσης έχει
ολοκληρωθεί. Μάλιστα, οι Mackey & Philp (1998) διαπίστωσαν στην έρευνά τους ότι οι
μαθητές επωφελήθηκαν από τη διόρθωση ακόμα και όταν δεν διόρθωσαν τα εκφωνήματά
τους. Άλλοι ερευνητές επίσης υποστήριξαν ότι η άμεση ανταπόκριση δεν μπορεί να
θεωρηθεί ένδειξη κατάκτησης (Ellis κ.ά. 2001, Morris & Tarrone 2003).
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H γλωσσική χρήση από μαθητές ΕΕΓ
και εκπαιδευτικούς Αʹ τάξης στα
κυπριακά δημοτικά σχολεία

Περίληψη
Στόχος της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει τον τρόπο με τον οποίο
χρησιμοποιείται η γλώσσαs,1 τόσο από εκπαιδευτικούς δημοτικής εκπαίδευσης,
όσο και από μαθητές που έχουν την ελληνική ως επιπρόσθετη γλώσσα (ΕΕΓ)
εντός και εκτός της σχολικής τάξης. Η γλωσσική χρήση των μαθητών ΕΕΓ και
των εκπαιδευτικών μελετήθηκε σε περιστάσεις που εξυπηρετούσε σκοπούς
επικοινωνίας ή/και σκοπούς κοινωνικοποίησής τους. Για τη συλλογή δεδομένων
χρησιμοποιήθηκαν ποιοτικές μέθοδοι σε δημόσια δημοτικά σχολεία της ελεύθερης
Κύπρου.2 Συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν παρακολουθήσεις μαθημάτων της
ελληνικής γλώσσας, συνεντεύξεις καθώς και παρακολουθήσεις στην αυλή του
σχολείου κατά τη διάρκεια διαλειμμάτων. Τα αποτελέσματα που προέκυψαν
δείχνουν μια ποικιλότροπη χρήση διαφόρων γλωσσικών ποικιλιών. Αυτή η
γλωσσική χρήση εάν αξιοποιηθεί κατάλληλα και συστηματικά στο αναλυτικό
πρόγραμμα, μπορεί να διευκολύνει την ομαλή ένταξη μαθητών ΕΕΓ στα
κυπριακά δημοτικά σχολεία.

1.

Εισαγωγικά

Τα Ελληνικά και τα Τούρκικα είναι οι επίσημες γλώσσες του νησιού από το 1960, όταν η
Κύπρος ανακηρύχθηκε ανεξάρτητο κράτος (Karyolemou 2002). Οι δύο αυτές γλωσσικές
ποικιλίες3 χρησιμοποιούνται από δύο διαφορετικές κοινότητες, την Ελληνοκυπριακή και
την Τουρκοκυπριακή. Σπάνιες είναι οι περιπτώσεις Ελληνοκυπρίων (περισσότερες οι
περιπτώσεις Τουρκοκυπρίων) που γνωρίζουν τη γλωσσική ποικιλία της «άλλης»
κοινότητας, λόγω διάφορων πολιτικών συγκρούσεων μεταξύ των δύο κοινοτήτων
1

Εννοώντας τη χρήση είτε της Κοινής Νεοελληνικής, Κυπριακής Ελληνικής, μητρικής γλώσσας μαθητών ΕΕΓ και
Αγγλικής.
2
3

Εννοώντας το διεθνώς αναγνωρισμένο κράτος της Κυπριακής Δημοκρατίας.

Η γλωσσική ποικιλία αναφέρεται σε ένα σύνολο «γλωσσικών στοιχείων» που μπορούμε να συνδέσουμε με ένα εξωτερικό
παράγοντα όπως η γεωγραφική περιοχή στην οποία παρατηρούνται ή η κοινωνική ομάδα στην οποία χρησιμοποιούνται
(Hudson 1996, as cited in Wardhaugh 2006). Επομένως ο όρος «γλωσσική ποικιλία» χρησιμοποιείται για να
περιγράψουμε κάτι πιο ευρύ από μια γλώσσα ή ακόμη και κάτι πιο συγκεκριμένο όπως μια διάλεκτος. Παρά τη δυσκολία
που υπάρχει στο να καθοριστούν αυτά τα «γλωσσικά στοιχεία» ο όρος «γλωσσική ποικιλία» δεν είναι τόσο ασαφής και
συνδεδεμένη με ιδεολογικό φορτίο όπως συνηθίζεται με τους όρους «γλώσσα» και «διάλεκτος». (Wardhaugh 2006)
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(Karyolemou 2001). Από το 1960, η κάθε κοινότητα εφάρμοσε ξεχωριστές εκπαιδευτικές
πολιτικές που λειτουργούσαν υπέρ της ενίσχυσης του εθνικού τους φρονήματος. Αυτές οι
εκπαιδευτικές πολιτικές άμβλυναν την απόσταση μεταξύ των δύο κοινοτήτων (Ioannidou
2012· Karyolemou 2001). Ως εκ τούτου για την κάθε κοινότητα η γραμμική συσχέτιση
γλώσσας-ταυτότητας υπήρξε έντονη και συνεχής.
Όσον αφορά ειδικά την ελληνοκυπριακή κοινότητα παρατηρείται και το φαινόμενο του
διδιαλεκτισμού.4 Το φαινόμενο του διδιαλεκτισμού (bidialectalism) αναφέρεται στην
ταυτόχρονη χρήση μιας ή περισσότερων γλωσσικών ποικιλιών μαζί με την επίσημη
ποικιλία σε μια γλωσσική κοινότητα (Yiakoumetti 2006). Αυτό είναι ένα φαινόμενο που
παρατηρείται σε πολλές χώρες στον κόσμο (McKenzie 2008· Mohanty 2006· Starr
2010). Στην περίπτωση της Κύπρου, η επίσημη γλώσσα είναι η Κοινή Νεοελληνική
(ΚΝ), και η ανεπίσημη γλώσσα η Κυπριακή Ελληνική (ΚΕ) μαζί με τα διάφορα τοπικά
ιδιώματα (Papapavlou 1998). Η κάθε ποικιλία χρησιμοποιείται σε διαφορετικούς τομείς,
προβάλλοντας έτσι την εκάστοτε λειτουργική της σχέση (Δελβεδούρη 2012). Η ΚΕ
χρησιμοποιείται κυρίως στην προφορική επικοινωνία και στις καθημερινές δραστηριότητες
των Ελληνοκυπρίων με φίλους και οικογένεια, ενώ η ΚΝ χρησιμοποιείται κυρίως στο
γραπτό λόγο και σε επίσημες περιπτώσεις επικοινωνίας (Papapavlou 2001).
Συγκεκριμένα, η εκπαιδευτική πολιτική που ακολουθείται στα δημόσια σχολεία όσον
αφορά τη σχέση της ΚΝ και της ΚΕ παραμένει ασαφής (Papapavlou & Pavlou 2005). Η
ΚΝ θεωρείται ως η επίσημη γλώσσα, ενώ η χρήση της ΚΕ περιορίζεται στην ανεπίσημη,
και συχνά κοινωνικά μεμπτή, χρήση της από εκπαιδευτικούς και μαθητές (Ioannidou &
Sophocleous 2010). Οι προσπάθειες εφαρμογής του κριτικού εγγραμματισμού, οι οποίες
εντατικοποιήθηκαν το 2010-2013, επιδίωξαν να κατοχυρώσουν τη χρήση της ΚΕ ως
μεταγλωσσικό εργαλείο. Ο κριτικός εγγραμματισμός προωθεί τη γλωσσική και
μεταγλωσσική ανάπτυξη των μαθητών μέσα από τη χρήση επικοινωνιακών στρατηγικών
στη μητρική τους γλώσσα, τις οποίες θα μπορούν μετά να μεταφέρουν και σε άλλες
γλωσσικές ποικιλίες (Τσιπλάκου 2007). Η εφαρμογή του κριτικού εγγραμματισμού όμως
έχει δεχτεί πολλαπλές κριτικές και κοινωνική αναταραχή, όπως είθισται να συμβαίνει με
την εφαρμογή καινούριας γλωσσικής πολιτικής (Daoust 1997). Οι κριτικές αυτές
υποστηρίζουν ότι οι συνήγοροι του κριτικού εγγραματισμού επιδιώκουν να καταστήσουν την
ΚΕ ως επίσημη γλώσσα του κράτους, αποδυναμώνοντας το ελληνικό φρόνημα που
χαρακτηρίζει την Ελληνοκυπριακή κοινότητα. Το αποτέλεσμα αυτής της κοινωνική
αναταραχής ήταν να παραμένει αόριστη η εκπαιδευτική πολιτική της χώρας.

4

Αυτό συμβαίνει και στην αντίστοιχη τουρκοκυπριακή κοινότητα αλλά δεν εμπίπτει στα ενδιαφέροντα της παρούσας
έρευνας.

