
«Τρισχιλιετής πλην εφθαρµένη»:  

Ιδεολογίες και λόγοι σχετικά µε την ελληνική γλώσσα στην εποχή της κρίσης 

 Οι ποικίλες µορφές της ελληνικής και οι διαµάχες σχετικά µε αυτές έχουν µια µακροχρόνια ιστορία 
(Mackridge 2009) και συχνά απηχούν αντίστοιχες διαµάχες σχετικά µε τη γλώσσα στο πλαίσιο 
εθνικιστικών ιδεολογιών ανά το παγκόσµιο. Η άρση της κοινωνικής διγλωσσίας (diglossia) µε την 
επίσηµη καθιέρωση της δηµοτικής δεν σηµατοδότησε το τέλος αυτών των ιδεολογικά εµφορούµενων 
διαµαχών, αλλά αντίθετα  η συχνότητα και η έντασή τους φαίνεται να έχει αυξηθεί ιδιαίτερα µετά την 
οικονοµική κρίση. Οι ανακοινώσεις του εργαστηρίου αυτού εξετάζουν κυρίαρχους λόγους που 
φέρουν τη σφραγίδα του ηθικού πανικού σε σχέση µε την απώλεια της εθνικής ταυτότητας, της 
γλωσσικής ορθότητας και της ποιότητας της γλωσσικής διδασκαλίας, που παρουσιάζονται ως βασικές 
αιτίες επικείµενης εθνικής και οικονοµικής υποδούλωσης. Βασισµένες σε δεδοµένα από διαφορετικές 
πηγές (ερωτηµατολόγια, αρθρογραφία στις εφηµερίδες, επιστολές αναγνωστριών/τών, ιστοσελίδες, 
σχόλια και αναρτήσεις στο διαδίκτυο και ιδιαίτερα στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης, απόψεις και 
στάσεις εκπαιδευτικών και µαθητριών/τών κ.λπ.), κάνοντας χρήση εργαλείων της ποσοτικής και της 
ποιοτικής έρευνας και µε υπερκείµενο αναλυτικό πλαίσιο την Κριτική Ανάλυση Λόγου (Wodak & 
Meyer 2009, van Dijk 1998), οι ανακοινώσεις του προτεινόµενου εργαστηρίου εξετάζουν (α) την 
(επαν)εµφάνιση λόγων περί «αφελληνισµού» της ελληνικής ως αποτέλεσµα «µόλυνσης» από άλλες 
γλώσσες ή λόγω των υποτιθέµενων ορθογραφικών και άλλων απλοποιήσεων  που προτείνουν οι νέες 
σχολικές γραµµατικές όπως και λόγω των greeklishˑ (β) την υποτιθέµενη απόπειρα «αφελληνισµού» 
της Κύπρου από το Πρόγραµµα Σπουδών για το Γλωσσικό Μάθηµα του 2010 λόγω της εισαγωγής 
της κυπριακής διαλέκτου στη γλωσσική διδασκαλία στο πλαίσιο του κριτικού γραµµατισµού 
(Ηadjioannou κ.ά. 2011, Ioannidou 2012, Τσιπλάκου, 2015)ˑ (γ) µια σειρά από γλωσσικούς µύθους 
όπου το χαρακτηριστικό της αρχαιολατρίας συµπλέκεται µε απόψεις που ανήκουν στο χώρο της 
παραγλωσσολογίας (Αργυρόπουλος 2016α, β)ˑ (δ) τις συνακόλουθες παραγλωσσολογικές και 
ιδεολογικές διαστάσεις του φαινοµένου της λαθοθηρίας (Αργυρόπουλος 2015, Παναγιωτίδης 2013).  

