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Εισαγωγή
Είναι γεγονός ότι η σημερινή εποχή χαρακτηρίζεται από την ανάπτυξη

της τεχνολογίας, η οποία ως ένα βαθμό ευθύνεται και για την εύκολη

μετακίνηση ανθρώπινων πληθυσμών. Η μετακίνηση των ανθρώπων μπορεί

να αφορά τόσο την μετακίνησή τους στο εσωτερικό της χώρας τους, όσο και

την μετανάστευσή τους σε άλλες χώρες. Αυτή η εσωτερική και εξωτερική

μετανάστευση των πληθυσμών έχει ως αποτέλεσμα να παρατηρείται όλο και

πιο συχνά μια γλωσσική ποικιλία στις κοινωνίες.

Η αύξηση του αριθμού των μαθητών στις αναπτυγμένες χώρες, όπως

είναι και η Ελλάδα και η συμμετοχή των παιδιών των μεταναστών, έχει ως

αποτέλεσμα πολύ συχνά ένας εκπαιδευτικός να καλείται να διαχειριστεί μια

πολύγλωσση τάξη. Η δυσκολία στην διδασκαλία επικεντρώνεται στον τομέα

ευαισθητοποίησης του συνόλου των μαθητών, αλλά και στην προσπάθεια να

εξοικειώσει τους μαθητές με ακούσματα της ελληνικής γλώσσας που

διαφέρουν λόγω κάποιας διαλέκτου ή λόγω της μη καλής γνώσης της από

μαθητές που προέρχονται από άλλη χώρα.

Συνοψίζοντας όλα τα παραπάνω, θα πρέπει να ειπωθεί πως ο

εκπαιδευτικός και οι μαθητές έρχονται ουσιαστικά αντιμέτωποι που δύο

σημαντικές γλωσσικές έννοες που είναι η πολυγλωσσία και η

πολλαπλογλωσσία. Οι δύο αυτές έννοιες είναι αρκετά διαφορετικές μεταξύ

τους, σύμφωνα μάλιστα με την Κοιλιάρη, «η πολυγλωσσία ως φαινόμενο

διαχρονικό και δυναμικό διαχέεται από το ατομικό επίπεδο μέσα από τη

μικροομάδα σε συλλογικό επίπεδο, σε μία κοινωνία ή ένα κράτος. Η

πολυγλωσσία αποτελεί κατάσταση και πλαίσιο επικοινωνίας, όταν

περισσότερες από δύο γλώσσες έρχονται σε επαφή, όταν τα μέλη μιας

ομάδας ή μιας κοινωνίας επικοινωνούν σε περισσότερες από δύο γλώσσες

ακόμη και ανεπισήμως τουλάχιστον δεν τις διδάσκονται» (Κοιλιάρης, 2005),

ενώ σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό συμβούλιο η πολυγλωσσία μπορεί να

επιτευχθεί αυξάνοντας απλά την ποικιλία των προσφερόμενων γλωσσών σε

ένα συγκεκριμένο σχολείο ή εκπαιδευτικό σύστημα, ή ενθαρρύνοντας τους

μαθητές να μάθουν περισσότερες από μία ξένες γλώσσες, ή μειώνοντας την

κυριαρχία της αγγλικής στη διεθνή επικοινωνία. Αντίστοιχα, η

πολλαπλογλωσσική  προσέγγιση τονίζει το γεγονός ότι καθώς κάποιος

διευρύνει τις εμπειρίες του σε σχέση με τη γλώσσα στα πολιτισμικά της
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περικείμενα, από τη γλώσσα του σπιτιού στη γλώσσα της κοινωνίας γενικά και

στη συνέχεια στις γλώσσες άλλων λαών (που τις μαθαίνει είτε στο

σχολείο/πανεπιστήμιο είτε από άμεση εμπειρία), δε διατηρεί αυτές τις

γλώσσες και τους πολιτισμούς σε αυστηρά διαχωρισμένα τμήματα του νου,

αλλά, αντίθετα, συναρμολογεί μια επικοινωνιακή ικανότητα στην οποία

συνεισφέρει ολόκληρη η γλωσσική γνώση και εμπειρία  και στην οποία   οι

γλώσσες  αλληλοσχετίζονται   και   αλληλεπιδρούν (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο,

2007).

Από την άποψη της γλωσσική εκπαίδευσης ως βασικός στόχος του

εκάστοτε εκπαιδευτικού δεν θα πρέπει να θεωρείται απλώς η επίτευξη

«επαρκούς γνώσης» μίας ή δύο, ή ακόμα και τριών γλωσσών, θεωρώντας την

καθεμιά απομονωμένη, με τον «ιδεατό φυσικό ομιλητή» ως θεμελιώδες

πρότυπο. Αντίθετα, ο στόχος είναι η ανάπτυξη ενός γλωσσικού ρεπερτορίου,

στο οποίο να έχουν θέση όλες οι γλωσσικές ικανότητες. Αυτό συνεπάγεται,

ασφαλώς, ότι θα πρέπει να διευρυνθεί το φάσμα των γλωσσών που

προσφέρονται στα εκπαιδευτικά ιδρύματα και να δοθεί στους μαθητές η

δυνατότητα να αναπτύξουν μια πολλαπλογλωσσική ικανότητα (Ευρωπαϊκό

Συμβούλιο, 2007).

Επιπλέον, εφόσον αναγνωριστεί ότι η γλωσσική εκμάθηση είναι μια δια

βίου διαδικασία, δεδομένου ότι η γλώσσα είναι ένας ζωντανός, παλλόμενος

οργανισμός που εξελίσσεται συνεχώς και αλλάζει εν όψει των αναγκών της

κοινωνικοπολιτισμικής ζωής (Μπασλής, 2000), είναι ιδιαίτερα σημαντικό οι

μαθητές να αναπτύξουν κίνητρα, δεξιότητες και αυτοπεποίθηση ενόψει νέων

εξωσχολικών γλωσσικών εμπειριών. Οι ευθύνες του εκπαιδευτικού επομένως

δεν μπορεί να περιορίζονται απλώς στην επίτευξη κάποιου συγκεκριμένου

επιπέδου επάρκειας σε μια συγκεκριμένη γλώσσα σε μια συγκεκριμένη

χρονική στιγμή.

Σύμφωνα μάλιστα με την Επιτροπή Παιδείας του Συμβουλίου της

Ευρώπης, Ένα περιεκτικό, διαφανές και συνεκτικό πλαίσιο αναφοράς για τη

γλωσσική εκμάθηση, διδασκαλία και αξιολόγηση πρέπει να σχετίζεται με μια

πολύ γενική άποψη της χρήσης και της εκμάθησης της γλώσσας. Η

προσέγγιση που θα υιοθετηθεί από τον εκπαιδευτικό θα πρέπει σε γενικές

γραμμές, να θεωρεί τους μαθητές μιας γλώσσας πρωτίστως ως «κοινωνικούς

παράγοντες», δηλαδή ως μέλη μιας κοινωνίας που πρέπει να φέρουν εις
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πέρας καθήκοντα (τα οποία δε σχετίζονται απαραίτητα με τη γλώσσα) σε ένα

δεδομένο  σύνολο  περιστάσεων, σε συγκεκριμένο περιβάλλον και  σε  κάποιο

ιδιαίτερο πεδίο δράσης. Και ενώ οι γλωσσικές πράξεις εμφανίζονται μέσα σε

γλωσσικές δραστηριότητες, αυτές οι δραστηριότητες αποτελούν μέρος ενός

ευρύτερου κοινωνικού πλαισίου, που μόνο αυτό μπορεί να τους αποδώσει το

πλήρες νόημά τους (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 2007)
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Κεφάλαιο Πρώτο: Προγράμματα σπουδών και κατάρτιση των
εκπαιδευτικών

Είναι γεγονός πως η σύνθεση της ελληνικής κοινωνίας μεταβάλλεται

συνεχώς, καθώς εμπλουτίζεται με άτομα και φορείς διαφορετικών γλωσσικών

και πολιτισμικών παραδόσεων, που έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση της

πολιτισμικής ποικιλότητας. Για  την  ομαλή  κοινωνική  ένταξη  κάθε  ατόμου

που φιλοξενείται στην χώρα, αποτελεί δυνητικά μέλος της ή είναι γηγενής

απαιτείται  η ανάπτυξη της ικανότητας «επικοινωνίας» με το κοινωνικό του

περιβάλλον, τόσο μέσα από τη γνώση της μητρικής του γλώσσας, αλλά και

άλλων γλωσσών, όσο και μέσα  από  την  ενημέρωσή  του  για  την  ιστορία

και  την  πολιτισμική παράδοση όχι μόνο της δικής του αλλά και των άλλων

εθνικών, θρησκευτικών και πολιτισμικών ομάδων.

Στο νέο αυτό περιβάλλον που διαμορφώνεται θεωρείται αναγκαία η

υιοθέτηση προτύπων συμπεριφοράς που χαρακτηρίζονται από σεβασμό στις

πνευματικές  και   ανθρωπιστικές  αξίες.   Για αυτό,  το   σχολείο   καλείται   να

συμβάλλει καταρχήν στην πολύπλευρη ανάπτυξη του μαθητή και επιπλέον

στην καλλιέργεια της συνείδησης του Ευρωπαίου πολίτη διατηρώντας

ταυτόχρονα την εθνική και πολιτισμική αυτογνωσία. Προς αυτή την

κατεύθυνση άλλωστε προσανατολίζεται και η Ευρωπαϊκή Ένωση

(http://www.pi-schools.gr/download/programs/depps/1Geniko_Meros.pdf).

Η  Ελλάδα  ως πλήρες και ισότιμο μέλος της, και συμμορφούμενη με τις

επιταγές προώθησης της πολυγλωσσίας αναβαθμίζει σταδιακά τις παροχές

του εκπαιδευτικού της συστήματος όσον αφορά τον τομέα της διδασκαλίας

ξένων γλωσσών

1.1 Προγράμματα σπουδών
Το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (∆.Ε.Π.Π.Σ.)

που αναθεωρήθηκε το 2003, αποτελεί τη βάση και το πλαίσιο της συγγραφής

των νέων βιβλίων και της εκπόνησης πλούσιου υποστηρικτικού εκπαιδευτικού

υλικού για τα μαθήματα της υποχρεωτικής εκπαίδευσης προτείνοντας αρκετές

καινοτομίες για τα δεδομένα του ελληνικού εκπαιδευτικού συστήματος.

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο επεξεργάσθηκε τη σύνταξη του Δ.Ε.Π.Π.Σ.,

εισάγοντας τη διαθεματική προσέγγιση  της  γνώσης.  Με  την  καινοτόμο αυτή

προσπάθεια, προωθείται η διασύνδεση γνωστικών αντικειμένων μέσα από τις
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κατάλληλες προεκτάσεις  των  διδασκόμενων θεμάτων,  η  σφαιρική  ανάλυση

βασικών εννοιών και προβάλλεται η παράμετρος της διαθεματικής

προσέγγισης της γνώσης στη σχολική πράξη, διαδικασία που ενισχύει

γενικότερα τη γενική παιδεία.

Ένας από τους βασικότερους στόχους όλων των προγραμμάτων

αυτών είναι η ενίσχυση της πολιτισμικής και γλωσσικής ταυτότητας στο

πλαίσιο μιας πολυπολιτισμικής κοινωνίας,   ώστε   να   ελαχιστοποιηθεί   η

επιβολή ενός μονοδιάστατου πολιτισμικού μοντέλου και φαινομένων

ξενοφοβίας και ρατσισμού. Το ∆ΕΠΠΣ της ελληνικής γλώσσας για το

Γυμνάσιο συγκεκριμένα, αναφέρει ότι   «σκοπός της γλωσσικής διδασκαλίας

είναι να κατακτήσουν οι μαθητές το βασικό όργανο επικοινωνίας της

γλωσσικής τους κοινότητας, να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του λόγου για

τη συμμετοχή στην κοινωνική ζωή (…),  να  εκτιμήσουν τη  σημασία της

γλώσσας  ως  βασικού  φορέα  της έκφρασης και του πολιτισμού κάθε λαού,

να εκτιμήσουν την πολιτιστική τους παράδοση της οποίας βασικό στοιχείο

είναι η γλώσσα σεβόμενοι συγχρόνως τη γλώσσα και τις πολιτιστικές αξίες

άλλων λαών, να κατανοήσουν τέλος, ότι οι αλληλεπιδράσεις  των  λαών

αποτυπώνονται  και  στη  γλώσσα  τους.

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών για το Γυμνάσιο  αναφέρει επίσης

ως επιμέρους στόχο ότι : «ως προς τους μαθητές που δεν έχουν την ελληνική

ως πρώτη/μητρική γλώσσα (αλλοδαποί, παλιννοστούντες), επιδιώκεται η

εξοικείωση και εκμάθηση της ελληνικής με τη χρήση της πρώτα σε ρεαλιστικές

καταστάσεις της σχολικής και εξωσχολικής ζωής με σεβασμό συγχρόνως και

προς την πρώτη/μητρική γλώσσα των μαθητών αυτής της κατηγορίας».

(http://www.pi-schools.gr/programs/depps/)

Συγκεκριμένα το  ΔΕΠΠΣ  ξένων  γλωσσών  αναφέρει  ότι  «Σκοπός

της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυξη της γλωσσικής

ικανότητας των μαθητών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά

γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Με την εκμάθηση των ξένων

γλωσσών προάγονται οι έννοιες του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και

της πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών

δεξιοτήτων  των μαθητών».

Ειδικότερα  το  Αναλυτικό  Πρόγραμμα Σπουδών αγγλικής γλώσσας για

παράδειγμα, αναφέρει ως ευρύτερο στόχο του μαθήματος την ενίσχυση της
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πολυγλωσσίας και ως επιμέρους στόχους τη δυνατότητα π.χ. συζήτησης ή

παραγωγής ενός γραπτού κειμένου στη μια γλώσσα,  ορμώμενοι  από  ένα

κείμενο  στην  άλλη  γλώσσα,  τη  δυνατότητα μεταφοράς από τη μια γλώσσα

του επικοινωνιακού στόχου ενός μηνύματος ή τη γνώμη ενός ατόμου κ.ο.κ.

(http://www.pi- schools.gr/programs/depps/).

Ένα ακόμα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι το δικαίωμα που είχαν να

επιλέξουν σαν δεύτερη ξένη γλώσσα τα τουρκικά τη σχολική χρονιά 2006-

2007 και 2008-2009 οι μαθητές πέντε γυμνασίων των νομών Ροδόπης και

Ξάνθης. Σύμφωνα με το υπουργείο Παιδείας, η απόφαση για  την  πιλοτική

εισαγωγή  της  διδασκαλίας  της  τουρκικής  γλώσσας  στα συγκεκριμένα

σχολεία «ανταποκρίνεται στην αρχή της πολυγλωσσίας, η οποία σε μια

εποχή πολυπολιτισμικότητας αποτελεί προτεραιότητα όλων των

εκπαιδευτικών συστημάτων στην Ευρώπη».

(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_610505_08/08/2006_19356)

Επίσης σε μεμονωμένα Γυμνάσια της χώρας διδάσκεται πιλοτικά και η

ισπανική γλώσσα σε σχολεία των νομών Αττικής και Αρκαδίας αλλά και η

ρωσική γλώσσα. Για τη διδασκαλία της ρωσικής έχουν επιλεγεί σε πρώτη

φάση γυμνάσια  σε Θεσσαλονίκη, Χαλκηδόνα και Κομοτηνή,  όπου  ζουν   και

εργάζονται πρώην υπήκοοι της Σοβιετικής Ένωσης.

(http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_ell_1_27/05/2008_271491).

Ωστόσο στην Ελλάδα η δημόσια εκπαίδευση η σύνολό της, δεν ευνοεί

τις "ασθενείς" γλώσσες στους κόλπους της E.E., η οποία χαρακτηρίζεται από

τα πολυδιάστατα γλωσσικά της προβλήματα και τις προσπάθειες ορισμένων

κρατών-μελών για οικονομική, πολιτική και πολιτισμική ηγεμονία (Δενδρινού

1996 & 1998).

Εκτός από τους επιδιωκόμενους στόχους των προγραμμάτων

σπουδών, έχει καθιερωθεί επίσης και η ευέλικτη ζώνη στο Γυμνάσιο η οποία

προσφέρει μια μεγαλύτερη ελευθερία επιλογής δραστηριοτήτων και θεμάτων

που αφορούν την   καθημερινή  ζωή   των μαθητών.  Η ευέλικτη «Ζώνη»

αποσκοπεί στη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης μέσα από τη

μεθοδολογία των σχεδίων εργασίας (projects) που θα ενεργοποιούν το

ενδιαφέρον των μαθητών, θα προωθούν  τη  συνεργασία  και  την  κριτική

σκέψη,  θα  καλλιεργούν στους μαθητές τις ειδικές γνώσεις και δεξιότητες που

απαιτεί η σημερινή ελληνική κοινωνία και θα ενισχύουν κλίσεις και
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πρωτοβουλίες των μαθητών. Κατά την εφαρμογή της διατίθενται δυο ώρες την

εβδομάδα ανά τάξη, οι μαθητές δεν βαθμολογούνται κι έτσι αποφεύγεται η

τυποποίηση του προγράμματος, ενώ είναι προφανές ότι απαιτείται η

συνεργασία ανάμεσα στους καθηγητές των μαθημάτων που εμπλέκονται σε

κάθε δραστηριότητα.

Αναφέρουμε ενδεικτικά κάποιες θεματικές περιοχές : Διαπολιτισμική

Επικοινωνία και Αλληλεπίδραση, Ευρωπαϊκή Διάσταση, Θέματα Ολυμπιακής

Παιδείας, Ισότητα των δύο φύλων, Εικαστικές δραστηριότητες κτλ. Το

εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί έχει εκπονηθεί και

διανεμηθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, όπως π.χ. το Πολυθεματικό

Βιβλίο-Φάκελος.

Κλείνοντας, θα πρέπει να ειπωθεί ότι μια νέα προσέγγιση που έχει

κάνει την εμφάνισή της τα τελευταία χρόνια είναι η διαπολιτισμική προσέγγιση

στη διδακτική των ξένων γλωσσών, βασική επιδίωξη της οποίας είναι η

εκμάθηση της γλώσσας στόχου ως πολιτισμικού προϊόντος που διαφέρει αλλά

δεν είναι κατώτερο ή ανώτερο κάποιου άλλου. Η προσέγγιση αυτή, σε σχέση

με τις υπόλοιπες, είναι πολύ περισσότερο συμβατή με τις ανάγκες της

πολύγλωσσης και πολυπολιτισμικής Ευρώπης (Δενδρινού,1998). Ωστόσο,

από την τελευταία έρευνα του  ευρωπαϊκού  δικτύου  για  την  εκπαίδευση

στην  Ευρώπη  «Ευρυδίκη», φαίνεται  ότι  η  Ελλάδα  υστερεί  σε  καινοτομίες

που  θα μπορούσαν  να βελτιώσουν το περιεχόμενο της διδασκαλίας στις

ξένες γλώσσες.

1.2 Οι αναπαραστάσεις των καθηγητών και ο ρόλος τους στην
παιδαγωγική διαδικασία

Οι αναπαραστάσεις αποτελούν ένα στοιχείο-κλειδί για τη διαδικασία

εκμάθησης της γλώσσας. Σύμφωνα με τον ορισμό του Jodelet (1989), η

κοινωνική αναπαράσταση «είναι ένας τύπος μιας κοινωνικά αναπτυγμένης και

μοιρασμένης γνώσης με πρακτικές συνέπειες, η οποία συνεισφέρει στη

δόμηση μιας κοινής πραγματικότητας για μια κοινωνική ομάδα». Οι κοινωνικές

αναπαραστάσεις για τις  γλώσσες συνδέονται με το προσωπικό στάτους του

ομιλητή και την αντίληψή του για την κοινωνική αξία των γλωσσών σε

συνδυασμό με τις γλωσσικές και εκπαιδευτικές πολιτικές που προωθούνται σε

διαφορετικές καταστάσεις.
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Οι περισσότεροι δάσκαλοι αλλά και μαθητές έχουν μια  πολύ  στενή

αντίληψη  για  το  τι  αποτελεί  γλώσσα  και  συνήθως  την κατανοούν ως  ένα

γραπτό κείμενο παραβλέποντας τις  κοινωνιοπολιτισμικές προεκτάσεις. Συχνά

μάλιστα η πολυγλωσσία ταυτίζεται με τη σύγχυση και το μπέρδεμα και οι

πολύγλωσσοι ομιλητές θεωρούνται μπερδεμένοι ως προς τις γλωσσικές και

λεξιλογικές τους επιλογές. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι και στα

εγχειρίδια  εκμάθησης  ξένων  γλωσσών κυριαρχεί η εικόνα του μονόγλωσσου

ομιλητή της προς εκμάθηση γλώσσας και επιπλέον οι διάλογοι δεν

αντανακλούν σημαντικά στοιχεία που θα παρατηρούσαμε σε έναν κανονικό

διάλογο ανάμεσα σε έναν φυσικό κι έναν μη φυσικό ομιλητή (Castelloti &

Moore, 2002).

Σύμφωνα μάλιστα με μια έρευνα που διεξήχθη κατά το διάστημα από

10 Ιανουαρίου 2002 μέχρι 12 Απριλίου 2002 για την Παιδαγωγική Εταιρεία

Ελλάδος, οι αναπαραστάσεις που έχουν οι δάσκαλοι για το είδος των

γνώσεων που πρέπει να προσφέρει το σημερινό σχολείο στους μαθητές του,

παρά τις νέες αλλαγές στο κοινωνικοπολιτικό επίπεδο δεν άλλαξαν. Ο

πυρήνας της αναπαράστασης για το είδος της σχολικής γνώσης είναι η

ελληνική γλώσσα, η οποία περιστοιχίζεται από μαθήματα όπως η ελληνική

ιστορία, η γεωγραφία, μελέτη περιβάλλοντος, τα θρησκευτικά, η κοινωνική και

πολιτική αγωγή, η τοπική ιστορία, τα μαθηματικά και η φυσική. Νέα μαθήματα

όπως η αγωγή υγείας, η θεατρική αγωγή, ο χορός και η παγκόσμια ιστορία,

επιλέγονται περισσότερο από δασκάλους με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας ενώ

μαθήματα όπως η ιστορία τέχνης  και  πολιτισμού,  η  ιστορία  θρησκειών  και

η  ευρωπαϊκή  ιστορία, επιλέγονται από ένα μικρό ποσοστό των δασκάλων.