106

H γλωσσική χρήση από μαθητές ΕΕΓ και εκπαιδευτικούς Αʹ τάξης

Πέραν του σύνθετου κοινωνιογλωσσολογικού προφίλ της Κύπρου, από τις αρχές της
δεκαετίας του ’90, σημειώθηκε έντονο μεταναστευτικό ρεύμα στο νησί, λόγω της αλλαγής
των μεταναστευτικών πολιτικών του 1991 (Trimikliniotis 2006). Επίσης, η άρση των
περιοριστικών μέτρων στα σύνορα μεταξύ των δύο κοινοτήτων το 2003, και η ένταξη της
χώρας στην Ευρωπαϊκή Ένωση το 2004 (Papamichael 2009) εντατικοποίησε την τάση
αυτή.
Η τελευταία απογραφή του πληθυσμού στην Κύπρο, που πραγματοποιήθηκε το 2012,
δείχνει ότι το σύνολο του πληθυσμού ανέρχεται σε 952,100 άτομα, εκ των οποίων το
71.8% είναι Ελληνοκύπριοι, 9.5% Τουρκοκύπριοι και 18.7% άλλες εθνικότητες
(Statistical Service Republic of Cyprus 2012). Σύμφωνα με τα στατιστικά στοιχεία του
Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού (ΥΠΠ) της Κύπρου (ΥΠΠ 2013), 6728 μαθητές
των κυπριακών δημοτικών σχολείων είναι μαθητές ΕΕΓ. Αυτός ο αριθμός αντιπροσωπεύει
το 15.76% του συνολικού μαθησιακού πληθυσμού (ΥΠΠ 2016). Το ΥΠΠ έχει επιχειρήσει
να θέσει σε εφαρμογή μέτρα για να προσφέρει ίσες εκπαιδευτικές ευκαιρίες στο
πολυγλωσσικό μαθησιακό πληθυσμό (Hajisoteriou & Angelides 2013· ΥΠΠ 2016·
Spinthourakis et al. 2009). Τα περισσότερα όμως μέτρα είναι ακατάλληλα, γιατί
ανταποκρίνονται στις ανάγκες σχολείων είτε της Ελλάδας είτε κυπριακών δευτεροβάθμιων
(Skourtou 1995). Επομένως δεν λαμβάνουν υπόψη το νεαρό της ηλικίας των μαθητών
και το διδιαλεκτισμό της χώρας, εφόσον στην Ελλάδα η μοναδική γλωσσική ποικιλία που
χρησιμοποιείται τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο είναι η ΚΕ (Skourtou
1995· Tsiplakou & Georgi 2008· Zembylas 2010).
Σε αυτή την εποχή, που χαρακτηρίζεται από ραγδαίες εξελίξεις σε όλους τους τομείς
και την επιτακτική ανάγκη για αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα, η έρευνα αυτή αποκτά
ιδιαίτερη σημασία, εφόσον εξερεύνησε τον τρόπο χρήσης της γλώσσας από μαθητές ΕΕΓ
και από εκπαιδευτικούς για σκοπούς επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης, εντός και εκτός
της αίθουσας διδασκαλίας. Η διερεύνηση αυτής της γλωσσικής χρήσης εξετάστηκε ως
προς τον τρόπο με τον οποίο επιδιώκουν εκπαιδευτικοί και μαθητές ΕΕΓ, να ανταπεξέλθουν
στα κυπριακά δημοτικά σχολεία που γίνονται όλο και πιο πολυγλωσσικά όσον αφορά το
μαθητικό πληθυσμό.
Ως θεωρητικό υπόβαθρο χρησιμοποιήθηκε η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία η οποία
αναπτύχθηκε κυρίως από το Vygotsky (Vygotsky 1962, 1978· Wertsch 1985). Με
βάση αυτή τη θεωρία, οποιαδήποτε μελέτη της γλώσσας οφείλει να εξετάσει την
αμφίδρομη σχέση των υποκειμένων (σε αυτή τη περίπτωση των εκπαιδευτικών και των
μαθητών ΕΕΓ), των εργαλείων που χρησιμοποιούν (λεκτική και μη λεκτική χρήση της
ΚΕ, της ΚΝ, της αγγλικής και της μητρικής γλώσσας των μαθητών ΕΕΓ) και τέλος του

αντικειμένου, του σκοπού χρήσης των εργαλείων από τα υποκείμενα (επικοινωνία ή
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κοινωνικοποίηση) (Vygotsky 1978). Αυτή η ερευνητική προσέγγιση συμπεριλαμβάνει τη
συνεξέταση του κοινωνικού, πολιτικού και πολιτιστικού συγκειμένου, όπου δρουν οι
προαναφερόμενοι παράγοντες (Vygotsky 1978).
Πέρα από το θεωρητικό υπόβαθρο, χρησιμοποιήθηκαν δύο κύριες ερευνητικές και
παιδαγωγικές προσεγγίσεις για την εξέταση της γλωσσικής χρήσης. Συμπεριλήφθηκε η
επικοινωνιακή προσέγγιση (Firth & Wagner 1997· Liddicoat 1997) και η προσέγγιση
της κοινωνικοποίησης της γλώσσας (Ochs & Schieffelin 1995· Schieffelin & Ochs
1986). Η αρχική προσέγγιση εξετάζει τον τρόπο με τον οποίο οι συμμετέχοντες
χρησιμοποιούν

οποιαδήποτε

μέσα

έχουν

στη

διάθεσή τους για

να

επιτύχουν

αλληλοκατανόηση (Firth & Wagner 1997). Τελικός στόχος αυτής της επικοινωνίας
είναι η πραγμάτωση εκπαιδευτικών στόχων (Liddicoat 1997). Η δεύτερη προσέγγιση
επικεντρώνεται στον τρόπο με τον οποίο η γλώσσα χρησιμοποιείται για την
κοινωνικοποίηση των συμμετεχόντων και στον τρόπο με τον οποίο η διαδικασία της
κοινωνικοποίησης επηρεάζει τη γλωσσική χρήση (Schieffelin & Ochs 1986). Απώτερος
στόχος αυτής της προσέγγισης είναι οι αρχάριοι συμμετέχοντες να γίνουν ισότιμα μέλη
της κοινότητας-στόχου (Duff 2002, 2003). Η χρησιμοποίηση των δύο αυτών
προσεγγίσεων επέτρεψαν την πολύπλευρη εξέταση της γλωσσικής χρήσης των μαθητών
ΕΕΓ και εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, οι δύο αυτές προσεγγίσεις επέτρεψαν να εξεταστεί
εάν η γλωσσική χρήση (των προαναφερθέντων γλωσσικών ποικιλιών) από τους μαθητές
ΕΕΓ και τους εκπαιδευτικούς αποσκοπούσε σε επικοινωνία ή σε κοινωνικοποίηση, εντός και
εκτός της τάξης. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι δύο αυτές ερευνητικές και παιδαγωγικές
προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται σε απομόνωση η μία από την άλλη. Επομένως οι πλείστες
έρευνες είθισται να ερευνούν τη γλωσσική χρήση είτε για σκοπούς επικοινωνίας, είτε για
σκοπούς κοινωνικοποίησης, χωρίς να εξετάζουν πιθανό συνδυασμό αυτών των σκοπών. Με
βάση το πιο πάνω θεωρητικό πλαίσιο, η παρούσα εργασία έθεσε τα εξής ερευνητικά
ερωτήματα:
α)

Πώς καταφέρνουν οι 7χρονοι μαθητές ΕΕΓ να ανταπεξέλθουν στην ελληνοκυπριακή
τάξη και αυλή του σχολείου:
➢

Πώς λαμβάνουν μέρος σε δραστηριότητες τόσο στην τάξη όσο και στην αυλή
του σχολείου;

β)

➢

Πώς επικοινωνούν;

➢

Πώς χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα (ΚΕ και ΚΝ);

Ποιος είναι ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ελληνοκυπριακή τάξη:
➢

Ποιοι παράγοντες πιστεύουν ότι διευκολύνουν ή δυσχεραίνουν τη συμμετοχή
των μαθητών ΕΕΓ σε δραστηριότητες της τάξης;

➢
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➢

Πώς χρησιμοποιούν την ελληνική γλώσσα (ΚΕ και ΚΝ);

Μέσα από αυτά τα ερευνητικά ερωτήματα, μπορούν να εντοπιστούν τρεις βασικοί τομείς
καινοτομίας: α) η συμπερίληψη της αίθουσας διδασκαλίας αλλά και της αυλής5 του
σχολείου, ως χώροι συλλογής δεδομένων, β) η συνεξέταση της γλωσσικής χρήσης τόσο
των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών ΕΕΓ6 και γ) η ταυτόχρονη εξέταση τόσο της
επίσημης όσο και της ανεπίσημης ποικιλίας που χρησιμοποιείται στην κοινότητα.

Μεθοδολογία

2.

Φιλοσοφία

2.1.

Εφαρμόστηκε μια περιγραφική, πολλαπλή μελέτη περίπτωσης (Robson 2011).
Θεωρείται μια μελέτη πολλαπλής περίπτωσης γιατί εξετάστηκε η συγκεκριμένη
γλωσσική χρήση κάθε συμμετέχοντα (των εκπαιδευτικών και των μαθητριών/τών ΕΕΓ)
για σκοπούς επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Επίσης, θεωρείται περιγραφική μιας και
επιχειρείται μια προσπάθεια περιγραφής της γλωσσικής χρήσης του κάθε εκπαιδευτικού
και της/του κάθε μαθήτριας/τή ΕΕΓ που συμπεριλήφθηκε στην έρευνα.

Συμμετέχουσες/οντες

2.2.
Για

τις

ανάγκες

της

παρούσας

έρευνας,

πραγματοποιήθηκε

μια

στοχευμένη

δειγματοληψία. Συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν 3 ελληνοκύπριες εκπαιδευτικοί, εκ των
οποίων καμία δεν είχε λάβει οποιαδήποτε μετεκπαίδευση σε θέματα πολυγλωσσίας, και 10
μαθητές ΕΕΓ, των οποίων η μητρική τους γλώσσα ήταν άλλη εκτός της ελληνικής. Οι
χώρες καταγωγής των μαθητών ήταν: Ρωσία, Ρουμανία, Βουλγαρία, Συρία, Ιράκ, Τουρκία
και Φιλιππίνες.
Επιλέγηκαν μαθητές Α’ τάξης, έτσι ώστε να εξεταστεί η γλωσσική χρήση από
μαθητές ΕΕΓ που έρχονταν για πρώτη φορά σε επαφή με το εκπαιδευτικό σύστημα της
Κύπρου. Τέλος, επιλέγηκαν εκπαιδευτικοί Α’ τάξης, για να εξεταστεί η γλωσσική χρήση
εκπαιδευτικών με αρχάριους μαθητές ΕΕΓ.

5

H αυλή του σχολείου, ως χώρος συλλογής δεδομένων, δεν αξιοποιείται συχνά από εκπαιδευτικές ή γλωσσολογικές
έρευνες, ενώ εάν συμπεριληφθεί σπάνια είναι σε συνδυασμό με τις αίθουσες διδασκαλίας (Ervin-Tripp 1986· Fillmore
1976· García Sánchez 2006).
6

Παρόμοιες μελέτες συνήθως χρησιμοποιούν μόνο εκπαιδευτικούς ή φοιτητές τριτοβάθμιων σχολών (Gkaintartzi &
Tsokalidou 2011).
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2.3.

Μέθοδοι συλλογής δεδομένων

Κατά τη διάρκεια της έρευνας, χρησιμοποιήθηκε μία πληθώρα μεθόδων συλλογής
δεδομένων. Αρχικά, πραγματοποιήθηκαν παρακολουθήσεις 400 λεπτών σε μαθήματα
ελληνικών. Συγκεκριμένα 10 παρακολουθήσεις 40λεπτων μαθημάτων βιντεογραφήθηκαν
και

ηχογραφήθηκαν

σε

κάθε

τάξη.

Επιπρόσθετα,

κάθε

μαθήτρια/τής

ΕΕΓ

παρακολουθήθηκε και ηχογραφήθηκε από μία μέχρι πέντε φορές (ανάλογα με την προθυμία
της/του εκάστοτε μαθήτριας/τή) κατά τη διάρκεια του διαλείμματος στην αυλή του
σχολείου (20’ κάθε παρακολούθηση). Μετά την ολοκλήρωση αυτών των παρακολουθήσεων,
υπήρξε μια σειρά συνεντεύξεων-συζητήσεων με τις/τους νεαρές/ούς συμμετέχουσες/ντες
της κάθε τάξης, χρησιμοποιώντας “persona dolls”7 (εικόνα 1).

