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Σελιδοποίηση - τυπογραφική φροντίδα:
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Τόμος Γ ́
Θεματικές ενότητες και υποενότητες
2. Η αποτύπωση των κρίσεων στην ελληνική γλώσσα
2.1. Γλωσσικά φαινόμενα που αντικατοπτρίζουν την κρίση
2.2. Γλωσσικά ζητήματα και φαινόμενα

2.3. Διαλεκτολογικές και συγκριτικές προσεγγίσεις
2.4. Ανάλυση λόγου

2.5. Λεξικολογικές προσεγγίσεις

2.6. Σύγχρονα γλωσσικά ζητήματα

2.7. Η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης
ξένης κατά την κρίση
3. Θέματα νεοελληνικών σπουδών

ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ
ΤΟΥ Γ΄ ΤΌΜΟΥ
Πρόλογος (Β. Σαμπατακάκης) ..................................................... 21
2. Η αποτύπωση των κρίσεων στην ελληνική γλώσσα
2.1. Γλωσσικά φαινόμενα που αντικατοπτρίζουν την κρίση
Αμαλία Νίππη: Κρίση στη γλώσσα ή η γλώσσα στην κρίση; Mια
μελέτη για την ελληνική γλώσσα ................................................ 29

Elizaveta Onufrieva: Συντακτικοί φρασεολογισμοί της νέας
ελληνικής που δηλώνουν μεγάλο βαθμό μιας ιδιότητας ........ 47

Ilze Rūmniece: Δείκτες κρίσεων στην ποιητική έκφραση:
λακωνισμός ................................................................................. 63
Μυρτώ Υφαντή: Ρατσισμός και κρίση: η επίδραση του κινήματος της πολιτικής ορθότητας στη σεξιστική χρήση της
ελληνικής ..................................................................................... 73
2.2. Γλωσσικά ζητήματα και φαινόμενα

Alena Soloveva: Η Νεοελληνική ως αναλυτική γλώσσα. Κρίση
ή φυσική εξέλιξη; Η υποτακτική και το απαρέμφατο στις
μεταφράσεις από την ρωσική γλώσσα ..................................... 87
Anastasios Mikalef: The language question in the Ionian state
and the newspaper ‘Πατρίς’ (1849-1851) ................................ 95

Tresorukova Irina: «Βρήκε ο γύφτος τη γενιά του…» ή τα
εθνωνύμια στη νέα ελληνική γλώσσα: σύγχρονη κατάσταση 115

2.3. Διαλεκτολογικές και συγκριτικές προσεγγίσεις
Ευανθία Παπαευθυμίου: Η πρόσφατη ανάκαμψη της
ελληνικής γλώσσας στη Ρουμανία και η σχέση της με την
οικονομική κρίση στην Ελλάδα (2008-2018) ......................... 131

Κυριάκος Ιωάννου: Το κυπριακό ιδίωμα στην ποίηση
του Βασίλη Μιχαηλίδη: από την αμφισβήτηση προς την
καταξίωση .................................................................................. 149
2.4. Ανάλυση λόγου

Εμίλ Θεοδωρόπουλος, Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη: Η

στάση υψηλής απατηλής οικειότητας στον σύγχρονο δημοσιογραφικό λόγο: η περίπτωση του ελληνικού δημοψηφίσματος της 5-7-2015 .................................................................. 171

Νικολέττα
Τσιτσανούδη-Μαλλίδη,
Ελένη
Δερβένη:
Γλωσσική απεικόνιση της σύγχρονης προσφυγικής κρίσης
στον δημοσιογραφικό λόγο: η περίπτωση αναπαράστασης
του θανάτου τρίχρονου προσφυγόπουλου στα ελληνικά
διαδικτυακά μέσα ........................................................................... 187

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Εμίλ Θεοδωρόπουλος:
Μεταφορικές απεικονίσεις της σύγχρονης ελληνικής
οικονομικής κρίσης σε πολιτικά και δημοσιογραφικά κείμενα
......................................................................................................... 207
2.5. Λεξικολογικές προσεγγίσεις
Caterina Carpinato: Bilingual dictionaries in Venice. Δίγλωσσα
λεξικά στη Βενετία (1527-2013) .............................................. 231
Ξένια Κλίμοβα: Το λεξιλόγιο της ελληνικής μυθολογίας των
Δαρνακοχωρίων από εθνογλωσσολογική οπτική ..................... 251
Σωκράτης Δ. Μπαλτζής: Υπολογιστικά λεξικά της νεοελληνικής. Το μέσο για τη συνέχεια της γλώσσας στη
σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη ηλεκτρονική εποχή ............... 261

2.6. Σύγχρονα γλωσσικά ζητήματα
Ioanna Tsourma: Variations in mouthing occurrence in Greek
Sign Language (GSL); the case of register and grammatical class 289

Irina Strikova, Boris Vounchev: Ο λόγος για την ελληνική
κρίση από τη θέση εξουσίας και από τη θέση αντιπολίτευσης 315

Marianna Georgouli: Drawing boundaries between the self and
the other(s) within the Greek ‘double crisis’ Yannis Tsirbas’
Victoria does not exist as a case study ..................................... 339
2.7. Η διδασκαλία της νέας ελληνικής γλώσσας ως δεύτερης ξένης κατά
την κρίση
Άνκα Ρατζένοβιτς, Ντίνα Ντμίτροβιτς, Ντράγκανα
Τκάλατς: Ανθρωπιστικές σπουδές σε κρίση: η πορεία και
η θέση της μετάφρασης στην εκμάθηση της ελληνικής ως
δεύτερης/ξένης γλώσσας ......................................................... 355
Jingjing Hu: Η επίδραση της γλώσσας των ΜΜΕ στη διδασκαλία
της ελληνικής ως ξένης γλώσσας ............................................. 379
3. Θέματα νεοελληνικών σπουδών
David Holton: Γιατί χρειάζεται μια γραμματική της μεσαιωνικής
και πρώιμης νέας ελληνικής; .................................................... 395
Ekkehard Bornträger: The Greek crisis as seen by Lithuanian
and Romanian media - a preliminary overview ...................... 405
Φατίμα Ελόεβα: Ο άλλος εαυτός στο έργο των Γιώργου Ιωάννου
και Ισμαήλ Κανταρέ. H αναζήτηση ταυτότητας στα Βαλκάνια –
συμφιλίωση ή σύγκρουση; .......................................................... 425

Tudor Dinu: Σηματοδοτεί η εγκατάσταση του φαναριώτικου
καθεστώτος μια κρίση στη θρησκευτική τέχνη των
ρουμανικών χωρών; Η περίπτωση του Βουκουρεστίου ....... 441
ΠΕΡΙΕΧΌΜΕΝΑ ΤΌΜΩΝ Α΄, Β΄, Δ΄, Ε΄ ............................................. 487

Πρόλογος
Η ψηφιακή έκδοση των πρακτικών του 6ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (2018) είναι αποτέλεσμα της αγαστής συνεργασίας,
μεταξύ της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ) και
του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Lund, της
Σουηδίας, το οποίο ιδρύθηκε το 1957 και αποτέλεσε την πρώτη εστία νεοελληνικών σπουδών στον σκανδιναβικό βορρά.
Το 6ο Συνέδριο της ΕΕΝΣ, που έλαβε χώρα από τις 4 ως τις 7 Οκτωβρίου 2018, αποτελεί τη συνέχεια μιας σειράς επιτυχών συνεδρίων, που
πραγματοποιήθηκαν στο Βερολίνο (1998), την Κρήτη (2002), το Βουκουρέστι (2006), τη Γρανάδα (2010) και τη Θεσσαλονίκη (2014), και που
συνέβαλαν αποφασιστικά στην προώθηση της έρευνας των νεοελληνικών
σπουδών στον ευρωπαϊκό χώρο, αλλά και στην Ελλάδα, χάρη στη μεγάλη
ανταπόκριση των νεοελληνιστών από όλες τις ευρωπαϊκές χώρες με εισηγήσεις και ανακοινώσεις υψηλού επιστημονικού επιπέδου.
Στην περίπτωση της Lund, ο θεματικός άξονας του συνεδρίου, που
αντικατοπτρίζεται στον τίτλο του «Ο ελληνικός κόσμος σε περιόδους κρίσης και ανάκαμψης, 1204-2018», καλύφτηκε με 215 επιλεγμένες ανακοινώσεις, που πραγματεύτηκαν θέματα για την ελληνική γλώσσα και λογοτεχνία, την ελληνική ιστορία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το θέατρο και
τον κινηματογράφο, τις τέχνες και τον περιηγητισμό.
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ, θέλω να εκφράσω τις θερμές μου ευχαριστίες στα μέλη της επιστημονικής επιτροπής
για το έργο τους στην αξιολόγηση των εργασιών, μέσω της πλατφόρμας
ΕasyChair, η οποία χρησιμοποιήθηκε για την υποβολή των περιλήψεων
και τη συνολική διαχείρισή τους. Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η συμβολή
των ομότιμων καθηγητών, Θεοδόση Πυλαρινού και Χριστόφορου Χαραλαμπάκη, και της καθηγήτριας, Ζωής Γαβριηλίδου, σε θέματα που άπτονται των εισηγήσεων του συνεδρίου.

Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει στο γεγονός ότι χορηγήθηκαν 30 υποτροφίες, των 300 ευρώ έκαστη, σε νέους ερευνητές, οι οποίοι υπέβαλαν
την αίτησή τους μετά την έγκριση της συμμετοχής τους, η οποία πραγματοποιήθηκε με βάση τις εκτεταμένες περιλήψεις και το βιογραφικό τους.
Η δύσκολη περίοδος, την οποία διέρχονται οι νεοελληνικές σπουδές στην
Ευρώπη, καθιστά επιτακτική την ανάγκη στήριξης των νέων ερευνητών,
ώστε να τους δίνεται η ευκαιρία να συμμετέχουν στα συνέδρια της ΕΕΝΣ,
που κάθε τετραετία αποτελούν έναν σημαντικό χώρο για την παρουσίαση
των αποτελεσμάτων των εργασιών τους.
Η ψηφιακή έκδοση των πρακτικών του 6ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
Νεοελληνικών Σπουδών περιλαμβάνεται σε πέντε τόμους που, όπως και
τα πρακτικά των προηγούμενων συνεδρίων της ΕΕΝΣ, προσφέρονται σε
ελεύθερη πρόσβαση στην ιστοσελίδα της.
Αξίζει να επισημανθεί ότι το συνέδριο είχε την ηθική και οικονομική στήριξη του Πανεπιστημίου της Λουντ, των δύο μεγάλων Σουηδικών
Ιδρυμάτων Ερευνών, Riksbankens Jubileumsfond και Elisabeth Rausings
Minnesfond, της Διεύθυνσης Γραμμάτων του Υπουργείου Πολιτισμού
και Αθλητισμού της Ελλάδας και της Προϊσταμένης του, κυρίας Αθανασίας Παπαθανασίου, και την πολύτιμη συνεργασία της Lund Convention
Bureau για την επίλυση των πρακτικών προβλημάτων. Χάρη στην εξαιρετική πολύπλευρη συμβολή τους, η διοργάνωση του συνεδρίου κατόρθωσε
να ανταπεξέλθει με επιτυχία στις πολλαπλές απαιτήσεις ενός συνεδρίου με
παρόμοια χαρακτηριστικά.
Ιδιαίτερα σημαντική για την επιτυχία του συνεδρίου υπήρξε η συμβολή της ερευνήτριας γλωσσολογίας του πανεπιστημίου της Lund, κας
Βασιλικής Σημάκη, η οποία συντόνισε τόσο την Επιστημονική όσο και
την Οργανωτική Επιτροπή του· της υποψήφιας διδάκτορος, κας Αλεξάνδρας Φιωτάκη, η οποία διαχειρίστηκε την ιστοσελίδα του συνεδρίου και
από τον Οκτώβριο του 2018 διαχειρίζεται και τον ιστότοπο της ΕΕΝΣ· της
μεταπτυχιακής μας φοιτήτριας, κας Λαμπρινής Κόκκαλη που, μαζί με το
τεχνικό προσωπικό του πανεπιστημίου, βοήθησε σε θέματα ηλεκτρονικών
παρουσιάσεων· των συναδέλφων Μαριάννας Σμαραγδή και Αργυρούς

Μαρκάκη, οι οποίες συνέβαλαν τα μέγιστα για την εύρυθμη οργάνωση της
γραμματείας του συνεδρίου· των φοιτητών του προγράμματος Erasmus
Δημήτρη Λιθοξόου και Κωνσταντίνου Βλάμη, που επιμελήθηκαν την έκθεση βιβλίων των συνέδρων· των μεταπτυχιακών φοιτητριών Τίνας Ρόζου
και Linn Mårtensson, οι οποίες βοήθησαν στη γραμματεία και, τέλος, τoυ
υπεύθυνου της πληροφορικής του Κέντρου Βυζαντινών, Νεοελληνικών
και Κυπριακών Σπουδών της Γρανάδας, Jorge Lemus Pérez, για την έκδοση της ηλεκτρονικής μορφής των πρακτικών.
Η εμπειρία του συνεδρίου, μας έδειξε ότι η ΕΕΝΣ έχει τη δυνατότητα,
και επιβάλλεται, να προωθήσει μια πιο ενεργή συνεργασία με τα προγράμματα/τμήματα/έδρες Νεοελληνικών Σπουδών, τόσο στο διδακτικό όσο και
στο ερευνητικό πεδίο. Ιδιαίτερα σημαντική μπορεί να είναι η συμβολή του
ιστοτόπου της στη διαρκή ενημέρωση των νεοελληνιστών για τα ευρωπαϊκά πανεπιστήμια, τη νεοελληνική θεματογραφία, τα ερευνητικά προγράμματα, που βρίσκονται σε εξέλιξη ή πρόκειται να ανακοινωθούν, τις διδακτικές πρακτικές στα τμήματα νεοελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, τις
εκδόσεις που σχετίζονται με την Ελλάδα κ.ά.. Εξ ίσου σημαντική μπορεί
να είναι επίσης η συμβολή της στην ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των
νεοελληνιστών σε θέματα ερευνητικά, διδακτικά, ακόμα και διοικητικά,
όταν και όπου αυτό κρίνεται απαραίτητο, γεγονός που αποτελεί έναν από
τους πρωταρχικούς στόχους του Δ.Σ. της ΕΕΝΣ και για το οποίο διαρκώς
θα καταβάλλει κάθε προσπάθεια.

Λουντ, 10 Ιουλίου 2020
Βασίλειος Σαμπατακάκης
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΕΕΝΣ

ΟΙ ΑΝΑΚΟΙΝΏΣΕΙΣ

ΤΟΥ ΣΤ΄ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ΤΗΣ ΕΕΝΣ*

* Όσες υποβλήθηκαν/εγκρίθηκαν προς ανάρτηση (<http://www.eens.
org/?page_id=3593>)

2. Η αποτύπωση των κρίσεων
στην ελληνική γλώσσα

2.1. Γλωσσικά φαινόμενα
που αντικατοπτρίζουν την κρίση

ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΑ Ή Η ΓΛΩΣΣΑ ΣΤΗΝ ΚΡΙΣΗ;
ΜΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ
Αμαλία Νίππη1
Εισαγωγή
Η ελληνική γλώσσα αποτελεί φορέα μόρφωσης και διαπαιδαγώγησης.
Η γλωσσική διμορφία2 που επικρατούσε στην ελλαδικό χώρο από τη σύσταση του ελληνικού κράτους μέχρι το 1976 και η διαμάχη των λογίων3
γύρω από το θέμα αυτό δημιούργησε το «γλωσσικό ζήτημα» και την πεποίθηση ότι η γλώσσα βρίσκεται σε «κρίση»4. Οι απόψεις των διανοουμένων διίστανται, ώσπου υπό την επίδραση του προτύπου της δημοτικής
θα καθιερωθεί η κοινή νέα ελληνική ως επίσημη γλώσσα του σύγχρονου
ελληνικού κράτους5. (Χόρροκς, 2006).
Τον 21ο αιώνα το «γλωσσικό ζήτημα» λύθηκε, ήρθε όμως στην επιφάνεια
το «γλωσσικό πρόβλημα» των Νεοελλήνων, καθώς αναδύθηκαν προβλήματα «γλωσσικής ανεπάρκειας». Η επικοινωνιακή λειτουργία της γλώσσας
των σύγχρονων Ελλήνων ολοένα και δυσχεραίνεται, η ικανότητα κατανόησης και παραγωγής κειμένων περιορίζεται, ο γραπτός και προφορικός
λόγος απλοποιείται, οι γραμματικές δομές και οι συντακτικές λειτουργίες
του γλωσσικού μηχανισμού αγνοούνται από τους περισσότερους νέους, ενώ
τα greeklish τείνουν να αποτελέσουν την επικρατέστερη πρόχειρη μορφή
γραφής της ελληνικής γλώσσας (Μπαμπινιώτης, 1994:165-232, 255-258).
1
2
3
4
5