Το εργαστήριο περιλαµβάνει τέσσερις ανακοινώσεις και µία συζήτηση στρογγυλής τράπεζας µε θέµα 
Ιδεολογία, Στάσεις και Παραγλωσσολογία. 
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 Στη στρογγυλή τράπεζα µε θέµα Ιδεολογία, Στάσεις και Παραγλωσσολογία θα συµµετάσχουν οι  
Σπύρος Αρµοστής (Πανεπιστήµιο Κύπρου), Μαριλένα Καρυολέµου (Πανεπιστήµιο Κύπρου), Γ. 
Κοτζόγλου (Πανεπιστήµιο Αθηνών), και Φοίβος Παναγιωτίδης (Πανεπιστήµιο Κύπρου). 
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Μολονότι έχουν περάσει αρκετές δεκαετίες από τότε που θεµελιώθηκε η επιστήµη της 
γλωσσολογίας στην Ελλάδα, παρατηρούνται φαινόµενα γλωσσικού ερασιτεχνισµού, που 
µαρτυρούν άγνοια, αµφισβήτηση ή και απαξίωση της γλωσσολογίας. Ένα από αυτά είναι η 
γλωσσική αρχαιολατρία. Πρόκειται για µια ιδιόµορφη, ελληνοκεντρική παραεπιστήµη και, 
συγκεκριµένα, για τη διατύπωση αβάσιµων γλωσσολογικά απόψεων σχετικά µε διάφορα 
γλωσσικά θέµατα που αφορούν κυρίως την αρχαία, αλλά και τη σχέση της µε τη νέα 
ελληνική.  

Η ανακοίνωση αυτή παρουσιάζει πτυχές του φαινοµένου της γλωσσικής αρχαιολατρίας µέσα 
από τη συλλογή, κατάταξη και κριτική ανάλυση απόψεων για τη γλώσσα, όπως αυτές έχουν 
διατυπωθεί σε βιβλία, άρθρα, επιστολές αναγνωστών και κείµενα δηµοσιευµένα στο 
διαδίκτυο και, ειδικότερα, στα µέσα κοινωνικής δικτύωσης. Συγκεκριµένα, µελετήθηκε και 
αναλύθηκε υλικό από την περίοδο 1986-2016. Από την έρευνα προέκυψε ότι οι εκφάνσεις 
της αρχαιολατρίας αφορούν (α) την καταγωγή της ελληνικής, (β) την προέλευση του 
ελληνικού αλφαβήτου, (γ) την αρχαία προφορά, (δ) την ετυµολογία, (ε) προκαταλήψεις για 
τη γραφή και την ορθογραφία, αλλά και (στ) µια σειρά από γλωσσικούς µύθους, λ.χ. για τη 
µοναδικότητα και ανωτερότητα της ελληνικής από διάφορες απόψεις. Mε τη γλωσσική 
αρχαιολατρία συνδέεται σε έναν βαθµό και η «Φωνηεντιάδα», οι επιθέσεις που δέχτηκαν το 
2012 οι συγγραφείς της νέας γραµµατικής του δηµοτικού, µε την ανυπόστατη κατηγορία ότι 
έχουν καταργήσει ορισµένα γράµµατα και ότι έτσι προετοιµάζουν το έδαφος για την 
καθιέρωση της φωνητικής γραφής.  
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Η Κοινή Νέα Ελληνική (ΚΝΕ) είναι η επίσηµη γλώσσα του κράτους και των θεσµών του στο 
πλαίσιο του εθνικού λόγου (discourse) «ένα έθνος/κράτος, µία γλώσσα» (βλ. σχετικά Piller, 
2001). Η ΚΝΕ τροφοδοτείται από το λόγο της πρότυπης γλώσσας και αποτελεί σύµβολο 
εθνικής ταυτότητας. Παράλληλα, ως πρότυπη  εµποτίζεται από τον λόγο της κοινωνικά 
αποδεκτής µόρφωσης, εφόσον συνιστά τη γλώσσα της εκπαίδευσης. Στο ίδιο µήκος κύµατος, 
η ορθογραφία της αναδεικνύεται σε νόρµα, καθώς πρόκειται για τον µοναδικό θεσµικά και 
κοινωνικά καθιερωµένο κώδικα γραφής. Ως εκ τούτου, ο εθνικός λόγος για τη γλώσσα 
φαίνεται να συνοµιλεί µε τον λόγο της µόρφωσης διαµορφώνοντας στα άτοµα αξιολογήσεις 
αναφορικά µε τη ‘σωστή’ ή όχι χρήση της γλώσσας και της γραφής. Ωστόσο, µε τη διάδοση 
της τεχνολογίας και του διαδικτύου, η ορθογραφία δέχεται επιρροές απλοποίησης µε τη 
µορφή ενός αποκλίνοντα τρόπου αναπαράστασης της γλώσσας, τα greeklish (βλ. σχετικά 
Ανδρουτσόπουλος, 1998). Τα greeklish προκαλούν ποικίλες αντιδράσεις στην ελληνική 
κοινωνία, καθώς η χρήση τους φαίνεται να συγκρούεται τόσο µε τον λόγο της εθνικής 
γλώσσας και γραφής όσο και µε αυτόν της µόρφωσης.  
 