Εικόνα 1: Οι persona dolls που χρησιμοποιήθηκαν

Έπειτα ζητήθηκε από τις/τους μαθήτριες/τές ΕΕΓ να ζωγραφίσουν τον εαυτό τους
μέσα στην τάξη και έξω στην αυλή του σχολείου, και στη συνέχεια κλήθηκαν να
σχολιάσουν όσα είχαν ζωγραφίσει. Μετά από τις ζωγραφιές, ακολούθησαν οι ομαδικές
συνεντεύξεις με τις/τους μαθήτριες/τές ΕΕΓ χρησιμοποιώντας εποπτικά μέσα όπως
φαίνεται στο παράδειγμα πιο κάτω (Εικόνα 2).

7

Οι persona dolls χρησιμοποιούνται για ερευνητικούς αλλά και για εκπαιδευτικούς σκοπούς (Feen-Calligan et al.
2009· Sherman & Thompson 1994). Χρησιμοποιούνται κυρίως για την εξερεύνηση των συναισθημάτων παιδιών που
παραγκωνίζονται από συνομήλικούς τους (Brown 2001).
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Νιώθω πολύ στεναχωρημένη/ος όταν…

Νιώθω λυπημένη/ος όταν…

Δεν με ενδιαφέρει όταν/ Δεν ξέρω…

Νιώθω χαρούμενη/ος όταν…

Νιώθω πανευτυχής όταν…

Εικόνα 2: Επεξήγηση βοηθητικών εποπτικών μέσων

Πέραν των συνεντεύξεων με τις/τους μαθήτριες/τές ΕΕΓ, πραγματοποιήθηκαν και
ημιδομημένες συνεντεύξεις με τις εκπαιδευτικούς, κατά τη διάρκεια των οποίων
χρησιμοποιήθηκαν ως ερεθίσματα για συζήτηση διάφορα στοιχεία της πρακτικής τους,8
όπως αυτά είχαν εντοπιστεί από την παρακολούθηση των μαθημάτων. Όλες οι
συνεντεύξεις ηχογραφήθηκαν.

2.4.

Ανάλυση δεδομένων

Η διαδικασία της ανάλυσης διενεργήθηκε σε τρεις φάσεις: α) τη μεταγραφή, β) την
κωδικοποίηση και γ) τη μικροανάλυση. Το πρώτο στάδιο συμπεριέλαβε τη μεταγραφή
όλων των δεδομένων που συλλέχθηκαν από α) τις ηχογραφήσεις στην αυλή του σχολείου,
β) τις συζητήσεις και συνεντεύξεις με τις/τους μαθήτριες/τές ΕΕΓ και γ) τις συνεντεύξεις
με τις εκπαιδευτικούς. Για τις βιντεογραφήσεις και ηχογραφήσεις στις αίθουσες

8

Τέτοια στοιχεία πρακτικής θεωρήθηκαν: η χρήση της μητρικής γλώσσας των μαθητών ΕΕΓ από τους εκπαιδευτικούς, η
χρήση χειρονομιών για να συνοδεύσουν τη γλωσσική χρήση των εκπαιδευτικών όταν απευθύνονταν στους μαθητές ΕΕΓ, κ.ά.
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διδασκαλίας χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος εστίασης των «κρισίμων γεγονότων» 9 (Cohen et
al. 2007). Στο δεύτερο στάδιο (κωδικοποίηση), χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό πακέτο
επεξεργασίας ποιοτικών δεδομένων, Nvivo. Μεταφέρθηκαν όλα τα αρχεία μεταγραφών στο
λογισμικό και με τη βοήθεια του Nvivo κωδικοποιήθηκαν και ομαδοποιήθηκαν λέξεις ή
φράσεις σε γενικούς θεματικούς άξονες (π.χ. χρήση επανάληψης και παράφρασης). Στη
συνέχεια, αυτοί οι θεματικοί άξονες κατηγοριοποιήθηκαν σε μεγαλύτερες κατηγορίεςθέματα (π.χ. Χρήση μεθόδων επικοινωνίας από τους εκπαιδευτικούς προς τους μαθητές)
(Miles & Huberman 1994). Στο τρίτο στάδιο της ανάλυσης πραγματοποιήθηκε μια
αντιστοίχιση των κατηγοριών με τα ερευνητικά ερωτήματα (π.χ. Η γλωσσική χρήση των
εκπαιδευτικών για σκοπούς επικοινωνίας εντός τάξης – Ερευνητικό ερώτημα 2). Τέλος,
στο τέταρτο και τελευταίο στάδιο, πραγματοποιήθηκε παραγωγή εκτενών κειμένων με
βάση τη μικροανάλυση των περιεχομένων της κάθε κατηγορίας. Πραγματοποιήθηκε μια
προσπάθεια συσχέτισης συμπεριφορών με γενικότερους κοινωνικούς παράγοντες (Siegel
2003), όπως οι σχέσεις μαθητριών/τών ΕΕΓ με τον εαυτό τους και με άλλους και πώς
αυτές

οι

σχέσεις

επηρεάζονταν/καθορίζονταν

με

τις

γενικότερες

στάσεις

των

Ελληνοκυπρίων προς τους «αλλοδαπούς».

Αποτελέσματα

3.

Η ανάλυση που ακολουθεί είναι δομημένη σε δύο άξονες: τη γλωσσική χρήση των μαθητών
ΕΕΓ και τη γλωσσική χρήση των εκπαιδευτικών. Οι άξονες αυτοί είναι βασισμένοι στα
ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν στην αρχή.

3.1.

Γλωσσική χρήση μαθητών ΕΕΓ

Στην πρώτη αυτή υποενότητα, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα από την ανάλυση της
γλωσσικής χρήσης των μαθητριών/τών ΕΕΓ. Τα ευρήματα επικεντρώνονται στη χρήση
της γλώσσας για κοινωνικοποίηση αλλά και για επικοινωνία και εκμάθηση. Ιδιαίτερη
προσοχή δίνεται στο πώς χρησιμοποιήθηκε η κάθε γλωσσική ποικιλία από τις/τους
μαθήτριες/τές ΕΕΓ.
Με βάση τα δεδομένα από τις συνεντεύξεις, τις παρατηρήσεις και τις παρακολουθήσεις
διαφάνηκε ότι οι μαθήτριες/τές ΕΕΓ λάμβαναν ευκολότερα μέρος σε δραστηριότητες της
τάξης, οι οποίες είχαν εμπεδωθεί με το πέρασμα του χρόνου ως ρουτίνες, όπως λ.χ. η
προσευχή, η μεγαλόφωνη ανάγνωση ή το σήκωμα του χεριού για να πάρουν το λόγο.
Συγκεκριμένα στη δραστηριότητα της προσευχής υπήρχαν μαθητές ΕΕΓ που μιμούνταν
τους συμμαθητές τους (τόσο σε λεκτικό όσο και σε επίπεδο κινησιολογίας) έτσι ώστε να
9

Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή, μεταγράφονται μόνο τα γεγονότα που συμπεριλαμβάνουν τις συμπεριφορές των
συμμετεχόντων που ενημερώνουν τα ερευνητικά ερωτήματα, κι όχι ολόκληρη η παρακολούθηση.

112

H γλωσσική χρήση από μαθητές ΕΕΓ και εκπαιδευτικούς Αʹ τάξης

συμμετέχουν πλήρως στην προσευχή. Οι μαθήτριες/τές ΕΕΓ που δεν ασπάζονταν τις ίδιες
θρησκευτικές πεποιθήσεις, συμμετείχαν με το να στέκονται όρθιοι ως ένδειξη σεβασμού.
Η επικοινωνία μεταξύ των συμμαθητών γινόταν στη μητρική τους γλώσσα (εάν
μοιράζονταν την ίδια) ή στην ΚΕ. Παρόλα αυτά παρατηρήθηκαν κάποια μεμονωμένα
γεγονότα κατά τα οποία οι συμμετέχοντες φαίνονταν να είναι μπερδεμένοι όσον αφορά την
ταυτότητα και την καταγωγή τους.

Απόσπασμα 1 (Τάξη Κ, Γλωσσικό μάθημα 2/5):
Εκπαιδευτικός Κ: Εσύ πού γεννήθηκες;
Κλάρα: Στη Ρουμανία.
Εκπαιδευτικός Κ: Στη Ρουμανία. Εσύ στην Κύπρο <Δείχνοντας τον Κωνσταντίνο>
Εσύ;
Καπίρ: Στην Κύπρο.
Εκπαιδευτικός Κ: Γεννήθηκες στην Κύπρο;
Καπίρ: <Γνέφει καταφατικά>
Εκπαιδευτικός Κ: Ήσουν μικρό παιδάκι στην Κύπρο; <Συνοδεύοντας το λόγο με
χειρονομίες δείχνοντας την απορία της>
Καπίρ: Ναι.
Εκπαιδευτικός Κ: Α: Ρε, εν ήρτες πέρσι;
Καπίρ: Α::;
Εκπαιδευτικός Κ: Εν ήσουν στο Ιράν;
Καπίρ: Όι! Είμαι που την Κύπρο! <Φαινόταν να νιώθει άβολα, ειδικά από τις
κινήσεις των χεριών του>
Εκπαιδευτικός Κ: Ναι, είσαι στην Κύπρο αγάπη μου αλλά όταν ήσουν μικρό μωράκι,
πού ήσουν; <Χρησιμοποιώντας τα χέρια της για να δείξει το μικρό μωράκι>
Καπίρ: Δαμαί <Κάνοντας χειρονομίες για να δείξει το εδώ>
Εκπαιδευτικός Κ: Δαμαί;
Καπίρ: <Γνέφει καταφατικά>
Εκπαιδευτικός Κ: Τζιαι η αρφή σου;
Καπίρ: <Γνέφει καταφατικά>
Το πιο πάνω απόσπασμα, αποτελούσε κομμάτι γλωσσικού μαθήματος, όπου οι μαθητές
καλούνταν να φτιάξουν τη δική τους προσωπική ταυτότητα. Όταν οι μαθητές ζητήθηκαν
να συμπληρώσουν το προσωπικό τους δελτίο ταυτότητας, ο Καπίρ δεν γνώριζε τη σημασία
της φράσης «τόπος γέννησης». Η εκπαιδευτικός στην προσπάθειά της να διευκολύνει την
κατανόηση του Καπίρ πραγματοποίησε μια σειρά από βοηθητικές ερωτήσεις. Ο Καπίρ
επιχείρησε να απαντήσει τις ερωτήσεις της εκπαιδευτικού με έκδηλη την αμηχανία και
την αβεβαιότητά του. Το πιο πάνω απόσπασμα αποτελεί πιθανή ένδειξη της άμεσης ή
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έμμεσης πίεσης που είχε δεχτεί ο Καπίρ από τα άτομα που συναναστρεφόταν, με
αποτέλεσμα να μην νιώθει άνετα να παραδεχθεί την καταγωγή του.
Οι νεαρές/οί συμμετέχουσες/οντες όταν επιχειρούσαν να επικοινωνήσουν, κυρίως με τις
εκπαιδευτικούς, χρησιμοποιούσαν μεμονωμένες λέξεις ή ημιτελείς προτάσεις.