Σύμφωνα δηλαδή με την μελέτη, παρατηρείται ένας ήπιος

ελληνοκεντρικός  προσανατολισμός, με  αποτέλεσμα  να  παραμένει  σε

μεγάλο βαθμό ως αποστολή του σχολείου, κυρίως του δημοτικού, η στήριξη

και η ανάπτυξη περισσότερο της εθνικής ταυτότητας. Η ευρωπαϊκή διάσταση

στην εκπαίδευση καθώς και η προώθηση της διαπολιτισμικής προσέγγισης

στο χώρο της  εκπαίδευσης μέσα από  τις  νέες  καινοτομίες (ευέλικτη  ζώνη,

εκπόνηση project) που  προτείνονται από  το  Παιδαγωγικό  Ινστιτούτο,

σύμφωνα με τη θεωρία των κοινωνικών αναπαραστάσεων, δε φαίνεται ότι θα

μπορέσουν να αποτελέσουν το άμεσο ενδιαφέρον των δασκάλων, καθώς

φαίνεται να μη συμφωνούν με τις απόψεις τους για το είδος της γνώσης που
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θεωρούν απαραίτητο να μεταδίδει το σχολείο. Ένα μεγάλο ποσοστό

δασκάλων επιλέγει την  ξένη  γλώσσα και  την  πληροφορική ως  απαραίτητα

μαθήματα φανερώνοντας την τάση να προβάλλεται η γνώση με τη χρηστική

της διάσταση, κυρίως ως απαραίτητο προσόν στη σημερινή αγορά εργασίας.

Σχεδόν το σύνολο των διδασκόντων θεωρεί απαραίτητη γνώση για

τους μαθητές την  ικανότητα  ορθής χρήσης  της  ελληνικής  γλώσσας και  σε

πολύ μικρότερο βαθμό την  προώθηση  άλλων  στόχων  που  προβλέπονται

από  τη σχετική νομοθεσία. Η πλειοψηφία, επίσης, των δασκάλων (74%)

θεωρεί ότι το σχολείο με τη σημερινή μορφή του δε μπορεί να καλύψει τις

ανάγκες των μαθητών σε γνώσεις που θεωρούν απαραίτητες,

επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η σύνταξη και αναμόρφωση των Αναλυτικών

Προγραμμάτων, κυρίως λόγω της επιστημονικοποίησής τους και τον

παράλληλο αποκλεισμό του εκπαιδευτικού από  τη  σύνταξή  τους,  δεν

κατόρθωσε  να  ανταποκριθεί μέχρι  σήμερα στις προσδοκίες των

εκπαιδευτικών.

(http://www.pee.gr/e27_11_03/sin_ath/mer_c_th_en_v/stefanidis.htm)

1.3 Αντιμετώπιση των ευαίσθητων παιδιών
Οι σύγχρονοι καθηγητές θα πρέπει να μπορούν να είναι

ολοκληρωμένοι παιδαγωγοί και να γνωρίζουν πώς να αντιμετωπίζουν τους

μαθητές τους και ως ανθρώπους και διαφορετικές προσωπικότητες, ώστε να

μπορούν να τους προσεγγίσουν ευκολότερα, με λίγα λόγια θα πρέπει να

αναγνωρίζουν και να επικοινωνούν ακόμα και τα πιο ευαίσθητα παιδιά μιας

τάξης.

Ευαίσθητα παιδιά είναι εκείνα που είναι ιδιαίτερα ευαίσθητα στο

συναισθηματικό και φυσικό τους περιβάλλον. Έρευνες δείχνουν ότι τα

ευαίσθητα παιδιά αποτελούν το 15% – 20% του πληθυσμού των παιδιών, και

γεννιούνται με ένα ιδιαίτερα ευαίσθητο νευρικό σύστημα που αντιδρά και

ανταποκρίνεται γρήγορα στα ερεθίσματα του περιβάλλοντος όπως φώτα,

ήχους, μυρωδιές και στη συνολική διάθεση των ανθρώπων του

περιβάλλοντός τους.

Τα ευαίσθητα παιδιά αντιλαμβάνονται και κατανοούν ανεπαίσθητες

αλλαγές στο περιβάλλον όπου ζουν, συναναστρέφονται και μεγαλώνουν,

προτιμούν να σκέφτονται πριν ενεργήσουν και γενικότερα η συμπεριφορά
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τους χαρακτηρίζεται από ευσυνειδησία. Επειδή έχουν υψηλά επίπεδα

διέγερσης, αντιδρούν εύκολα στις ξαφνικές αλλαγές και στη συναισθηματική

δυσφορία των άλλων. Ο συνδυασμός των χαρακτηριστικών του

ταμπεραμέντου του παιδιού, είναι αυτός που θα καθορίσει αν το ευαίσθητο

παιδί θα είναι “δύσκολο” παιδί (πχ. έντονες συναισθηματικές αντιδράσεις,

απαιτητικό και επίμονο, υπερδραστήριο), ή αν θα είναι ήρεμο και “εύκολο” στη

διαπαιδαγώγηση.

Σύμφωνα με την Dr. Aron, κάποια από τα χαρακτηριστικά των

ευαίσθητων παιδιών που στατιστικά επιλέχτηκαν με βάση αναφορές γονιών,

και αφορούν την εκπαίδευση είναι τα παρακάτω (Aron,2002):

 Ξαφνιάζονται εύκολα.

 Μαθαίνουν καλύτερα από μια ευγενική παρατήρηση και διόρθωση, όχι

από την τιμωρία.

 Συχνά φαίνεται να διαβάζουν το μυαλό των γονιών τους ή των άλλων.

 Έχουν έξυπνη αίσθηση του χιούμορ.

 Δείχνουν ιδιαίτερα έξυπνα.

 Δεν τα πάνε καλά με τις μεγάλες αλλαγές.

 Κάνουν πολλές ερωτήσεις.

 Είναι συχνά τελειομανή.

 Αντιλαμβάνονται εύκολα τη δυσφορία και την αγωνία των άλλων.

 Προτιμούν το ήσυχο παιχνίδι.

 Ενοχλούνται από θορυβώδη μέρη, παρέες και καταστάσεις.

 Προσέχουν τις λεπτομέρειες (πχ. αν κάτι έχει μετακινηθεί ή έχει αλλάξει

θέση, μια μικρή αλλαγή στην εμφάνιση κάποιου).

 Αποδίδουν καλύτερα όταν δεν υπάρχουν άλλοι παρόντες. Αισθάνονται

τα πράγματα σε βαθύτερο επίπεδο

Επίσης, η Maureen Healy, έχει τονίσει ότι τα ευαίσθητα παιδιά έχοντας

υψηλή αίσθηση συνειδητοποίησης και αντίληψης, είναι συχνά ιδιαίτερα ευφυή,

δημιουργικά και συναισθηματικά δείχνοντας ευαισθησία και κατανόηση στα

συναισθήματα των άλλων από μικρές ακόμα ηλικίες. Τα μειονεκτήματα αυτής

της έντονης διορατικότητας και της οξυδερκούς αντίληψης σύμφωνα με

αναφορές, είναι ότι εξαντλούνται εύκολα ή αντιδρούν με σύγχυση όταν
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βρίσκονται σε πλήθος, σε θόρυβο, σε νέες καταστάσεις, και σε απότομες

αλλαγές, καθώς και όταν λαμβάνουν τη συναισθηματική δυσφορία των άλλων.

Για παράδειγμα, ένα ευαίσθητο παιδί μπορεί να χάσει τον ύπνο του αν δεν

επιλύσει τις διαφορές του με τους συνομηλίκους του ή να ξεσπάσει σε

κλάματα αν γίνει μάρτυρας ενός επεισοδίου εκφοβισμού στο σχολείο. Ένα

παιδί μπορεί να πέσει από την κούνια, να σκίσει το παντελόνι του και να μην

αντιδράσει καθόλου, και ένα ευαίσθητο παιδί μπορεί να πέσει από την κούνια,

να προσέξει ότι κάποιος γέλασε μαζί του και να αρχίσει να κλαίει εξαιτίας

αυτού (Healy,2012).

Η κριτική, η ήττα και η αγωνία των άλλων είναι κάτι που αγγίζει πολύ

βαθιά και βιώνεται πολύ πιο έντονα συναισθηματικά από τα ευαίσθητα παιδιά

σε σχέση με τους συνομηλίκους τους.

Σύμφωνα με την Dr. Aron, τα ευαίσθητα παιδιά ανταποκρίνονται πολύ

καλύτερα όταν συνεργάζονται με τους γονείς και τους ενήλικες, παρά με τη

σκληρή πειθαρχεία που μπορεί να οδηγήσει σε συναισθηματικά ξεσπάσματα,

κλάματα και φωνές. Τα όρια πρέπει να είναι ξεκάθαρα αλλά δε θα πρέπει να

επιβάλλονται με φωνές και τιμωρίες (Aron, 2002).
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Κεφάλαιο Δεύτερο: Γεωγραφική γλωσσική ποικιλία
H διάλεκτος είναι μια ποικιλία της γλώσσας. Συνήθως ο όρος

χρησιμοποιείται για γεωγραφικές ποικιλίες, τις γεωγραφικές διαλέκτους, όμως

υπάρχουν και γλωσσικές ποικιλίες, τα κοινωνιόλεκτα, ανάλογα με την

κοινωνική ομάδα που ανήκουν οι ομιλητές του, όπως είναι η περίπτωση της

αργκό, της κοινωνιολέκτου των νέων. Οι διάλεκτοι μελετώνται από τον

γλωσσολογικό κλάδο της κοινωνιογλωσσολογίας - και ειδικότερα από τη

διαλεκτολογία. Αποτελούν όμως αντικείμενο και της ιστορικής γλωσσολογίας.

Αντίστοιχα γλώσσες, και όχι διάλεκτοι αποκαλούνται οι γλωσσικές

ποικιλίες που για πολιτικούς λόγους έχουν το στάτους μια επίσημης ή εθνικής

γλώσσας. Από τη σκοπιά τη γραμματικής δομής και, τουλάχιστον πριν

αρχίσουν να αναδεικνύονται σε εθνική ή επίσημη γλώσσα, και πιο

συγκεκριμένα του λεξιλογίου δεν υπάρχει κάποια διαφορά ανάμεσα στις

γλώσσες και τις διαλέκτους. Για τη διαφορά των δύο χαρακτηριστική είναι η

φράση του γλωσσολόγου Μαξ Βάινραϊχ:  Γλώσσα είναι μια διάλεκτος με

στρατό  και ναυτικό. Παρόλα αυτά οι διάλεκτοι θεωρούνται λιγότερο ποιοτικές,

λιγότερο ακριβείς κλπ. και ασκείται πίεση, ιδίως στο σχολείο, για την

εγκατάλειψή τους.

Μια χαρακτηριστική περίπτωση μια διαλέκτου  που έγινε γλώσσα είναι

αυτή της καταλανικής. Ενώ παλιότερα θεωρούνταν διάλεκτος της ισπανικής

γλώσσας, σήμερα θεωρείται όλο και περισσότερο ανεξάρτητη γλώσσα που η

χρήση της δεν είναι κοινωνικά στιγματισμένη στην Καταλωνία και έχει

αποκτήσει ευρεία γραπτή χρήση

2.1 Οι ελληνικές διάλεκτοι της αρχαιότητας
Σε εθνικό επίπεδο, πριν επιβληθεί η κοινή ως νόρμα αλλά και ως

καθημερινό όργανο, η πλειοψηφία των Ελλήνων χρειάστηκε να

χρησιμοποιήσει, για ένα διάστημα μεγαλύτερο ή μικρότερο ανάλογα με τον

τόπο, συγχρόνως δύο ή τρεις διαφορετικούς κώδικες. Σε αυτό τους βοήθησε

ένα παλιό βασικό χαρακτηριστικό της ελληνικής κουλτούρας: τουλάχιστον από

την καθιέρωση των Ολυμπιακών Αγώνων (γεγονός αφετηριακό), οι αρχαίοι

Έλληνες είχαν έντονα τη συνείδηση ότι ανήκουν στην ίδια κοινότητα, πέρα και

παρά τις ιδιαιτερότητές τους. Παρόλο που μιλούσαν διαφορετικές διαλέκτους,

δεν αισθάνονταν λιγότερο ελληνόφωνοι, και τα λογοτεχνικά έργα - αυτό το
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κοινό πολιτισμικό κεφάλαιο που ξεκίνησε με τα ομηρικά ποιήματα -

δημιουργούσε ένα αίσθημα οικειότητας ως προς τη διαφορετικότητα των

γειτονικών συστημάτων. Αν και οι αρχαίες διάλεκτοι δεν διασώθηκαν ως

οργανωμένα γλωσσικά συστήματα, ορισμένα χαρακτηριστικά μπόρεσαν να

επιζήσουν στη διάρκεια των ιστορικών ανακατατάξεων σε μια δεδομένη

γεωγραφική περιοχή, και μάλιστα να εξαπλωθούν και να βρουν σήμερα την

πλήρη έκφρασή τους. Η ύπαρξη άμεσης συνέχειας  ανάμεσα  στις  αρχαίες

και  τις  σύγχρονες  διαλέκτους  είναι  σε  γενικές γραμμές απίθανη και πάντως

μη αποδείξιμη.

Οι αρχαίες ελληνικές διάλεκτοι κατατάσσονται συνήθως σε τέσσερις

μεγάλες ομάδες: ιωνική, αρκαδική, αιολική και δυτική ελληνική. Κατά καιρούς

έχουν βέβαια προταθεί εναλλακτικές ταξινομήσεις

Ιωνική

Πρόκειται για τη διάλεκτο του φύλου των Ιώνων, το οποίο κατά τη 2η

π.Χ. χιλιετία φέρεται εγκατεστημένο σε εκτεταμένα τμήματα της νοτιότερης

ηπειρωτικής Ελλάδας. Αργότερα απωθήθηκαν ή αφομοιώθηκαν από άλλα

φύλα για να περιοριστούν τελικά στην Αττική και την Εύβοια. Εγκαταστάθηκαν

επίσης στο μεγαλύτερο μέρος των Κυκλάδων (εκτός των νησιών Ανάφης,

Θήρας, Φολεγάνδρου, Μήλου και Κιμώλου), σε τμήμα της Δωδεκανήσου

(Πάτμος, Λέρος), στη Σάμο, την Ικαρία και τη Χίο, και τέλος στις απέναντι

μικρασιατικές ακτές (Ιωνία) ιδρύοντας αρκετές πόλεις.

Αρκαδική (και κυπριακή) ή αρκαδοκυπριακή

Είναι η διάλεκτος του φύλου των Αρκάδων. Η διάλεκτος αυτή, η οποία

κατά τη μυκηναϊκή εποχή φαίνεται ότι μιλιόταν σε σημαντικά μεγαλύτερη

έκταση, με τη λεγόμενη «κάθοδο των Δωριέων» περιορίστηκε στο εσωτερικό

της Πελοποννήσου. Αρκαδόφωνοι πληθυσμοί εγκαταστάθηκαν κατά τον 11ο

π.Χ. αι. στην Κύπρο, η διάλεκτος της οποίας, παρά τη γεωγραφική αποκοπή

της από την Αρκαδία, εμφανίζει σαφή συγγένεια με τη διάλεκτο της τελευταίας.

Η κυπριακή διάλεκτος υπήρξε η μόνη αρχαία ελληνική διάλεκτος των

ιστορικών χρόνων, η οποία αποδόθηκε γραπτώς όχι όπως οι υπόλοιπες, με

κάποια παραλλαγή του ελληνικού αλφαβήτου, αλλά με μια συλλαβογραφική

γραφή, ατελή για την απόδοση της ελληνικής γλώσσας, γνωστή ως κυπριακό
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συλλαβάριο. Η γραφή αυτή συγγενεύει με τη μυκηναϊκή γραμμική Β΄ γραφή

και η χρήση της εγκαταλείφθηκε τον 4ο π.Χ. αι. μαζί με τη χρήση της

κυπριακής διαλέκτου στις επιγραφές.

Αιολική

Η διάλεκτος του φύλου των Αιολέων, η οποία κατά τους ιστορικούς

χρόνους μιλιόταν στη Βοιωτία, τη Θεσσαλία, τη Λέσβο και τις απέναντι

μικρασιατικές ακτές (την «Αιολίδα»). Εμφανίζει αρκετά κοινά στοιχεία με την

αρκαδική, γι' αυτό και παλαιότερα περιλαμβανόταν από τους επιστήμονες μαζί

με την τελευταία σε μια ευρύτερη ομάδα, την οποία ονόμαζαν αχαϊκή.  Σήμερα

γίνεται  γενικά δεκτό ότι  πρόκειται  για δύο ξεχωριστές ομάδες.

Σημαντικά κοινά στοιχεία εμφανίζουν επίσης η βοιωτική και η

θεσσαλική αιολική με τις δυτικές ελληνικές διαλέκτους (δηλ. τις δωρικές με την

ευρύτερη έννοια). Μερικά από τα χαρακτηριστικά της αιολικής ομάδας είναι:

Διατήρηση του παλαιού μακρού α. Οι παλαιοί φθόγγοι r και τράπηκαν σε

ορ/ρο και ο αντίστοιχα (αντί αρ/ρα και α): στρότος, βρόχυς, δέκο, ἑκοτόν.

Δυτική ελληνική ή Δωρική

Η διάλεκτος των Δωριέων, του αρχαίου ελληνικού φύλου, στην κάθοδο

του οποίου προς νότο (η «κάθοδος των Δωριέων») αποδίδεται παραδοσιακά

η κατάρρευση του μυκηναϊκού πολιτισμού κατά το 12ο π.Χ. αι. Δωριείς

εγκαταστάθηκαν στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου (πλην της

Αρκαδίας) και στην περιοχή των Μεγάρων απωθώντας, υποτάσσοντας ή

αφομοιώνοντας παλαιότερους ελληνόφωνους πληθυσμούς.

Δυτικού τύπου διάλεκτοι μιλιόνταν και σε ολόκληρη την ηπειρωτική

βορειοδυτική Ελλάδα (Ήπειρος και σημερινή Στερεά Ελλάδα: Φωκίδα/Δελφοί,

Λοκρίδα, Φθιώτιδα, Αιτωλία, Ακαρνανία).

2.2 Οι διάλεκτοι της Νεοελληνικής Γλώσσας
Οι μεγαλύτερες διάλεκτοι της νεοελληνικής γλώσσας που ομιλούνται

εντός τής επικράτειας του Ελληνικού, του Κυπριακού και του Ιταλικού κράτους

είναι:

 Κρητική διάλεκτος



18

 Κυπριακή διάλεκτος

 Ποντιακή διάλεκτος

 Τσακωνική διάλεκτος

 Κατωιταλική διάλεκτος

 Δαρνακική διάλεκτος

 Καππαδοκική διάλεκτος (υπό εξαφάνιση)

2.2.1 Κρητική Διάλεκτος
Η κρητική διάλεκτος είναι μία διάλεκτος της νέας ελληνικής που

ομιλείται στην Κρήτη. Κατά τον ύστερο μεσαίωνα η διάλεκτος του νησιού

εξελίχθηκε σε λόγια γλώσσα, και εκφράστηκε μέσα από την ποίηση του

Κορνάρου του Χορτάτση και άλλων, το κρητικό θέατρο και τα λαϊκά τετράστιχα

-μαντινάδες- των οποίων η θεματολογία μπορεί να είναι από σκωπτική έως

φιλοσοφική. Σήμερα η κρητική διάλεκτος δεν κινδυνεύει με εξαφάνιση, όπως

συχνά συμβαίνει σε μειονοτικές διαλέκτους που δεν διδάσκονται, καθώς

κυρίως στο νότο, αποτελεί την μόνη προφορική γλώσσα και συνεχίζει και να

εξελίσσεται. Η κρητική διάλεκτος ομιλείται εκτός από την Κρήτη, στο χωριό

Χαμιντιέ της Συρίας και στα παράλια της Μικράς Ασίας όπου εγκαταστάθηκαν

μουσουλμάνοι Κρητικοί το 1923.

Στην κρητική διάλεκτο οι αδύνατοι τύποι των προσωπικών αντωνυμιών

μπορούν να μπαίνουν πριν και μετά το ρήμα σχεδόν σε οποιαδήποτε

περίπτωση, σε αντίθεση με την νέα ελληνική και την καθαρεύουσα,

παραδείγματα: κατέχω το, ξανοίγω σε, μανίζω ντως, γρικώ ντου, ετα το

χτύπα, επαε τα θέσε. Ο αόριστος των ρημάτων καταλήγει με τον δωριζμό –ξα

αντί του -σα της νέας ελληνικής και της καθαρεύουσας, για παράδειγμα:

εζίγωξα, εστέγνωξα, εστέργιωξα.

H κρητική διάλεκτος όντας φυσικά διαμορφωμένη, δεν επιτρέπει

χασμωδίες, για παράδειγμα: τρώγω αντί του τρώω, κλαίγω αντί του κλαίω κτλ.

Επίσης, πολλοί τύποι της γενικής πτώσης της δωρικής εγκαταλείφθηκαν στην

κρητική διάλεκτο κατά το μεσαίωνα, ενώ άλλοι τύποι της ελληνιστικής

περιόδου αναβίωσαν στις μέρες μας μέσα από το ενιαίο εκπαιδευτικό

σύστημα στην καθαρεύουσα και στα νέα ελληνικά. Για παράδειγμα στην

κρητική διάλεκτο θα λέγαμε περιφραστικά ‘’η γεύση από το αίμα’’ και ποτέ ‘’η
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γεύση του αίματος’’ Η χρήση τέτοιων τύπων που έχουν αναβιώσει τεχνητά σε

συνδυασμό με την κρητική διάλεκτο έχει αντιαισθητικό αποτέλεσμα.

Σε αντίθεση με την νέα ελληνική, στα κρητικά παίρνουν τελικό ''νι''

άρθρα αντωνυμίες και επιρρήματα μόνο όταν η λέξη που ακολουθεί αρχίζει

από φωνήεν, ανεξάρτητα από το γένος και το είδους της. Για παράδειγμα

Πληθυντικός: των ανθρώπω, όλω τω χωργιώ, τω μπολλώ λογιώ. Όταν

ακολουθεί αρσενικό: το δάσκαλο, τον αδερφό. Άκλιτα: δε θέλω, δεν αλλάζω,

μη μιλείς, μη γρικάς, μην έργας. Το επίρρημα-σύνδεσμος σαν: σα κουτέντα,

σαν οψάργας,

2.2.2 Η Κυπριακή Διάλεκτος
Η Κυπριακή διάλεκτος (Κυπριακή Ελληνική ή Κυπριακή) είναι η

διάλεκτος της Ελληνικής γλώσσας που χρησιμοποιείται από περίπου

επτακόσιες χιλιάδες Ελληνοκυπρίους στην Κύπρο και μερικές εκατοντάδες

χιλιάδες Ελληνοκυπρίους της διασποράς, κυρίως στη Μεγάλη Βρετανία, την

Αυστραλία και την Ελλάδα. Σχεδόν ποτέ δεν χρησιμοποιείται ως επίσημος

γραπτός λόγος, αλλά είναι η κοινή ομιλουμένη των περισσοτέρων

Ελληνοκυπρίων. Είναι επίσης η πρώτη γλώσσα πιο ηλικιωμένων

Τουρκοκυπρίων από χωριά όπως η Λουρουτζίνα και από την περιοχή της

Τυλληρίας. Οι περισσότεροι ηλικιωμένοι Τουρκοκύπριοι μιλούν τα Ελληνικά με

Κυπριακή Διάλεκτο ως δεύτερη γλώσσα.