Στόχος µας είναι η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών δηµοτικού, των µαθητών 
δηµοτικού καθώς και των γονέων τους απέναντι στην ορθογραφία της ΚΝΕ, ενώ στρέφουµε 
το ενδιαφέρον µας στις στάσεις των ατόµων απέναντι στα greeklish και τη χρήση τους. Στην 
έρευνά µας, συµµετείχαν 71 εκπαιδευτικοί δηµοτικού, 143 µαθητές της Στ΄ τάξης και 113 
γονείς. Τα ευρήµατά µας προέκυψαν από τη συµπλήρωση ερωτηµατολογίου ανίχνευσης 
ορθογραφικών στάσεων που δηµιουργήσαµε. Με τον όρο στάση αναφερόµαστε στη «διάθεση 
ευνοϊκής ή µη αντίδρασης σε µία κατηγορία πραγµάτων» (Sarnoff, 1970: 279). Με δυο 
λόγια, στοχεύουµε στην ανίχνευση των στερεοτύπων που διαµορφώνουν τις ορθογραφικές 
στάσεις των ατόµων στην πρωτοβάθµια εκπαίδευση (βλ. σχετικά Agha, 2000). 
 
Στην παρούσα ανακοίνωση: 

• Παρουσιάζουµε τα ευρήµατα της έρευνάς µας σε 8 δηµοτικά σχολεία της Πάτρας.  
• Θέτουµε ερωτήµατα στάσεων σχετικά µε την ορθογραφία ως νόρµα, όπως επίσης 

µας απασχολούν οι στάσεις των ατόµων που εµπλέκονται στην εκπαιδευτική 
διαδικασία απέναντι στη γραφή greeklish. 

• Αναζητούµε την πηγή των στερεοτύπων που αφορούν την ορθογραφία και τα 
greeklish  στον εθνικό λόγο για τη γλώσσα και στον λόγο της µόρφωσης όπως αυτοί 
διαδίδονται από τον θεσµό της εκπαίδευσης.  

• Μελετούµε συγκεκριµένες ανεξάρτητες µεταβλητές (π.χ. φύλο, ηλικία)  για την 
καθεµιά οµάδα του δείγµατός µας, ανάλογα µε τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά της, ενώ 
ορίζουµε ως εξαρτηµένες τις ορθογραφικές στάσεις των ατόµων.  



• Πραγµατοποιούµε συγκριτική ανάλυση των αποτελεσµάτων, εφόσον υποθέτουµε ότι 
οι ορθογραφικές στάσεις των τριών οµάδων του δείγµατός µας θα παρουσιάζουν 
διαφορές.  
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Βασικό στοιχείο της γλωσσικής ικανότητας κάθε φυσικού οµιλητή είναι η δυνατότητα 
διάκρισης µεταξύ γραµµατικών και αντιγραµµατικών δοµών, όπως και µεταξύ αποδεκτών 
και µη αποδεκτών τύπων και εκφωνηµάτων. Βασικός µοχλός της διάκρισης είναι η γλωσσική 
διαίσθηση των οµιλητών, βάσει των γλωσσικών δεδοµένων της κοινότητας στην οποία ζουν 
και επικοινωνούν. Η κρίση, όµως, των οµιλητών επηρεάζεται και από κοινωνικούς και 
θεσµικούς παράγοντες, όπως το σχολείο, τα µέσα ενηµέρωσης, οι ιδιωτικοί φορείς 
γλωσσικής αξιολόγησης. Οι παράγοντες αυτοί, ωστόσο, πραγµατοποιούν αξιολογήσεις της 
γλωσσικής χρήσης µε κριτήρια υποκειµενικά και επηρεασµένα από συγκεκριµένες 
ιδεολογικές οπτικές γωνίες (εθνικιστική / αφοµοιωτική ιδεολογία, γλωσσικός καθαρισµός, 
γλωσσικός πλουραλισµός / καθολικοποίηση γραµµατισµού του πληθυσµού) ή µε βάση 
αντιλήψεις παραδοσιακών γραµµατικών και γλωσσικών εγχειριδίων προεπιστηµονικού, µη 
γλωσσολογικού χαρακτήρα. Το σύνολο των απόψεων αυτών χαρακτηρίζεται ως 
παραγλωσσολογία.  