Αμαλία Νίππη, υποψήφια διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, anippi@primedu.
uoa.gr, υπότροφος της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών.
Ο γλωσσικός διπολισμός θεωρούσε την καθαρεύουσα ως τη γλώσσα που χρησιμοποιούσε
η διοίκηση, η εκπαίδευση και η επιστήμη και τη δημοτική ως τη γλώσσα για τον
προφορικό λόγο, το τραγούδι, την καθημερινή ομιλία και τη λογοτεχνία.
Σχετικά με τη στάση των λογίων στο γλωσσικό ζήτημα βλέπε Μπαμπινιώτης, 1994:41160.
Σχετικά με την ελληνική διγλωσσία βλέπε Browning, 1995:244-273.
Το Σύνταγμα του 1911 ορίζει την καθαρεύουσα ως επίσημη γλώσσα. Όμως, ο δημοτικισμός εισχωρεί στη μητρική γλώσσα και αρχίζει να χρησιμοποιείται στη λογοτεχνία,
ενώ το 1917 η μεγάλη εκπαιδευτική μεταρρύθμιση τον καθιερώνει στα δημοτικά
σχολεία ως γλώσσα των αναγνωστικών και ως μέσο διδασκαλίας. Έτσι, η δημοτική
γλώσσα που μιλούσαν οι Έλληνες ανεξαρτήτως μορφώσεως, ηλικίας και κοινωνικής
προέλευσης, εξέλιξη της αρχαίας ελληνικής, τείνει να αποτελέσει την επίσημη γλώσσα
του κράτους και στο γραπτό λόγο, στη διοίκηση, την εκπαίδευση και την επιστήμη.
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Η γλώσσα που χρησιμοποιούμε σήμερα στην καθημερινή μας επικοινωνία
είναι μια γλώσσα φτωχή, αποστεωμένη και αποχρωματισμένη. Κοντολογίς,
με τη νέα τάξη πραγμάτων εμφανίζονται προβλήματα στη δομή και το μηχανισμό της ελληνικής γλώσσας. Πρόκειται, λοιπόν, για μια κρίση που περνά
η γλώσσα ή η ίδια η γλώσσα καλείται να επιβιώσει σε καιρούς κρίσης;
Προσδιορισμός της έννοιας της γλώσσας
Ο Αριστοτέλης χαρακτήρισε τον άνθρωπο ως «έλλογο ον», που μπορεί
να σκέπτεται και να εκφράζεται. Η έννοια λόγος δηλώνει δύο ιδιότητες της
ανθρώπινης φύσης: τη λογική σκέψη και την ομιλία, δηλαδή τον αρθρωμένο λόγο μέσω της γλώσσας, η οποία αποτελεί τη βασικότερη ιδιότητα
που διαφοροποιεί τους ανθρώπους από τα υπόλοιπα έμβια όντα6 (Fromkin,
Robert&Hyans, 2005:33). Η γλώσσα είναι προϊόν της κοινωνίας και του πολιτισμού μας, είναι ένας κοινωνικός θεσμός, πολύμορφος και πολύπλοκος.
Πρωτίστως, η γλώσσα αποτελεί έναν κώδικα επικοινωνίας, ένα σύστημα σημείων και λέξεων, με το οποίο οι άνθρωποι εκφράζουν τις σκέψεις,
τις ιδέες, τα συναισθήματα και τις απόψεις τους7. Μάλιστα, ο μηχανισμός
της γλώσσας δεν έχει περιορισμούς αλλά ανεξάντλητες δυνατότητες και
επιδρά στον άνθρωπο πολλαπλά. Η γλώσσα δεν αποτελεί μόνο μέσο έκφρασης επιθυμιών και συναισθημάτων, ούτε αποτελεί μόνο φορέα απόψεων και ιδεών, αλλά συμβάλλει εξίσου στην πνευματική ανάπτυξη, οδηγεί στον προβληματισμό, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και συντελεί
στην κοινωνικοποίηση. Γι’ αυτό και συνιστά ένα ζωντανό οργανισμό που
εξελίσσεται, μεταβάλλεται και προσαρμόζεται ανάλογα με τις ανάγκες
κάθε εποχής8.
6
7

8

Ο άνθρωπος διαθέτει από τη γέννησή του μια αυτόνομη έμφυτη γλωσσική ικανότητα, η οποία
δε σχετίζεται με τη γενική νοητική του ικανότητα. (Fromkin, Robert&Hyans, 2005: 85).
Η γνώση μιας γλώσσας σημαίνει ότι έχω την ικανότητα να μιλάω και να γίνομαι
κατανοητός από τους άλλους, δηλαδή, να παράγω φθόγγους που φέρουν σημασίες,
καθώς και να κατανοώ φθόγγους άλλων ομιλητών (Fromkin, Robert&Hyans, 2005:
34). Η γλωσσική γνώση που διαθέτουμε είναι στο μεγαλύτερο μέρος της μη συνειδητή.
Το γλωσσικό σύστημα μαθαίνεται ασυνείδητα, όπως δεν έχουμε συνείδηση των αρχών
που μας επιτρέπουν να στεκόμαστε ή να περπατάμε, έτσι δεν έχουμε επίγνωση και των
κανόνων της γλώσσας. Η ικανότητα που μας επιτρέπει να μιλάμε και να καταλαβαίνουμε,
δηλώνει και τη γνώση μας για τους κανόνες της γλώσσας. Επιπλέον, η γνώση αυτή
αποκαλύπτει ένα περίπλοκο γνωσιακό σύστημα. (ό.π., 43)
Κατά την άποψη του λεξικογράφου Benjamin Martin καμία γλώσσα δεν παραμένει
ίδια, αλλά μεταβάλλεται, γι’ αυτό κάτι που είναι αποδεκτό σε μια εποχή, ίσως να είναι
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Ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της γλώσσας είναι ότι δε χαρακτηρίζεται από ομοιομορφία και ομοιογένεια, αλλά αντίθετα υπάρχουν
πολλές γλωσσικές συμπεριφορές, οι οποίες ποικίλουν ανά διαφορετικές
ομάδες ομιλητών. Υπάρχει, λοιπόν, μια γλωσσική πολυμορφία και ετερογένεια, που συνεπάγεται διαφορετικές γλωσσικές ποικιλίες και διαλέκτους
της ίδιας γλώσσας. Οι ποικιλίες αυτές με κριτήριο τη γεωγραφική καταγωγή του ομιλητή ή την κοινωνική γλωσσική συμπεριφορά του, διακρίνονται
αντίστοιχα σε γεωγραφικές και κοινωνικές διαλέκτους. Στις διαλέκτους
αυτές εντάσσονται ποικίλα είδη κειμένων και ειδικές γλώσσες, οι κοινωνιόλεκτοι, ανάλογα με την κοινωνική ομάδα που ανήκουν οι ομιλητές της,
όπως για παράδειγμα η κοινωνιόλεκτος των νέων, η «Γλώσσα των Νέων».
Ωστόσο, όλες μαζί οι διάλεκτοι αποτελούν τη γλώσσα μας.
Το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας στο σχολείο
Το Συμβούλιο της Επικρατείας με απόφασή του το 2018 (απόφαση
686/2018, ΣτΕ Γ΄ 7μ. 1442/2017 παραπεμπτική απόφαση) όρισε το μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας ως αναγκαίο κριτήριο αξιολόγησης των
μαθητών για την εισαγωγή τους στην ανώτατη εκπαίδευση με αυξημένο
συντελεστή βαρύτητας, διότι μέσω αυτού διαπιστώνεται η ικανότητά τους
για αποτελεσματική παρακολούθηση της διδασκαλίας όλων των μαθημάτων ανεξαρτήτως γνωστικού αντικειμένου. Συνεπώς η επαρκής γλωσσική
κατάρτιση αποτελεί προϋπόθεση για την κατάκτηση κάθε είδους γνώσης.
Σύμφωνα με έρευνα του Π. Ι που δημοσιεύθηκε το 2010 με έτη συλλογής δεδομένων 2003-2006 προκύπτει ότι η γλωσσική επάρκεια των μαθητών της Ε΄ και Στ΄ τάξης του Δημοτικού είναι ικανοποιητική, ωστόσο
εντοπίζονται δυσκολίες:
1. κατά την προσαρμογή του επιπέδου λόγου και ύφους στις απαιτήσεις της εκάστοτε επικοινωνιακής περίστασης,
2. στη χρήση λόγιων στοιχείων της κοινής Νέας Ελληνικής,
3. στον υποταγμένο λόγο και τη διαδοχική υπόταξη,
4. στη σύνταξη επιθέτων και ουσιαστικών με εμπρόθετους προσδιορισμούς,
5. στην παραγραφοποίηση.
απαράδεκτο σε μια άλλη. (Fromkin, Robert&Hyans, 2005:644).
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Αντίθετα στο γυμνάσιο οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι η μειονότητα των
μαθητών, το 1/3 ή και το 1/4, καταφέρνει να ανταποκριθεί στους στόχους
της γλωσσικής διδασκαλίας. Επίσης, η πρόοδος των μαθητών από την Α΄
στη Γ΄ Γυμνασίου είναι μεν υπαρκτή αλλά όχι αλματώδης. Εντοπίζεται:
1. δυσκολία στη εμπέδωση πολύπλοκων και λόγιων συντάξεων, δυσκολία κατανόησης των λόγιων στοιχείων της ελληνικής γλώσσας, αν
και διδάσκονται Αρχαία Ελληνικά σε όλες τις τάξεις του Γυμνασίου.
2. ελλιπής χρήση επιρρηματικών δευτερευουσών προτάσεων κυρίως αλλά και αναφορικών προτάσεων δευτερευόντως.
3. αδυναμία στη χρήση και αξιοποίηση απρόσωπης σύνταξης, αν
και διδάσκεται μέσω του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών.
Ενδείξεις της γλωσσικής αλλαγής
Όλες οι ζωντανές γλώσσες υποβάλλονται σε μια αργή διαδικασία αλλαγής9, όπως μαρτυρούν τα γραπτά μνημεία ανά τους αιώνες10. Ενδεικτικό
παράδειγμα αποτελούν τα αρχαία ελληνικά σε σχέση με τη νέα ελληνική
γλώσσα. Οι μεταβολές αφορούν (Μπαμπινιώτης, 2015:11):
1. φθόγγους της γλώσσας, οι οποίοι συνθέτουν τον τρόπο της προφοράς της,
9