Απόσπασμα 2 (Τάξη Ε, Γλωσσικό μάθημα 5/5):
Εκπαιδευτικός Ε: Όνομα, επίθετο. <Η εκπαιδευτικός Ε έδωσε οδηγίες για τη
συμπλήρωση της ετικέτας. > Όποιος τελειώνει πρέπει να έρτει να πιάσει τη
γλάστρα του.
Ευγένιος: Όνομα;
Εκπαιδευτικός Ε: Όνομα και επίθετο, Ευγενί μου.
Έλλη: Κυρία, ετέλειωσα.
Εκπαιδευτικός Ε: Έλα αγάπη μου, να βάλουμε τη γόμα δαμαί, να ζεσταθεί.
Ευγένιος: Ευγένιος …; <Μη κατανοητό>
Ευγένιος …; <Μη κατανοητό, αλλά πιθανόν να έλεγε το επίθετό του>
Εκπαιδευτικός Ε: Ναι, ναι.
Ευγένιος: Α2;
Εκπαιδευτικός Ε: Όχι, όχι, εν θέλουμε την τάξη. <Ο Ευγένιος συνέχισε να γράφει.>
Κατά τη διάρκεια αυτής της παρακολούθησης, οι μαθήτριες/τές της τάξης Ε κλήθηκαν να
συμπληρώσουν μια ετικέτα με τα προσωπικά τους στοιχεία. Η εν λόγω ετικέτα θα
τοποθετείτο σε μια γλάστρα, την οποία θα έδιναν όλοι οι μαθητές στη μαμά τους για τη
μέρα της μητέρας. Σε αυτό το απόσπασμα, παρουσιάζεται μια πολύ συνηθισμένη γλωσσική
χρήση από τις/τους μαθήτριες/τές ΕΕΓ. Ο Ευγένιος, κατάφερε να εκφράσει την απορία
του για το τι συμπληρώνει και πού, χρησιμοποιώντας απλές και μεμονωμένες λέξεις που
γνώριζε. Η εκπαιδευτικός Ε κατάφερε να επιβεβαιώσει ποια στοιχεία χρειάζονταν με
ελλειπτικές προτάσεις.
Τέλος, η χρήση των διάφορων ποικιλιών αναδείχθηκε ως ένα εξίσου ενδιαφέρον
στοιχείο στην έρευνα. Η χρήση της ΚΕ, από τις/τους μαθήτριες/τές ΕΕΓ, διαπιστώθηκε
να είναι συχνότερη από τη χρήση της ΚΝ. Συγκεκριμένα, η ΚΕ χρησιμοποιείτο από
τις/τους μαθήτριες/τές ΕΕΓ (είτε προς τις εκπαιδευτικούς είτε προς τους συμμαθητές
τους) κυρίως σε διευκρινιστικές, διαδικαστικές ερωτήσεις και για να ζητήσουν βοήθεια.
Αντίθετα, η χρήση της ΚΝ περιοριζόταν μόνο σε περιπτώσεις που οι μαθήτριες/τές ΕΕΓ
διάβαζαν αποσπάσματα από γραπτό κείμενο.
Στην αυλή του σχολείου, οι σχέσεις μεταξύ των μαθητριών/τών ΕΕΓ και των
υπόλοιπων

παιδιών

αποδείχτηκαν

καθοριστικές

για

τον

τρόπο

με

τον

οποίο

χρησιμοποιούσαν τις διάφορες γλωσσικές ποικιλίες και για τον τρόπο με τον οποίο
κοινωνικοποιούνταν. Υπήρχαν συμμετέχουσες/οντες που παρέμεναν με τα αδέλφια τους
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καθ’ όλη τη διάρκεια των διαλειμμάτων. Υπήρχαν συμμετέχουσες/οντες οι οποίοι
κοινωνικοποιούνταν με Ελληνοκύπριους, είτε παίρνοντας οι ίδιοι την πρωτοβουλία, είτε όχι.
Οι δραστηριότητες στις οποίες συμμετείχαν ήταν κυρίως παιχνίδια τα οποία έπαιζαν
συχνά, όπως ποδόσφαιρο για τα αγόρια ή τρέξιμο για τα κορίτσια. Ενδιαφέρον προκάλεσαν
και οι στρατηγικές, τις οποίες υιοθετούσαν οι συμμετέχοθσες/οντες για να γίνονται
αποδεκτοί. Για παράδειγμα πολλοί από τις/τους μαθήτριες/τές ΕΕΓ υποστήριζαν
κυπριακές ποδοσφαιρικές ομάδες και δεν έχαναν ευκαιρία να το εκφράσουν στους
υπόλοιπους.
Ο τρόπος με τον οποίο διαχειρίζονταν οποιαδήποτε επικοινωνιακά προβλήματα στην
αυλή του σχολείου, στόχευε περισσότερο στην αύξηση της κοινωνικοποίησής τους κι όχι
στη μάθηση της γλώσσας-στόχου, όπως ήταν αναμενόμενο. Οι κύριες επικοινωνιακές
κινήσεις που εντοπίστηκαν στην αυλή ήταν: η χρήση της επανάληψης, η αναδιατύπωση, η
μετάφραση από έναν φίλο και τέλος η χρήση μεμονωμένων λέξεων και ελλειπτικών
προτάσεων.

Απόσπασμα 3: (Παρακολούθηση Κατρίνας στην αυλή, 3/5):
Μαθητής: Πάμε να παίξουμε!
Κύριλ: <Μιλά Ρωσικά στην Κατρίνα και μετά γυρίζει και μιλά σε ένα άλλο
μαθητή.> Έσχιεις ένα, εσύ έσχιεις ένα, εσύ έσχιεις ένα, τούτος έσχιει ένα.
Μαθητής: Ένα; Εν να πάμε;
Κύριλ: Ναι!
Κριστίνα: Κοίτα τι παίζουν! Πάμε πάνω, να κάμουμε,
Κατρίνα: Ποιος το έσχιει τούτο;
Κριστίνα: Εγώ και εμείς πάμε.
Σε αυτό το σύντομο απόσπασμα ο Κύριλ, ο οποίος ήταν από τους πιο στενούς φίλους της
Κατρίνας, να της μιλά στα ρωσικά. Προέκυψε μια προσπάθεια επεξήγησης ενός καινούριου
παιχνιδιού. Η Κατρίνα, φάνηκε να μην κατανοεί και τότε ο Κύριλ χρησιμοποίησε την κοινή
τους γλώσσα για επεξηγήσεις. Αξίζει να σημειωθεί ότι ο Κύριλ αναλάμβανε συχνά τον
ρόλο του μεταφραστή μιας και είχε καλύτερη γνώση της Ελληνικής.
Τέλος, η χρήση των δύο ποικιλιών, υπήρξε εξίσου ενημερωτική για το σκοπό της
έρευνας εφόσον ηχογραφήθηκαν μαθητές ΕΕΓ να χρησιμοποιούν την ΚΕ μιμούμενοι τους
φίλους, κυρίως σε λέξεις ή φράσεις άρρηκτα συνδεδεμένες με συγκεκριμένα παιχνίδια. Η
χρήση της ΚΕ χρησιμοποιήθηκε επίσης για να εκφράσουν έντονα συναισθήματα όπως
θυμό ή ενθουσιασμό (βλέπε απόσπασμα 4). Η ΚΝ ήταν σχεδόν απούσα κατά τη διάρκεια
του διαλείμματος, εκτός από μεμονωμένες περιπτώσεις μαθητών ΕΕΓ, των οποίων οι
γονείς λάμβαναν ταχύρρυθμα μαθήματα ελληνικών, γεγονός που πιθανόν να αποτέλεσε το
λόγο χρήσης της ΚΝ στο σπίτι.
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Απόσπασμα 4: (Παρακολούθηση Εμμανουήλ στην αυλή 2/3):
Εμμανουήλ: <Έκανε ήχους σαν πυροβολισμούς και μιλούσε στη μητρική του
γλώσσα με έναν άλλον μαθητή> Αααουυυ, Κυρία, θέλω μια πίττα.
Καντίνα: Λουκανικόπιτα;
Εμμανουήλ: Ναι.
Καντίνα: Μικρή; «Ο Εμμανουήλ γνέφει καταφατικά>. Θέλεις κάτι άλλο;
Εμμανουήλ: Χμμμ….Θέλω παγωτό, έσχιει; <με ενθουσιασμό>
Καντίνα: Παγωτό, το άλλο διάλλειμα! Έλα με τούτο για να πιάσεις παγωτό.
<δείχνοντας ένα συγκεκριμένο νόμισμα>
Εμμανουήλ: Οκ.
Αξίζει να σημειωθεί ότι στην αυλή του σχολείου εντοπίστηκε εναλλαγή κωδικών μεταξύ
της επίσημης και ανεπίσημης ποικιλίας από τις/τους συμμετέχουσες/οντες, γεγονός που
δεν είχε εντοπιστεί στην τάξη. Πιθανόν η απουσία της εναλλαγής αυτής στην τάξη να
προέκυψε

λόγω

της

περιορισμένης

λεκτικής

συμπεριφοράς

των

νεαρών

συμμετεχουσών/όντων στη τάξη σε σχέση με την αυλή του σχολείου. Αξίζει να σημειωθεί
ότι η προτίμησή τους και η άνεση που ένιωθαν στο χώρο της αυλής ήταν εμφανής και από
τις λεπτομερείς ζωγραφιές των παιδιών (βλ. Εικόνες 3 και 4).

Εικόνα 3: Η Κύλα στην τάξη

Εικόνα 4: Η Κύλα στην αυλή
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Από τις δύο αυτές ζωγραφιές, είναι ολοφάνερη η προτίμηση της Κύλας προς την αυλή
του σχολείου. Χρησιμοποίησε περισσότερες λεπτομέρειες, κάλυψε μεγαλύτερο χώρο και
γενικότερα κατέβαλε μεγαλύτερη προσπάθεια απεικόνισης της ζωγραφιάς της αυλής.
Αυτή η προτίμηση της Κύλα, πιθανό να πρόκυπτε λόγω της ελευθερίας που αποκτούσε
στην αυλή μακριά από τη στερεοτυπική χρήση της ακαδημαϊκής γλώσσας της τάξης, που
προφανώς δεν είχε ακόμη μάθει.