Στόχος της παρούσας συµβολής είναι η χαρτογράφηση και η κατηγοριοποίηση των 
παραγλωσσολογικών αντιλήψεων µε θέµα την αξιολόγηση της γλωσσικής χρήσης. Ως 
µεθοδολογικό εργαλείο της έρευνας των παραγλωσσολογικών αντιλήψεων χρησιµοποιήθηκε 
η κριτική ανάλυση του παραγλωσσολογικού λόγου, δηλαδή των αξιολογήσεων γλωσσικών 
τύπων και εκφωνηµάτων από φυσικούς οµιλητές ή γλωσσικούς / εκπαιδευτικούς 
οργανισµούς, οι οποίες εντοπίστηκαν στο διαδίκτυο, στον τύπο (ειδικές στήλες, γράµµατα 
αναγνωστών), σε σχετικά εγχειρίδια και οδηγούς γλωσσικής χρήσης, όπως και στα σχολικά 
εγχειρίδια.  

Βασικοί άξονες της κριτικής ανάλυσης του παραγλωσσολογικού λόγου είναι:  

1. η ερµηνεία του παραγλωσσολογικού λόγου µε βάση το βαθµό απόκλισης των 
αξιολογήσεων αυτού του τύπου από τις θέσεις της γλωσσολογίας για τη φύση και τα 
καθολικά χαρακτηριστικά της γλώσσας ως βιολογικής οντότητας και επικοινωνιακού 
κώδικα. Πιο συγκεκριµένα, εντοπίζονται ρητές ή υπόρρητες στάσεις απέναντι σε 
γενικώς παραδεκτά από τους ειδικούς γνωρίσµατα όπως:  

i. τη γλωσσική δηµιουργικότητα (creativity), παραγωγικότητα (productivity) και 
συστατικότητα (constituency),  

ii. το αναπόφευκτο της γλωσσικής µεταβολής, η οποία διέπει κάθε γλωσσικό σύστηµα 
σε όλα τα επίπεδα ανάλυσης κατά τη χρονική / ιστορική εξέλιξη,  

iii. την ποικιλία, που χαρακτηρίζει τη γλώσσα ως επικοινωνιακό εργαλείο,  
iv. τη συµβατικότητα, που διέπει τη σχέση µεταξύ σηµασίας και µορφής. 
2. η ερµηνευτική ανάλυση της παραγλωσσολογικής µεταγλώσσας µέσω της συσχέτισής 
της µε τις σύγχρονες περιγραφές και αναλύσεις των δοµικών συστηµάτων και του 
λεξιλογίου της νέας ελληνικής.  



3. Σύνδεση της ερµηνείας του παραγλωσσολογικού λόγου αφενός µε την 
κοινωνικοπολιτική και τη γλωσσική ιδεολογία των φορέων του και αφετέρου µε τη 
γλωσσική εκπαίδευσή του. 
 