Στη γλώσσα εισάγονται νέες λέξεις από συμφυρμούς, αναδρομικούς σχηματισμούς,
ακρωνύμια, συντμήσεις ή αποκοπές, παραγωγή ή σύνθεση ή δημιουργία λέξεων. Οι
νέες λέξεις περιγράφουν κυρίως έννοιες στην τεχνολογία, την οικονομία, τον αθλητισμό
και την ψυχαγωγία. Οι λέξεις μπορεί να είναι εντελώς νέες όπως στεγανογραφία (=η
απόκρυψη πληροφοριών σε ένα ηλεκτρονικό έγγραφο) ή μικροπολιτική (=η ενασχόληση
ενός πολιτικού με θέματα ασήμαντα και ιδιαίτερα με εξυπηρετήσεις των εκλογέων
του). Επιπλέον, νέα δεσμευμένα μορφήματα μπορεί να εισαχθούν στη γλώσσα, για
παράδειγμα στα αγγλικά το πρόθημα e- , e-commerce (=ηλεκτρονικό εμπόριο), e-mail
(=ηλεκτρονικό ταχυδρομείο), e-trade (=ηλεκτρονικό εμπόριο), η κατάληξη –gate,
η οποία σημαίνει «σκάνδαλο», προέρχεται από το σκάνδαλο Watergate, αναλογικά
δημιουργήθηκε το Dianagate (=σκάνδαλο που αφορά μυστικές συνδιαλέξεις της
πριγκίπισσας Νταϊάνας). Μια αλλαγή που συμβαίνει τώρα στα αγγλικά, δεν έχει
καθοριστεί ακόμα η ορθογραφία της είναι η dot com, και ως .com dot .com, (=εταιρεία
η οποία δραστηριοποιείται στο διαδίκτυο). Η αγγλική έκφραση που γράφεται 24/7 και
προφέρεται twenty-four seven (είκοσι τέσσερις ώρες το εικοσιτετράωρο, επτά ημέρες
την εβδομάδα, δηλαδή συνεχώς) αποτελεί νέο λήμμα, δεν υπάρχει ακόμα στα λεξικά,
χρησιμοποιείται όμως στον τύπο και στα δελτία ειδήσεων. (Fromkin, Robert&Hyans,
2005:658)
10 Η αλλαγή στη γλώσσα δε συμβαίνει σε τακτά χρονικά διαστήματα, διότι τότε ο
άνθρωπος θα έπρεπε να μάθει και να ξαναμάθει τη μητρική του γλώσσα (Fromkin,
Robert&Hyans, 2005:644).
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2. μεταβολές στα σημαίνοντα των λέξεων (στη φωνολογική δήλωση),
3. γραμματική δομή (μορφολογία), δηλαδή γραμματικά μορφήματα (καταλήξεις, επιθήματα, προθήματα, ενθήματα, σχηματιστικά στοιχεία) δηλώνουν νέες γραμματικές σημασίες,
4. μεταβολές στη συντακτική δομή, στον τρόπο που συντάσσονται
λέξεις σε σύνολα (φράσεων, προτάσεων, περιόδων, παραγράφων, κειμένου),
5. μεταβολές στο λεξιλόγιο, νέες εκφραστικές ανάγκες αναδύονται στην καθημερινή ζωή για τη δήλωση αντικειμένων, καταστάσεων
κ.λπ.).
Συγκεκριμένα στον παρακάτω χρονολογικό πίνακα αποτυπώνεται η
ιστορική εξέλιξη της ελληνικής από τους προϊστορικούς χρόνους μέχρι
σήμερα (Μπαμπινιώτης, 2015:80):
Προϊστορική
περίοδος
Ιστορική περίοδος

Ινδοευρωπαϊκή ελληνική
1. Πρωτο-ελληνική
2. Αρχαία
3. Αλεξανδρινή κοινή
4. Μεσαιωνική
α. Πρώιμη βυζαντινή
β. Βυζαντινή
γ. Μεταβυζαντινή
5. Νεοελληνική

-3000
3000-2000
1400-300 π.Χ.
300 π.Χ – 6ος αι. μ.Χ.
6ος - 18ος αι.
6ος - 12ος αι.
12ος - 15ος αι.
15ος - 18ος αι.
19ος -21ος αι.