3.2.

Γλωσσική χρήση των εκπαιδευτικών

Όσον αφορά το δεύτερο ερευνητικό ερώτημα, δηλαδή τη γλωσσική χρήση των
εκπαιδευτικών για σκοπούς επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης με τους μαθητές ΕΕΓ, τα
αποτελέσματα ήταν ποικίλα. Αρχικά, παρατηρήθηκαν και οι τρεις εκπαιδευτικοί να
χρησιμοποιούν τη ΝΕ αλλά κυρίως την ΚΕ με τις/τους μαθήτριες/τές ΕΕΓ για να τους
κάνουν να νιώσουν άνετα στο χώρο της τάξης. Πέραν από τις γενικές προσπάθειες
κοινωνικοποίησης, οι εκπαιδευτικοί εκμεταλλεύονταν κατάλληλες ευκαιρίες για να
προωθήσουν την πολυγλωσσία και την πολυπολιτισμικότητα που χαρακτήριζε τις τάξεις
τους σε μια προσπάθεια καλλιέργειας της αποδοχής. Οι προσπάθειες αυτές διαφαίνονται
στο απόσπασμα 5 που ακολουθεί.

Απόσπασμα 5 (Τάξη Ε, Γλωσσικό μάθημα 1/5):
Κα Έλενα: Εσύ Ευγένιε μου; Πού έννα ήθελες να πας με το πλοίο σου; Στη
Ρουμανία;
Ευγένιος: <Γνέφει καταφατικά>
Κα Έλενα: Στη Ρουμανία <Χαμογελάει> Γιατί; <Χρησιμοποιούσε τα χέρια της για
να δείξει την απορία> (.) Έχεις φίλους στη Ρουμανία; <Δείχνοντας το κενό>
Ευγένιος: E: Ένα. <Και έδειξε ένα με το δάκτυλο του>
Κα Έλενα: Ένα φίλο; <Επίσης έδειξε ένα με το δάκτυλο της> Πώς τον λένε?
<Χρησιμοποιούσε τα χέρια της για να δείξει την απορία>
Ευγένιος: Μάριο.
Πέραν των προσπαθειών, οι εκπαιδευτικοί προσπαθούσαν επίσης να διευκολύνουν τη
συμμετοχή των μαθητριών/τών ΕΕΓ σε διδακτικές δραστηριότητες εμψυχώνοντας τους,
παρακινώντας τους και επιβραβεύοντας τις προσπάθειές τους. Μόνο η κα Τίνα,
παρατηρήθηκε να δυσχεραίνει τη συμμετοχή ορισμένων μαθητριών/τών ΕΕΓ την ώρα του
γλωσσικού μαθήματος, μιας και τους τοποθετούσε σε θρανία στο πλάι του κεντρικού
πυρήνα, όπου τους ζητούσε να ζωγραφίσουν. Αυτή η συμπεριφορά παρατηρήθηκε λόγω των
χαμηλών προσδοκιών προς τα παιδιά Ρομά, όπως ανέφερε η ίδια στη συνέντευξή της.

117

Νάνσια Κυριάκου

Η επικοινωνία μεταξύ εκπαιδευτικών και μαθητριών/τών ΕΕΓ ήταν συνήθως επιτυχής
λόγω της χρήσης εποπτικού υλικού, επανάληψης, χρήσης διευκρινιστικών ερωτήσεων,
χρήση παντομίμας, αλλαγής στο ύφος και στον ρυθμό της ομιλίας των εκπαιδευτικών.
Κάποιες από τις χρήσεις της ΚΕ παρουσιάστηκαν σε περιπτώσεις που οι εκπαιδευτικοί
επιθυμούσαν να αστειευτούν, να επιβάλουν την τάξη, να ενθαρρύνουν, να παραχωρήσουν
διευκρινιστικά σχόλια και να επεξηγήσουν λεξιλόγιο χρησιμοποιώντας παραδείγματα από
την καθημερινότητα. Η χρήση της ΚΝ ήταν αρκετά περιορισμένη. Σημειώθηκε διαφορά
στη χρήσης της ΚΝ ανάλογα με την κάθε εκπαιδευτικό. Παρόλα αυτά και οι τρεις
εκπαιδευτικοί ηχογραφήθηκαν να τη χρησιμοποιούν κυρίως όταν αναφέρονταν σε
δραστηριότητες που οι μαθητές καλούνταν να γράψουν κάτι ή να “διορθώσουν” τη χρήση
της ΚΕ. Αξίζει να σημειωθεί ότι αυτή η “διόρθωση” προοριζόταν σχεδόν αποκλειστικά σε
ελληνοκύπριους μαθητές κι όχι σε μαθήτριες/τές ΕΕΓ.
Τέλος, η χρήση της αγγλικής παρουσιάστηκε μόνο από μία εκπαιδευτικό, η οποία τη
χρησιμοποιούσε ως μέσο επικοινωνίας με έναν από τους μαθητές ΕΕΓ. Επίσης,
σημειώθηκε έντονη εναλλαγή κωδικών και ανάμειξη κωδικών μεταξύ της ΚΕ και της ΚΝ
καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων.

Συμπερασματικά

4.

Ολοκληρώνοντας, αξίζει να τονιστεί πως μέσα από την παρούσα συνεξέταση των
γλωσσικών και άλλων πρακτικών των εκπαιδευτικών και των μαθητριών/τών ΕΕΓ,
τονίστηκε η πολυεπίπεδη ικανότητα των μαθητριών/τών ΕΕΓ στο να χειριστούν
κατάλληλα και αποτελεσματικά τις γλωσσικές ποικιλίες που είχαν στη διάθεσή τους για
σκοπούς επικοινωνίας και κοινωνικοποίησης. Ακόμη και ο πιο αρχάριος σε ένα πλαίσιο, έχει
τη δυνατότητα να παρουσιάσει μια μορφή ικανότητας, γνώσης και εμπειρίας στις
συνδιαλλαγές του (Schieffelin & Ochs 1986· Vygotsky 1978). Οι μαθήτριες/τές ΕΕΓ
αποτέλεσαν μια μοναδική πηγή για διερεύνηση γλωσσικής χρήσης. Η γλωσσική αυτή
χρήση εξετάστηκε ως προς τον τρόπο που μεταλλασσόταν και εξελισσόταν επηρεαζόμενη
από το κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο. Μέσα από την παρούσα έρευνα, τονίστηκε και
προβλήθηκε η ακατέργαστη εμπειρία αυτών των μαθητών ΕΕΓ που δεν μπορεί να
συγκριθεί με τη γλωσσική χρήση οποιουδήποτε άλλου μαθητή ή εκπαιδευτικού.
Εκτός αυτού, η διερεύνηση τόσο των γλωσσικών πρακτικών μέσα στην τάξη όσο και
της χρήσης της γλώσσας στην αυλή του σχολείου αποκάλυψε διαφορετικές χρήσεις της
γλώσσας (όπως η αποκλειστική χρήση της ΚΕ, η χρήση της επανάληψης και
αναδιατύπωσης, η χρήση των εξωγλωσσικών στοιχείων για υποστήριξη της κατανόησης,
η χρήση των ρουτίνων κ.α.) οι οποίες μπορούν να αποτελέσουν πηγή γνώσης και
ενημέρωσης παιδαγωγικών προγραμμάτων για παιδιά ΕΕΓ.
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Πραγματοποιήθηκε επίσης εξέταση της θέσης της ανεπίσημης ποικιλίας (ΚΕ) στο
χώρο του σχολείου σε συνδυασμό με την αντίστοιχη θέση της επίσημη ποικιλίας (ΚΝ), η
οποία κατέδειξε ότι γινόταν εκτενέστερη χρήση της ΚΕ, η οποία ιδιαίτερα στο χώρο της
αυλής του σχολείου μονοπωλούσε στις συνδιαλλαγές για σκοπούς κοινωνικοποίησης.
Ταυτόχρονα, γινόταν εκτεταμένη χρήση της ΚΕ στην τάξη τόσο για σκοπούς
κοινωνικοποίησης, όσο και για επικοινωνιακούς-εκπαιδευτικούς σκοπούς. Επομένως,
παρόλο που οι εκπαιδευτικές πολιτικές προωθούν τον παραγκωνισμό της ανεπίσημης
ποικιλίας, οι εκπαιδευτικοί όχι μόνο δεν έκρυψαν τη χρήση της ΚΕ στην τάξη (όταν
απευθύνονταν στους μαθητές ΕΕΓ), αλλά ούτε καν επιχείρησαν να περιορίσουν τη χρήση
της σε συγκεκριμένους τομείς, όπως σε προηγούμενες έρευνες (Pavlou & Papapavlou
2004· Τσιπλάκου 2007). Αυτό το γεγονός αποτελεί ένδειξη της αλλαγής των στάσεων
των εκπαιδευτικών που προέκυψαν λόγω του μαθησιακού πληθυσμού στον οποίο
ανταποκρίνονταν. Με βάση αυτά τα ευρήματα, οφείλουμε να αναθεωρήσουμε τις
περιοριστικές εκπαιδευτικές πολιτικές και να προωθήσουμε μια πολιτική ένταξης,
απελευθερώνοντας τη διδασκαλία, αντιμετωπίζοντας την ανεπίσημη ποικιλία όπως
πραγματικά είναι: ένα δυναμικό εκπαιδευτικό εργαλείο.
Εάν οι εμπλεκόμενοι φορείς ενστερνιστούν την άποψη ότι, η αντιμετώπιση του
πολυγλωσσισμού δεν είναι αντικείμενο προσωπικών προτιμήσεων, παράρτημα του
αναλυτικού ή παιδαγωγική ιδιομορφία, αλλά μια επιτακτική ανάγκη, (Chisholm 1994)
τότε και μόνο θα αντιληφθούμε τις διαστάσεις του προβλήματος.
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Γλωσσολογία και μετάφραση: μια
γλωσσολογική προσέγγιση της
μετάφρασης σε θεωρητικό και
πρακτικό επίπεδο

Περίληψη
Το παρόν άρθρο αναφέρεται στη στενή σχέση που έχει η επιστήμη της
γλωσσολογίας με τη μετάφραση. Αρχικά αναφέρονται οι θεωρίες που
επικρατούσαν στην Ελλάδα με κύριο εκφραστή τον Κωστή Παλαμά, αλλά και οι
θεωρίες που αναπτύχθηκαν στην υπόλοιπη Ευρώπη από τον 19ο αιώνα μέχρι
σήμερα. Στη συνέχεια αυτές οι θεωρίες εφαρμόζονται σε πρακτικό επίπεδο σε μια
συγκριτική ανάλυση ενός μεταφρασμένου ποιήματος στα ελληνικά με το
γαλλικό πρωτότυπό του. Η ελληνική μετάφραση ανήκει στον Κωστή Παλαμά, ο
οποίος αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς και αξιόλογους μεταφραστές
ιδιαίτερα στον ελληνικό χώρο (Στυλιανίδου 2015). Το άρθρο αυτό παρουσιάζει
για άλλη μια φορά τη μεταφραστική δεινότητα του Παλαμά και παράλληλα
αποδεικνύει ότι η γλωσσολογία είναι απαραίτητη σε κάθε μεταφραστική
απόπειρα, τόσο σε θεωρητικό όσο και σε πρακτικό επίπεδο.