Συνήθως, σε επίσημο περιβάλλον θεωρείται πιο αποδεκτή η χρήση της

Κοινής Νέας Ελληνικής (όπως στα σχολεία, στο κοινοβούλιο, στα μέσα

ενημέρωσης και παρουσία μη Κυπρίων ομιλητών της Ελληνικής).

Στη νεότερη εποχή σημαντικοί ποιητές όπως ο Βασίλης Μιχαηλίδης

(1849-1917) και ο Δημήτρης Λιπέρτης (1866-1937) και ακόμα νεότεροι όπως

ο Παύλος Λιασίδης (1901-1985) κάνουν χρήση της διαλέκτου σε γραπτή

μορφή. Πολλοί άλλοι λογοτέχνες, συνήθως ποιητές αλλά και πεζογράφοι,

χρησιμοποιούν ακόμα την Κυπριακή διάλεκτο. Υπάρχει επίσης πληθώρα

κυπριακών τραγουδιών (παραδοσιακά, δημοτικά και σύγχρονα), αλλά και

σκετς, θεατρικά και τηλεοπτικές σειρές που χρησιμοποιούν τη διάλεκτο.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι η Κυπριακή διάλεκτος

αποτελεί στη σύγχρονη εποχή τη μεγαλύτερη ελληνική διάλεκτο -

ακολουθούμενη από τα Ποντιακά, Κρητικά, Κατωιταλικά και άλλες διαλέκτους,
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η οποία είναι μητροδίδακτη και παραγωγική στο νησί της Κύπρου. Ανήκει

στον γεωγραφικό και διαλεκτικό χώρο της αρχαίας Αρκαδοκυπριακής και,

μολονότι δεν προέρχεται άμεσα από αυτήν, είναι δυνατόν ακόμη και σήμερα

να εντοπίσει κανείς κατάλοιπά της στο λεξιλόγιο των ομιλητών.

Κατά τη διάρκεια της Ελληνιστικής Κοινής και των πρώιμων

μεσαιωνικών χρόνων, θεωρείται ότι η Κυπριακή διάλεκτος αποτέλεσε μέρος

μιας ζώνης ανατολικών διαλέκτων (με δωρικές επιρροές), στις οποίες ανήκαν

τα ιδιώματα της Δωδεκανήσου και της Μικράς Ασίας. Ωστόσο, η κοινή αυτή

πορεία διακόπηκε το 1191 από τους σταυροφόρους, όταν η Κύπρος τέθηκε

υπό τη γαλλική δυναστεία των Λουζινιανών και, ως εκ τούτου, μεταβλήθηκε σε

φραγκικό κρατίδιο. Φαίνεται ότι μέσα στους τρεις επόμενους αιώνες η

διάλεκτος απέκτησε τα περισσότερα από τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά της,

όπως επιμαρτυρείται από τα πρώτα διαθέσιμα κείμενα, που είναι οι νομικού

περιεχομένου Ασσίζες (14ος αι.) και το Χρονικόν του Λεοντίου Μαχαιρά (15ος

αι.). Η μακρά παρουσία των Φράγκων ερμηνεύει την είσοδο αρκετών λέξεων

από την παλαιά Γαλλική, οι οποίες απουσιάζουν από άλλες διαλέκτους της

Ελληνικής. Επιπλέον, η απομόνωση της διαλέκτου επί τόσους αιώνες εξηγεί

γιατί ακόμη και σήμερα αποτελεί αξιόπιστο μάρτυρα της μεσαιωνικής

γραμματικής της ελληνικής γλώσσας.

Άλλοι σημαντικοί σταθμοί στην ιστορία της διαλέκτου, οι οποίοι άφησαν

αξιοσημείωτα ίχνη στη σύγχρονη μορφή της, υπήρξαν η Ενετοκρατία (από το

1489) και κατόπιν η Τουρκοκρατία (από το 1571). Τέλος, η ισχυρή πολιτιστική

επιρροή της αγγλικής γλώσσας είναι εμφανής (από το 1878) και συνεχής στην

Κυπριακή διάλεκτο.

Από διαλεκτολογικής πλευράς η Κυπριακή συγκαταλέγεται στα νότια

ιδιώματα της Ελληνικής γλώσσας, καθώς διατηρεί αμετάβλητα τα φωνήεντα

των άτονων συλλαβών (εν αντιθέσει προς τα βόρεια ιδιώματα, όπου

παρατηρούμε εκτεταμένες στενώσεις και κωφώσεις). Ακόμη ανήκει στη

λεγόμενη νησιωτική ζώνη του ίντα, επειδή χρησιμοποιεί την αντωνυμία ίντα (<

τι ένι τα) αντί της αντωνυμίας τι στην εισαγωγή ερωτηματικών προτάσεων.

Στην ίδια διαλεκτική ζώνη ανήκουν επίσης η Κρητική διάλεκτος, καθώς και τα

ιδιώματα των Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου.

Τα βασικά χαρακτηριστικά της Κυπριακής διαλέκτου είναι τα εξής:
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Φωνολογικά χαρακτηριστικά: Διατήρηση της προφοράς των διπλών

συμφώνων (εκτός από το -ρρ-), αλλά και υστερογενής διπλασιασμός απλών

συμφώνων, συνήθως σε ενδοφωνηεντική θέση και στο ληκτικό τέρμα -ννω

των ρημάτων (λ.χ. άλ-λος, άμ-μος, βράσ-σω, αλ-λάσ-σω – σήμ-μερα, ποτ-τέ,

πίν-νω, γκρεμ-μός) ή μεταξύ λέξεων (λ.χ. απ-πέξω, ταμ μάθκια «τα μάτια»). Η

ανάπτυξη υστερογενών διπλών φαίνεται ότι έχει την αφετηρία της στην

ελληνιστική εποχή, όταν ακόμη διετηρείτο η προφορά των διπλών συμφώνων

στον ελληνόφωνο κόσμο (άποψη Seiler και Καραναστάση).

Διατήρηση του τελικού -ν των ονομάτων (κυρίως) και των ρημάτων της

μεσαιωνικής Ελληνικής (λ.χ. χαρτίν, τραπέζιν, βουνόν, αιτιατική θάλασ-σαν,

ταμίαν, τέθκοιαν ημέραν, ρήματα (α)δονούσεν, τραυούμεν, έλαμνεν, εν νοδκιά

«είναι ομίχλη [νοτιά]»), αλλά και ανάπτυξή του σε άλλες θέσεις, χωρίς ιστορική

βάση (λ.χ. πρόγραμ-μαν, γ΄ πρόσ. εξέβην).

Αφομοίωση του ερρίνου με τους άηχους κλειστούς φθόγγους, με

αποτέλεσμα τον σχηματισμό νέων διπλών συμφώνων (λ.χ. αθ-θός < ανθός,

νύφ-φη < νύμφη, συχ-χωρώ < συγχωρώ, ακάθ-θα < ακάνθα). Το φαινόμενο

λειτουργεί επίσης μεταξύ λέξεων (λ.χ. εδ δακ-κάν-νει «δεν δαγκώνει», εθ θέλω

«δεν θέλω») και μαρτυρείται ήδη από τον μεσαίωνα.

Σίγηση των ενδοφωνηεντικών β, γ, δ (ηχηρών διαρκών) και κατόπιν

συχνή συγχώνευση των φωνηέντων ή έκκρουση του ασθενεστέρου (λ.χ.

φοούμαι «φοβούμαι», μαειρεύκω «μαγειρεύω», τριυρίζω, γάαρος < γάδαρος,

ετσά < ετσιδά).

Εκτεταμένη ουράνωση και δασύς τσιτακισμός του κ σε κ,̌ καθώς και

προσθίωση του χ σε χ̌ προ των φωνηέντων /e, i/ (λ.χ. κε̌φαλή «κεφαλή»,

κυ̌ώνιν «κυδώνι», χαρκ̌ίν < χαλκείον, παχ̌ιά < παχιά, φτώχ̌ια < φτώχια,

σ̌κ̌ύλλος < σκύλος.

Προφορά των αήχων κλειστών κ, π, τ συνοδευόμενων από δασύ

πνεύμα (περίπου όπως τα ανακεκαμμένα αρχικά σύμφωνα στα αγγλικά take,

tall, λ.χ. κόκκ'αλον, ποτ'έ).

Ανομοίωση διάρκειας των συμφωνικών συμπλεγμάτων βγ > βg/βκ, βδ

> βd/βτ, γδ > γτ, ργ/ρχ > ρg/ρκ (λ.χ. αρκή < αρχή, αρκάντžελος < αρ-

χάγγελος, κόβκω < κόβγω, γτύννω < (ε)γδύννω < εκδύω) και αφομοίωση

ηχηρότητας των συμφωνικών συμπλεγμάτων χρ > γρ, φρ > βρ, φλ > βλ, θρ >
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δρ (λ.χ. Γριστούγεν-να, βρίσσω «σωπαίνω» < φρίττω, δρέφει «επουλώνει,

γιαίνει» < θρέφει).

Μορφοσυντακτικά χαρακτηριστικά: Διατήρηση των ληκτικών επιθημάτων -

ουσιν και -ασιν στο γ΄ πληθυντικό πρόσωπο του ενεστώτα και μέλλοντα (το -

ουσιν) και του αορίστου (το -ασιν). Πρόκειται για αξιοσημείωτο αρχαϊσμό της

διαλέκτου (λ.χ. κλώθουσιν, φεύκουσιν, αναστενάξασιν, εχαθήκασιν). Ωστόσο,

και τα επιθήματα -ουν και -αν της Νεοελληνικής Κοινής επιδίδουν με

αυξανόμενο ρυθμό.

Εκτεταμένη παρουσία του ρηματικού παραγωγικού επιθήματος -ίσκω,

είτε επειδή διατηρήθηκε από παλαιότερη φάση τής γλώσσας είτε από κατ’

αναλογίαν σχηματισμό με βάση το αοριστικό θέμα. Προσδίδει στο ρήμα

εναρκτική ή θαμιστική σημασία (λ.χ. κριν-ίσκω, μειν-ίσκω, φαν-ίσκω

«υφαίνω», ταντžυν-ίσκω < ταγγός).

Διατήρηση αξιοσημείωτων αρχαϊσμών στον παρατατικό των πρώην

συνηρημένων ρημάτων (λ.χ. θωρώ: εθώρουν, εθώρες, εθώρεν…) και

παραμονή του τόνου στην προπαραλήγουσα στη μέση φωνή των

προπαροξύτονων ρημάτων (λ.χ. šαίρουμαι: εšαίρουμουν, εšαίρεσουν,

εšαίρετουν…, ρέουμαι < ορέγομαι: ερέουμουν, ερέεσουν, ερέετουν…,

αλλάσσουμαι: αλλάσσουμουν, αλλάσσεσουν, αλλάσσετουν…, βάλλουμαι:

εβάλλουμουν, εβάλλεσουν, εβάλλετουν, έρκουμαι: έρκουμουν, έρκεσουν,

έρκετουν…).

Επίταξη του εγκλιτικού μετά το ρήμα, όπως συμβαίνει και με άλλα

νησιωτικά ιδιώματα (λ.χ. έδοξέν μου «μου φάνηκε», λαχαίννει του, έωκέν μας

«μας έδωσε», λαλεί του «του λέει»).

Χρήση του άρθρου τα ως αναφορικής αντωνυμίας με σημασία «αυτά

που, τα οποία» (λ.χ. τα γρικώ στ’ αφθιά μου, θαρρώ ζυγώνουσί με «αυτά που

ακούω στα αφτιά μου, θαρρώ πως με ζυγώνουν»).

Χρήση της εμφατικής άρνησης ’εν τžαι (< δεν και) αντί του απλού δεν

(λ.χ. ’εν τžαι δίνει μου, ’εν τžαι είδα τον).

Χρήση του περιφραστικού δείκτη εν να, ο οποίος προέρχεται από τη

φρ. θέλω να (απρόσ. θέλει να) > θελ’ να > θεν’ να > εν να, για τον σχηματισμό

του διαρκούς και του στιγμιαίου μέλλοντα (λ.χ. εν να κλαίω – εν να κλάψω).
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Κλίση του ρήματος είμαι σε ενεστώτα και παρατατικό: (ενεστώτας)

είμαι, εί-σαι, είναι / έναι / έν(ι), είμαστιν, είσαστιν, είναι / έναι / έν(ι),

(παρατατικός) ήμουν, ήσουν, ήτουν / ήταν, ήμαστιν, ήσαστιν, ήτουν / ήταν).

Λεξιλογικά χαρακτηριστικά: Εξαιτίας των διαφόρων γλωσσικών στρωμάτων

που ανά τους αιώνες συνδέθηκαν με το νησί της Κύπρου, μπορούμε σήμερα

να εντοπίσουμε τις ακόλουθες χαρακτηριστικές λεξιλογικές ομάδες, πέρα από

το λεξιλόγιο που είναι κοινό κτήμα με τις υπόλοιπες διαλέκτους και με την

Κοινή:

Αρχαϊσμοί: Αξιοσημείωτος είναι ο λεξιλογικός πλούτος που διασώζει

στοιχεία από την αρχαία και ελληνιστική εποχή της Ελληνικής. Χαρακτηριστικά

παραδείγματα των παραπάνω είναι: άφτω «ανάβω» (< άπτω), φτείρα

«ψείρα» (< αρχ. φθείρ, -ρός), šοίρος (< χοίρος), ποζέγνω (< αρχ.

ἀποζεύγνυμι), δρόπης (< ελνστ. ὑδρόφις, -εως), καμμώ «κλείνω τα μάτια» (<

αρχ. καμμύω), κίλλης «μικρόσωμος γάιδαρος» (λ. τής αρχ. Κυπριακής),

ροθέσιν (< αρχ. ὁροθέσιον), ορτσούμαι «χορεύω» (< αρχ. ὀρχοῦμαι), ξαργκώ

«μένω αδρανής» (< αρχ. ἐξαργῶ).

Ιδιωματισμοί: Σε αυτούς περιλαμβάνονται λέξεις και φράσεις γνωστές

στον ελληνόφωνο κορμό, οι οποίες όμως έχουν αποκτήσει εντελώς διακριτή

σημασία και χρήση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των παραπάνω είναι: γέν-

νημαν ήλιου «ανατολή», χαρτωμένος «αρραβωνιασμένος» (από το χαρτί τού

προικοσυμφώνου), θαρκούμαι «νομίζω» (< θαρρούμαι), στρούθος

«σπουργίτης», κούκ-κουρον «παξιμάδι» (υποκορ. τού ουσ. κόκκος), μιτά μου

«μαζί μου».

Παλαιά Γαλλικά δάνεια: Λέξεις της παλαιάς Γαλλικής και των διαλέκτων

της εισήλθαν μεταξύ του 12ου και του 14ου αιώνα, καθιστώντας την Κυπριακή

διάλεκτο μοναδική από αυτή την άποψη στον ελληνόφωνο κόσμο.

Χαρακτηριστικά παραδείγματα των παραπάνω είναι: τσαέρα «καρέκλα» (<

προβηγκ. chaira), τσαΐνα «αλυσίδα» (< προβηγκ. chaina), βλαντζίν «συκώτι»

(< παλ. γαλλ. flanc), κουμανταρία «γλυκό κρασί τής Κύπρου» (< παλ. γαλλ.

vin de commanderie «κρασί τού τάγματος Commanderie των Ιωαννιτών

ιπποτών»), κουμουδκιάζω «ετοιμάζω ταφή νεκρού» (< προβηγκ.

accoumoudar), κουφουρκιάζω «παρηγορώ» (< προβηγκ. coumfortar),

μίζαρον «σάβανο» (< παλ. γαλλ. mise à mort).
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Ιταλικά και Βενετικά δάνεια: Η περίοδος της Βενετοκρατίας άφησε

αξιοσημείωτα ίχνη στη διάλεκτο. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των

παραπάνω είναι: βαντζάρω «προχωρώ» (< avanzare), γάρπος «καμάρι» (<

garbo), ζόπ-πος «αδέξιος» (< zoppo), κάστϊον «βάσανο» (< castigo), κουρτέλ-

λα «μαχαίρι» (< coltella), πιν-νιάδα «πήλινη χύτρα» (< pignada).

Τουρκικά δάνεια: Οι τουρκικές λέξεις είναι πολυάριθμες και απαντούν

προσαρμοσμένες στα μορφολογικά σχήματα της διαλέκτου. Χαρακτηριστικά

παραδείγματα των παραπάνω είναι: άσκ̌οσ-σου «μπράβο» (< aşk olsun), ζατ-

τίν «έτσι κι αλλιώς» (< zatî), ζϊαφέτ-τιν «συμπόσιο» (< ziyafet), καΐσ̌ιν

«παγίδα» (< kayış), κκουσμ̌άς «κουβέντα» (< konuşma), μέσελα «δηλαδή;» (<

mesele).

Αγγλικά δάνεια: Οι αγγλικές λέξεις έχουν εισέλθει από την περίοδο της

αγγλοκρατίας και διευρύνουν έκτοτε διαρκώς την παρουσία τους στο λεξιλόγιο

της διαλέκτου, πράγμα που προωθείται από τη διαρκώς ενισχυόμενη επιρροή

του αγγλόφωνου κόσμου στη νήσο. Όσες έχουν προσαρμοστεί μορφολογικά

υπέστησαν αξιοσημείωτη αλλοίωση. Χαρακτηριστικά παραδείγματα των

παραπάνω είναι: φούρπ’ος «ποδόσφαιρο» (< football), σέντερ «αποστολέας

(αλληλογραφίας)» (< sender), τšαρτšάρω «χρεώνω» (< charge), τρενάρω

«εκπαιδεύω» (< train). Χαρακτηριστικός άγγλισμός είναι επίσης το ρ.

απολογούμαι, που έχει αποκτήσει τη σημ. «ζητώ συγγνώμη» με επίδραση του

ελληνογενούς αγγλ. apologise.

2.2.3 Ποντιακή Διάλεκτος
Δεν είναι επίσημη γλώσσα καμίας χώρας και δεν διδάσκεται. Παρ' όλα

αυτά, πολλοί Σύλλογοι και οργανώσεις τόσο στην Ελλάδα όσο και στο

εξωτερικό, διατηρούν και μεταλαμπαδεύουν την Ποντιακή Διάλεκτο μέσω

μαθημάτων, βιβλίων, συνεδρίων και άλλων δραστηριοτήτων. Η πιο

συνηθισμένη μέθοδος διδασκαλίας σήμερα, είναι η προφορική.

Θεωρείται ότι προέρχεται από την τοπική όψιμη ελληνιστική Κοινή σε

χώρο με ιωνικό υπόστρωμα. Το λεξιλόγιό της έχει επηρεαστεί από την

τουρκική και από γλώσσες του Καυκάσου, των οποίων η επίδραση δεν έχει

διακριβωθεί μέχρι τώρα. Επίσης δέχτηκε επιδράσεις από το λεξιλόγιο των

Γενουατών και των Βενετσιάνων της Τραπεζούντας. Ωστόσο οι ξένες λέξεις

εξελληνίστηκαν και εντάχθηκαν στο κλιτικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας.
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Με βάση την ταξινόμηση του Μ. Τριανταφυλλίδη, ο οποίος στηρίχθηκε

κυρίως στην εγγύτητα προς τη Νεοελληνική Κοινή, μπορούμε να διακρίνουμε

τρεις ομάδες ιδιωμάτων εντός τής διαλέκτου:

α) οινουντιακά ιδιώματα (με αυξημένη νεοελληνική επίδραση μέσω της

Κωνσταντινουπόλεως),

β) τραπεζουντιακά ιδιώματα (μικρότερη νεοελληνική επίδραση),

γ) χαλδιώτικα ιδιώματα (με αυξημένη τουρκική επίδραση).

Όσον αφορά στον θεμελιώδη διαχωρισμό των ελληνικών διαλέκτων με

κριτήριο τον φωνηεντισμό (τη διατήρηση ή στένωση των ατόνων φωνηέντων),

η διάλεκτος δεν μπορεί να ενταχθεί καθ' ολοκληρίαν σε μία από τις τρεις

βασικές ομάδες ιδιωμάτων (βόρεια, ημιβόρεια, νότια), διότι τα τραπεζουντιακά

και χαλδιώτικα έχουν ημιβόρειο φωνηεντισμό (χάνουν τα άτονα [i], [u], αλλά

δεν παρουσιάζουν στένωση των ατόνων [e], [o]: π.χ. κόρ', πεγάδ', γίν'νταν),

ενώ τα οινουντιακά διατηρούν αλώβητο (νότιο) φωνηεντισμό (π.χ. κόρη,

πεγάδιν, γίνουνταν).

Η σχετική γεωγραφική και γλωσσική απομόνωση του Πόντου, οδήγησε

στη διατήρηση αρκετών αρχαϊκών στοιχείων, όπως:

Η διατήρηση της αρχαίας προφοράς του η ως ε. Π.χ. πεγάδιν = πηγάδι,

κεπία = κήποι, νύφε = νύφη, εμέτερον = ημέτερον.

Η διατήρηση της αρχαίας προφοράς του ω ως ο, όπου η Κοινή

ελληνική έχει ου. Π.χ. ζωμίν = ζουμί, καρβώνι = κάρβουνο, ρωθώνι =

ρουθούνι.

Η χρήση ψιλών συμφώνων (κ,π,τ) αντί δασέων (χ,φ,θ), ένδειξη της

Ιωνικής προέλευσης της διαλέκτου. Π.χ. ασπαλίζω=ασφαλίζω,

σπίγγω=σφίγγω.

Η χρήση του Ιωνικής προέλευσης 'κι<οὐκὶ=οὐχί, αντί για το νεοελληνικό

δεν<οὐδέν.

Η διατήρηση πολλών αρχαϊκών στοιχείων στο τυπικό της γλώσσας, με

χαρακτηριστικότερα:

Τη διατήρηση της κατάληξης της ονομαστικής των ουδετέρων

ονομάτων σε -ιον. Π.χ. παιδίον = παιδί, χωρίον = χωριό.