Εντούτοις, σήμερα γίνεται λόγος για πτώση της ποιότητας της γλώσσας
και υποβάθμιση της νεοελληνικής γλώσσας εν συγκρίσει με το παρελθόν. Συγκεκριμένα, τα στοιχεία που μαρτυρούν την υποβάθμιση της γλώσσας11 είναι:
1. Η λεξιπενία, συρρίκνωση του λεξιλογίου και γλωσσική ένδεια. Η
αδυναμία χρήσης της γλώσσας ανάλογα με το συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο δημιουργεί έναν αναποτελεσματικό ή «ανάπηρο» λόγο.
2. Οι σολοικισμοί και οι βαρβαρισμοί. Η συχνότητα εμφάνισης γραμματικών και συντακτικών λαθών, οδηγεί σε μια «γλωσσική ακαταστασία».
Για παράδειγμα, παρατηρείται απόκλιση στη σύνταξη της φράσης «Το
Μέγαρο Μαξίμου διαρρέει ότι θα γίνουν εκλογές σύντομα» (χρήση του
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αμετάβατου ρήματος ως μεταβατικού), χρήση λάθος τύπου ρήματος
του «επιτίθομαι» αντί «επιτίθεμαι», χρήση ανύπαρκτων λέξεων, π.χ.
«Χρειάζεται ηρεμότητα», «Έδραξε την ευκαιρία».
3. Η ελλιπής γνώση της ορθογραφίας12 των λέξεων που παρατηρείται κυρίως στους νέους επιφέρει μια γλωσσική ανεπάρκεια.
4. Η ξενομανία, άκριτη και αλόγιστη χρήση ξένων λέξεων και συντακτικών προτύπων. Η εισροή ξένων εκφράσεων και όρων χωρίς προσαρμογή αυτών στο ελληνικό κλιτικό σύστημα και στους συντακτικούς
κανόνες της ελληνικής γλώσσας προκαλεί γλωσσική σύγχυση.
5. Η κενολογία που παρατηρείται στη γλώσσα των ανθρώπων (λόγος
χωρίς ουσία, αερολογίες, φλυαρίες) υποδεικνύει μια αναιμική γλώσσα.
6. Η σημασιολογική σύγχυση και η αδυναμία ακριβούς διατύπωσης
και έκφρασης, καθώς εντοπίζεται άγνοια της σημασίας λέξεων (π.χ.
κληροδοτώ ≠ κληρονομώ, ανημέρωτος ≠ ανενημέρωτος, Το μήνυμα
της Πρωτομαγιάς είναι πολλαπλάσιο, αντί πολλαπλό), υποδηλώνουν
γλωσσική ανεπάρκεια.
7. Η χρήση άστοχων εκφράσεων, όπως για παράδειγμα χρησιμοποιείται πολύ συχνά η λέξη «πράγμα» με διάφορες έννοιες κυριολεκτικά
και μεταφορικά.
8. Η συνεχής τυποποίηση λεκτικών σχημάτων (π.χ. «εργασιακές
συνθήκες») χωρίς να διευκρινίζεται ο όρος (ποιες είναι αυτές οι «εργασιακές συνθήκες»;) δηλώνει συρρίκνωση της γλώσσας.
9. Η χρήση μιας συνθηματολογικής και απλουστευτικής γλώσσας,
η προσκόλληση σε συγκεκριμένο λεξιλόγιο και συγκεκριμένες εκφράσεις («Εντάξει», «Θα δείξει», «Τι λέει;», «Πώς πάει;») προάγουν τη
μηχανική χρήση της γλώσσας.
10. Πλατειασμοί, περιττολογίες, πλεονασμοί (π.χ. «Να έχουμε αυτοεκτίμηση για τον εαυτό μας») δείχνουν άγνοια της γλώσσας.
12 Στην αγγλική γλώσσα η ασυνέχεια μεταξύ ορθογραφίας και φθόγγων αποτέλεσε
κίνητρο για τους αναμορφωτές της ορθογραφίας, «τους ορθοεπείς», να διαμορφώσουν
το αλφάβητο, ώστε ένα γράμμα να αντιστοιχεί σε ένα μόνο φθόγγο και κάθε φθόγγος
σε ένα μόνο γράμμα. Με τον τρόπο αυτό θα δημιουργούσαν ένα φωνητικό αλφάβητο
που θα απλοποιούσε την ορθογραφία. O George Bernard Shaw προσπάθησε να
αναμορφώσει την αγγλική ορθογραφία φτιάχνοντας ένα αλφάβητο με 40 τουλάχιστον
γράμματα (Fromkin, Robert&Hyans, 2005:310-314).
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Όλα τα παραπάνω παραδείγματα υποδεικνύουν ότι καινούργια στοιχεία
εμφανίζονται στα δομικά και μορφολογικά χαρακτηριστικά της νεοελληνικής γλώσσας, τα οποία πλήττουν τα θεμέλιά της, απειλούν να ανατρέψουν
την καθιερωμένη μορφή της και προκαλούν «κρίση» στην υπόστασή της.
Αίτια της «γλωσσικής κακοδαιμονίας»
Μια γλώσσα μπορεί να ανακτήσει ή να χάσει λεξικά στοιχεία, όμως η
«αλλοίωσή» της αποτελεί ένα «τραγικό συμβάν», διότι δε χάνεται μόνο
η οπτική ενός λαού για τον κόσμο, αλλά και το βασικό μέσο με το οποίο
διατηρείται και ανανεώνεται ένας πολιτισμός (Fromkin, Robert&Hyans,
2005:677). Τα αίτια που προκαλούν μια «κακοδαιμονία» στην ελληνική
γλώσσα παρουσιάζονται παρακάτω:
Αρχικά, ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιφέρει την αλλοτρίωση και αποξένωση του ατόμου από τον εαυτό του και τους γύρω του. Οι σύγχρονες
συνθήκες ζωής εμποδίζουν τη βαθύτερη και ουσιαστική επικοινωνία των
ανθρώπων, περιορίζουν την έκφραση των απόψεων, των σκέψεων και των
συναισθημάτων, με αποτέλεσμα να επηρεάζεται η γλώσσα, καθώς γλώσσα
και σκέψη είναι αλληλένδετες. Ειδικότερα, ο διάλογος αντικαθίσταται από
ένα μηχανικό λόγο, με αποτέλεσμα τη συρρίκνωση της έκφρασης. Έτσι, οι
ανθρώπινες σχέσεις τυποποιούνται, η επικοινωνία καθίσταται τυπική και
απρόσωπη και η γλώσσα χάνεται. Αν είναι φτωχές οι λέξεις μας, είναι γιατί
έχει πρώτα φτωχύνει ο κόσμος μας. Αν είναι τυποποιημένες οι εκφράσεις
μας, είναι γιατί έχουν τυποποιηθεί οι σχέσεις μας. (Καραλή, 1993:38)
Εν συνεχεία, η οικογένεια και το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον όπως
διαμορφώνονται σήμερα αποτελούν τροχοπέδη στη γλωσσική ανάπτυξη.
Παρατηρείται τα παιδιά να χρησιμοποιούν ένα περιορισμένο λεξιλόγιο,
να κάνουν λάθη στη χρήση των λέξεων, με αποτέλεσμα να μην μπορούν
να γράψουν ένα κείμενο με συνοχή και συνεκτικότητα. Η οικογένεια και
το κοινωνικό περιβάλλον επηρεάζουν καθοριστικά την ανάπτυξη του παιδιού κατά τα τέσσερα με πέντε πρώτα έτη της ζωής του. «Οι μαθητές των
οποίων οι γονείς έχουν καλύτερα αμειβόμενες θέσεις εργασίας, υψηλότερο
επίπεδο μόρφωσης και περισσότερα πολιτιστικά προϊόντα, όπως για παράδειγμα βιβλία κ.ά. έχουν γενικά καλύτερες επιδόσεις» (Καπρινιώτης, 2007).
Σύμφωνα με τον Bloom στα πρώτα έξι έτη της ζωής του το παιδί μαθαίνει το 33% της ολικής μάθησης, 6-13 χρονών το 42% και 13-18 χρονών
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το 25%. ΄Αρα, κατά την προσχολική ηλικία και την ηλικία του δημοτικού
σχολείου έχουμε τα 3/4 της ολικής μάθησης (Καπρινιώτης, 2007)13. Επομένως, το οικογενειακό περιβάλλον, κατά πρώτο λόγο, και το κοινωνικό
περιβάλλον, στη συνέχεια, παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εκμάθηση της
γλώσσας, στον εξανθρωπισμό και στην πρόοδο του ατόμου. Όμως, σήμερα
οι γονείς είναι παρόντες-απόντες. Δεν αφιερώνουν χρόνο για να περάσουν
με τα παιδιά τους ή αν αφιερώσουν δεν είναι επαρκής. Αποτέλεσμα είναι
το παιδί να μεγαλώνει σ’ ένα περιβάλλον που δεν του παρέχει ουσιαστική
γλωσσική παιδεία, διότι λείπουν τα λεκτικά ερεθίσματα για τη δημιουργία
νέων συνάψεων που συντελούν στην καλλιέργεια της γλώσσας, στην εξέλιξη της ανθρώπινης σκέψης και στην ανάπτυξη της ευφυΐας.
Μία άλλη αιτία της «γλωσσικής κακοδαιμονίας» αποτελεί η αδιαφορία
για τη γλωσσική αλλά και ευρύτερα πνευματική καλλιέργεια. Στις μέρες
μας ό,τι δεν αποφέρει άμεσο, υλικό κυρίως, κέρδος παραγκωνίζεται. Το
γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την «απουσία» των πνευματικών ανθρώπων καθιστά έντονο το πρόβλημα του παραγκωνισμού της γλωσσικής
καλλιέργειας και ανάπτυξης. Οι πνευματικοί άνθρωποι λειτουργούν ως
πρότυπα, αναδεικνύουν τη σημασία της γνώσης και ευαισθητοποιούν την
κοινή γνώμη για τα γλωσσικά ζητήματα. Σήμερα, όμως, είναι κλεισμένοι
στο γυάλινο πύργο τους και στέκονται αποστασιοποιημένοι από τα προβλήματα της κοινωνίας. Άλλοτε χρησιμοποιούν μια ιδιάζουσα γλώσσα,
μια «ξύλινη γλώσσα» με πομπώδη φραστικά επιχειρήματα ή φληναφήματα και πομφόλυγες που προκαλούν σύγχυση και αποστροφή στους δέκτες.
Επομένως, η κυριαρχία του χρησιμοθηρικού πνεύματος και η απουσία των
πνευματικών ανθρώπων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα για την προώθηση της γλωσσικής ανάπτυξης.
Από τη μία πλευρά, η ελλιπής και τυπική διδασκαλία της γλώσσας φέρει, επίσης, ένα μέρος της ευθύνης για την αγλωσσία των νέων. Ο όρος
λεξιπενία θα μπορούσε να ερμηνευθεί και ως η γνώση ενός περιορισμένου
λεξιλογίου, όπως στην περίπτωση που κάποιος γνωρίζει λιγότερες λέξεις