1.

Εισαγωγή

Το παρόν άρθρο έχει ως θέμα τη γλωσσολογία σε σχέση με τη μετάφραση και ιδιαίτερα τη
μετάφραση της ποίησης. Η μετάφραση και η γλωσσολογία είναι στενά συνδεδεμένες
μεταξύ τους και η διεθνής βιβλιογραφία βρίθει προσεγγίσεων της μετάφρασης από
επιμέρους κλάδους της γλωσσολογίας (Τσίγκου 2011), καθώς η μετάφραση μόνο οφέλη
μπορεί να αντλήσει από την επιστήμη της γλωσσολογίας (Mounin 1998).
Αρχικά θα παρουσιάσω τις θεωρίες που επικρατούσαν στην Ελλάδα με κύριο εκφραστή
τον Κωστή Παλαμά, αλλά θα αναφερθώ και σε θεωρίες που αναπτύχθηκαν στην υπόλοιπη
Ευρώπη από τον 19ο αιώνα μέχρι σήμερα, όπως το θέμα της ζωντάνιας του κειμένου μέσω
της γλώσσας της μετάφρασης, τη δημιουργία μουσικότητας μέσω της γλώσσας και την
ιδιαίτερη χρήση της γλώσσας από το μεταφραστή, που επηρεάζει το αποτέλεσμα της
ποιητικής μετάφρασης. Ιδιαίτερη έμφαση θα δώσω στο θέμα της πιστότητας ως προς το
κείμενο-πηγή. Θα προσπαθήσω να αποδείξω από τη μία ότι η λεξική πιστότητα δεν οδηγεί
κατ’ ανάγκη και στην πιστότητα του νοήματος. Από την άλλη η υπέρμετρα ελεύθερη
μετάφραση καταργεί την πιστότητα της μετάφρασης ως προς το κείμενο-πηγή.

Μαρία Στυλιανίδου

Στο δεύτερο μέρος του άρθρου θα χρησιμοποιήσω αυτές τις θεωρίες σε πρακτικό επίπεδο
σε μια συγκριτική ανάλυση ενός μεταφρασμένου ποιήματος με το πρωτότυπό του. Το
πρωτότυπο ποίημα έχει τον τίτλο “La vie de loin” και γράφτηκε από τον Γάλλο
νομπελίστα ποιητή Sully Prudhomme και η μετάφραση με τίτλο «Η ζωή από μακρυά»
είναι του Κωστή Παλαμά και ανήκει στη συλλογή του με τίτλο “Ξανατονισμένη
Μουσική”. Αυτή η συγκριτική ανάλυση των δύο ποιημάτων θα έχει κυρίως γλωσσολογική
προσέγγιση με έμφαση στο λεξιλογικό επίπεδο.

Κύριο μέρος

2.
2.1.

Θεωρητική προσέγγιση

Κατά το 19o αιώνα υπήρχε η διάκριση ανάμεσα στην πιστή, δηλαδή την κατά γράμμα,
μετάφραση και την ελεύθερη. Πολλοί γλωσσολόγοι και θεωρητικοί της μετάφρασης,
ανάμεσά τους ο Davie (1975) και ο Bonnefoy (1989), υποστηρίζουν ότι η κατά λέξη
μετάφραση οδηγεί σε έλλειψη πιστότητας απέναντι στο κείμενο πηγή. Αντίθετα, η
μετάφραση που είναι πιο ελεύθερη είναι και πιο πιστή. Επιπλέον, πιστότητα για τον
Steiner (1998: 126) σημαίνει ότι το μήνυμα της συνομιλίας δεν πρέπει να
παρερμηνεύεται με όποιον τρόπο και να εκφραστεί. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να πούμε
το ίδιο πράγμα με πολλούς διαφορετικούς τρόπους και το μήνυμα να παραμένει το ίδιο.
Επομένως ο Steiner αναφέρεται στο γλωσσικό γεγονός ότι κάθε άνθρωπος έχει διαφορετικό
τρόπο έκφρασης και έτσι είναι αδύνατο να υπάρξει κατά λέξη πιστότητα στη μετάφραση.
Ανάλογη στάση απέναντι στην κατά λέξη και ελεύθερη μετάφραση είχαν και οι κριτικοί
στην Ελλάδα. Συγκεκριμένα ο Κωστής Παλαμάς υποστηρίζοντας την ελεύθερη
μετάφραση έγραψε:
Δε λησμονώ ότι η φιλολογική, ουχί δε η σχολαστική μετάφρασις, και προπαντός η
έμμετρος, οποιουδήποτε καλλιτεχνήματος που αξιοί κάπως, τηρουμένων των
αποστάσεων, να αμιλληθή προς το πρωτότυπον, είναι εξανάγκης και πρέπει να
είναι ελευθέρα μετάφρασις (1893, 2:127).
Ένα χρόνο αργότερα στο δοκίμιό του «Η μετάφρασις της Υπατίας» επαναλαμβάνει την
άποψή του: «Για τούτο συμβαίνει στη φιλολογία πολλές φορές οι πλέον ωραίες μεταφράσεις
να είναι και οι ολιγώτερον πιστές» (15:284). Στο ίδιο δοκίμιο (15:285) ο Παλαμάς
αναφέρεται στο “Études de philologie néogrecque” του Ψυχάρη, όπου η άποψη για το
αδύνατο της κατά λέξη μετάφρασης διατυπώνεται από τον Taine που υποστηρίζει ότι δεν
υπάρχουν συνώνυμα ανάμεσα στις γλώσσες. Η ίδια ακριβώς άποψη αναφέρεται από τον
Schopenhauer (όπως αναφέρεται στον Schulte 1991). Το 1893 ο Παλαμάς επαινεί τον
Πάλλη διότι όπως λέει:
124

Γλωσσολογία και μετάφραση: μια γλωσσολογική προσέγγιση της μετάφρασης

Τον τρόπο τούτο, που χωρίς να μένη στο κείμενο πιστός, εν τούτοις ξέρει να
ξαναδίνει το κείμενο πιο πιστά από κάθε άτολμο και σα μηχανικό παρακολούθημα
του πρωτότυπου, θα ξανάβρουμε πλατύτερα άλλη φορά, σα θέλη ο Θεός,
εξετάζοντας το μέγα έργο, την Ιλιάδα (1893, 8:37–38).
Ωστόσο το γεγονός ότι ο Παλαμάς δεν υποστηρίζει την κατά λέξη μετάφραση δεν σημαίνει
ότι υποστηρίζει τη δημιουργία εντελώς ελεύθερων μεταφράσεων. Θεωρεί πως υπάρχουν
όρια σε αυτή την ελευθερία, που αν ξεπεραστούν η μετάφραση θα καταντήσει παράφραση,
ακόμη και παρωδία:
Η Ιλιάδα του κ. Πάλλη, ακριβώς ειπείν, δεν είναι μετάφρασις, και είναι κάτι
παραπάνω από παράφρασιν. Είναι απόπειρα μετασχηματισμού του αρχαίου
ομηρικού εις καθαρόν νεοδημοτικόν ποίημα [...] αλλά συγχρόνως νομίζω ότι των
ελευθεριών τούτων υπάρχουν όρια πέραν των οποίων κινδυνεύει να υποστή
σημαντικήν αλλοίωσιν ο χαρακτήρ του πρωτοτύπου, αλλοίωσιν που ημπορεί να
προχωρήσει ενίοτε και μέχρι παρωδίας (1893, 2:127–128).
Όπως υπογραμμίζει και ο Davie (1975:21) το πιο σημαντικό είναι να αναγνωρίζει ο
μεταφραστής τι ελευθερίες μπορεί να έχει, ώστε να παραμείνει μεταφραστής και όχι να
μετατραπεί σε μιμητή.
Μια άποψη που αντιβαίνει προς τις παραπάνω είναι ότι κάθε μετάφραση είναι ένα είδος
ερμηνείας: “Διότι και η μετάφρασις πιστή τις και κατά γράμμα ούτως ειπείν ερμηνεία
είναι, αφού και η ερμηνεία δεν είναι είδος τι μεταφράσεως ανεπτυγμένης του
συνεπτυγμένου κειμένου” (Παλαμάς 2:517). Επομένως θα πρέπει να δεχτούμε ότι, όπως
υπάρχουν πολλά είδη ερμηνειών, υπάρχουν και πολλά είδη μεταφράσεων. Και υπάρχουν
πολλά είδη ερμηνειών εφόσον σε ένα κείμενο ενυπάρχουν πολλά νοήματα. Αυτό ακριβώς
σχετίζεται και με τον ορισμό της πολυσημίας.1 Είναι ορθό ότι μία μοναδική ερμηνεία δεν
μπορεί ποτέ να υπάρξει. Ο καθένας έχει τη δική του κοσμοθεωρία και τρόπο κατανόησης
και αντίληψης των πραγμάτων. Το ίδιο συμβαίνει και με τη μετάφραση: μπορούν να
υπάρξουν πολλές μεταφράσεις ενός μόνο κειμένου-πηγής.
Σύμφωνα με τη θεωρία της πολυσημίας, η ποίηση, περισσότερο από κάθε άλλο γραπτό
κείμενο έχει πολλά νοήματα ―αισθητικό, φωνητικό και εκφραστικό (Bonnefoy 2000,
Barnstone 1993). Έτσι, κάθε μετάφραση αναπτύσσει ένα ή περισσότερα από τα νοήματα
αυτά, γι’ αυτό οι μεταφράσεις του ίδιου κειμένου δεν μπορούν ποτέ να είναι οι ίδιες. Είναι
επίσης αδύνατο να παραχθούν όλα τα νοήματα ενός κειμένου στη μετάφραση. Με άλλα