Τη διατήρηση της κατάληξης των θηλυκών επιθέτων σε -ος. Π.χ. η

άλαλος, η άνοστος, η έμορφος.
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Τη μετάπτωση της κατάληξης της γενικής πτώσης του ενικού αριθμού

των αρσενικών ονομάτων από -ον σε -ος. Π.χ. ο νέον > τη νέονος, ο πάππον

> τη πάππονος, ο λύκον > τη λύκονος, ο Τούρκον > τη Τούρκονος.

Την κατάληξη της προστακτικής των ρημάτων σε -ον. Π.χ. γράψον =

γράψε, άψον (του ρ. άφτω<ἀνάπτω) = άναψε, ποίσον (<ποίησον) = φτιάξε.

Τον σχηματισμό της μέσης φωνής των ρημάτων σε -ούμαι. Π.χ.

ανακατούμαι, σκοτούμαι, στεφανούμαι.

Τον σχηματισμό του αορίστου της παθητικής φωνής σε -θα. Π.χ.

εγαπέθα = αγαπήθηκα, εκοιμέθες = κοιμήθηκες, εστάθεν = στάθηκε,

σταμάτησε.

Τον σχηματισμό της προστακτικής του αορίστου σε -θετε. Π.χ.

εγαπέθετε, εκοιμέθετε, εστάθετε.

Τη σποραδική χρήση του απαρεμφάτου. Π.χ. εποθανείναι, μαθείναι,

κόψ'ναι, ράψ'ναι, χαρίσ'ναι, αγαπέθην, κοιμεθήν).

Τον αρχαιότροπο τονισμό των ονομάτων στην κλητική πτώση. Π.χ.

άδελφε, Νίκολα, Μάρια.

Τη σποραδική χρήση του ας αντί του να. Π.χ. δος με ας φάγω.

Η διατήρηση πολλών αρχαϊκών στοιχείων στο λεξιλόγιο. Π.χ. σεύτελον

<ιων. σεῦτλον = τεύτλον, ξύγαλαν < οξύγαλαν = γιαούρτι.

Η διατήρηση του γένους ονομάτων. Π.χ. η τραγωδία = το τραγούδι.

Η απομόνωση αυτή επέδρασε και στη μη περαιτέρω εξέλιξη διάφορων

γλωσσικών τύπων, οι οποίοι μετεξελίχθηκαν στα νεοελληνικά, και σε άλλες

αλλαγές, όπως:

Η διατήρηση ασυνίζητων τύπων. Π.χ. καρδία = καρδιά, λαλία = λαλιά,

παιδία = παιδιά, ψωμία = ψωμιά, χωρίον = χωριό.

Αναπτύχθηκαν ακόμη φθόγγοι οι οποίοι δεν υπάρχουν στα

νεοελληνικά, ενώ άλλαξε και η προφορά ορισμένων γραμμάτων, όπως: Η

συνίζηση των φωνηεντικών συμπλεγμάτων ια και εα, εξελίχθηκε στον φθόγγο

ä, που προφέρεται ως φωνήεν μεταξύ του ε και του α. Π.χ. όλä = όλα, οσπίτä

= σπίτια, λεοντάρä = λιοντάρια, τραγωδ΄äνος = τραγουδιστής, κιφάλä =

κεφάλια, θέλετ' äτο < θέλετε ατό = θέλετε αυτό, το θέλετε, ομ΄äζω < ομοιάζω =

μοιάζω. Η συνίζηση του φωνηεντικού συμπλέγματος ιο, εξελίχθηκε στον

φθόγγο ö, που προφέρεται ως φωνήεν μεταξύ του ε και ο. Π.χ. τελ΄öνω =

τελειώνω, ĥ΄öνιν = χιόνι.
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Το γράμμα σ όταν ακολουθείται από κε ή κι προφέρεται ως š, δηλαδή

ως παχύ σ. Π.χ. šκεπάζω, šκίζω, šκύλος. Το γράμμα χ όταν ακολουθείται από

ε ή ι προφέρεται ως ĥ, δηλαδή ως παχύ χ. Π.χ. ĥέρι, ĥαιρετώ, ĥίλä = χίλια.

Διαφορετική προφορά παρατηρείται και στα γράμματα: ζ που προφέρεται ως

ž, δηλαδή ως παχύ ζ. Π.χ. χαλάžä = χαλάζια, žαγκώνω = σκουριάζω. ξ που

προφέρεται ως κ+š (παχύ σ). Π.χ. κšύνω < εκĥύνω = χύνω. ψ που

προφέρεται ως π+š (παχύ σ). Π.χ. πšη = ψυχή.

2.2.4 Τσακωνική Διάλεκτος
Η Τσακωνική διάλεκτος είναι ελληνογενής διαλεκτική ομάδα που

μιλιέται στην περιοχή της νότιας Κυνουρίας της Αρκαδίας. Από την αρχαιότητα

έως το 1912 η περιοχή της νότιας Κυνουρίας άνηκε στην αρχαία Σπάρτη και

το νομό Λακωνίας αντίστοιχα.

Η Τσακωνική ανήκει στην υπολειμματική δωρική ζώνη τής Νέας

Ελληνικής. Προήλθε από τη Δωρική διάλεκτο της Αρχαίας ελληνικής, σε

αντίθεση με τη Νέα Ελληνική γλώσσα, η οποία προήλθε από την Ελληνιστική

κοινή (κυρίως αττικοϊωνικής συστάσεως). Συγκεκριμένα, εικάζεται ότι προήλθε

από ευρύτερη δωρική κοινή, η οποία είχε κυριαρχήσει στην Πελοπόννησο

μετά τη σύσταση της Αχαϊκής Συμπολιτείας και, ως εκ τούτου, αντιστάθηκε

περισσότερο στην Κοινή, ίσως επειδή ομιλείτο σε δυσπρόσιτες περιοχές.

Ο πρώτος συγγραφέας που αναφέρει την ύπαρξη ιδιαίτερης

Τσακωνικής διαλέκτου είναι ο Μάζαρις τον 15ο αιώνα. Θεωρεί τους Τσάκωνες

εκβαρβαρισμένους Λάκωνες αλλά οι λίγες λέξεις που αναφέρει ως

παράδειγμα δεν είναι τσακωνικές. Σύμφωνα με τις πηγές, η Τσακωνική

ομιλείτο στο παρελθόν από διαλεκτόφωνους πληθυσμούς αποίκων στις νότιες

ακτές τού Ελλησπόντου. Το τσακωνικό ιδίωμα της Προποντίδας είχε αρκετές

επιδράσεις από τα βόρεια ιδιώματα της Θράκης και, ως εκ τούτου,

τοποθετείται πλησιέστερα προς τη Νεοελληνική Κοινή (π.χ. ιδίωμα

Προποντίδας νερέ, αλλά ιδίωμα Τσακωνιάς ύο < ύδωρ).

Αν είχε μεγάλο αριθμό ομιλητών, ισχυρή λογοτεχνική παράδοση και

διοικητική αυτονόμηση, η οποία θα οδηγούσε σε αναγνώριση και σχολική

διδασκαλία, θα μπορούσε να ταξινομηθεί ως ξεχωριστή ελληνογενής

γλώσσα[4] σε αντιδιαστολή προς διαλέκτους όπως η Ποντιακή, η
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Καππαδοκική και η Κατωιταλική. Το σύγχρονο λεξιλόγιό της έχει επηρεαστεί

σε μεγάλο βαθμό από την επίσημη Ελληνική.

Αναλύοντας τα γλωσσικά χαρακτηριστικά της εν λόγω διαλέκτου

προκύπτουν τα εξής:

Φωνολογικά χαρακτηριστικά: Διατήρηση του δωρικού -α- αντί του κοινού -η-,

που προήλθε από την ελληνιστική κοινή (π.χ. μάτη < μάτηρ (αντί μήτηρ),

αυοά «αυλή», ψαλαφού «ψηλαφώ», κ‘ώλακα «σκώληκας», σάμερε

«σήμερα»).

Εκτεταμένος ρωτακισμός, δηλ. τροπή σ > ρ προ φωνήεντος και λ > ρ

σε συμφωνικό σύμπλεγμα[8] (π.χ. φρούα «φλούδα», κράμα «κλήμα»,

γρούσσα «γλώσσα», τσούνερ έσι; «τίνος είσαι;», τšειρ αμέρε «τρεις ημέρες»,

τσιρ ε’; «ποιος (τις) είναι;»).

Αντιπροσώπευση του κληρονομηθέντος -υ- ως -ου- ή -ιου- (με

ημιφωνοποίηση ή τροπή τού προηγούμενου συμφώνου σε ουρανικό),

ανάλογα με τον προηγούμενο φθόγγο (π.χ. τουραγνώ «τυραννώ», τρούπα

«τρύπα», φουσού «φυσώ», σουργκή «σύρτης», άρουγγα «λάρυγγας», κιουρέ

[curé] «τυρί», γιούρε [júre] «γύρος», νιούτ‘α [ɲútha] «νύχτα», χκιούπο [xcúpo]

«χτύπος»). Υπάρχουν αρκετές εξαιρέσεις, οι οποίες πιθανώς οφείλονται στην

ισχυρή επίδραση της κοινής (π.χ. παναθύρι «παραθύρι»), και μερικές φορές η

αντιπροσώπευση δεν είναι σταθερή ή συνεπής ακόμη και για την ίδια λέξη

κατά ιδίωμα (π.χ. λιουτέ, λιούκο, λούκο, ούκο «λύκος»).

Τσιτακισμός, δηλ. προστριβοποίηση των ουρανικών κ, τ και του σ σε

τσ, συνήθως προ των προσθίων φωνηέντων ε, ι [e, i] (π.χ. τσύφου < κύπτω,

τσερέ < ξηρός, τσία < αξίνα, τšούτšουμο < σύσσωμος, τσίπτα < τίποτα, ότσι <

ότι, τšινού < κινώ, στšύλε < σκύλος, τšέα < κέλλα).

Ο χώρος όπου εντοπίζεται σήμερα η γλώσσα είναι κάποια χωριά στην

Τσακωνιά στις πλαγιές του Πάρνωνα στην νότια επαρχία Κυνουρίας του

Νομού Αρκαδίας. Είναι οι κωμοπόλεις του Λεωνιδίου και του Τυρού, και τα

χωριά Μέλανα, Άγιος Ανδρέας, Βασκίνα, Πραστός, Σίταινα και Καστάνιτσα.

Στο παρελθόν τα τσακώνικα ομιλούνταν και σε γειτονικές περιοχές της

Λακωνίας, αλλά και σε τσακώνικες αποικίες στη θάλασσα του Μαρμαρά.



29

2.3 Διαφοροποίηση ιδιωμάτων της νοελληνικής γλώσσας με βάση την
γεωγραφική θέση της περιοχής

Γενικά, παρατηρείται μια διαφοροποίηση της γλώσσας μεταξύ  των

κατοίκων των βόρειων και ηπειρωτικών περιοχών της χώρας σε σχε΄ση με

τους κατοίκους των νησιών και της νότιας Ελλάδας. Η εν λόγω

διαφοροποίηση στηρίζεται στο ότι τα βόρεια ιδιώματα της νεοελληνικής

γλώσσας είναι λιγότερο συντηρητικά από τα νότια στο λεξιλόγιο, στη

μορφολογία και στον φωνηεντισμό, με εξαίρεση τις τροπές των συμφώνων,

όπου τα νότια νεωτερίζουν.

Ωστόσο, λόγω της ανάπτυξης των συγκοινωνιών και των νέων

τεχνολογιών οι κάτοικοι όλων των περιοχών της βόρειας και ηπειρωτικής

Ελλάδας έχουν πλέον πολύ περισσότερες επαφές με ανθρώπους που

διαμένουν, εργάζονται ή κυκλοφορούν στις κεντρικές περιοχές της χώρας.

Έτσι, είναι λογικό τα ιδιώματα με την πάροδο των χρόνων να συρρικνώνονται

χάνοντας πολλές από τις ιδιαιτερότητές τους επηρεαζόμενα όλο και πιο πολύ

από την κοινή νεοελληνική, σε όλα τα επίπεδα. Η συνήθης περίπτωση για

τους κατοίκους των «ιδιωματικών» περιοχών πλέον, είναι η χρήση της κοινής

νεοελληνικής σε μεγάλο βαθμό στην ομιλία, αλλά χρωματισμένης απλώς με

κάποια ιδιωματικά στοιχεία (κυρίως φωνολογικά).

2.3.1 Ο βόρειος φωνηεντισμός
Η γενικά παραδεκτή διαίρεση των νεοελληνικών διαλέκτων σε βόρειες

και νότιες οφείλεται στον Γ. Χατζιδάκι, ο οποίος πρώτος παρατήρησε τη

διαφορά ως προς τον φωνηεντισμό ανάμεσά τους. Τα ιδιώματα με βόρειο

φωνηεντισμό παρουσιάζουν δύο βασικά φωνητικά φαινόμενα:

α. Aποβολή του άτονων [i] και [u]: π.χ. χέρ (χέρι), πηγάδ (πηγάδι), σκλι

(σκυλί), τ” Χαρ(του Χάρου), στ” Λαμπ τς μυλ (στου Λάμπου τους μύλους),

πλάου (πουλάω), δλεβ (δουλεύει) κλπ. και

β. στένωση των άτονων [e] (ε και αι) και [ο] (ο και ω) σε [i] και [u] αντίστοιχα:

π.χ. φιγγάρ”(φεγγάρι), χουράφ” (χωράφι).

Σε μεγάλο μέρος του βορειοελλαδικού χώρου η πτώση των άτονων [i]

και [u] εμφανίζεται τόσο σε τελική θέση όσο και στο εσωτερικό της λέξης: π.χ.
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πγαδ (πηγάδι), γρουν (γουρούνι). Σ” αυτές τις περιπτώσεις γίνεται λόγος για

«αυστηρού τύπου βόρεια ιδιώματα» (Κοντοσόπουλος 1994). Κατά τον

Συμεωνίδη (1977, 63) τα «αυστηρότερα βόρεια ιδιώματα» είναι αυτά στα

οποία συναντούμε τόσο τη στένωση όσο και την αποβολή (σίγηση). Αντίθετα,

στα λεγόμενα ημιβόρεια ιδιώματα εμφανίζεται μόνο η σίγηση των άτονων [i]

και [u] ή σπανιότερα η στένωση (βλ. παρακάτω, ημιβόρεια ιδιώματα). Κατά

τον Συμεωνίδη (1983), πάλι, εκτός από αυτά τα δύο φαινόμενα, πρέπει

μάλλον να αναγνωριστεί και ένα τρίτο, χαρακτηριστικό των αυστηρών βόρειων

ιδιωμάτων, φαινόμενο: η τροπή του αποβεβλημένου u στον ποιοτικά συγγενή

του φθόγγο i, βλ. και παρακάτω, μορφολογία).

Ειδικότερα, τώρα, εντός του ευρύτερου χώρου που αναφέρθηκε στο

πρώτο τμήμα και στον οποίο χρησιμοποιούνται τα εν λόγω ιδιώματα,

εμφανίζονται επιμέρους διαφορές ανάλογα με την περιοχή, και όχι μόνο στα

δύο αυτά φαινόμενα.

Έτσι, τόσο η στένωση όσο και η αποβολή δεν συντελούνται στον ίδιο

βαθμό: η στένωση του [e] σε [i] μπορεί, ανάλογα με το ιδίωμα, να κυμαίνεται

από ένα κλειστό [e] ως ένα τέλειο [i], όπως και του άτονου ο από ένα κλειστό

ο ως ένα τέλειο u. Έτσι, λ.χ.στην Άμφισσα τα άτονα e και ο προφέρονται ως

κάτι το ενδιάμεσο, δηλ. ανάμεσα στα [e] και [i] (για το [e]) και ανάμεσα στα ο

και u (για το ο). Επίσης, στα αυστηρού τύπου βόρεια ιδιώματα κατά τη σίγηση

αποβάλλονται όχι μόνο τα πρωτογενή άτονα [i] και [u], αλλά και τα (νόθα) [i]

και [u] που προήλθαν από στένωση των [e] και [i] (βλ. και Συμεωνίδης 1977,

64). Επιπλέον, σε άλλα επιμέρους ιδιώματα το άτονο [i] της ίδιας λέξης

αποβάλλεται, ενώ αλλού όχι (π.χ. για το “πηγάδι”, πηγ’δ” στην Κοζάνη, b”

γάδ” στον Βελβεντό). Και ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου μέσα σε ένα

επιμέρους ιδίωμα το άτονο φωνήεν ανάμεσα στα ίδια σύμφωνα άλλοτε

αποβάλλεται, κι άλλοτε όχι: π.χ. θ’κός μ” (δικός μου), αλλά δικάζου (Θαβώρης

2000).

Σε μια προσπάθεια ερμηνείας των δύο αυτών βασικών φωνητικών

φαινομένων, ο Χατζιδάκις διατύπωσε τη θεωρία (την οποία στη συνέχεια

αποδέχτηκαν οι περισσότεροι ερευνητές) σύμφωνα με την οποία τα βόρεια

ιδιώματα, εν αντιθέσει προς τα νότια, έχουν -μεταξύ άλλων- πολύ ισχυρό

τονισμό των τονισμένων συλλαβών, πράγμα που έχει ως συνέπεια τη σε

ευθεία αναλογία συστολή ή την πλήρη εξαφάνιση των άτονων συλλαβών.
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Απλώς οι επόμενοι ερευνητές αντικατέστησαν τον όρο του Χατζιδάκι ισχυρός

τονισμός με τον όρο δυναμικός τονισμός (Χατζιδάκις, 1905).

Ο Συμεωνίδης (1977,), ωστόσο, έχει υποστηρίξει με πειστικό τρόπο ότι

τα παραπάνω δεν ευσταθούν: σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπάρχει διαφορά

τονισμού ανάμεσα στα βόρεια και στα νότια ιδιώματα. Επίσης, κατά τα

φαινόμενα της σίγησης και της κώφωσης προωθείται ολόκληρο το σύστημα

των φωνηέντων προς τα εμπρός. Έτσι, εξοικονόμησε το σύστημα δύο άτονα

φωνήεντα. Το ουσιώδες για τον Συμεωνίδη είναι ότι δεν τίθεται θέμα για το

ποιο από τα δύο φαινόμενα (σίγηση ή κώφωση) προηγήθηκε, γιατί πρόκειται

για μια ενιαία διαδικασία: εκδηλώνεται ταυτόχρονα ως κώφωση για τα άτονα

[e] και [ο]και ως αποβολή των άτονων [i] και [u]. Και ποιοτικά τα φαινόμενα

αυτά υπαγορεύονται από μια ανάγκη οικονομίας στην άρθρωση (Μαγουλάς

1977).

Σχετικά με την χρήση των συμφώνων παρατηρούνται τα εξής:

Συνέπειες της αποβολής των [i] και [u] Η αποβολή των άτονων [i] και [u] δεν

γίνεται παντού και πάντοτε στα βόρεια ιδιώματα: εξαρτάται κυρίως από το αν

τα σύμφωνα που πρόκειται να συναντηθούν είναι ευκολοπρόφερτα ως

σύμπλεγμα (Θαβώρης 2000).Η συνάντηση συμφώνων από διαφορετικές

συλλαβές που προκύπτει από την αποβολή παρέχει το έδαφος για νέες

φωνητικές εξελίξεις μέσα στη λέξη: π.χ. δκός/θκός (δικός),χαμλός/χαμπλός

(χαμηλός). Ακραίο παρεπόμενο αυτών αποτελεί η σύμπτωση κάποιες φορές

διαφορετικών λέξεων σ” έναν τύπο: π.χ. το ftoστα βόρεια ιδιώματα μπορεί να

είναιβουτώ ή φυτό ή φτύνω ή βοηθώ. Επίσης σε μεγάλο τμήμα του ευρύτερου

χώρου παρατηρείται ανάπτυξη ενός τ [t] στη θέση του άτονου μη τελικού i που

αποβλήθηκε, π.χ.μέλτσα (μέλισσα), θέλτς (θέλεις).

Ουράνωση συμφώνων Τα βόρεια ιδιώματα παρουσιάζουν πολύ έντονα το

φαινόμενο της ουράνωσης συμφώνων μπροστά από το [i] και πιο σπάνια το

[e] -κάτι που, κατά τον Συμεωνίδη, ακυρώνει τη θέση του Χατζιδάκι ότι είναι

σπάνιες οι ουρανώσεις λόγω του ισχυρού -κατ” αυτόν- τονισμού των βόρειων

ιδιωμάτων, με παραδείγματα κυρίως από την ουρανωμένη (παχειά) προφορά

των [s z ts dz] ως [ʃ ʒ tʃ dʒ] αντίστοιχα πριν από τονισμένο i ή άτονο που

αποβλήθηκε, π.χ. σήμερα > σ̌ήμιρα,σιτάρι > σ̌τάρ, τσίχλα > τσί̌χλα,
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πικρούτσικος > πικρούτσκ̌ος, ζήτησα > ζ̌ή̌τσα, ζυμάρι >ζ̌μ̌αρ, τζίρος> τζ̌ί̌ρους,

τζίτζικας > τζ̌̌ιτζ̌κ̌ας. Ο Συμεωνίδης (1977,) υποστηρίζει ότι η ουράνωση αυτή

συμφώνων προ των μπροστινών [i] και [e] αποδεικνύει ότι και το σύστημα των

συμφώνων των βόρειων ιδιωμάτων έχει προωθηθεί προς τα

εμπρός.Ουρανωμένα προφέρονται και τα τελικά (μετά την αποβολή του

τελικού i) κ, γ, χ, λ, ν.

Άλλα φαινόμενα Προφορά των σ, ζ: Σε μεγάλο τμήμα του ευρύτερου χώρου το

σ και ζ προφέρονται ως παχειά, όπως τα γαλλικά ch και j . Σε κάποιες

περιοχές, όμως, το σ προφέρεται ως δασύ μόνο προ του ημιφώνου iή προ

των κ, τ, π (π.χ. ισύ/εσύ, σπίτ’/σπίτι, τράπεζα).

Τσιτακισμός. Ένα από τα χαρακτηριστικά της αιγαιακής νησιωτικής προφοράς

είναι ο τσιτακισμός, δηλ. η προφορά του κ [k] ως τσ [ts] ή ως παχέος τσ [tʃ]

μπροστά από τα φωνήεντα [e] και [i] (π.χ. στα ιδιώματα της Λέσβου).

Προφορά του λ (και του ν). Το /l/ προφέρεται ως λαρυγγικό προ των [a ο u] σε

Ήπειρο, Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας (πρβ. το lτου

αγγλικού well). Σε μερικά ιδιώματα το /l/] ακούγεται ως σύντομο [u], π.χ.