από τις αναμενόμενες ανάλογα με την ηλικία του ή το μορφωτικό του επίπεδο. Όταν ένας νέος γνωρίζει λιγότερες λέξεις από έναν αναλφάβητο,
13 Ο σημαντικός ρόλος της οικογένειας στην εκμάθηση της γλώσσας φαίνεται και από
το γεγονός ότι εκπαιδευτικά DVD που χρησιμοποιούνται για να βοηθήσουν τα μωρά
να μιλήσουν γρήγορα, ενδέχεται να δρουν ανασταλτικά στη γλωσσική τους ανάπτυξη
(Καπρινιώτης, 2007).
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αυτό οφείλεται στην αποτυχία του γλωσσικού μαθήματος στο σχολείο,
πρόκειται λοιπόν για θέμα εκπαίδευσης και παιδείας και όχι για κακή χρήση της νεανικής γλώσσας. Από την άλλη πλευρά, η ωφελιμιστική αντίληψη για τη γνώση καθιστά τη γνώση αυτοσκοπό, ένα μέσο για την επιτυχία
στις εξετάσεις και τη μετάβαση στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Το σχολείο
προωθεί την εξειδίκευση σε βάρος της ολόπλευρης και πνευματικής καλλιέργειας του μαθητή, άρα και της γλωσσικής του κατάρτισης. Υποβαθμίζεται, έτσι, η ανθρωπιστική παιδεία και δίνεται έμφαση στη δημιουργία
«τεχνοκρατών» και όχι πεπαιδευμένων ανθρώπων.
Ασφαλώς, για τη γλωσσική μετάπτωση καθοριστικό ρόλο παίζει και
η επίδραση των ΜΜΕ, της τηλεόρασης και του διαδικτύου που δρουν εις
βάρος της γλωσσικής καλλιέργειας. H τηλεόραση και το διαδίκτυο μέσα
από την παθητικοποίηση του θεατή και τη σχέση εξάρτησης που δημιουργούν αποκλείουν την επικοινωνία, η οποία συμβάλλει στην ανάπτυξη των
γλωσσικών ικανοτήτων. Η κυριαρχία του πολιτισμού της εικόνας εκτοπίζει το λόγο και περιορίζει την εκφραστική δυνατότητα των ατόμων, ενώ
συγχρόνως απομακρύνει τα άτομα από το βιβλίο, με αποτέλεσμα να μην
καλλιεργούν τη σχέση τους με τη γλώσσα. Επίσης, ο υποβαθμισμένος λόγος των χαμηλής ποιότητας προγραμμάτων στην τηλεόραση και το διαδίκτυο και η κακή χρήση του λόγου από δημοσιογράφους και παρουσιαστές
έχουν ως αποτέλεσμα την παθητικοποίηση της σκέψης του δέκτη και την
αλλοίωση της γλώσσας. Παράλληλα, η διαφήμιση, καθώς αναζητά πρωτότυπους τρόπους προώθησης των προϊόντων καταφεύγει σε γλωσσικές
παρατυπίες, ασυνταξίες και παραβίαση γλωσσικών κανόνων.
Στο σημείο αυτό θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο διαδίκτυο και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης οι χρήστες χάριν της συντομίας και της γρήγορης επικοινωνίας έχουν δημιουργήσει έναν ιδιαίτερο κώδικα, μια τεχνητή γλώσσα,
τα Greeklish, όπου κυριαρχούν οι συντομογραφίες, η χρήση ξένων όρων,
τα ακρωνύμια και παρατηρούνται παραβιάσεις συντακτικών και ορθογραφικών περιορισμών. Σύμφωνα με τον καθηγητή κ.Μπαμπινιώτη Με το νέο
αυτό κώδικα επικοινωνίας οι νέοι αντιστέκονται και επαναστατούν στην
«καθώς πρέπει ομιλία», αμφισβητούν το «κατεστημένο» και συγκρούονται
με το «καθιερωμένο» χρησιμοποιώντας αυτή τη γλωσσική ευρηματικότητα.
Μία άλλη αιτία του γλωσσικού μαρασμού αποτελεί η πολιτιστική διείσδυση των αναπτυγμένων κρατών. Με τον όρο «πολιτιστική διείσδυση»
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εννοείται η εισροή αξιών, προτύπων, τρόπων ζωής και γενικά της κουλτούρας ενός λαού σε άλλους. Μέσα από την τεχνολογία και τη δυτική
πολιτιστική βιομηχανία εισχωρούν ξένες λέξεις και όροι, κυρίως από την
αγγλική γλώσσα που είναι διεθνής, οι οποίοι δεν αντικαθίστανται από
αντίστοιχους ελληνικούς και υιοθετούνται στην καθημερινή επικοινωνία.
Οι πολυεθνικές εταιρείες και οι διεθνείς οργανισμοί χρησιμοποιούν την
αγγλική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα ή ως de facto γλώσσα-όχημα, η οποία
είναι απαραίτητη για να σταδιοδρομήσει κανείς στο χώρο των επιχειρήσεων και της τεχνολογίας. Η αγγλική χρησιμοποιείται ως γλώσσα-όχημα
σε αρκετά πεδία, μεταξύ των ομιλητών λιγότερο ομιλούμενων γλωσσών
και είναι παρούσα στην καθημερινή ζωή μέσω της μουσικής, της τηλεόρασης, του κινηματογράφου, της διαφήμισης και των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Αναμφισβήτητα η αγγλική τοποθετείται στην κορυφή της γλωσσικής πυραμίδας στην Ε.Ε. και αποτελεί τη lingua franca14 της εποχής μας.
Εντούτοις, μια κριτική για την «εισροή βαρβαρικών στοιχείων» και
την «άκριτη ξενομανία», λόγω της επίδρασης της αγγλικής γλώσσας, θα
ήταν γόνιμη εάν δεν γινόταν προσπάθεια αντικατάστασης των αγγλικών
και άλλων ξένων λέξεων από ελληνικές15. Για παράδειγμα οι αγγλικές
14 Κατά το Μεσαίωνα στα λιμάνια της Μεσογείου καθιερώθηκε μια εμπορική γλώσσα,
μια γλώσσα διαμεσολάβησης, που ονομαζόταν lingua franca, φραγκική γλώσσα. Ο
όρος γενικεύτηκε και σε άλλες γλώσσες που χρησιμοποιούνταν με τον ίδιο τρόπο. Η
γαλλική κάποτε ήταν η «lingua franca της διπλωματίας», η λατινική ήταν η lingua
franca της Ρωμαϊκής Αυτοκρατορίας και του δυτικού χριστιανικού κόσμου για μια
χιλιετία, η ελληνική του ανατολικού χριστιανικού κόσμου και η Yiddish η lingua franca
των Εβραίων. Η ανατολική Αφρική έχει εκατοντάδες χωριά και το καθένα έχει τη δική
του γλώσσα, συνεπώς η Swahili αποτελεί τη γλώσσα διαμεσολάβησης. Οι γλώσσες
Hindi και Urdu είναι οι γλώσσες διαμεσολάβησης στην Ινδία και στο Πακιστάν.
Ορισμένες γλώσσες διαμεσολάβησης προκύπτουν φυσικά, ενώ άλλες δημιουργούνται
από κυβερνητικές πολιτικές και παρεμβάσεις. (Fromkin, Robert&Hyans, 2005:605).
15 Η γλώσσα λειτουργεί άλλοτε ως δανειολήπτης και άλλοτε ως δανειοδότης. Οι
περισσότερες γλώσσες είναι δανειολήπτες, συνεπώς το λεξιλόγιό τους μπορεί να
διαχωριστεί σε ενδογενές και μη ενδογενές ή σε δάνειες λέξεις. Ως ενδογενής λέξη
ορίζεται εκείνη η λέξη της οποίας η ιστορία ή ετυμολογία ανιχνεύεται στα πιο πρώιμα
γνωστά στάδια της γλώσσας. Ορισμένες γλώσσες είναι μεγάλοι δανειολήπτες, όπως
η αλβανική. Από την άλλη πλευρά, πολλές γλώσσες των Ινδιάνων της Αμερικής
δανείστηκαν ελάχιστες λέξεις από τους γείτονές τους. Η αγγλική έχει δανειστεί σε
μεγάλο βαθμό, από τις περίπου 20.000 λέξεις που χρησιμοποιούνται στην καθημερινή
ομιλία, τα 3/5 περίπου είναι δάνειες από άλλες γλώσσες. Ωστόσο, από τις 500 λέξεις
που χρησιμοποιούνται πιο συχνά μόλις τα δύο έβδομα είναι δάνειες και από τη στιγμή
που αυτές χρησιμοποιούνται επανειλημμένα σε προτάσεις, η πραγματική συχνότητα
εμφάνισης των ενδογενών λέξεων είναι περίπου 80%. Οι λέξεις and, be, have, it, of,
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λέξεις ζάπινγκ (= τηλεσάρωση, τηλανίχνευση), ντοκιμαντέρ (=τεκμηριακή ταινία), ρεπορτάζ (= ειδησεογράφημα, ειδησοέρευνα), φαξ (= τηλαντίγραφο, φωτομήνυμα, τηλεομοιοτυπία), C. D. ( = συμπαγής δίσκος) υπερίσχυσαν των ελληνικών λέξεων, αν και μεταφράστηκαν και αποδόθηκαν
στα ελληνικά (Χαραλαμπάκης, 2005). Για το λόγο αυτό δεν μπορούμε να
αγνοήσουμε ή να παραβλέψουμε τις σημασιολογικές αποχρώσεις και τις
υφολογικές συνυποδηλώσεις των ξένων λέξεων16. Η λέξη μπίζνεζμαν17 θα
μπορούσε να αντικατασταθεί από το επιχειρηματίας, όταν όμως θέλει κανείς να ειρωνευτεί κάποιον: «Τώρα τελευταία μας το παίζει μπίζνεζμαν», η
αγγλική λέξη είναι πιο αποτελεσματική. Επίσης, αναφέρουμε ένα άλλο παράδειγμα: το νούμερο δεν μπορεί να αντικατασταθεί από τον αριθμό στην
πρόταση: «Είναι μεγάλο νούμερο» (όταν αναφερόμαστε σε άνθρωπο),
αλλά ούτε μπορούμε να πούμε «Τι αριθμό παπούτσια φοράς;». (Χαραλαμπάκης, 2005). Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που παρά τις προσπάθειες του
Αδαμάντιου Κοραή για καθαρμό της γλώσσας από ξενικά στοιχεία στην
ελληνική επικράτησε η ιταλική λέξη «παντελόνι»18 αντί της λόγιας λέξης
«περισκελίς»19 και η λέξη «γραβάτα»20 αντί του λόγιου «λαιμοδέτης»21 .
Τέλος, ίσως θα μπορούσαμε να πούμε ότι η γλωσσική δυστοκία
που παρατηρείται σήμερα αντανακλά την εθνική κρίση. Η κρίση της