1

“Ο όρος οφείλεται στον γλωσσολόγο M. Bréal (1897) και αναφέρεται στον συσχετισμό μιας μορφής με περισσότερες από
μία σημασίες. Η σχέση αυτή είναι εξαιρετικά συχνή στις ανθρώπινες γλώσσες που συστηματικά «συστεγάζουν»
διαφορετικές αλλά σχετικές σημασίες κάτω από την ίδια μορφή” (Νικηφορίδου 2008).
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λόγια, η πιστότητα στο νόημα δεν είναι απλή έννοια. Όπως λέει ο Bonnefoy (2000), το
νόημα του ποιήματος όπως εμφανίζεται στα στρώματα των σημαινόντων και
σημαινομένων χωρίζεται σε δύο επίπεδα: στο επίπεδο της συνείδησης και στο επίπεδο της
διαίσθησης.
Έτσι, ο Davie (1975: 23) συμπεραίνει ότι δεν υπάρχει τέλεια μετάφραση επειδή καμία
δεν μπορεί να παραγάγει όλα όσα υπάρχουν στο πρωτότυπο. Ο Schopenhauer (όπως
αναφέρεται στους Shulte & Biguenet 1992: 32–33) μεταφέρει τη συζήτηση στο επίπεδο
της λέξης και της φράσης λέγοντας ότι κάποια χαρακτηριστική, λακωνική και σημαντική
πρόταση σπάνια μπορεί να μεταφερθεί από μια γλώσσα σε μια άλλη ώστε να παραγάγει
ακριβώς το ίδιο αποτέλεσμα. Αυτό αναπόφευκτα προκαλεί ατέλειες σε όλες τις
μεταφράσεις. Η μετάφραση λοιπόν είναι πάντα μια μορφή προδοσίας, ο δε Παλαμάς θεωρεί
ότι η προδοσία είναι η πιο κοινή μοίρα ενός μεταφραστή (1900, 14:45).
Το γεγονός ότι δεν μπορεί να υπάρξει απόλυτη αναλογία και συνωνυμία οδήγησε
θεωρητικούς όπως τον Bassnett (2002) να συμπεράνουν ότι η ποίηση δεν είναι
μεταφράσιμη. Αυτή την άποψη εν μέρει συμμερίζεται ο Παλαμάς στο άρθρο του «Μουσική
και λογική στην ποίηση» (1925: 464–465), όπου γράφει: «Όσο κι αν βλέπης την
απελπιστική αλήθεια πως η ποίηση, από μια σε άλλη γλώσσα, είναι αμετάφραστη, όμως η
ποίηση απομένει η παγκόσμια γλώσσα». Στο γράμμα του προς τον Κατσίμπαλη το 1943,
αναφερόμενος στις δικές του μεταφράσεις ο Παλαμάς μιλά για τα «φοβερά εμπόδια της
μεταφοράς, αδύνατης σε πολλά, ενός ποιήματος από μια σε άλλη γλώσσα». Η Τσούτσουρα
(1997: 379) χαρακτηρίζει «συνετή» αυτή την αντιθετική άποψη του Παλαμά ως προς το
θέμα του αδύνατου της μετάφρασης υποστηρίζοντας το εξής:
Ανάμεσα στα δύο αυτά όρια της μετάφρασης που προσδιορίζονται από τη
φιλοσοφία της γλώσσας (από τη μια δηλαδή το αξίωμα πως κάθε κείμενο είναι
δυνατόν να μεταφραστεί και από την άλλη το αξίωμα επίσης πως η απόλυτη
μετάφραση είναι αδύνατη), ο Παλαμάς στέκει με τη σύνεση που τον χαρακτηρίζει
γενικότερα ως κριτικό, αλλά και με την τόλμη που του εμπνέει το πάθος για τη
μυστική τέχνη του λόγου και τον κάνει ποιητή.
Το τι ακριβώς παραμένει στη μετάφραση εξαρτάται από την απόφαση του κάθε
μεταφραστή. Παρόλο που ο κάθε μεταφραστής έχει τη δική του άποψη ως προς το τι θα
πρέπει να περάσει στη μετάφραση, συνήθως οι μεταφραστές δίνουν έμφαση στο νόημα, στο
ύφος, στη δομή και στο συναίσθημα. Το ερώτημα είναι τι πρέπει να παραμένει ώστε να
θεωρείται η μετάφραση καλή και πιστή. Η απάντηση του Παλαμά θα ήταν η διατήρηση
του νοήματος (όχι του κατά λέξη, αλλά του γενικού νοήματος) και της ζωντάνιας, αλλά και
της μορφής. Ο Παλαμάς πιστεύει πως η μορφή είναι πολύ σημαντική και συγκεκριμένα
γράφει:
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Ο λόγος είναι πως μου καρφώνονται οι στίχοι τούτοι με την αψεγάδιαστη μορφή
τους, την αχώριστη από το νόημα, με τη μορφή που του δίνει και του νοήματος την
περίσσια του χάρη, καθώς ένα ωραίο πρόσωπο κάνει να μας φαίνεται
ουρανόσταλτη μια απλή γυναικούλα (1909, 8:30).
Ο Παλαμάς πιο συγκεκριμένα πιστεύει ότι «οι στίχοι υποστηρίζονται ο ένας από τον άλλο
και η δύναμη τους πηγάζει από την πειθαρχία τους και από την τάξη την απαρασάλευτη σε
κάθε τους κίνηση. Αυτό το δούλεμα χρειάζεται “άσκηση” και “υπομονή”» (12:89).
Μάλιστα πιστεύει πως «πολύ δυσκολώτερη είναι η μετάφρασις ποιημάτων που αξίζουν
μόνον από την κατασκευή της μορφής και όχι κι από της ουσίας τη βαρύτητα» (15:284).
Ένα άλλο γλωσσολογικό θέμα σχετικά με τη μεταφρασεολογία είναι αυτό της
ζωντάνιας και του ζωντανέματος του κειμένου-πηγής. Ο Derrida χρησιμοποιεί τον όρο
“afterlife (Fortleben, “prolonged life”)” (Pym 2010: 109) τον οποίο ο Walter
Benjamin (1923: 76) χρησιμοποίησε για να εξηγήσει πως η μετάφραση μπορεί να
συνεχίσει τη ζωή του κειμένου-πηγής. Αυτές οι απόψεις σχετίζονται με αυτό που γενικώς
αποκαλείται “deconstruction” στη θεωρία της μετάφρασης. Σύμφωνα με αυτή τη θεωρία,
κάθε μετάφραση είναι μετασχηματισμός: το κείμενο-πηγή εξαφανίζεται, καταστρέφεται
και κάτι άλλο παράγεται απ’ αυτό. Ωστόσο και οι δύο θεωρίες συνεπάγονται ότι το κείμενοπηγή ζωντανεύει μέσω της μετάφρασης και ότι, αν και δεν παραμένει το ίδιο, ένα κομμάτι
του είτε μικρό είτε μεγάλο ενυπάρχει στη μετάφραση (Gentzler 1993).
Στο ελληνικό συγκείμενο η ιδέα της καταστροφής και αναδημιουργίας του κειμένου
στη μετάφραση υπάρχει με κύριο εκφραστή τον Κωστή Παλαμά ο οποίος το 1903 γράφει:
Ανάλογα μπορεί να στοχαστούμε πως ο ποιητής, κ’ εκεί που μεταφράζει,
μεταφραστής δεν είναι. Είναι μονάχα, πρώτα πρώτα, ένας χαλαστής κ’ ύστερα
είναι ένας ξαναστοχαστής, κ΄ ένας δεύτερος πλάστης του χαλασμένου.[...] Ναι.
Κάθε μετάφραση είναι μια καταστροφή. Μα είναι μαζί κ΄ ένα καινούριο φύτρωμα
σε άλλο περιβόλι (1903, 6:370).
Το 1900 ο Παλαμάς αναδιατυπώνει την άποψή του και μάλιστα επισημαίνει κάποια μέσα
με τα οποία μπορεί να επιτευχθεί το ξαναζωντάνεμα του κειμένου. Τα μέσα αυτά είναι η
δημοτική, ο ιαμβικός δεκαπεντασύλλαβος και η ρίμα (14:45–46).
Το τρίτο και τελευταίο γλωσσολογικό και μεταφραστικό ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να
αναφερθώ είναι το ότι ο κάθε μεταφραστής, όπως και ο κάθε άνθρωπος, έχει μια ιδιαίτερη
και ξεχωριστή χρήση της γλώσσας, η οποία επηρεάζει το αποτέλεσμα της μετάφρασης.
Ωστόσο όπως επισημαίνει και ο Dryden (1961) όχι μόνο η ιδιόγλωσσος του μεταφραστή
αλλά και ο τρόπος έκφρασης και ο προσωπικός τρόπος σκέψης του είναι κάτι που τον
διακρίνει από τους υπόλοιπους μεταφραστές. Κάτι που είναι αναπόφευκτο σε κάθε
μετάφραση, αν και όχι πάντοτε ευεργετικό.
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Ανάμεσα στους κριτικούς και θεωρητικούς υπάρχουν φυσικά αυτοί που δεν
υποστηρίζουν αυτό που μπορούμε να ονομάσουμε “personification” στη μετάφραση. Ένας
από αυτούς είναι ο Valéry (1958) που πιστεύει πως στη μετάφραση δεν πρέπει να
διακρίνεται η προσωπικότητα κανενός μεταφραστή. Η τελειότητα γι’ αυτόν είναι να δίνεται
η εντύπωση ότι το ποίημα γράφτηκε χωρίς την παρέμβαση κάποιου ποιητή. Αντίθετα ο
Steiner (1998) όπως και ο Παλαμάς πιστεύουν ότι η παρουσία του μεταφραστή στο
μεταφρασμένο κείμενο είναι κάτι φυσικό και αναπόφευκτο. Όπως σε μια ανθρώπινη
συνομιλία αντιλαμβανόμαστε την άποψη ή έκφραση κάποιου άλλου προσώπου με βάση τη
δική μας ιδιοσυγκρασία και απόψεις, έτσι και όταν μεταφράζουμε τέτοιες απόψεις είναι
φυσικό να τις εκφράσουμε με τον δικό μας τρόπο. O Bonnefoy (2000) μάλιστα ενθαρρύνει
τους μεταφραστές να μεταφράζουν χωρίς να χάνουν την προσωπικότητά τους. Πολύ σωστά
ο Schopenhauer διαπιστώνει πως η μετάφραση του εαυτού μας σε μια άλλη γλώσσα είναι
ένδειξη της απόλυτης γνώσης της άλλης γλώσσας και μια ένδειξη ιδιοφυίας (όπως
αναφέρεται στον Schulte 1992: 34).