Βάσει της διερευνητικής απόπειρας που περιγράφεται πιο πάνω, παρουσιάζονται οι απόψεις 
και οι αξιολογήσεις της γλωσσικής χρήσης των φυσικών οµιλητών από άτοµα και φορείς στο 
πλαίσιο της παραγλωσσολογίας, αναλύονται οι πηγές τους (κοινωνικοπολιτική / γλωσσική 
ιδεολογία, «επιστηµονικές» και παραεπιστηµονικές πηγές διαµόρφωσης των γλωσσικών τους 
αντιλήψεων), οµαδοποιούνται βάσει ενός αριθµού κριτηρίων (επίπεδο/α γλωσσικής 
ανάλυσης στα οποία εστιάζουν, π.χ. προφορά, λεξιλόγιο ή σύνταξη, επαναλαµβανόµενα 
χαρακτηριστικά ή µοτίβα στην ερασιτεχνική µεταγλώσσα, κίνητρα/διαφαινόµενη ιδεολογία) 
και ελέγχονται ως προς την εγκυρότητα, το γόητρο και την επιρροή τους.  
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Η παρούσα ανακοίνωση εξετάζει κριτικά τις αντιρρήσεις που διατυπώθηκαν από φορείς 
γλωσσικής πολιτικής και οµάδες πίεσης (pressure groups) στο Πρόγραµµα Σπουδών για το 
Γλωσσικό Μάθηµα στην Κύπρο (2010) και που οδήγησαν στη τελική απόσυρσή του. Το 
πρόγραµµα σπουδών του 2010 υιοθετούσε  τον θεωρητικό και παιδαγωγικό προσανατολισµό 
του κριτικού γραµµατισµού, ενσωµατώνοντας  βασικές θέσεις της σύγχρονης γλωσσολογίας 
και της κριτικής, µετασχηµατιστικής παιδαγωγικής. Ταυτόχρονα, το Πρόγραµµα Σπουδών 
συµπεριελάµβανε συγκεκριµένη πρόταση για διδασκαλία της γλωσσικής ποικιλότητας, η 
οποία προέκυπτε από την αντιµετώπιση των ποικίλων γλωσσικών µορφών, είτε πρόκειται για 
επίπεδα ύφους, είτε πρόκειται για κοινωνιολέκτους και για γεωγραφικές διαλέκτους, ως 
ενδεικτών (indexicals) κοινωνικών και πολιτισµικών πρακτικών, θέσεων, ταυτοτήτων και 
ιδεολογιών. Οι εκφάνσεις της γλωσσικής ποικιλότητας στο συγκείµενο της κυπριακής 
γλωσσικής κοινότητας αξιοποιούνταν ως ένα από τα πολλαπλά εργαλεία οικοδόµησης 
µεταγλωσσικής ενηµερότητας και κριτικού γραµµατισµού (Hadjioannou κ.ά. 2011, 
Ioannidou 2012, Τσιπλάκου 2015). 

Στην ανακοίνωση αυτή, υιοθετώντας εργαλεία της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (Fairclough 
2009) και αναλύοντας ένα σύνολο από κείµενα που εµφανίστηκαν στο δηµόσιο πεδίο από 
εµπλεκόµενους-stakeholders, αναδεικνύουµε τον ιδιαίτερο ιδεολογικό χαρακτήρα των 
αντιρρήσεων προς το Πρόγραµµα Σπουδών. Οι ενστάσεις  αναπαράγουν αρκετά από τα 
τυπικά χαρακτηριστικά παλαιότερων διαµαχών σχετικά µε την ελληνική γλώσσα (Mackridge 
2009) και απηχούν κυρίαρχους εθνικιστικούς λόγους και εθνικιστικές γλωσσικές ιδεολογίες 
(Barbour & Carmichael 2000,  Blommaert & Verscheuren 1992) και ενέχουν διάφορα λογικά 
παράδοξα: για παράδειγµα, ενώ βασικός άξονας κριτικής είναι  η θέση ότι η διδασκαλία της 
κυπριακής διαλέκτου θα «αφελλήνιζε» την Κύπρο καθώς θα ανήγε τη διάλεκτο σε ξεχωριστή 
γλώσσα, παράλληλα τονίζεται διαρκώς το πόσο αρχαιοπινής και ελληνική είναι η διάλεκτος.  
Από την ανάλυση προκύπτει πως  το επιχείρηµα και οι τρόποι µε τους οποίους αρθρώνεται 
επαναλαµβάνει κατ’ ουσίαν τυπικές θέσεις για τη σχέση Αρχαίας και Νέας Ελληνικής, που 
δέχονται αφενός την αδιάσπαστη συνέχειά τους και αφετέρου τη διακοπή της συνέχειας 
αυτής λόγω γλωσσικής παρακµής, φθοράς, αµέλειας των χρηστών, «επιµόλυνσης» κ.λπ. Η 
ανάλυση επίσης δείχνει ότι τα επιχειρήµατα που αναπτύχθηκαν βασίζονται σε τυπικές 
παραγλωσσολογικές απόψεις περί γλωσσικής ορθότητας αλλά και περί της γλώσσας της 
ίδιας, καθώς υιοθετούν την κοινή παραγλωσσολογική ταύτιση του γλωσσικού συστήµατος 
µε τη γραφή.  
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