16
17
18

19
20

21

the, to , will, you, on, that και is είναι όλες ενδογενείς της αγγλικής. Από την ελληνική
εισήχθησαν στην αγγλική οι λέξεις drama, comedy, tragedy, scene, botany, physics,
zoology, atomic και πολλές άλλες. Επομένως, είναι αμφίβολο αν ο δανεισμός μπορεί να
αλλοιώσει μία γλώσσα. (Fromkin, Robert&Hyans, 2005:659,660,662,663).
Οι λέξεις που δανειζόμαστε από άλλες γλώσσες εξυπηρετούν κάποιο σκοπό και
καλύπτουν μια επικοινωνιακή ανάγκη (Fromkin, Robert&Hyans, 2005:687).
μπίζνεσμαν ο [bíznesman] θηλ. μπιζνεσγούμαν [bíznesγúman] Ο (άκλ.) : (προφ.) αυτός
που ασχολείται με μπίζνες· επιχειρηματίας. [λόγ. < αγγλ. businessman, businesswoman]
παντελόνι το [pandelóni] & πανταλόνι το [pandalóni]: εξωτερικό ένδυμα (κυρίως αντρικό)
που καλύπτει το σώμα από τη μέση και κάτω, και χωριστά το καθένα από τα δύο σκέλη·
πρβ. Περισκελίδα [ιταλ. pantaloni αρσ. πληθ. που θεωρήθηκε ουδ. εν. < γαλλ. pantalon < βεν.
Ρantalone φιγούρα της βενετσιάνικης κωμωδίας και [a > e] ίσως από επίδρ.]
περισκελίδα η [periskelíδa] (λόγ.) το παντελόνι και κάθε είδους παρόμοιο ένδυμα. ||
(στρατ.): Xιτώνια και περισκελίδες παραλλαγής. [λόγ. < αρχ. περισκελίς, αιτ. -ίδα]
γραβάτα η [γraváta]: στενόμακρη, ειδικά ραμμένη λωρίδα υφάσματος που δένεται
γύρω από το λαιμό, περνώντας κάτω από το γιακά του πουκαμίσου, και που είναι
συμπλήρωμα της ανδρικής ιδίως αμφίεσης. [γαλλ. cravat(e) -α ή μέσω του ιταλ. cravatta
`λαιμοδέτης των Κροατών΄ < εθν. Hrvat `Κροάτης΄ (ηχηροπ. [k > γ] από συμπροφ. με
το άρθρο στην αιτ. [tin-k > tiŋg > γ] )]
λαιμοδέτης ο [lemoδétis]: (παρωχ.) γραβάτα. [λόγ. λαιμ(ός) -ο- + αρχ. -δέτης (θ. δετου δέω `δένω΄ -της) μτφρδ. γερμ. Halsbinde]
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γλώσσας αποτελεί μια όψη της κρίσης που βιώνουν οι σύγχρονες κοινωνίες, γι’ αυτό και θα μπορούσε να μελετηθεί από πολιτική σκοπιά.
Με άλλα λόγια, οι αλλαγές στη γλώσσα δεν αποτελούν ένδειξη κρίσης, αλλά επιβεβαιώνουν την πορεία της γλώσσας, η οποία προσαρμόζεται επιτυχώς στις νέες κοινωνικές και επικοινωνιακές ανάγκες22.
Το πρόβλημα που έχει να αντιμετωπίσει σήμερα η χώρα μας, όπως και
άλλες χώρες του κόσμου, δεν είναι απλώς γλωσσικό αλλά πολιτικό και πολιτιστικό. Άλλωστε, σύμφωνα με το άρθρο 217 της Συνθήκης της Ρώμης
του 1957, οι εθνικές γλώσσες όλων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτελούν «επίσημες γλώσσες και γλώσσες εργασίας» της Ε.Ε..
Η πολυγλωσσία αποτελεί επιδίωξη της Ε.Ε., απόδειξη αυτού η ύπαρξη
ενός τεράστιου μεταφραστικού μηχανισμού με τον οποίο οι εσωτερικοί
κανονισμοί και οι γλωσσικές πρακτικές εντός των ευρωπαϊκών οργάνων
πραγματοποιούνται σε όλες τις γλώσσες (Παπαρίζος, 2004:199-252, Χριστίδης, 1999:123-165).
Επομένως, η ελληνική γλώσσα καλείται να επιβιώσει σ’ ένα αντίξοο
κοινωνικό και πολιτικό περιβάλλον, όπου καταστρατηγείται κάθε προσπάθεια ψυχικής και πνευματικής ανύψωσης, με αποτέλεσμα η γλώσσα να κινδυνεύει μέσα από την αλλοίωση του χαρακτήρα και της ιδιοσυστασίας της.
Η έννοια της συνέχειας στην ελληνική γλώσσα
Κάποιοι ίσως ισχυριστούν ότι η ελληνική γλώσσα απειλείται με πλήρη
αφανισμό23. Σ’ αυτό απαντά ο Εμμανουήλ Κριαράς (1992:353) ως εξής:
22 Σχετικά με τη γλωσσική αλλαγή βλέπε Καραντζόλα, Φλιάτουρας (2004).
23 Μια γλώσσα πεθαίνει και εξαφανίζεται όταν δεν υπάρχουν παιδιά να τη μάθουν.
Στη γλωσσολογία αναγνωρίζονται τέσσερα είδη γλωσσικού θανάτου: 1) ο αιφνίδιος
γλωσσικός θάνατος, όταν όλοι οι ομιλητές της γλώσσας πεθάνουν ή σκοτωθούν (π.χ. η
τασμανική γλώσσα και η Nicoleño, μια γλώσσα των Ινδιάνων που κάποτε ομιλούνταν
στην Καλιφόρνια), 2) ο ριζικός γλωσσικός θάνατος, οι ομιλητές της γλώσσας δεν
πεθαίνουν, αλλά σταματούν να τη χρησιμοποιούν λόγω πολιτικής καταπίεσης ή απειλής
γενοκτονίας, 3) ο σταδιακός γλωσσικός θάνατος είναι ο πιο κοινός τρόπος εξαφάνισης
μιας γλώσσας, συμβαίνει στις μειονοτικές γλώσσες που βρίσκονται σε επαφή με μια
κυρίαρχη γλώσσα, όπως οι γλώσσες των Ινδιάνων σε σχέση με την αγγλική. Σε κάθε
γενιά όλο και λιγότερα παιδιά μαθαίνουν τη γλώσσα, ώσπου δεν υπάρχουν πλέον
νέοι μαθητές. 4) Ο γλωσσικός θάνατος από τη βάση προς την κορυφή είναι ο όρος που
περιγράφει μια γλώσσα που επιβιώνει μόνο σε συγκεκριμένα περιβάλλοντα, όπως μια
γλώσσα που χρησιμοποιείται σε θρησκευτικές τελετές. Τα λατινικά και τα εβραϊκά είναι
τέτοιες γλώσσες, γιατί οι άνθρωποι έχουν σταματήσει να τα μιλούν στις καθημερινές
τους συναλλαγές εδώ και αιώνες και η χρήση τους έχει περιοριστεί σε ακαδημαϊκά
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«Η επιδίωξη όμως ενός σταθεροποιημένου, ομοιογενούς και καλαίσθητου λόγου είναι ανέφικτη. Η γλώσσα μας δεν κινδυνεύει. Είναι αδύνατο και εκείνος που ομιλεί και εκείνος που γράφει να μην πέφτει σε λάθη
ορισμένες φορές. Τα λάθη αυτά μπορεί τελικά να οδηγήσουν σε εξέλιξη
της γλώσσας αν για οποιοδήποτε λόγο γενικευτούν στο στόμα του λαού ή
κάτω από την πένα των συγγραφέων. Είναι ενδεχόμενο μερικά σφάλματα
να καθιερωθούν κάποτε, γιατί γίνονται ζωντανά στοιχεία μιας γλώσσας»
(McMahon, 2005).
Η έννοια της συνέχειας στην ελληνική γλώσσα δεν είναι απλά ιδεολόγημα, αλλά απτή γλωσσική πραγματικότητα (Μπαμπινιώτης, 2005:14).
Λαμπρό παράδειγμα αποτελεί η λέξη «μάτι», η οποία επικράτησε της λόγιας λέξης «οφθαλμός», προέρχεται όμως από τα αρχαία ελληνικά και τη
λέξη «ὀμμάτιον»24.
Το λεξιλόγιο της ελληνικής γλώσσας αποτελεί αδιάψευστο στοιχείο
της συνέχειας της ελληνικής γλώσσας και του ενιαίου χαρακτήρα της. Κάποιος θα μπορούσε να διακρίνει με δυσκολία αν μια ελληνική λέξη είναι
αρχαία, βυζαντινή ή νεότερη ή αν χρησιμοποιείται συνεχώς από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. Για παράδειγμα ποιος αναγνωρίζει, ότι οι λέξεις
πέλαγος, θάλασσα, ωκεανός είναι γνήσιες ομηρικές λέξεις, που απλές ή
σύνθετες, με την ίδια ή και διαφοροποιημένη σημασία, χρησιμοποιούνται
από τα χρόνια των ομηρικών επών μέχρι σήμερα; Οι λέξεις λοιπόν αυτές
δεν είναι ούτε αρχαίες ούτε βυζαντινές ούτε νέες, είναι ελληνικές. (Μπαμπινιώτης, 2015:7-13)
Ο Robert Browning, γράφει: «Aπό τότε (7ο π.X. αιώνα) η ελληνική
γλώσσα αποκτά μια συνεχή παράδοση που φθάνει ως την εποχή μας.
Yπήρχαν βέβαια αλλαγές, αλλά δεν δημιουργήθηκε κάποιο ρήγμα στη συνέχεια, όπως έγινε ανάμεσα στα Λατινικά και τις ρομανικές γλώσσες. Tα
Aρχαία Eλληνικά δεν αποτελούν ξένη γλώσσα για τον σημερινό Έλληνα,
όπως συμβαίνει με τα Aγγλοσαξωνικά για τον σύγχρονο Άγγλο. Kαι παρά
και θρησκευτικά περιβάλλοντα. Γλωσσικό θάνατο έχουν υποστεί και υφίστανται
ακόμα και σήμερα πολλές γλώσσες των Ινδιάνων. Ο γλωσσολόγος Michael Krauss
υποστηρίζει ότι τα παιδιά σήμερα μαθαίνουν μόλις το 20% των επιζώντων φυσικών
γλωσσών στις ΗΠΑ, εκατοντάδες γλώσσες έχουν χαθεί και οι γλώσσες των Ινδιάνων,
όπως η Comanche, η Apache, η Cherokee έχουν όλο και λιγότερους ομιλητές από γενιά
σε γενιά. (Fromkin, Robert&Hyans, 2005:675-676).
24 [μσν. μάτιν < ομμάτιν (αποβ. του αρχικού άτ. φων. από συμπροφ. με το άρθρο και
ανασυλλ. [to-oma > toma > to-ma] ) < αρχ. ὀμμάτιον υποκορ. του ὄμμα `μάτι΄]
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το γεγονός ότι υπήρξαν πολλές ανακατατάξεις των μορφολογικών σχημάτων, υπήρξε και μεγάλη συνοχή».
Επίλογος
Συμπερασματικά, το «γλωσσικό πρόβλημα» είναι απότοκο του σύγχρονου πολιτισμού. Κανείς δε γνωρίζει τις πραγματικές αιτίες της γλωσσικής
αλλαγής. Η γλώσσα ακολουθεί τις εξελίξεις και προσπαθεί να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα.
Διαπιστώνεται ότι οι ανθρώπινες σχέσεις τυποποιούνται και η αποξένωση των ατόμων καθιστά την επικοινωνία τυπική και απρόσωπη, γεγονός
που επηρεάζει τη γλώσσα ως μέσο έκφρασης. Επιπλέον, ο σύγχρονος άνθρωπος φορέας πολλαπλών ρόλων βομβαρδίζεται καθημερινά από σωρεία
πληροφοριών, τις οποίες καλείται να επεξεργαστεί σε μικρό χρονικό διάστημα, λόγω του περιορισμένου χρόνου που κατέχει, με συνέπεια την πρόχειρη και βιαστική γλωσσική επικοινωνία με κακή χρήση της γλώσσας.
Παράλληλα, παρατηρείται ευρεία χρήση της αγγλικής ορολογίας στα
ΜΜΕ και στο διαδίκτυο καθώς και στο χώρο των επιχειρήσεων και τις
τεχνολογίας. Η ελληνική γλώσσα καλείται να επιβιώσει σ’ ένα περιβάλλον πολιτιστικά ανομοιογενές, απομακρυσμένο από την παράδοση και την
ιστορία, όπου αναμιγνύονται ξένα ήθη, έθιμα και τρόπος ζωής. Θα αναρωτηθεί, λοιπόν, κάποιος πώς είναι δυνατόν μέσα στην ευρωπαϊκή χοάνη οι
μικρότερες γλώσσες, στις οποίες συγκαταλέγεται και η ελληνική, να μην
κινδυνεύουν να αφανιστούν, αφού η μαζική εισροή ξένων λέξεων υποβόσκει την αλλοίωσή τους. Οι αμοιβαίες επιδράσεις ανάμεσα στους λαούς,
στοιχείο εκ των ων ουκ άνευ για την ανάπτυξη του πολιτισμού και την
πρόοδο της ανθρωπότητας, καθιστούν αναγκαίο το γεγονός η γονιμοποιός
επαφή των πολιτισμών να μην αποτελέσει δούρειο ίππο για τις λιγότερο
ομιλούμενες γλώσσες του πλανήτη. Η εξαφάνιση της ελληνικής γλώσσας
θα σημάνει απώλεια της ταυτότητας, των αξιών και της σοφίας του λαού
που είναι κωδικοποιημένες στη γλώσσα. Εξάλλου, θα ήταν επιζήμιο να διασωθούν μόνο οι πολιτισμοί που εκφράζονται από τις «μεγάλες» γλώσσες,
τα αγγλικά, τα ισπανικά, τα κινεζικά και τα αραβικά.
Επομένως, τίθεται το ερώτημα εάν τελικά θα μιλάμε ελληνικά ή ένα
ελληνόμορφο εσπεράντο; Πριν βιαστούμε να απαντήσουμε ας σκεφτούμε
ότι η γλώσσα λειτουργεί ως στοιχείο συνοχής για την κοινωνία, εφόσον
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αυτό εκλείψει θα χαθεί και η συνοχή της κοινωνίας. Σίγουρα ούτε η καταστροφολογία ούτε ο εφησυχασμός δίνουν λύση στο πρόβλημα. Ας μην
ξεχνάμε όμως ότι ο Εγγραμματισμός είναι η ραχοκοκαλιά μιας πολιτισμένης κοινωνίας. Ο Σαμαράκης (1999: 86,88), παρουσιάζει τη Νεοελληνική
γλώσσα να υπερασπίζεται τον εαυτό της και γράφει: «Αφήστε με λοιπόν
να αναπνέω φυσιολογικά, μην εμποδίζετε τον κανονικό ρυθμό της αναπνοής μου. Και σας παρακαλώ, σώστε με από τους ‘σωτήρες’ μου! […]
Αναρχοαυτόνομη είμαι. Δεν επιδέχομαι ξένες επεμβάσεις, και μάλιστα
βίαιες. Αρνούμαι να γίνω πειραματόζωο του καθενός Προκρούστη. Έχω
τους δικούς μου βιορυθμούς, τους δικούς μου νόμους. Τα γονίδιά μου είναι
ισχυρά, υγιέστατα».
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Abstract
The purpose of the present study is to examine the so-called “crisis”
experienced by Greek language. Many claim that Greek language is facing a linguistic degradation and decline. However, there is the aspect that
the modern living conditions are an obstacle for linguistic development.
Therefore, the question arises whether the structural and morphological
characteristics of the language have been actually changed or whether it
is a negative impact of the social and political environment on language.
Λέξεις κλειδιά: ελληνική γλώσσα, κρίση, γλωσσική συρρίκνωση