καουά (καλά). Σε μη προσδιορισμένο, ακόμη, τμήμα του βόρειου ελληνικού

χώρου, παρατηρείται ουράνωση των /l/ και /n/ (προφέρονται δηλαδή ως [ʎ]

και [ɲ] (ή li̯ ni̯) μπροστά από το [e], π.χ. αλιε̯ύρι (αλεύρι), Ιλιέ̯ν (Ελένη), ενώ

στο ιδίωμα της Σαμοθράκης χαρακτηριστική είναι η αποβολή των λ και ρ (π.χ.

γάμματα αντίγράμματα).

Συνάντηση ζ [z] και μ [m]. Σε κάποιες περιοχές, όταν συναντώνται τα ζ και μ

στο τέλος ονομάτων που λήγουν σε ς [s] και ακολουθούνται από το κτητικό

μου, αναπτύσσεται αλλού ένα [u] και αλλού ένα [i]: π.χ. ου πατέραζ-ουμ/ου

πατέραζ-ιμ (ο πατέρας μου), ου θ” κόζ-ουμ/ου” θ’κόζ-ιμ (ο δικός μου).

Να αναφερθεί, τέλος, ότι άσχετα από το φαινόμενο της αποβολής,

αλλαγές εμφανίζονται και σε αρχική θέση στη λέξη, είτε με φωνήεντα είτε με

σύμφωνα:
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Ατελής συνίζηση: Στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της

βόρειας Ελλάδας παρατηρείται ένα είδος ατελούς συνίζησης: το ημίφωνο i̯

προ τονιζόμενου [a] προφέρεται περίπου ως ανοιχτό [e], όταν προηγείται του i̯

σύμφωνο, και ιδίως [r] ή [l] (ρ, λ): π.χ.παλαμαρεά̯ (παλαμαριά), αχλαδέ̯α

(αχλαδιά).

Ανάπτυξη γ ή γι̯ σε μεσοφωνηεντική θέση στα ιδιώματα της Θράκης, π.χ.,

τρίγια̯(τρία), Τουρκίγι̯α (Τουρκία) ή σε αρχική θέση πριν από φωνήεν στη

Λέσβο, στην Ίμβρο, στη Σαμοθράκη και αλλού, π.χ. γιέ̯νας (ένας).

Ανάπτυξη ενός α– [α] σε αρχική θέση πολλών λέξεων στο ιδίωμα της Ίμβρου

και αλλού, π.χ. αγλήγουρα (γρήγορα), αχιλώνα (χελώνα), αραβδί (ραβδί).

Ανάπτυξη ενός [i] ανάμεσα σε σύμφωνα που συναποτελούν

δυσκολοπρόφερτα συμπλέγματα στα ιδιώματα της Ίμβρου και της Λήμνου,

π.χ. Λαμπιργιά (Λαμπρή) στη Λήμνο και ζντέκιν’σσα (συντέκνισσα) στην

Ίμβρο.

Αποβολές και τροπές αρχικών φθόγγων: π.χ., ξουτιρικό (εξωτερικό),

Έλυμπους (Όλυμπος).

Μια ακόμα σημαντική διαφοροποίηση παρατειρείατι όμως και στον

τρόπο τονισμού των λέξεων, αναλυτικότερα:

Σε ορισμένες περιοχές (Αιτωλία, Θράκη, Λαγκαδάς) έχουμε παραβίαση

του νόμου της τρισυλλαβίας της κοινής νέας ελληνικής και τάση για

οπισθοχωρητικό τονισμό με αποτέλεσμα ο κύριος τόνος να εμφανίζεται στην

τέταρτη πριν τη λήγουσα συλλαβή, π.χ. έφαγαμι (φάγαμε), έπιζαμι (παίζαμε).

Επιπλέον, σε άλλες περιοχές έχουμε και ανάπτυξη δευτερεύοντος τόνου στην

παραλήγουσα, π.χ. έφαγάμι, που σε κάποιες περιοχές (π.χ. δ. Μακεδονία)

παραμένει ως ω κύριος τόνος.

2.3.2 Μορφολογία των βόρειων διαλέκτων
Από τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες των βορείων διαλέκτων

αναφέρονται ενδεικτικά οι εξής:
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Ο σχηματισμός του αρσενικού άρθρου

Βασικό μορφολογικό χαρακτηριστικό των βόρειων ιδιωμάτων είναι οι

ιδιαιτερότητες στον σχηματισμό του αρσενικού άρθρου: αλλού, λόγω της

στένωσης του [ο], εμφανίζεται με τη μορφή ου [u] (Στερεά Ελλάδα, βόρεια

Εύβοια, Ήπειρος, δυτική Μακεδονία, π.χ. ο Νίκος > ου Νίκους, ο παππούς >

ου παππούς), ή η [i] (κεντροανατολική Μακεδονία, Λέσβος, Θεσσαλία, π.χ. η

Νίκους, η παππούς), ενώ αλλού παραλείπεται.

Για την περίπτωση όπου ως άρθρο χρησιμοποιείται το iο Συμεωνίδης

έχει υποστηρίξει ότι αυτό οφείλεται σε τροπή του άτονου u(ου Νίκους), που -

μέσω του φαινομένου τη αποβολής- έχει αποβληθεί, σε i, γιατί, αν μετά την

αποβολή του u υπήρχε κενό, χωρίς να συμβεί κάποια τροπή, το σύστημα θα

εμφάνιζε μια άναρθρη κατάσταση, κάτι που δεν έχουν ανεχτεί κατά τα

φαινόμενα ποτέ τα βόρεια ιδιώματα. Και αυτή η τροπή, που δικαιολογείται και

από άλλες παρατηρημένες τροπές του u σε iστα βόρεια αλλά και σε άλλα

ιδιώματα, είναι το τρίτο φαινόμενο που -κατά τον Συμεωνίδη- πρέπει μάλλον

να αποδοθεί στον ιδιαίτερο φωνηεντισμό των βόρειων ιδιωμάτων: πέραν,

δηλαδή, της στένωσης των άτονων e σε i και ο σε u, και της αποβολής των

(πρωτογενών) άτονων iκαι u, υφίσταται, κάτω από συνθήκες και περιστάσεις

που το επιβάλλουν, η τροπή του (νόθου) άτονου u σε i, που δικαιολογεί την

εμφάνιση σε κάποιες περιοχές του i ως άρθρου και για το αρσενικό

(Συμεωνίδης 1983). Σε σχέση πάντοτε με τις ιδιαιτερότητες του άρθρου, σε

ορισμένες περιοχές χρησιμοποιείται το u για τα προσηγορικά και το i για τα

κύρια ονόματα (μεταξύ άλλων στην Κοζάνη και στη Θεσσαλία, π.χ. ου

τσουμπάν΄ς/ η Νίκους, αντί ο τσομπάνης/ο Νίκος).

Υποκορισμός

Ιδιαίτερος στα βόρεια ιδιώματα είναι ο υποκορισμός και τα μέσα με τα

οποία συντελείται: στην κεντροανατολική Μακεδονία και στη Θράκη η

υποκοριστική κατάληξη για τα ουδέτερα είναι κυρίως -ούδ” (θηλ. -ούδα), π.χ.

πιδούδ”-πιδούδα “παιδάκι”. Στη Λέσβο, και πιο λίγο στη Λήμνο, παρατηρείται

η κατάληξη -έλ”, π.χ. κουρ’τσέλ” “κοριτσάκι” (θηλ. -ούδα), ενώ στη δυτική

Μακεδονία και στην περιοχή της Λάρισας η κατάληξη -ούλ” (π.χ. κουρ’τσούλ”).



35

Η γενική

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τις βόρειες Σποράδες η

γενική ενικού έχει δώσει τη θέση της στην προθετική φράση/σύνταγμα από+

αιτιατική, π.χ. απ” τ’ς λαγοί (των λαγών), ενώ η γενική πληθυντικού των

δευτερόκλιτων, εντελώς ιδιόμορφα, σχηματίζεται σε -ιούν στη Λέσβο, π.χ.

ντουν ανθρωπιουν (των ανθρώπων).

Ιδιαίτεροι ρηματικοί σχηματισμοί

Οι ενεργητικοί αόριστοι των ρημάτων λήγουν σε -κα αντί -σα της κοινής

νεοελληνικής στην Ήπειρο, τη Θράκη, την Καστοριά κ.α., π.χ. εχτύπηκα

(χτύπησα).

Οι ενεργητικοί παρατατικοί και αόριστοι στην Ήπειρο και σε περιοχές

της Θεσσαλίας και της δυτικής Μακεδονίας λήγουν σε -μαν στο α” πληθ. και

σε –ταν στο β. πληθ., π.χ. τρώγαμαν,καήκαταν.

Στη Μακεδονία αλλά και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας τα

πρώην περισπώμενα ρήματα εμφανίζονται συνηρημένα: π.χ. τραγ’δώ

(τραγουδάω), κάτι που δεν παρατηρείται σε περιοχές που γειτνιάζουν με την

Ήπειρο και τη Θεσσαλία.

2.3.3 Διαφοροποιήσεις στην σύνταξη
Ένα βασικό συντακτικό χαρακτηριστικό των βορείων διαλέκτων (όπως

και των μικρασιατικών) είναι η σύνταξη με αιτιατική των ρημάτων που

συντάσσονται με γενική στην κοινή νέα ελληνική: π.χ. σι λέου, σι κάνου, θα

τον πω κλπ. Πρόκειται για εξέχον χαρακτηριστικό που διατηρείται σε μεγάλο

βαθμό ακόμη και επηρεάζει τις στάσεις και κρίσεις που διατυπώνονται

απέναντι στις βόρειες διαλέκτους και τους ομιλητές τους.

2.3.4 Διαφοροποιήσεις στο λεξιλόγιο
Η αποβολή των άτονων φωνηέντων επηρεάζει μορφικά πολύ μεγάλο

μέρος του λεξιλογίου που εμφανίζεται έτσι με τύπους που διαφέρουν

σημαντικά από την κοινή νέα ελληνική (πράγμα που ισχύει και για τις λόγιες

και αρχαϊκές εκφράσεις της κοινής νεοελληνικής (Θαβώρης 2000). Σε πολλές

περιπτώσεις, μάλιστα, η αναγνώριση των λέξεων της κοινής στις οποίες

αντιστοιχούν οι ιδιωματικές είναι δύσκολη – κάποτε μάλιστα σε μεγάλο βαθμό:
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αρχάλ’ζι (ροχάλιζε), τ’ς μέτσιν (τους μέθυσε). Βέβαια στα βόρεια ιδιώματα,

όπως βέβαια και σε κάθε ιδίωμα, χρησιμοποιούνται και άλλες λέξεις πέραν

αυτών της κοινής νεοελληνικής: άλλες τοπικής εμβέλειας, άλλες ξενικής

προέλευσης, και άλλες από προγενέστερες φάσεις της ελληνικής (λιγότερες,

ωστόσο, από ό,τι στα νότια ιδιώματα), που συνιστούν διαλεκτικούς ή

ιδιωματικούς αρχαϊσμούς (Θαβώρης 2000).

Τα βόρεια ιδιώματα, με το πλήθος αυτό των λέξεων, επηρεάζουν και

την κοινή νεοελληνική. Αλλά και αντίστροφα, έχουν κι αυτά επηρεαστεί -σε

όλα, βέβαια, τα επίπεδα-, από την τελευταία, αφού οι κάτοικοι των

αντίστοιχων περιοχών ήρθαν σε επαφή με πολλούς τρόπους και μέσα

(συγκοινωνίες, τεχνολογία κ.ά.) με τις περιοχές που αποτελούν κέντρα

εξελίξεων στην ελληνική επικράτεια ((Θαβώρης 2000).).

2.4 Επείσακτες γλώσσες που ομιλούνται στην Ελλάδα
Στην συγκεκριμένη υποενότητα θα αναφερθούν ορισμένες ιστορικές

γλώσσες που εισήχθηκαν στην Ελληνική επικράτεια και χρησιμοποιούνται

ακόμα και οι οποίες επηρεάζουν και επηρεάζονται από την νεοελληνική

γλώσσα. Η σημασία τους είναι ιδιαίτερη δεδομένου ότι αποτελούν ακόμα ένα

γλωσσικό παράγοντα επίδρασης, αλλά και γλωσσικής διαφοροποίησης σε μια

τάξη μαθητών. Μάλιστα, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, ότι η νέοελληνική

γλώσσα χαρακτηρίζεται ως αρκετά δύσκολη στην εκμάθηση της, σε σχέση με

άλλες επίσημες γλώσσες, με αποτέλεσμα οι μαθητές που προέρχονται από

άλλες χώρες να αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες και να απαιτείται

μεγαλύτερη προσπάθεια από τους διδάσκοντες, ώστε να διατηρείται το

ενδιαφέρον των μαθητών.

Ορισμένες από τις πιο γνωστές γλώσσες που επηρέασαν και

συνεχίζουν να επηρεάζουν την ελληνική γλώσσα είναι οι εξής:

 Η τσιγγάνικη γλώσσα, σποραδικά σε όλη τη χώρα.

 Η τουρκική γλώσσα, σε περιοχές της Θράκης.

 Η πομακική γλώσσα, σε περιοχές της Θράκης.

 Η βλάχικη γλώσσα, σε περιοχές της Ηπείρου, της βόρειας Θεσσαλίας

και της Μακεδονίας.
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 Η αρβανίτικη γλώσσα, σε περιοχές της Πελοποννήσου, της ανατολικής

Στερεάς Ελλάδας, της Άνδρου, της Θράκης και της δυτικής

Μακεδονίας.

 Η μογλενίτικη γλώσσα, σε περιοχές της κεντρικής Μακεδονίας.

2.4.1 Η γλώσσα των Ρομά
Η Ρομανί ή "Ρομανές", είναι μία Ινδοευρωπαϊκή γλώσσα που

συγγενεύει με τις διάφορες ανάμεικτες γλωσσικές διαλέκτους της Ινδίας. Στις

διάφορες περιοχές που κατοικούν Ρομ έχουν διαμορφωθεί πολλές τοπικές

διάλεκτοι, επηρεασμένες από τις τοπικές γλώσσες. Οι διαφορετικές μορφές

Ρομανί που βρίσκονται σε όλη την Ευρώπη έχουν επίσης πολλές λέξεις

Περσικές, σύγχρονες και Βυζαντινές Ελληνικές λέξεις, καθώς και Σλαβικές και

Ρουμανικές. Οι λόγιοι θεωρούν τις προσμίξεις αυτές εκφυλισμό της «άλλοτε

καθαρής ινδικής γλώσσας» των Ρομά (Okely, 1983)

2.4.2 Η Τούρκικη γλώσσα
Η τουρκική γλώσσα είναι μέλος της τουρκικής οικογένειας γλωσσών,

που περιλαμβάνει την γκαγκαουζική και την χορασανική τουρκική. Η τουρκική

οικογένεια γλωσσών είναι μια υποομάδα των νότιων τουρκικών γλωσσών (ή

ουγκουζικών), οι οποίες με τη σειρά τους είναι μια υποομάδα των

τουρκογενών γλωσσών που ανήκουν στις αλταϊκές γλώσσες.

Όπως η φινλανδική και η ουγγρική γλώσσα, η τουρκική χαρακτηρίζεται

από φωνηεντική αρμονία, είναι συγκολλητική και δεν έχει γραμματικό γένος. Η

βασική σειρά των όρων της πρότασης είναι Υποκείμενο-Αντικείμενο-Ρήμα. Η

τουρκική διαθέτει πληθυντικό ευγενείας: τύποι του δεύτερου πληθυντικού

προσώπου μπορούν να χρησιμοποιηθούν για ένα άτομο ως ένδειξη

σεβασμού ή/και ιεραρχίας.

Η τουρκική δε διαθέτει γραμματικό γένος όπως η ελληνική (επομένως,

οι ελληνικές μεταφράσεις των τουρκικών λέξεων ή μορφημάτων, αν και

συνήθως είναι στο αρσενικό γραμματικό γένος, θα μπορούσαν εξίσου να

μεταφραστούν με θηλυκό ή ουδέτερο όπου δεν αντιστοιχούν στο φυσικό

αρσενικό γένος) (Tsitselikis,2013)
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2.4.3 H Πομακική γλώσσα ή Πομάκικα
Είναι γλώσσα συγγενής της Βουλγαρικής. Γλωσσολογικά ανήκει στην

οικογένεια των Νοτιοσλαβικών γλωσσών και ειδικότερα στην ομάδα των

Βουλγαρο-σλαβικών. Δεν υπάρχουν πληροφορίες για Πομακικές διαλέκτους,

παρατηρείται όμως ότι στην περιοχή της Ανατολικής Θράκης έχει επηρεασθεί

από την Τουρκική, ενώ αντίθετα στο δυτικό τμήμα της από τη Βουλγαρική,

ενώ πάμπολλες είναι οι ελληνικές λέξεις. Oμιλείται στην περιοχή της

οροσειράς της Ροδόπης και στην Τουρκία, στην περιοχή της Αδριανούπολης

και τις υπόλοιπες δυτικές επαρχίες της Τουρκίας. Στην Ελλάδα η Πομακική

γλώσσα θεωρείται γλωσσολογικά κοντινή στην Σέρβικη και τη Βουλγάρικη

γλώσσα - θεωρείται διάλεκτος της Βουλγαρικής.

Στα Ελληνικά σχολεία δεν διδάσκεται (πέρα από περιστασιακή

προφορική χρήση στο νηπιαγωγείο και στις πρώτες τάξεις του δημοτικού),

αφού οι μουσουλμανικοί πληθυσμοί (Τούρκοι, Πομάκοι, Ρομά) διδάσκονται

όλοι ανεξαιρέτως την Τουρκική γλώσσα παρά το ότι η συνθήκη της Λωζάνης

εγγυάται για τους μουσουλμανικούς πληθυσμούς τη διδασκαλία της μητρικής

τους γλώσσας. Ανεπίσημα στην Ελλάδα η Πομακική γλώσσα χρησιμοποιείται

για την επικοινωνία μέσα στο σπίτι και παράλληλα χρησιμοποιείται η Τουρκική

και η Ελληνική γλώσσα. Σύμφωνα πάντα με τη Συνθήκη της Λωζάνης η

Πομακική μπορεί να χρησιμοποιείται και στο δικαστήριο με υποχρεωτική

παροχή διερμηνέα[9] αν και υπάρχουν αναφορές αντ' αυτού να παράσχεται

διερμηνέας της Τουρκικής. Παρόλα αυτά η Πομακική γλώσσα δεν φαίνεται να

απειλείται άμεσα με εξαφάνιση ούτε ότι η χρήση της αποδοκιμάζεται από τις

ελληνικές αρχές. Φαίνεται όμως να υπάρχει μια μικρή μείωση στη χρήση της

από τους νεώτερους (Λιάπης, 1995).

2.4.4 Η Βλάχικη γλώσσα
Πρόκειται για μια γλώσσα του ανατολικού κλάδου των Λατινογενών

γλωσσών. Διαμορφώθηκε τους πρώτους αιώνες μετά την κατάκτηση των

Βαλκανίων από την Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Αποκαλείται πρωτίστως από

τους ομιλούντες της Armãneashce/Armãneashti/Rãmãneshti (Αρωμανική)

όρος που δημιουργήθηκε από την τάση για προσθήκη ενός προθετικού Α-

(Romanus>Aromãn) . Στην Ελληνική γλώσσα έχει επικρατήσει η ονομασία

Βλάχικη (Vlach, Vlãheshte), ενώ στην αγγλική Aromanian.
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Είναι μία από τις τέσσερις λατινογενείς γλώσσες της Βαλκανικής με

πολλές λέξεις να προέρχονται από την Ελληνική. Το Ετυμολογικόν Λεξικό της

Κουτσοβλάχικης Γλώσσης του Κ. Νικολαΐδη (1909) περιλαμβάνει 6.657 λέξεις

εκ των οποίων οι 3.560 έχουν ελληνική προέλευση, 2.605 λατινική, 185

σλάβικη, 150 αλβανική και οι υπόλοιπες 157 άγνωστη. Μάλιστα σε πολλές

από τις ελληνογενείς λέξεις η ετυμολογία ανάγεται στους

πρωτοαρχαιοελληνικούς και ομηρικούς χρόνους.

Στην Ελλάδα πρέπει να γίνει διαχωρισμός όταν μιλάμε για βλάχικα με

μικρό β. Σε αυτή την περίπτωση γίνεται αναφορά σε δυσνόητα ιδιωματική

"επαρχιακή" προφορά της Ελληνικής γλώσσας. Στον ελλαδικό χώρο

βλαχόφωνα χωριά και πόλεις βρίσκονται σήμερα κυρίως στις περιοχές της

Φλώρινας, της Κοζάνης και της Ηπείρου. Ορισμένες περιοχές με

βλαχόφωνους πληθυσμούς είναι: το Μέτσοβο, η Νάουσα, η Σαμαρίνα, το

Νυμφαίο στη Φλώρινα, το Κάτω Βέρμιο (Σέλι) στη Βέροια και άλλα.

Η Βλάχικη γλώσσα δεν έχει κοινά αποδεκτή επίσημη γραφή. Οι Βλάχοι

της Ελλάδας πάντοτε χρησιμοποιούσαν την γλώσσα μόνο προφορικά. Το

1997 στο Μοναστήρι της ΠΓΔΜ πραγματοποιήθηκε συμπόσιο για την

καθιέρωση της γραφής της Βλάχικης γλώσσας, στο οποίο επιλέχθηκε το

αλφάβητο που θα χρησιμοποιούνταν για την τυποποίηση της γραφής της

βλάχικης. Στο συνέδριο παραβρέθηκαν 25 έως 30 γλωσσολόγοι, συγγραφείς,

εκδότες και δημοσιογράφοι που επιλέχθηκαν από βλάχικους συλλόγους του

εξωτερικού. Από την μόνη χώρα που δεν παρευρέθησαν εκπρόσωποι ήταν

από την Ελλάδα, την κοιτίδα των Βλάχων στην Βαλκανική, καθώς δεν

εστάλησαν ποτέ προσκλήσεις[4]. Στην Ελλάδα συνηθίζεται να γράφεται στο

Ελληνικό αλφάβητο με τη προσθήκη κάποιων διακριτικών ή με συνδυασμό

χαρακτήρων του Ελληνικού και του Λατινικού αλφαβήτου. Στις υπόλοιπες

χώρες γράφεται σε κατάλληλα τροποποιημένες μορφές του Λατινικού

αλφαβήτου (Κέντρο Έρευνας Μειονοτικών Ομάδων, 2001; Σιώκης, 2002).

2.4.5 Η Αρβανίτικη γλώσσα
Σήμερα τα αρβανίτικα συγκαταλέγονται στις απειλούμενες από

εξαφάνιση γλώσσες της Ευρώπης. Η συρρίκνωσή τους επιταχύνθηκε μετά τη

δεκαετία του 1970 από κοινωνικοοικονομικούς και ιδεολογικούς παράγοντες.