2.2.

Πρακτική προσέγγιση

La vie de loin
Ceux qui ne sont pas nés, les peuples de demain,
Entendent vaguement, comme de sourds murmures,
Les grands coups de marteaux et les grands chocs d’armures
Et tous les battements des pieds sur le chemin.
Ce tumulte leur semble un immense festin,
Dans un doux bruit de flots, sous de folles ramures ;
Et déjà, tressaillant au sein des vierges mûres,
Tous réclament la vie et le bonheur certain.
Il n’est donc pas un mort qui, de retour dans l’ombre
Leur dise que cet hymne est fait de cris sans nombre
Et qu’ils dorment en paix sur un enfer béant,
Afin que ces heureux qui n’ont ni pleurs ni rire
Ecoutent sans envie, autour de leur néant,
Le tourbillon maudit des atomes bruire ?

Η ζωή από μακρυά
Αυτοί πού δε γεννήθηκαν κι αυτοί που θάρθουν αύριο
βούϊσμα δυσκολοξάνοιχτο μισογροικάν μακρυάθε,
βαριά χτυπήματα σφυριών, βρόντους τρανούς αρμάτων,
κι από τα πόδια που πατάν και περπατάνε, κρότους.
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Κι αυτή η βοή, τους φαίνεται γιορτάσι απέραντο, ένα
κυμάτων γλυκανάσασμα κάτου από χλωροκλάδια,
κ' οι αγέννητοι στα σωθικά σκιρτώντας των παρθένων,
τη διακονεύουν τη ζωή σα βέβαιην ευτυχία.
Κανείς νεκρός δε βρίσκεται στη νύχτα γυρισμένος
για να τους πή:- «Ο ύμνος αυτός πού ακούτε, είν' από μύρια
σκουξίματα, κ' εσείς κοιμάστε απάνου από 'ναν άδην ολάνοιχτο!»
Να πάψουν πιά οι ευτυχισμένοι εκείνοι,
οι αδάκρυτοι κ' οι αγέλαστοι με αποθυμιά ν' ακούνε,
στο που τους ζώνει Τίποτε, το αφωρεσμένο σκούσμα.

Ήδη από τον πρώτο στίχο της μετάφρασης του Παλαμά παρατηρούμε ότι υπάρχει
παρέκκλιση στο λεξιλογικό επίπεδο. Η φράση «les peuples de demain», που κατά λέξη
μεταφράζεται «οι λαοί του αύριο», μεταφράζεται από τον Παλαμά «αυτοί που θάρθουν
αύριο». Με αυτή τη λεξιλογική παρέκκλιση ο Παλαμάς επιτυγχάνει τη δημιουργία
επανάληψης (που δεν υπάρχει στο γαλλικό πρωτότυπο) εφόσον στον ίδιο στίχο
επαναλαμβάνεται η λέξη «αυτοί». Η επανάληψη είναι ένα σημαντικό υφολογικό
χαρακτηριστικό που προσδίδει μουσικότητα στο στίχο (Στυλιανίδου 2015).
Ο δεύτερος στίχος του γαλλικού ποιήματος, αποτελείται από έξι λέξεις και
παρατηρούμε ότι ο Παλαμάς κατορθώνει να τον αποδώσει με μόνο τέσσερις:
Entendent vaguement, comme de sourds murmures,
βούϊσμα δυσκολοξάνοιχτο μισογροικάν μακρυάθε,
Ο Παλαμάς το πετυχαίνει αυτό με τη χρήση συνθέτων που είναι ένα από τα κυριότερα
χαρακτηριστικά της παλαμικής ποίησης. Οπότε βλέπουμε ότι αυτός ο στίχος αποτελεί
παράδειγμα του «εκπαλαμισμού» του γαλλικού ποιήματος εφόσον διακρίνουμε περισσότερο
το πρόσωπο του Παλαμά παρά του Prudhomme που είναι ο δημιουργός του πρωτοτύπου.
Στον τρίτο στίχο είναι αξιοσημείωτο το ότι ο Παλαμάς διατηρεί ακριβώς τις ίδιες
παρηχήσεις που υπάρχουν στο γαλλικό πρωτότυπο:
Les grands coups de marteaux et les grands chocs d’armures
βαριά χτυπήματα σφυριών, βρόντους τρανούς αρμάτων
Στον ακριβώς επόμενο στίχο όχι μόνο διατηρεί τις παρηχήσεις αλλά δημιουργεί ακόμη
περισσότερες:
Et tous les battements des pieds sur le chemin.
κι από τα πόδια που πατάν και περπατάνε, κρότους.
Στο μεταφρασμένο ποίημα υπάρχει η παρήχηση του κ, π και τ ενώ στο κείμενο πηγή
υπάρχει μόνο η παρήχηση του τ σε μόνο 2 λέξεις (tous, battements). Και στους δύο
στίχους δημιουργείται μια ακουστική εντύπωση. Με την επανάληψη του τ και ρ είναι σαν
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να ακούμε το θόρυβο των σφυριών και των αρμάτων ενώ με την επανάληψη των π και τ ο
Παλαμάς όχι μόνο περιγράφει αλλά είναι σαν να ζωντανεύει το περπάτημα. Φυσικά για να
το κατορθώσει αυτό ο Παλαμάς δεν μεταφράζει κατά λέξη, ωστόσο εξακολουθεί να
παραμένει πιστός στο νόημα και στη μουσικότητα του γαλλικού στίχου. Με άλλα λόγια οι
«απιστίες» του τον κάνουν πιο πιστό μεταφραστή.
Στο γαλλικό ποίημα η φράση “folles ramures” μεταφράζεται από τον Παλαμά με
μόνο ένα σύνθετο “χλωροκλάδια”. Με αυτή την παρέκκλιση δημιουργείται παρήχηση των
γλ, χλ and κλ ανάμεσα στις λέξεις “χλωροκλάδια” και “γλυκανάσασμα”. Η παρήχηση
μπορεί να προκαλέσει ευχάριστο ήχο όταν υπάρχουν υγρά σύμφωνα (Stavrou 1992) και
αυτός ο ήχος δημιουργεί μια αίσθηση αγαλλίασης. Έτσι επαληθεύεται αυτό που πολύ
σωστά συμπεραίνει ο Βαγενάς (2004: 65):
Αυτό που δημιουργεί το νόημα σε μια ποιητική λέξη, αυτό που τη φορτίζει με
συγκίνηση, είναι ο τρόπος με τον οποίο συνδέεται με τις άλλες λέξεις. [...] Στον ποιητικό
λόγο βλέπουμε το εξής περίεργο: με όσο περισσότερους, δυνατότερους και βαθύτερους
δεσμούς συνδέεται η μια λέξη με την άλλη, τόσο περισσότερο διατηρεί τη μοναδικότητα
της και τόσο πιο βαθιά μένει καρφωμένη ακέραια στη μνήμη μας.
Η φράση “qui n'ont ni pleurs ni rire” αποδίδεται από τον Παλαμά με τα επίθετα
“αδάκρυτοι” και “αγέλαστοι”. Αυτά τα δύο επίθετα ανήκουν στην κατηγορία των
αρνητικών επιθέτων του παρνασσισμού και ειδικότερα δηλώνουν την “έλλειψιν
συναισθήματος και συμμετοχής” (Marmarinou 1976: 384). Όπως ορθά διαπιστώνουν οι
Μαρμαρινού (1976) και Νάκας (2004) το έργο του Παλαμά βρίθει από τέτοια επίθετα.
Επομένως και πάλι εδώ ο μεταφραστής Παλαμάς εκπαλαμίζει τα ποιήματα που
μεταφράζει καθώς χρησιμοποιεί λεξιλόγιο που ανήκει στο ιδιαίτερο προσωπικό του ιδίωμα.
Γενικά παρατηρούμε ότι στο λεξιλογικό επίπεδο υπάρχει μεγαλύτερη ένταση στις
λέξεις που χρησιμοποιεί ο Παλαμάς. Για παράδειγμα η λέξη “murmures” μεταφράζεται
ως “βούϊσμα” αντί απλώς μουρμουρητά. Το επίθετο “grands” που κατά λέξη σημαίνει
“μεγάλους” μεταφράζεται ως “τρανούς” και το “maudit” (καταραμένο/μισητό) ως
“αφωρεσμένο” Επίσης το ουσιαστικό “cris” που κατά λέξη σημαίνει φωνές ή κραυγές
μεταφράζεται με το “σκουξίματα” που είναι πιο έντονα φορτισμένη λέξη.

3.

Συμπεράσματα

Εν κατακλείδι, ο Παλαμάς είναι άριστος γνώστης της γαλλικής, εφόσον αναγνωρίζει
πρώτα τη δομή της γαλλικής και έπειτα μεταφράζει στη μητρική του, την ελληνική,
χωρίς ίχνος του ότι πρόκειται για μετάφραση, δηλαδή με τρόπο που να φαίνεται ότι το
ποίημα συντάχθηκε απευθείας στα ελληνικά. Μάλιστα δίνεται η εντύπωση ότι πρόκειται
για αυθεντικό ποίημα του Παλαμά, καθώς αντικατοπτρίζεται η ιδιαίτερη γλώσσα και ο
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προσωπικός τρόπος έκφρασης του ποιητή. Μέσω διαφόρων μεταφραστικών τεχνικών, όπως
η επανάληψη και η παρήχηση, κατορθώνει να διατηρήσει τη μουσικότητα του πρωτοτύπου
και να δημιουργήσει ακόμη μεγαλύτερη μουσικότητα, αλλά και ζωντάνια στο ποίημά του
με την ένταση που δημιουργούν οι λέξεις που επιλέγει να χρησιμοποιήσει. Παρόλο που
προβαίνει σε λεξιλογικές παρεκκλίσεις και δεν κάνει κατά λέξη μετάφραση, κατορθώνει να
μείνει πιστός όχι μόνο στο μουσικό/ηχητικό επίπεδο, αλλά και στο νόημα του γαλλικού
ποιήματος.
Σε αυτό το άρθρο προσπαθήσαμε να δείξουμε πως η μετάφραση έχει άμεση σχέση με
τη γλωσσολογία, κυρίως με τους γλωσσολογικούς κλάδους της σύνταξης και της
σημασιολογίας. Μια γλωσσολογική προσέγγιση λοιπόν είναι απαραίτητη και βοηθητική
στη συγκριτική ανάλυση ποιημάτων στον τομέα της μετάφρασης επιβεβαιώνοντας την
άποψη του Mounin (1998) πως η μετάφραση μόνο οφέλη μπορεί να αντλήσει από την
επιστήμη της γλωσσολογίας.
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