Την συρρίκνωση της αρβανίτικης γλώσσας ευνόησε έμμεσα η πολιτική του
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ελληνικού κράτους, η οποία ευνοούσε τη μονογλωσσία. Παράλληλα όμως

υπήρξε και υπάρχει σημαντική απροθυμία των ίδιων των αρβανιτόφωνων να

μεταδώσουν τη μητρική τους γλώσσα στους απογόνους τους. Είναι

χαρακτηριστικό, επίσης, ότι σε αρκετές επίσημες ιστοσελίδες δήμων όπου

σημαντικό ποσοστό των κατοίκων είναι ομιλητές ή παθητικοί γνώστες της

γλώσσας, απουσιάζει οποιαδήποτε αναφορά στα αρβανίτικα και στους

Αρβανίτες, ενώ γίνεται ιδιαίτερη προβολή του αρχαιοελληνικού παρελθόντος

της περιοχής.

Σε σύγκριση με τις υπόλοιπες αρβανιτόφωνες περιοχές της Ελλάδας,

τα αρβανίτικα επιβιώνουν περισσότερο ως ζωντανή γλώσσα σε χωριά της

Βοιωτίας, με σημαντικότερα ίσως κέντρα αρβανιτοφωνίας το Κυριάκι και

δευτερευόντως το Στείρι, την Αγία Άννα, τον Ελικώνα (Ζερίκι) και το

Μαυρομμάτι στη νήσο Αγκίστρι, σε χωριά της ανατολικής Κορινθίας (Σοφικό,

Αγγελόκαστρο, Κόρφος, Άγιος Ιωάννης, Αθήκια, Γαλατάκι κ.α.), στις Λίμνες

και το Αραχναίο (Χέλι) της Αργολίδας, στη χερσόνησο των Μεθάνων (σε

μικρότερο μάλλον βαθμό), καθώς και σε χωριά της περιοχής του Κάβο Ντόρο

στην Εύβοια. Στην Άνδρο, περισσότερο από όλους τους αρβανιτόφωνους

οικισμούς του νησιού, η αρβανίτικη γλώσσα επιβίωσε ως γλώσσα

καθημερινής επικοινωνίας μέχρι και τη δεκαετία του 1970 στο χωριό Καλιβάρι

της κοινότητας Μακροταντάλου. Σε μικρότερο βαθμό, τα αρβανίτικα

ομιλούνταν σποραδικά μέχρι τη δεκαετία του 1980 στα χωριά Πάνω Γαύριο,

Ψωριάρεζα, Σιδόντας, Άρνη, Βουρκωτή κ.α.

Στην Αττική, ο σημαντικότερος ίσως πυρήνας αρβανιτοφωνίας σήμερα,

από την άποψη του μέσου όρου ηλικίας των ομιλητών ή όσων έχουν παθητική

γνώση της γλώσσας, εντοπίζεται ενδεχομένως στη Φυλή (Χασιά) και

δευτερευόντως σε άλλες πόλεις και οικισμούς της δυτικής κυρίως Αττικής,

όπως η Μάνδρα, τα Βίλια και ο Ασπρόπυργος. Εντούτοις, οι παθητικοί

γνώστες της αρβανίτικης γλώσσας είναι πολυάριθμοι σε ολόκληρο σχεδόν τον

νομό Αττικής, ακόμα και σε περιοχές που είναι πλέον τμήμα του

πολεοδομικού συγκροτήματος της Αθήνας, όπως τα Άνω Λιόσια, οι Αχαρνές

(Μενίδι), η Βάρη, ίσως μάλιστα και η Μεταμόρφωση (Κουκουβάουνες). Τα

Άνω Λιόσια πήραν το όνομά τους από τον πρώτο Ηπειρώτη (Αρβανίτη) που

ήρθε και ονομαζόταν Λιόσια Πέτρου (Τζαβάρας, 2008).
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Κεφάλαιο Τρίτο: Κοινωνική γλωσσική διαφοροποίηση
Σύμφωνα με την θεωρία του Bernstein, πέρα από τα γεωγραφικά

γλωσσικά ιδιώματα υπάρχουν και τα κοινωνικά ιδιώματα (Bernstein, 1961,

1970, 1973). Η διαφοροποίηση αυτή και η πεποίθησή του ότι τα παιδιά που

προέρχονται από μια κατώτερη, εργατική τάξη μιλούν ένα διαφορετικό

γλωσσικό ιδίωμα, συνιστούν σύμφωνα με έρευνες βασικές αιτίες της σχολικής

αποτυχίας (Morais et al., 2001).

Ο Bernstein ουσιαστικά υποστήριξε ότι υπάρχει μια θεμελιώδης

ποιοτική διαφορά ανάμεσα στη χρήση της γλώσσας των παιδιών της

εργατικής τάξης και αυτών της μεσοαστικής τάξης, διαφορά η οποία σχετίζεται

με τη διαφορετική χρήση του γραμματικού συστήματος και του λεξιλογίου

(Bernstein, 1973; Maton, 2014). Με αυτήν την έννοια, οι δυο τάξεις

χρησιμοποιούν διαφορετικούς κώδικες, οι οποίοι κατά τον Bernstein

διακρίνονται στον «καλλιεργημένο» κώδικα για τη μεσοαστική τάξη και τον

«περιορισμένο»  κώδικα για την εργατική τάξη δημιουργούνται, με άλλα λόγια,

δυο διαφορετικά είδη κοινωνικοποίησης τα οποία «εκφράζονται σε δυο

διαφορετικές γλωσσικές μορφές» (Μπασλής, 1988). Πάνω σ’ αυτήν την ιδέα ο

Bernstein στήριξε την άποψή του ότι τα παιδιά της μικροαστικής τάξης

μπορούν και εκφράζονται με επιτυχία και στους δύο κώδικες ενώ τα παιδιά

της εργατικής τάξης χρησιμοποιούν μόνο τον περιορισμένο κώδικα (Maton,

2014).

Η ουσία της διαφοροποίησης έγκειται στο λόγο χρήσης της γλώσσας,

με τον περιορισμένο κώδικα να λειτουργεί καλύτερα όταν πολλές γνώσεις και

εμπειρίες θεωρούνται δεδομένες ή είναι κοινές και γνωστές στο ευρύ κοινό.

Ως εκ τούτου, ο περιορισμένος κώδικας είναι πιο οικονομικός, με την ευρύτερη

σημασία του όρου, με κάθε λέξη να λειτουργεί ως δείκτης, ενώ πολλές

πληροφορίες απλώς εννοούνται. Παρόλα αυτά, η διαφοροποίηση δε

σχετίζεται με τη νοημοσύνη, ούτε καταδεικνύει  κάποια φυλετική διαφορά

(Bernstein, 1970; Moore & Maton, 2001).

Από την άλλη πλευρά, ο επεξεργασμένος κώδικας από τη στιγμή που

δεν κρίνεται αναγκαίο, δε χρησιμοποιείται από τα παιδιά της εργατικής τάξης

στην καθημερινή τους ομιλία, εφόσον τα ερεθίσματα που δέχονται και

εκπέμπουν στο άμεσο οικογενειακό τους περιβάλλον αναφέρονται σε θέματα

που άπτονται του στενότερου κύκλου τους και του εργασιακού χώρου των
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γονέων τους (Moore, et al, 2006). Σε αντίθεση, τα παιδιά της μικροαστικής

τάξης σχετίζονται με ερεθίσματα τα οποία εκφράζονται πιο κοντά σ’ αυτό που

ονομάζεται επίσημη γλώσσα της πολιτείας (Maton, 2014). Σ’ αυτό συμβάλλει

και η μόρφωση των γονέων τους οι οποίοι συχνά χαρακτηρίζονται από

ανώτερο μορφωτικό επίπεδο σε σχέση με το μορφωτικό επίπεδο των γονέων

που προέρχονται από την εργατική τάξη.

Η σχέση αυτή αποδεικνύεται ιδιαίτερα χρήσιμη για την ένταξη των

παιδιών στο νέο σχολικό περιβάλλον όπου κατά κύριο λόγο επιδιώκεται η

εκμάθηση του κυρίαρχου γλωσσικού κώδικα. Παράλληλα, κατά τη

Φραγκουδάκη (1985), το παιδί των μεσαίων στρωμάτων «υφίσταται από την

πρώτη νηπιακή ηλικία έμμεση και άμεση πίεση να μετατρέπει τα

συναισθήματα και τις επιθυμίες του σε λόγο», που ενισχύει τη διαφοροποίηση

αυτή.

Εξαιτίας των παραπάνω, τα παιδιά των εργατικών τάξεων δεν είναι

εξοικειωμένα με τη γλώσσα του σχολείου. Από τη στιγμή που το γλωσσικό

περιβάλλον είναι ξένο, τα παιδιά αυτά μεταφράζουν τη σχολική γλώσσα στο

δικό τους γλωσσικό σύστημα που έχει διαφορετική δομή (Φραγκουδάκη,1985;

Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, 2009), με αναπόφευκτο αποτέλεσμα την έλλειψη

επικοινωνίας με το δάσκαλο.

Σε αντίθεση με το παραπάνω γεγονός, ο μαθητής που προέρχεται από

την αστική τάξη νιώθει πιο άνετα αφού το γλωσσικό του ιδίωμα μοιάζει με

αυτό που υφίσταται στις τάξεις του σχολείου του (Moore, et al., 2006;

Σταυρίδη-Πατρικίου, 2009), ενώ και η σχολική του επίδοση είναι υψηλότερη,

καθώς δεν είναι υποχρεωμένος να καλύψει το «κενό» που παρουσιάζει ο

μαθητής της εργατικής τάξης. Έτσι, αφενός το «μορφωτικό» του κεφάλαιο

είναι επαρκές για να του εξασφαλίσει την επιτυχία, και αφετέρου η

προσαρμογή του είναι άμεση και ευκολότερη σε σχέση με το συμμαθητή του ο

οποίος προσπαθεί να κατακτήσει τη γνώση που γι’ αυτόν δεν είναι δεδομένη.

Αναλύοντας την θεωρία του ο Bernstein σκιαγραφεί  τα χαρακτηριστικά

των δυο κωδίκων σε τρία επίπεδα: στο γλωσσολογικό, στο ψυχολογικό και

στο κοινωνιολογικό. Πιο συγκεκριμένα όσον αφορά τον περιορισμένο κώδικα

εντοπίζει τα εξής χαρακτηριστικά (Bernstein, 1973):

 Σύντομη, γραμματικά απλή δομή των προτάσεων με φτωχή συντακτικά

δομή, και χρήση κυρίως της ενεργητικής φωνής.
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 Περιορισμένη χρήση των δευτερευουσών προτάσεων.

 Άκαμπτη και περιορισμένη χρήση των επιθέτων και των επιρρημάτων.

 Συχνή χρήση των προσωπικών αντωνυμιών ως υποκειμένων των

υποθετικών προτάσεων (π.χ. εγώ, εσύ, αυτός αντί κάποιος, άλλος κ.α.)

 Απλή και επαναλαμβανόμενη χρήση συνδέσμων (έτσι, τότε, και, γιατί).

Επιπλέον, τα χαρακτηριστικά του καλλιεργημένου κώδικα είναι τα εξής

(Bernstein, 1973):

 Ακριβής γραμματική σειρά και σύνταξη.

 Πολύπλοκος σχηματισμός των προτάσεων.

 Συχνή χρήση προθέσεων που δηλώνουν συνάφεια στο χρόνο και στο

χώρο.

 Διακριτική επιλογή από μια σειρά επιθέτων και επιρρημάτων.

Επιπρόσθετα, οι έρευνες του Bernstein καταλήγουν στη διαπίστωση ότι

τα μέλη των εργατικών τάξεων χρησιμοποιούν σε περιορισμένο βαθμό το

λεκτικό κώδικα επικοινωνίας για να εκφράσουν τις σκέψεις τους και τα

συναισθήματά τους (Van Krieken, et al 2010), ενώ οι προτάσεις τους είναι

μονολεκτικές και συχνά ως μέσο επιβολής της άποψής τους χρησιμοποιείται ο

τόνος της φωνής. Συνακόλουθα τα λανθάνοντα  μηνύματα είναι πολλά και το

μεγαλύτερο μέρος του νοήματος γίνεται κατανοητό από άλλες μορφές

γλωσσικής επικοινωνίας (όπως η γλώσσα του σώματος, το ύφος ή ο τόνος

της φωνής) (Bernstein, 1973).

Η θεωρία του Bernstein στήριξε τις απόψεις πολλών εκπαιδευτικών

που θεώρησαν τη γλωσσική ασυμβατότητα αιτία της γενικότερης σχολικής

αποτυχίας πολλών μαθητών. Ένας βασικός λόγος γι’ αυτό είναι το γεγονός ότι

η γλώσσα και οι γλωσσικές συνήθειες επιδρούν στην κοινωνική συμπεριφορά,

ευνοώντας τη στατικότητα του ομιλητή στην κοινωνική του ομάδα και

εμποδίζοντας την κοινωνική του κινητικότητα. Επιπρόσθετα, η γλωσσική

επικοινωνία αποτελεί μέσο κοινωνικής επιλογής (Paulston & Tucker, 2010).

Οι παραπάνω απόψεις οδήγησαν ερευνητές όπως τον Calvet, (1984)

κ.α. να διατυπώσουν τη θεωρία της «γλωσσικής αποτυχίας» μέσα από δύο

εκδοχές: του «διαφορετικού» και της «ανεπάρκειας». Η πρώτη εκδοχή
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υποστήριξε την άποψη ότι το παιδί βρίσκεται σε μειονεκτική θέση επειδή

εξωγενείς παράγοντες απαιτούν να χρησιμοποιεί άλλη γλώσσα από αυτή που

το ίδιο χρησιμοποιεί.  Η δεύτερη άποψη επισημαίνει  ότι τα παιδιά που

χρησιμοποιούν  τον περιορισμένο κώδικα υστερούν στην ικανότητά τους να

γενικεύουν και είναι λιγότερο ικανά να ανταποκριθούν στις ανάγκες του

σχολείου (Chambers, 2009).

Κλείνοντας μπορεί να ειπωθεί ότι ουσιαστικά οι μαθητές που ζουν

απομονωμένοι μιλούν απλά ένα άλλο ιδίωμα, διαφορετικό από αυτό που

θέλουν να επιβάλουν οι εκπαιδευτικοί και το οποίο «μοιάζει με τον καθημερινό

κώδικα επικοινωνίας των παιδιών της μικροαστικής τάξης» (Bernstein, 1973).

Εκτός όμως από την κοινωνική τάξη στην οποία ανήκει ένα άτομο, η

χρήση της γλώσσας και η σχέση του με αυτή μπορεί να εξαρτάται από την

κοινωνική θέση την οποία κατέχει στην χώρα στην οποία βρίσκεται. Πιο

συγκεκριμένα μπορεί να ειπωθεί ότι υπάρχουν χώρες στις οποίες

παρατηρούνται διαφορές στο τρόπο που χειρίζονται οι άνθρωποι την γλώσσα

τους, λόγω του φύλου τους και την κοινωνική θέση που αυτό τους προσδίδει.

Παρατηρείται δηλαδή ότι οι άνδρες και οι γυναίκες ακόμα και αν ανήκουν

στην ίδια γλωσσική κοινότητα χρησιμοποιούν διαφορετική γλωσσική μορφή.

Για παράδειγμα στην Νότια Αμερική, η προφορά των λέξεων αλλά και η

μορφολογία τους διαφέρει ανά φύλο. Στην Ιαπωνία μερικές από τις γλωσσικές

μορφές που χρησιμοποιούν αποκλειστικά οι άνδρες είναι μεγαλύτερες σε

έκταση από αυτές που χρησιμοποιούν οι γυναίκες. Οι γλωσσικές μορφές που

χρησιμοποιούν οι γυναίκες έχουν πρόθεμα –ο  για  να  δείχνουν  ένα  πιο

επίσημο και  πιο  ευγενικό  ύφος. Επίσης, σε μερικές γλώσσες εντοπίζονται

διαφορές μεταξύ των λέξεων που χρησιμοποιούνται από τους άντρες και τις

γυναίκες. Έτσι υπάρχουν λέξεις που χρησιμοποιούνται μόνο από άντρες και

άλλες λέξεις με το ίδιο όμως νόημα που χρησιμοποιούνται μόνο από γυναίκες

(Holmes, 2001).

Οι   διαφορές   σχετίζονται   και με   το   κοινωνικό   σύστημα της

εκάστοτε χώρας. Σε μια κοινωνία με ισχυρή ιεραρχία των ανδρών οι

γλωσσολογικές διαφορές υπάρχουν για να δείξουν τη δύναμη των ανδρών.

Φυσικά αυτό εξαρτάται από το γένος και το ρόλο που επικαλείται να παίξει το

άτομο σ’ ένα κοινωνικό σύστημα. Οι γυναίκες φαίνεται να χρησιμοποιούν

πρότυπες (καθιερωμένες) λέξεις σε αντίθεση με τους άνδρες που
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χρησιμοποιούν λέξεις της καθομιλουμένης (λαϊκές). Ένας λόγος είναι η

διαφύλαξη του κοινωνικού κύρους (status) της γυναίκας, ένας δεύτερος λόγος

σχετίζεται με το ρόλο που αναλαμβάνει να παίξει η γυναίκα σε σχέση με τον

άνδρα. Από την γυναίκα περιμένουμε μια καλύτερη συμπεριφορά και πιο

ευγενικούς τρόπους σε σύγκριση με τον άνδρα. Οι γυναίκες έχουν υιοθετήσει

το πρότυπο της σωστής συμπεριφοράς που δεν παραβιάζει τους κανόνες.

Κατ’ επέκταση η κοινωνία περιμένει από τη γυναίκα να φέρεται πιο σωστά και

καθιερωμένα ειδικά όταν αποτελεί πρότυπο ομιλίας για τα παιδιά (Holmes,

2001:).

Επιπλέον, όπως αναφέρουν οι Eckert και McConnell-Ginet (1992): «η

γλώσσα των γυναικών έχει λεχθεί ότι αντανακλά το συντηρητισμό […], την

ανασφάλεια, το σεβασμό, την ανατροφή, τη συναισθηματική εκφραστικότητα,

την ευαισθησία τους […]. Και η γλώσσα των ανδρών θεωρείται ότι μαρτυρά τη

σκληρότητα, την έλλειψη συναισθημάτων, την ανταγωνιστικότητα […], την

ιεραρχία, τον έλεγχο.». Ο Holmes συμπληρώνει ότι με τη χρήση λαϊκών

λέξεων, οι άνδρες εκφράζουν και επιβεβαιώνουν τον ανδρισμό τους. Η χρήση

πρότυπων λέξεων (standard) είναι πιο επίσημη και δεν αφήνει περιθώρια

διαπροσωπικών αλληλεπιδράσεων. Όλα αυτά σχετίζονται με το γεγονός ότι

σε μερικές κοινωνίες η θέση της γυναίκας είναι υποδεέστερη από αυτήν του

άνδρα με αποτέλεσμα να θεωρούν ότι η γυναίκα θα πρέπει να αποφεύγει να

μιλά επιθετικά στον άνδρα αλλά ευγενικά προσέχοντας τι θα πει (Holmes,

2001).

Έρευνες εξάλλου έχουν δείξει ότι οι γυναίκες δείχνουν προτίμηση προς

τους κοινωνικά αναγνωρισμένους τύπους της επικρατούσας γλωσσικής

νόρμας, ως υποκατάστατο στην υποδεέστερη κοινωνική τους θέση που

συνεπάγεται μειωμένη κοινωνική ισχύ έναντι των ανδρών (Αρχάκης &

Κονδύλη,2002). Πιο συγκεκριμένα, μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης

αποκλινόντων γλωσσικών τύπων από τους άντρες έδειξε η έρευνα του

Trudgill. Ως εξήγηση αυτής της διαφοράς αναφέρει ότι οι γυναίκες έχουν

εντονότερη ανάγκη να επιβεβαιώσουν και να διασφαλίσουν την κοινωνική

τους θέση γλωσσικά, ως εξισορρόπηση στην επισφαλή και υποδεέστερη θέση

τους στην κοινωνία σε σχέση με τους άντρες (Wodak & Benke, 1998).

Ανάλογα αποτελέσματα παρουσιάζει και η έρευνα της Chesire σχετικά με την

εντονότερη ευθυγράμμιση των κοριτσιών με την επίσημη γλωσσική νόρμα
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στην ανεπίσημη καθημερινή ομιλία τους σε σχέση με τα αγόρια (Αρχάκη &

Κονδύλη, 2002).

Επομένως, κλείνοντας μπορεί να ειπωθεί πως όταν εξετάζεται η

κοινωνική θέση ενός μαθητή για να προκύψει κάποιο συμπέρασμα για την

χρήση της γλώσσα από αυτόν, θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη εκτός από

την κοινωνική θέση, η καταγωγή και η εθνική του κουλτούρα, καθώς και το

φύλο του, ώστε να υπάρχει μια ολοκληρωμένη εικόνα για τις ανάγκες και τις

δυνατότητές του και να επιλεχθεί η ορθότερη προσέγγισή του.
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Κεφάλαιο Τέταρτο: Γλωσσική διαφοροποίηση με βάση το φύλο.
Είναι γνωστό πως σε όλη την διάρκεια της ανθρώπινης ιστορίας,

τίθενται ερωτήματα σχετικά με τον πόσο διαφέρουν οι άνθρωποι μεταξύ τους

ως μονάδες, αλλά και πιο συγκεκριμένα πόσο διαφοροποιούνται τα δύο φύλα,

άνδρας και γυναίκα. Είναι γεγονός, πως στην παρούσα βιβλιογραφική

εργασία θα εξεταστεί το κατά πόσο το φύλο, ως σύνολο κοινωνικών

χαρακτηριστικών και συμπεριφορών, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στην

εκπαίδευση των μαθητών και επομένως αν θα πρέπει να λαμβάνεται σοβαρά

υπόψη από τους διδάσκοντες, όταν αναζητούν τρόπο να ευαισθητοποιήσουν

τους μαθητές τους.

Στο σημείο αυτό θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ένας όρος της

ψυχολογίας, ώστε να περιγραφεί πως χρησιμοποιείται ο όρος φύλο, για να

περιγράψει ένα άτομο που διαφέρει από κάποιο άλλο ή ένα σύνολο. Πιο

συγκεκριμένα, ως ταυτότητα φύλου ορίζεται «το σύνολο των στοιχείων

εκείνων που προσδίδει στο άτομο την αίσθηση και την αντίληψη ότι ανήκει σε

μια συγκεκριμένη κατηγορία φύλου, με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά,

συμπεριφορές, συναισθήματα, ρόλους». Διαφορετικά, είναι η «προσωπική

αίσθηση ενός ατόμου, και η υποκειμενική εμπειρία του φύλου του

αποτελούμενη πρωταρχικά από την αποδοχή της υπαγωγής ως μέλους σε

μια από τις δύο κατηγορίες: αρσενικό ή θηλυκό» (Carlson & Heth, 2010). Με

άλλα λόγια  ένα άτομο με περισσότερο θηλυκή ταυτότητα θα πρέπει να δρα

περισσότερο θηλυκά, δηλαδή, να εμπλέκεται σε συμπεριφορές των οποίων τα

νοήματα είναι περισσότερο θηλυκά. (Burke 1980).

Ωστόσο, η κοινωνία, είναι αυτή που καθορίζει το τι σημαίνει να είναι

κανείς αρσενικό ή θηλυκό και συνήθως τα αγόρια ανταποκρίνονται

προσδιορίζοντας τους εαυτούς τους ως αρρενωπούς και τα κορίτσια τους

εαυτούς τους ως θηλυκές. Παρόλο αυτά τα άτομα ενδέχεται να ξεφεύγουν από

το ανδρικό ή θηλυκό πολιτισμικό πρότυπο. Αυτό είναι δυνατό γιατί οι

άνθρωποι αντιλαμβάνονται τον εαυτό τους κατά μήκος μιας θηλυκής –

ανδρικής διάστασης, όντας άλλοι περισσότερο θηλυκοί, άλλοι περισσότερο

αρρενωποί, και κάποιοι ενδεχομένως ένα μείγμα αυτών των δύο. Με αυτό τον

τρόπο, στο πλαίσιο της θεώρησης του φύλου ως μιας διάστασης με δυο

πόλους, δομούνται οι ανδρικές και οι γυναικείες ταυτότητες. Η τοποθέτηση

κατά μήκος αυτής της διάστασης θηλυκού-αρσενικού, είναι η ταυτότητα φύλου
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και καθοδηγεί την συμπεριφορά. Η θηλυκότητα και ο ανδρισμός, επομένως,

είναι η ταυτότητα φύλου ενός ατόμου (Burke,1980).

Ιδιαίτερος είναι ο ρόλος των σχολείων που θεωρούνται κεντρικής

σημασίας στην παραγωγή ανδρικών ταυτοτήτων (Haywood & Mac an Ghaill,

1996). O Figueroa (2004) αναφέρει ότι τα αγόρια επιβεβαιώνουν τον ανδρισμό

τους έμπρακτα μέσω της αντίστασης στο σχολείο, ιδιαίτερα σε μαθήματα που

γίνονται αντιληπτά ως «γυναικεία». Θεωρεί ότι αγορίστικες υποκουλτούρες

στο σχολείο ασκούν πίεση στα αγόρια να απαξιώνουν συγκεκριμένα σχολικά

μαθήματα και να επιδεικνύουν διαταρακτική συμπεριφορά μέσα στην τάξη.

Τέλος, διαπιστώθηκε ότι κάποιες μορφές ανδρισμού συγκρούονται με τις

καλές ακαδημαϊκές επιδόσεις ειδικότερα (Δεληγιάννη & Σακκά, 1998).

Κατά την σχολική ηλικία ως  σημαντικό χαρακτηριστικό της γυναικείας

ταυτότητας φαίνεται να αναφέρεται και η εικόνα της τέλειας και αφοσιωμένης

μαθήτριας (Niemi, 2005). Πράγματι και για την  Ελλάδα έχει διαπιστωθεί στο

παρελθόν από τις Δεληγιάννη και Σακκά (1998) ότι η σχολική επιτυχία

συνδυάζεται με εκφάνσεις της γυναικείας ταυτότητας. Τα κορίτσια, επομένως

φέρεται να επιδεικνύουν περισσότερη εμπιστοσύνη στις εκπαιδευτικές τους

δυνατότητες (Francis, 2000). Ωστόσο φαίνεται όταν εξωτερικεύεται αυτή η

εμπιστοσύνη στις δυνατότητες τους  και  επιδεικνύουν διεκδικητική ή επιθετική

συμπεριφορά στο σχολείο συχνά ερμηνεύεται αρνητικά τόσο από τους

συνομηλίκους όσο και από τους εκπαιδευτικούς (Reay, 2001).

Κλείνοντας, θα πρέπει να αναφερθεί ότι η κοινωνική τάξη και η εθνική

καταγωγή επιδρούν με το φύλο και διαφοροποιούν τις αντιλήψεις και

εμπειρίες των κοριτσιών σε σχέση με την εκπαίδευση (Walkerdine, et al.,

2001)

Το βασικό ερώτημα όμως είναι αν όντως το διαφορετικό φύλο

σχετίζεται και με την διαφορά στις μαθητικές επιδόσεις. Σύμφωνα με ορισμένα

ερευνητικά δεδομένα προκύπτει ξεκάθαρη υπεροχή των κοριτσιών όσον

αφορά τις σχολικές επιδόσεις έναντι των αγοριών σε όλες τις βαθμίδες του

σχολικού συστήματος, δεδομένου ότι δείχνουν πως τα κορίτσια αποκτούν

μεγαλύτερη κατάρτιση τόσο στα πλαίσια του σχολείου όσο και αργότερα ενώ

φαίνεται να παρουσιάζουν και μεγαλύτερη εκπροσώπηση στην Ανώτατη

Εκπαίδευση (Higher Education Statistics Agency, 2012.). Μάλιστα οι Booth, et

al (2004) εφιστούν την προσοχή σε ευρήματα που καταδεικνύουν ότι τα
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αγόρια δεν τα καταφέρνουν τόσο καλά όσο οι συμμαθήτριές τους στην

ανάγνωση και την γραφή και αντιπροσωπεύουν μεγαλύτερο ποσοστό, στα

ποσοστά εγκατάλειψης του σχολείου και στην πιθανότητα να μην

προχωρήσουν σε ανώτερες σπουδές.

Για την ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα τα στοιχεία κινούνται

προς την ίδια κατεύθυνση. Αποτελέσματα ερευνών υποδεικνύουν την ύπαρξη

σταθερής υπεροχής των κοριτσιών στις επιδόσεις στα διάφορα γνωστικά

αντικείμενα και στο Δημοτικό (Λιάμπας, 2001; Μυλωνάς, 2001). Επιπλέον,

δεδομένα ερευνών για τον εφηβικό μαθητικό πληθυσμό υποδεικνύουν ότι τα

κορίτσια έχουν καλύτερες βαθμολογίες από τα αγόρια στο σχολείο σε όλα τα

επίπεδα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και στις εισαγωγικές εξετάσεις

(Δεληγιάννη & Σακκά, 2007). Η παραπάνω τάση  επιβεβαιώνεται  και από

στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (2008), ειδικότερα : η μεγαλύτερη

διαφοροποίηση ως προς το φύλο  παρουσιάστηκε στα Τεχνικά

Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια (ΤΕΕ). Παράλληλα φάνηκε ότι όσο μικρότερη η

εκπαιδευτική βαθμίδα τόσο μειώνεται ή και εξαλείφεται η επίδραση του

παράγοντα φύλο στις σχολικές επιδόσεις του μαθητικού πληθυσμού

(Ελληνική Στατιστική Αρχή, 2008).

Στο σημείο αυτό όμως είναι σημαντικό να αναφερθεί ότι έχουν

παρατηρηθεί σημαντικές διαφορές των δύο φύλων στην απόδοση τους, στα

συγκεκριμένα μαθήματα, όπως είναι και η εκμάθηση της γλώσσας, η οποία

αποτελεί μελέτη της εν λόγω εργασίας. Σε σχετική έρευνα στο Ηνωμένο

Βασίλειο τα κορίτσια φαίνεται να έχουν το προβάδισμα σε γλωσσικά

μαθήματα ενώ τα αγόρια να σημειώνουν καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια

στα μαθηματικά (Sammons  et al., 2008). Παρόμοια τάση υποδεικνύουν και τα

αποτελέσματα  της έρευνας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και

Ανάπτυξης (OECD, 2010), σύμφωνα με την οποία αξιολογήθηκε η σχολική

απόδοση δεκαπεντάχρονων μαθητών στις 34 χώρες του οργανισμού και

άλλες 31 συνεργαζόμενες χώρες) και βρέθηκε ότι τα  αγόρια παρουσίασαν

καλύτερες επιδόσεις από τα κορίτσια στα μαθηματικά, ενώ τα κορίτσια είχαν

καλύτερες επιδόσεις από τα αγόρια στην ανάγνωση σε όλες τις

συμμετέχουσες χώρες. Μάλιστα η υπεροχή των κοριτσιών έναντι των αγοριών

στη Γλώσσα ήταν κατά πολύ μεγαλύτερη από την διαφορά των δύο φύλων

στα Μαθηματικά.
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Ειδικότερα για την Ελλάδα τα αποτελέσματα της έρευνας συμφωνούν

με τις παραπάνω διεθνείς τάσεις, με εξαίρεση τις Φυσικές  Επιστήμες όπου

είναι στατιστικώς σημαντική η διαφορά αγοριών και κοριτσιών στις επιδόσεις

(με τα κορίτσια να έχουν καλύτερες επιδόσεις) διαφοροποίηση που δεν ισχύει

για την πλειονότητα των χωρών που συμμετείχαν στην παραπάνω έρευνα

(OECD, 2010).

Σύμφωνα με όσα αναφέρθηκαν έως τώρα προκύπτει ότι είναι πιθανόν

να υπάρχει διαφοροποίηση ως προς το φύλο των μαθητών ενός σχολείο,

ωστόσο η παράμετρος του φύλου είναι δεν μπορεί να χαρακτηριστεί

ανεξάρτητη ιδιαίτερα όταν γίνεται αναφορά σε ένα πολυπολιτισμικό σχολείο,

του οποίου οι μαθητές είναι πιθανόν να έχουν διαφορετικό κοινωνικό,

οικονομικό υπόβαθρο και κουλτούρα.

Σε παλαιότερη έρευνα που διενεργήθηκε στο Ηνωμένο Βασίλειο η

Plummer (1998) διαπίστωσε ότι το κοινωνικοοικονομικό επίπεδο της

οικογένειας εξακολουθεί να είναι ο σημαντικότερος παράγοντας που επιδρά

στην σχολική επιτυχία παρά την εισαγωγή του παράγοντα του φύλου.

Μάλιστα η σύνδεση αυτή, ανιχνεύεται ήδη από την παιδική ηλικία και το

χάσμα μεγαλώνει όσο μεγαλώνει το παιδί. Επίσης η πλειοψηφία των αγοριών

και των κοριτσιών που προέρχονται από οικογένειες με υψηλό κοινωνικό-

οικονομικό επίπεδο τα καταφέρνουν καλύτερα στο σχολείο από ότι τα

κορίτσια που προέρχονται από οικογένειες χαμηλού κοινωνικό - οικονομικού

επιπέδου. Μάλιστα περίπου την ίδια εποχή η Sammons (1995) παρατήρησε

ότι οι αποκλίσεις στο ακαδημαϊκό επίτευγμα που σχετίζονταν με το φύλο και

τις κοινωνικό-οικονομικές παραμέτρους αυξάνονται καθώς αυξάνεται η ηλικία

των μαθητών.

Οι Epstein et al (1998) αναφέρουν ότι «γενικά, η υποεπίδοση των

αγοριών στο σχολείο είναι ισχυρά ταξικό και φυλετικό φαινόμενο», και  ότι «η

τάξη και η εκπαίδευση των γονέων εξακολουθούν να είναι οι πιο αξιόπιστοι

δείκτες εκπαιδευτικής επίτευξης ενός παιδιού». Μάλιστα, σε διαχρονική

έρευνα των Mensah και Kiernan (2010) στη Μεγάλη Βρετανία διαπιστώθηκε

ότι για τα αγόρια ορισμένοι δείκτες του κοινωνικό-οικονομικού επιπέδου όπως

πολύ νεαρές μητέρες, χωρίς κατάρτιση, που διέμεναν σε υποβαθμισμένες

περιοχές μειονεκτούσαν περισσότερο από τα κορίτσια που μεγάλωναν κάτω

από αντίστοιχες συνθήκες όσον αφορά τις σχολικές επιδόσεις στη λογοτεχνία,
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τη γλώσσα και τα μαθηματικά. Αυτή η διαφορετική επίδραση των διαθέσιμων

οικογενειακών πόρων στα αγόρια και τα κορίτσια διαπιστώθηκε και από τον

Connolly (2006).

Ακόμη φαίνεται ότι η επίδραση ενός περιβάλλοντος που είναι

προσανατολισμένο προς τη μάθηση είναι ισχυρότερη για τα αγόρια κάτι που

αποτυπώνεται και στις σχολικές τους επιδόσεις, σύμφωνα με αποτελέσματα

της ημιπειραματικής συνθήκης των Legewie και DiPrete (2012) για γερμανικό

μαθητικό πληθυσμό.  Οι ίδιοι  απέδωσαν τα αποτελέσματα αυτά στο γεγονός

ότι το περιβάλλον καθορίζει το πώς κατασκευάζεται η ανδρική ταυτότητα στο

σχολείο (Legewie & DiPrete, 2012). Πιο συγκεκριμένα, στηριζόμενοι στην

υπόθεση ότι ένα σχολικό περιβάλλον με μαθητές/τριες προερχόμενους/ες από

χαμηλό κοινωνικό-οικονομικό υπόβαθρο θα είναι λιγότερο προσανατολισμένο

προς τη μάθηση και θα ενισχύει κατασκευές ανδρισμού αντιτιθέμενες στο

σχολείο, εξέτασαν συνδυαστικά την κοινωνικό-οικονομική σύσταση του

μαθητικού πληθυσμού  και τις επιδόσεις των μαθητών και μαθητριών,

καταλήγοντας στο παραπάνω συμπέρασμα.

Συμπερασματικά, φαίνεται τα περισσότερα σύγχρονα ευρήματα να

συγκλίνουν με  αυτά του Connolly (2004) που σε συγκρίσεις μεταξύ αγοριών

και κοριτσιών σε αντιστοιχία ως προς την κοινωνική τάξη, είχε βρει ότι παρ’

όλη την εξίσωση του δείγματος ως προς την κοινωνική τάξη παρέμενε

διαφορά στις επιδόσεις των δύο φύλων. Κάτι που έχει επιβεβαιωθεί και από

έρευνα των Gillborn και Mirza (2000) που βρήκαν ότι όταν το ακαδημαϊκή

επίδοση των αγοριών και των κοριτσιών συγκρίνονταν μέσα στην κοινωνική

τάξη, ή μέσα σε εθνικές ομάδες –τα κορίτσια σαν ομάδα τα πήγαιναν

καλύτερα από τα αγόρια.

Ωστόσο, σημαντική φαίνεται να είναι και η αλληλεπίδραση μεταξύ

φύλου και πολιτισμικής και εθνικής καταγωγής στις επιδόσεις. Έρευνες για

λογαριασμό του Γραφείου Επιθεώρησης Εκπαίδευσης της Μεγάλης Βρετανίας

έχουν αποδείξει την αλληλεπίδραση μεταξύ εθνικότητας και φύλου (Gillborn &

Mirza, 2000). Στην Ισπανία, για παράδειγμα η έρευνα για την ενσωμάτωση και

πρόοδο των παιδιών της φυλής Ρομ στην υποχρεωτική δευτεροβάθμια

φοίτηση καταδεικνύει ότι τα κορίτσια λαμβάνουν χαμηλότερους βαθμούς από

τα συνομήλικα αγόρια. Τέλος, έρευνα που πραγματοποιήθηκε στις Ηνωμένες

Πολιτείες της Αμερικής μεταξύ μαθητών/τριών με τόπο γέννησης εκτός
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Αμερικής δείχνει ότι τα κορίτσια σε οικογένειες μεταναστών φαίνεται να

επιτυγχάνουν υψηλότερες βαθμολογίες και να αναφέρουν μεγαλύτερες

εκπαιδευτικές φιλοδοξίες από ότι αγόρια από αντίστοιχο οικογενειακό

περιβάλλον (Zhou & Bankston, 2001).
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Κεφάλαιο Πέμπτο: Τρόποι ευαισθητοποίησης των διαφορετικών
μαθητών

Στο παρόν κεφάλαιο θα γίνει μια προσπάθεια να καταγραφεί ο τρόπος

που πρέπει να αντιμετωπίζει κάθε μαθητή κατά την διάρκεια της εκμάθησης

της ελληνικής γλώσσας, την σημασία που πρέπει να δίνει στα μοναδικά

χαρακτηριστικά του, καθώς και τους τρόπους που πρέπει να χρησιμοποιήσει

για να μπορεί να διατηρεί αμείωτο το ενδιαφέρον του εκάστοτε μαθητή κατά

την διάρκεια του μαθήματος.

Σύμφωνα με την σύγχρονη γλωσσολογία όλοι οι γραμματικοί τύποι που

χρησιμοποιούνται από τους Έλληνες είναι ορθοί. Το πρόβλημα του δασκάλου

είναι να δείξει στο μαθητή σε ποιες επικοινωνιακές καταστάσεις είναι

κατάλληλο το κάθε γλωσσικό στοιχείο (Μπασλής, 2004)

Μπορεί να ειπωθεί ότι μέχρι και πρόσφατα η χαμηλή επίδοση των

παιδιών ορισμένων κοινωνικών ή μειονοτικών ομάδων στο σχολείο

αποδίδεται από τους δασκάλους συνήθως στα ίδια τα παιδιά και στις

οικογένειές  τους.  Χαρακτηρισμοί όπως  “στερημένο γλωσσικό  περιβάλλον,

φτωχή γλώσσα“ κλπ. οδηγούν στην άποψη ότι το σφάλμα βρίσκεται στα

παιδιά μάλλον παρά στο σχολείο. Όπως, όμως, έδειξε ο Labov, το ιδίωμα που

κάθε παιδί κουβαλάει στο σχολείο  είναι  απόλυτα  δομημένο και  ικανό  να

ανταποκριθεί  στις  επικοινωνιακές απαιτήσεις του παιδιού, κάτι που το

σχολείο αποτυγχάνει να αναγνωρίσει και να λάβει υπόψη του, όταν σχεδιάζει

το έργο του. Το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο θα λυθεί το παιδαγωγικό

πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας –και φυσικά της ψυχικής δοκιμασίας– των

παιδιών που έχουν ως μητρική τους γλώσσα ένα ανεπίσημο γλωσσικό ιδίωμα

ή ανήκουν  σε μια μειονοτική  διγλωσσική  ομάδα, όπου  η μία γλώσσα  δεν

είναι  η ελληνική και θεωρείται “κατώτερη” από την ελληνική.

Μέχρι τώρα έχουν υιοθετηθεί τρεις διαφορετικές προσεγγίσεις:

Εξάλειψη των ανεπίσημων ιδιωμάτων:

Η παραδοσιακή αυτή προσέγγιση κυριαρχεί ουσιαστικά και σήμερα στο

ελληνικό σχολείο, που δεν επιτρέπει σε ένα παιδί να χρησιμοποιήσει άλλο

ιδίωμα εκτός από τη δημοτική. Κάθε γλωσσικό στοιχείο που δεν ανήκει στη

δημοτική διορθώνεται ως μη ορθό. Η προσέγγιση είναι πέρα για πέρα

λαθεμένη για πολλούς λόγους και πρώτα-πρώτα από ψυχολογική άποψη. Η
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γλώσσα εκτός από όργανο επικοινωνίας λειτουργεί και ως σύμβολο

ταυτότητας και ένταξης σε μια ομάδα. Όταν με τη στάση του ο δάσκαλος

δείχνει σε ένα παιδί ότι η γλώσσα του είναι κατώτερη, υπονοεί κατά κάποιον

τρόπο ότι τόσο το ίδιο όσο και η οικογένειά του είναι κατώτερη. Αυτό είναι

πιθανό να οδηγήσει το παιδί στην απόρριψη είτε του σχολείου είτε της

οικογένειάς του, εφόσον έχει φιλοδοξίες κοινωνικής ανόδου.

Το ίδιο ισχύει και από κοινωνική άποψη, επειδή οδηγεί το παιδί στην

αντίληψη ότι η κοινωνική ομάδα στην οποία ανήκει είναι κατώτερη από άλλες,

αφού ο μορφωμένος δάσκαλος στιγματίζει τη γλώσσα της ομάδας του παιδιού

και απαιτεί από αυτό να την αντικαταστήσει με τη γλώσσα της κυρίαρχης

ομάδας. Τέλος, η πράξη δείχνει ότι η προσέγγιση αυτή είναι και

αναποτελεσματική, αφού το μόνο που πετυχαίνει είναι από τη μια να

εξαφανίσει σταδιακά τα νεοελληνικά ιδιώματα και  τις μειονοτικές γλώσσες  κι

από  την  άλλη  να  απομακρύνει από  το σχολείο   ικανά   παιδιά   κατώτερων

κοινωνικών   ομάδων, επειδή   αρνούνται   να αποβάλουν τη γλωσσική και

κοινωνική τους ταυτότητα ή απλά δυσκολεύονται να μάθουν την κοινή

νεοελληνική, που διδάσκεται στο σχολείο.

Είναι γεγονός εξάλλου ότι δεν είναι εύκολη η εκμάθηση μιας ξένης

γλώσσας και πιο συγκεκριμένα της ελληνικής, μερικές, όμως, φορές είναι

δυσκολότερο ένας μαθητής να μάθει μια διάλεκτο  της  ίδιας  γλώσσας,

επειδή  είναι  τόσο  όμοια με  τη μητρική,  που  είναι δύσκολο να τις κρατήσει

χωριστά. Αν μερικά παιδιά υποφέρουν στο σχολείο, επειδή μιλούν ένα

ανεπίσημο, μη καταξιωμένο ιδίωμα, η λύση δεν είναι να εξαλειφθεί αυτό. H

παραδοσιακή αυτή προσέγγιση, η αρνητική δηλαδή στάση ολόκληρης της

κοινωνίας, του σχολείου και του δασκάλου απέναντι στα γλωσσικά ιδιώματα,

είναι ένα από τα κύρια αίτια της ουσιαστικής εξαφάνισης όλων σχεδόν των

νεοελληνικών ιδιωμάτων, αφού εξαναγκάζει το μαθητή να αποβάλει το

μητρικό του ιδίωμα, για να αποφύγει τον καθημερινό κοινωνικό στιγματισμό,

αλλά και για να ανέβει την ακαδημαϊκή και κοινωνική κλίμακα. Ίσως να

επιβιώσει μόνο το κυπριακό ιδίωμα, επειδή η κυπριακή κοινωνία είναι θετική,

αν όχι περήφανη, για αυτό.

Το ίδιο, βέβαια, θα συμβεί και με μερικές από τις μειονοτικές γλώσσες,

ιδιαίτερα τα βλάχικα και τα αρβανίτικα. Οι δύο αυτές γλωσσικές ομάδες,

ταυτισμένες απόλυτα εθνικά, πολιτιστικά και θρησκευτικά με τους
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μονόγλωσσους Έλληνες, άρχισαν όπως και οι Έλληνες των ιδιωμάτων να μη

χρησιμοποιούν τη δεύτερη γλώσσα –ιδιαίτερα όσοι είχαν φιλοδοξίες

κοινωνικής ανόδου–, επειδή αυτή τους στιγμάτιζε κοινωνικά. Μπορεί να

φανταστεί κανείς το πρόβλημα που αντιμετώπιζε ένα βλαχόπουλο το 1970,

που  ήταν  δίγλωσσο  και  τριδιαλεκτικό:  χρησιμοποιούσε τα  βλάχικα  στο

σπίτι, τα βορειοελλαδίτικα με τους μονόγλωσσους συγχωριανούς του, τη

δημοτική γενικά στο σχολείο και τέλος την καθαρεύουσα στη γραπτή του

επικοινωνία. Για τους αστούς μάλιστα  δεν  ήταν  απλά  ένας  χωριάτης  ήταν

και  βλάχος, με  όλα  τα  αρνητικά συμφραζόμενα που κουβαλάει αυτή η λέξη.

Ήταν, λοιπόν, επόμενο ν αποβάλει τόσο το ντόπιο ελληνικό ιδίωμα όσο και τα

βλάχικα, ώστε σήμερα μπορούμε να πούμε πως τα βλάχικα, αλλά και τα

αρβανίτικα για τους ίδιους λόγους, είναι δύο γλώσσες που όπως ειπώθηκε σε

προηγούμενο κεφάλαιο πεθαίνουν.

Από τις μειονοτικές γλώσσες το χαμηλότερο κοινωνικό κύρος έχει η

γλώσσα των Τσιγγάνων, επειδή οι ίδιοι οι Τσιγγάνοι ως κοινωνική ομάδα δεν

έχουν καμιά κοινωνική καταξίωση στην ελληνική κοινωνία. Αν και δέχεται

μεγάλη πίεση από την ελληνική γλώσσα, δεν κινδυνεύει, εξαιτίας κυρίως της

κλειστής και περιθωριοποιημένης  ζωής  των  Τσιγγάνων,  που  όλοι  τους

είναι  δίγλωσσοι.  Η αρνητική, βέβαια, στάση του σχολείου και της κοινωνίας

απέναντι στους Τσιγγάνους και τη γλώσσα τους οδηγεί αναπόφευκτα τα

τσιγγανόπουλα στην απόρριψη του σχολείου και φυσικά στη δυνατότητα

κοινωνικής ανόδου.

Τέλος, λόγω της συνεχής εισροής μεταναστών από τρίτες χώρες στην

Ελλάδα, η ελληνική κοινωνία γίνεται ολοένα και πιο πολυπολιτισμική και

πολυγλωσσική. Και φυσικά αυξάνεται ο αριθμός των μαθητών των οποίων

μητρική γλώσσα δεν είναι η ελληνική. Όταν όμως οι αντιλήψεις για τους

αλλοδαπούς είναι αρνητικές, αρνητική θα είναι και η στάση των Ελλήνων

μαθητών απέναντι στις γλώσσες των αλλοδαπών μαθητών. Αποτέλεσμα των

παραπάνω είναι οι αλλοδαποί μαθητές να υφίστανται ψυχολογική πίεση μέσα

στο σχολείο για να ενταχθούν στην ελληνική κοινωνία, με τρόπο όμως που

οδηγεί στην απόκρυψη ή ακόμα και στην αποβολή της ταυτότητάς τους. Γι’

αυτό και το σχολείο οφείλει να προσεγγίζει διαφορετικά τους μαθητές αυτούς

(Μπασλής, 2004).



56

Διδιαλεκτισμός: Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το παιδί μπορεί να

χρησιμοποιεί το μητρικό του ιδίωμα στο σπίτι, στην παρέα, αλλά και στο

σχολείο. Όμως, στο σχολείο το παιδί πρέπει να διδαχτεί και να χρησιμοποιεί

την επίσημη γλώσσα. Ο δάσκαλος οφείλει να μεταχειρίζεται τα δύο γλωσσικά

ιδιώματα ή γλώσσες ως ξεχωριστές γλωσσικές οντότητες  και  να  επισημαίνει

τις  όποιες διαφορές  τους  ως  ενδιαφέρον  γλωσσικό χαρακτηριστικό.

Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι από τη μια να ενισχυθεί το

ενδιαφέρον του παιδιού για τη γλώσσα με τη μελέτη του μητρικού του

ιδιώματος ως αναγνωρισμένου  ιδιώματος,  κι  από  την  άλλη  να  κατακτήσει

τη  δεξιότητα  να μετακινείται από  τον  ένα  γλωσσικό  κώδικα  στον  άλλο,

εφόσον  η  επικοινωνιακή περίσταση το απαιτεί. Η προσέγγιση αυτή φαίνεται

να έχει ιδιαίτερη επιτυχία στον γραπτό λόγο, μια που αυτός αποτελεί μια πιο

ενσυνείδητη και λιγότερο αυτόματη ενέργεια απ’ ότι η ομιλία. Επομένως οι εν

λόγω μαθητές θα μάθουν να χρησιμοποιούν την επίσημη γλώσσα, ιδιαίτερα

όσα φιλοδοξούν να ανέβουν κοινωνικά (Μπασλής, 2004).

Αναγνώριση και εκτίμηση των διαλεκτικών διαφορών: Όπως ειπώθηκε

παραπάνω,  τα  παιδιά  που  έχουν  ως μητρική  τους  γλώσσα  ένα μη

καταξιωμένο ιδίωμα δυσκολεύονται στο σχολείο, επειδή η στάση ολόκληρης

της κοινωνίας, και φυσικά του δασκάλου, είναι αρνητική. Γι’ αυτό θα πρέπει ν’

αλλάξει η στάση ολόκληρης της κοινωνίας και ν’ απαλλαγεί από τις κοινωνικές

γλωσσικές προκαταλήψεις. Στην πραγματικότητα το πρόβλημα δεν είναι

γλωσσικό, αλλά κοινωνικό. Τα γηγενή ελληνόπουλα θα πρέπει να

καλλιεργήσουν την ικανότητα να κατανοούν, να εκτιμούν και να ανέχονται όχι

μόνο τις αξίες κάθε κοινωνικής ομάδας, αλλά και τα ανεπίσημα γλωσσικά

ιδιώματα. Να αποδέχονται, επίσης, τις αξίες και τις γλώσσες των διαφόρων

μειονοτικών (π.χ. Τσιγγάνων) και μεταναστευτικών ομάδων. Ένας τέτοιος

στόχος είναι μακροπρόθεσμος. Γι’ αυτό η πιο αποτελεσματική προσέγγιση

φαντάζει να είναι η υιοθέτηση στα σχολεία ενός συνδυασμού των δυο

προσεγγίσεων, της διδιαλεκτικής και της αναγνώρισης των διαλεκτικών

διαφορών (Μπασλής, 2004).
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Ωστόσο, σύμφωνα με έρευνα που διεξήχθη κατά το διάστημα από 10

Ιανουαρίου 2002 μέχρι 12 Απριλίου 2002 για την Παιδαγωγική Εταιρεία

Ελλάδος, οι αναπαραστάσεις που έχουν οι δάσκαλοι για το είδος των

γνώσεων που πρέπει να προσφέρει το σχολείο στους μαθητές του, παρά τις

νέες αλλαγές στο κοινωνικοπολιτικό επίπεδο δεν άλλαξαν. Ο πυρήνας της

αναπαράστασης για το είδος της σχολικής γνώσης είναι η ελληνική γλώσσα, η

οποία περιστοιχίζεται από μαθήματα όπως η ελληνική ιστορία, η γεωγραφία,

μελέτη περιβάλλοντος, τα θρησκευτικά, η κοινωνική και πολιτική αγωγή, η

τοπική ιστορία, τα μαθηματικά και η φυσική. Νέα μαθήματα όπως η αγωγή

υγείας, η θεατρική αγωγή, ο χορός και η παγκόσμια ιστορία, επιλέγονται

περισσότερο από δασκάλους με λίγα χρόνια προϋπηρεσίας ενώ μαθήματα

όπως η ιστορία τέχνης  και  πολιτισμού,  η  ιστορία θρησκειών  και  η

ευρωπαϊκή  ιστορία επιλέγονται από ένα μικρό ποσοστό των δασκάλων.

Παρατηρείται κυρίως ένας ήπιος ελληνοκεντρικός προσανατολισμός,

με  αποτέλεσμα  να  παραμένει  σε μεγάλο βαθμό ως αποστολή του σχολείου,

κυρίως του δημοτικού, η στήριξη και η ανάπτυξη περισσότερο της εθνικής

ταυτότητας. Η ευρωπαϊκή διάσταση στην εκπαίδευση καθώς και η προώθηση

της διαπολιτισμικής προσέγγισης στο χώρο της  εκπαίδευσης μέσα από  τις

νέες  καινοτομίες (ευέλικτη  ζώνη,  εκπόνηση project) που  προτείνονται από

το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, σύμφωνα με τη θεωρία των κοινωνικών

αναπαραστάσεων, δε φαίνεται ότι θα μπορέσουν να αποτελέσουν το άμεσο

ενδιαφέρον των δασκάλων, καθώς φαίνεται να μη συμφωνούν με τις απόψεις

τους για το είδος της γνώσης που θεωρούν απαραίτητο να μεταδίδει το

σχολείο.

Εξάλλου, σύμφωνα πάντα με την έρευνα, σχεδόν το σύνολο των

διδασκόντων θεωρεί απαραίτητη γνώση για τους μαθητές την  ικανότητα

ορθής χρήσης  της ελληνικής  γλώσσας και  σε  πολύ μικρότερο βαθμό την

προώθηση  άλλων  στόχων  που  προβλέπονται  από  τη σχετική νομοθεσία.

Η πλειοψηφία, επίσης, των δασκάλων (74%) θεωρεί ότι το σχολείο με τη

σημερινή μορφή του δε μπορεί να καλύψει τις ανάγκες των μαθητών σε

γνώσεις που θεωρούν απαραίτητες, επιβεβαιώνοντας την άποψη ότι η

σύνταξη και αναμόρφωση των Αναλυτικών Προγραμμάτων, κυρίως λόγω της

επιστημονικοποίησής τους και τον παράλληλο αποκλεισμό του εκπαιδευτικού
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από τη  σύνταξή τους, δεν  κατόρθωσε  να  ανταποκριθεί  στις προσδοκίες

των εκπαιδευτικών (Κούτρη, 2009).

Τα ευρήματα της παραπάνω έρευνας φαίνεται να επιβεβαιώνουν τα

αντίστοιχα των ερευνών της Φραγκουδάκη (1985, 1993) και αργότερα και

άλλων ερευνητών, όπως της Μαγαλιού (2000) που θεωρούν, ότι οι αρνητικές

κρίσεις των δασκάλων προς τους μαθητές που χρησιμοποιούν ιδιώματα και

την μητρική γλώσσα, δεν είναι κοινωνικά αθώες. Στην ουσία επιβεβαιώνεται η

απαξίωση μιας κοινωνικά και πολιτισμικά καθορισμένης μορφής

επικοινωνίας, η οποία αποβάλλεται από την εκπαιδευτική διαδικασία ως

ακατάλληλη. Στις εν λόγω έρευνές αναφορικά με τη συμπεριφορά των

εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση γεωγραφικών και κοινωνικών διαλέκτων,

προέκυψε επίσης ότι μεγάλο μέρος του εκπαιδευτικού σώματος τη θεωρεί

εμπόδιο για την εκπαιδευτική και κοινωνική πρόοδο των μαθητών.

Συμφωνούν με τη διδασκαλία μόνον της επίσημης γλωσσικής νόρμας,

δηλαδή της γλώσσας του κράτους. Σημαντικό εύρημα πάντως αποτελεί το

γεγονός ότι τουλάχιστον υπάρχει μια σχετική ανοχή ή και μερική αποδοχή

των γεωγραφικών διαλέκτων σε σχέση με τις κοινωνικές στις οποίες η

γλωσσική προκατάληψη εμφανίζεται ιδιαίτερα ισχυρή.

Για να βελτιωθεί η κατάσταση και να γίνει ευκολότερη η προσέγγιση

όλων των μαθητών που βρίσκονται σε μια πολύγλωσση τάξη, θα πρέπει από

την μεριά των εκπαιδευτικών να υιοθετηθεί μια στάση, στην οποία να

κυριαρχεί η άνεση όλων των παιδιών και να υπάρχει κλίμα εμπιστοσύνης

προς το κάθε παιδί ξεχωριστά, να υπάρχει αισιοδοξία για τις δυνατότητές του.

Πρέπει να δίνεται έμφαση στον προφορικό λόγο και στη δυνατότητα χρήσης

του λόγου σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. Αντίστοιχα και σύμφωνα

με τις πλέον πρόσφατες θεωρίες της παιδαγωγικής της γλώσσας τα κείμενα

που χρησιμοποιούνται για τη διδασκαλία του μαθήματος πρέπει να είναι

ενδεικτικά όλων των μορφών λόγου που χρησιμοποιούνται σε μια γλωσσική

κοινότητα. Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Τσολάκης, προορισμός του

μαθήματος της γλωσσικής διδασκαλίας είναι να βοηθήσει τον μαθητή να

κατακτήσει τη μητρική του γλώσσα και αυτό προϋποθέτει, μεταξύ άλλων, και

τη συνείδηση της γλώσσας και των ορίων της. Αυτό σημαίνει ότι ο μαθητής

πρέπει να συνειδητοποιήσει την απεραντοσύνη της γλώσσας «των
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γλωσσικών ποικιλιών: των γεωγραφικών (διάλεκτοι, ιδιώματα), των

κοινωνικών, των ειδικών γλωσσών…» (Τσολάκης, 1999, σ. 25).

Ως εκ τούτου, η γλωσσική εκπαίδευση είναι αναγκαίο, να καλλιεργήσει

τις επικοινωνιακές δεξιότητες των μαθητών μέσω καλλιέργειας της συστημικής

ικανότητάς τους (systemic competence), φέρνοντάς τους σε επαφή με το

πλήθος των δυνατών γλωσσικών επιλογών από όλα τα γλωσσικά επίπεδα και

εξασκώντας τους στην αποτελεσματική χρήση τους και τη δηλωτική

εκμετάλλευσή τους, δεδομένου ότι,· αυτός ο στόχος εμπεδώνει την

επικοινωνιακή ελευθερία του ομιλητή, συνοδευόμενος και από διδασκαλία του

καλλιεργημένου λεξιλογικού κώδικα (elaborated code), η οποία οδηγεί στον

εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Έτσι, η γνώση των μορφοσυντακτικών δομών,

των επικοινωνιακών  λειτουργιών  τους  και  του  επεξεργασμένου  λεξιλογίου

παρέχει στους μαθητές τη δυνατότητα επίτευξης ακριβολογίας,

εκφραστικότητας, σαφήνειας, πειστικότητας, δημιουργικής χρήσης της

γλώσσας, άρα ποιοτικής επικοινωνίας μέσω του περιορισμού των γλωσσικών

δεσμεύσεων.

Επίσης, με δεδομένο ότι η γλωσσική ικανότητα (linguistic competence)

ενισχύει τους μαθητές στην αποτελεσματική αξιοποίηση της γλωσσικής

ελευθερίας, το σχολείο καλείται να τους καλλιεργήσει, αναπτύσσοντας τους το

αίσθημα της  συνειδητοποιημένης  πειθαρχίας στις γλωσσικές αναγκαιότητες.

Αυτό θα πρέπει να επιτυγχάνεται μέσω της ανάπτυξης της πραγματολογικής

τους ικανότητας (pragmatic competence), που σημαίνει ότι μπορούν να

προσαρμόζουν τις   επιλογές   τους   στα   χαρακτηριστικά   του   αποδέκτη

και στα δεδομένα της επικοινωνιακής περίστασης, τηρώντας του

κοινωνιογλωσσικούς κανόνες ευγένειας και εκφραστικής καταλληλότητας

(sociolinguistic competence). Επιπλέον, η καλλιέργεια της προσλεκτικής

ικανότητας (illocutionary competence) εξασφαλίζει την αποτελεσματική χρήση

της γλώσσας υπό την έννοια ότι οι γλωσσικές επιλογές του ομιλητή

υπηρετούν τις προθέσεις του και τις επικοινωνιακές του στρατηγικές:

παράλληλα, στο πλαίσιο της σύγχρονης κοινωνίας της πληροφορίας

απαραίτητη είναι η επίτευξη της κειμενικής ικανότητας των μαθητών

(discourse competence), ώστε να παράγουν λόγο ανάλογα με τις συμβάσεις

της συγκεκριμένης επικοινωνιακής κατάστασης, να συνθέτουν κείμενα με

συνοχή, συνεκτικότητα και την κατάλληλη ανάλογα με τον κειμενικό τύπο
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δομή και να ερμηνεύουν επιτυχώς τον προσλαμβανόμενο λόγο, ανάλογα με

το συγκειμενικό πλαίσιο και τις προθέσεις του πομπού.

Τέλος, ενώ μέσω των παραπάνω δεξιοτήτων θα πρέπει να

εξασκούνται οι μαθητές στις πρακτικές κοινωνικού γραμματισμού, καθώς στη

σημερινή κοινωνία, όπου η ανάγκη για ενεργούς πολίτες είναι πιεστική και

καθορίζει το στοχοθετικό πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου, απαιτείται και  η

καλλιέργεια του κριτικού γραμματισμού  των  μαθητών,  μέσω  της  ανάπτυξης

κριτικής γλωσσικής επίγνωσης: έτσι, μέσω της κριτικής προσπέλασης του

παραγόμενου λόγου αποκωδικοποιούν αποτελεσματικά τις γλωσσικές

επιλογές του πομπού, αναγνωρίζοντας τις προθέσεις του (και την

αποπροσανατολιστική του τακτική προκειμένου για τον εξουσιαστικό λόγο) και

διερμηνεύοντας τις ιδεολογικές συνυποδηλώσεις κάθε είδους γλωσσικής

χρήσης.

Μέσω των παραπάνω διαδικασιών, το σχολείο προσαρμόζει το

παιδαγωγικό υλικό και τις διδακτικές μεθόδους στις πραγματικές ανάγκες των

μαθητών ως μελών ενός εξελισσόμενου κοινωνικού συνόλου και όχι

αποκλειστικά ως υποψηφίων φοιτητών, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην

κατάκτηση μιας θεμελιώδους για τον άνθρωπο αξίας της ποιοτικής και

ειλικρινούς επικοινωνίας άποψη ότι «δεν μπορούμε να πούμε αυτό που δεν

μπορούμε να σκεφτούμε· ότι μπορούμε να πούμε μπορούμε να το πούμε

καθαρά» (Θεοφανοπούλου 2002)



61

Συμπεράσματα
Από τη συζήτηση του προβλήματος της γλωσσικής διαφοροποίησης,

προκύπτει ότι για να μπορούν οι εκπαιδευτικοί να διαχειριστούν και να

εκπαιδεύσουν ορθά το σύνολο των μαθητών τους σε μια πολυπολιτισμική

τάξη θα πρέπει να στηρίζονται σε τρεις βασικές αρχές:

Τόσο ο δάσκαλος όσο και το σχολείο γενικότερα θα πρέπει να έχουν

συνείδηση ότι ο κάθε μαθητής κουβαλάει στο σχολείο τη δική του γλωσσική

ποικιλία, την οποία οφείλει κανείς να προσέχει και να σέβεται.

Σχολείο και δάσκαλος οφείλουν να δουλεύουν με τους μαθητές όπως

αυτοί είναι και όχι όπως εκείνοι θα ήθελαν να είναι. Αυτό σημαίνει πως

αποδέχονται ότι το κάθε παιδί έρχεται στο σχολείο με τη δική του γλωσσική

εμπειρία, πάνω στην οποία θα πρέπει να χτιστεί η γλωσσική διδασκαλία. Ο

σεβασμός της γλώσσας του παιδιού δημιουργεί μέσα  στην  τάξη ένα κλίμα

εμπιστοσύνης ικανό να κινητοποιήσει το μαθητή στην κατάκτηση των

μαθησιακών του στόχων.

Η συνείδηση του σχολείου και των δασκάλων για τη γλωσσική

διαφοροποίηση και το σεβασμό της γλώσσας του κάθε μαθητή θα πρέπει να

γίνει και συνείδηση όλων των μαθητών.

Η υιοθέτηση από το σχολείο της αντίληψης ότι η γλώσσα είναι

διαφοροποιημένη σε πολλαπλά επίπεδα κι επομένως, η γλώσσα του κάθε

παιδιού είναι απόλυτα σεβαστή τόσο από το σχολείο όσο και από τους ίδιους

τους μαθητές, οδηγεί στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και

σεβασμού, μέσα  στο  οποίο  ο μαθητής καλλιεργεί και διευρύνει τις γλωσσικές

του δεξιότητες (Μπασλής, 2004).

Από ψυχο-παιδαγωγική άποψη, επιβάλλεται να εστιάσουμε σε

παράγοντες που επηρεάζουν την εκμάθηση των γλωσσών. Κατ’ αρχάς, θα

πρέπει να μας ενδιαφέρει η εκμάθηση –η γλωσσική αλλά κυρίως η

πολιτισμική- να αποτελεί στοιχείο «ανακάλυψης» από τον ίδιο το μαθητή και,

ως εκ τούτου η ανακάλυψη αυτή πρέπει να είναι ατομική, διαφοροποιημένη

από μαθητή σε μαθητή. (Trebbi & Gremmo, 2003)

Ορισμένες πρακτικές μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές/χρήστες των

γλωσσών να αντιληφθούν ότι ο τρόπος με τον οποίο μετερχόμαστε την

εκμάθησή  μας εξαρτάται κυρίως από το γνωστικό μας στυλ και το μαθησιακό

μας προφίλ. Με άλλα λόγια, υπάρχει πάντα μια εξήγηση για τις επιτυχίες μας
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ή τις αποτυχίες μας στο επίπεδο των γλωσσικών δραστηριοτήτων και η

συνειδητοποιημένη αντίληψη και γνώση του τρόπου κατάκτησης της νέας

γνώσης μπορεί να αποτελέσει ουσιαστικό βήμα στη βελτιστοποίηση και

εντατικοποίηση της εκμάθησης των ξένων  γλωσσών. Για το λόγο αυτό πρέπει

να ενθαρρύνονται οι μαθητές να χρησιμοποιούν διαισθητικές διαδικασίες του

στυλ δοκιμή/προσπάθεια-λάθος.
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