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΥ
ΔΗΛΩΝΟΥΝ ΜΕΓΑΛΟ ΒΑΘΜΟ ΜΙΑΣ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ
Elizaveta Onufrieva*
1. Εισαγωγή
Κεντρικό στοιχείο έρευνας στο πλαίσιο της θεωρητικής φρασεολογίας παραδοσιακά αποτελούσε η περιγραφή και η ταξινόμηση των λεξικών
φρασεολογικών μονάδων – ιδιωτισμών, συνάψεων, παροιμιών και ρητών,
γλωσσικών κλισέ. Πολύ λιγότερη προσοχή έχει δοθεί μέχρι πρόσφατα στα
φαινόμενα ιδιωματικότητας στη σύνταξη.
Η αύξηση του ενδιαφέροντος για τα φαινόμενα συντακτικής ανωμαλίας οφείλεται στη δημιουργία των συστημάτων μηχανικής μετάφρασης και
την εμφάνιση των σωμάτων κειμένων. «Όταν οι γλωσσολόγοι άρχισαν
να εξερευνούν τα σώματα κειμένων, αποδείχθηκε πως πολλά από τα λεγόμενα περιθωριακά γλωσσικά φαινόμενα έχουν πολύ υψηλή συχνότητα
εμφάνισης κι έτσι, ο σκοπός της περιγραφής τους από περιθωριακός, γίνεται βασικός. Αυτό αφορά όλη τη φρασεολογία, καθώς και την πληθώρα
ποικίλων ανώμαλων – εν όλω ή εν μέρει – γλωσσικών φαινομένων» (Dobrovol’skij 2016: 12).
Μέχρι πρόσφατα, οι ιδιωματικές συντακτικές δομές δεν εντάσσονταν
σε φρασεολογικές ταξινομήσεις. Για πρώτη φορά, τέτοιες δομές εισάχθηκαν στη φρασεολογική ταξινόμηση ως ξεχωριστή κατηγορία φρασεολογισμών από τους Ρώσους ερευνητές А. Baranov και D. Dobrovol’skij – πρώτα το 2008, με το όνομα συντακτικοί φρασεολογισμοί, και έπειτα, το 2013,
με το όνομα φρασεολογισμοί-κατασκευές. Είναι σημαντικό να υπάρχει μια
συστηματική περιγραφή των συντακτικών φρασεολογισμών της Νέας Ελληνικής γλώσσας ως ξεχωριστής τάξης φρασεολογισμών που απαιτούν
ειδική μελέτη.

*

Elizaveta Onufrieva, υποψήφια διδάκτορας στην Έδρα Βυζαντινής και Νεοελληνικής
Φιλολογίας της Φιλολογικής Σχολής του Κρατικού Πανεπιστημίου Λομονόσοφ της
Μόσχας. E-mail: lisa.onufrieva@gmail.com.
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2. Συντακτικοί φρασεολογισμοί: βασικά χαρακτηριστικά
Ο συντακτικός φρασεολογισμός αποτελείται από ένα σταθερό συστατικό στοιχείο και ένα ή περισσότερα μεταβλητά συστατικά στοιχεία. Το
σταθερό συστατικό αναπαράγεται στο λόγο ως έτοιμος ιδιωτισμός και καθορίζει την τυπική σημασία της δομής. Το μεταβλητό συστατικό της δομής
συμπληρώνεται ανάλογα με το περικείμενο και την πρόθεση του ομιλητή,
εξασφαλίζοντας έτσι τη δυνατότητα πολλαπλών χρήσεων του συντακτικού φρασεολογισμού.
Τα λεξήματα στο σταθερό συστατικό στοιχείο του φρασεολογισμού
στις περισσότερες περιπτώσεις υφίστανται απώλεια σημασιακού περιεχομένου και χάνουν εν μέρει ή εν όλω τα χαρακτηριστικά του μέρους του
λόγου στο οποίο ανήκουν. Η σχέση μεταξύ των λέξεων που αποτελούν το
σταθερό συστατικό είναι ιδιωματική, γι’ αυτό το σταθερό στοιχείο παρουσιάζει μία αδιαίρετη δομή και αναπαράγεται σταθερά στο λόγο ως έτοιμο
σχήμα.
Το μεταβλητό συστατικό στοιχείο του συντακτικού φρασεολογισμού
μπορεί να αποτελείται από μία ή περισσότερες λέξεις, ακόμα και προτάσεις. Το μεταβλητό συστατικό δεν είναι ιδιωματικό· οι λέξεις που το αποτελούν συνδυάζονται μεταξύ τους σύμφωνα με τους γενικούς γραμματικούς κανόνες της γλώσσας και χρησιμοποιούνται στην κυριολεκτική τους
σημασία.
Επειδή, όμως, η συντακτική σχέση μεταξύ του σταθερού και του μεταβλητού συστατικού στοιχείου είναι επίσης ιδιωματική (εν όλω ή εν μέρει
ανώμαλη), η ιδιωματικότητα απλώνεται σε ολόκληρη την πρόταση. Έτσι,
οι συντακτικοί φρασεολογισμοί, ή φρασεολογισμοί-κατασκευές, αποτελούν ιδιωματικές προτάσεις.
Πρέπει να τονιστεί ότι υπάρχουν σημασιολογικοί περιορισμοί ως προς
τη σύνδεση του σταθερού και του μεταβλητού συστατικού στοιχείου, γι’
αυτό η επιλογή των λέξεων που μπορούν να ενταχθούν στο μεταβλητό
συστατικό είναι περιορισμένη. Εξάλλου, οι λέξεις που μπορούν να ενταχθούν σε αυτό δεν έχουν την ίδια συχνότητα: μερικές φορές, ο φρασεολογισμός εκδηλώνει σαφείς προτιμήσεις όσον αφορά τις λέξεις με τις οποίες
θα μπορούσε να συνεμφανιστεί. Τέτοιες πληροφορίες παρέχει η ανάλυση
των δεδομένων από τα σώματα κειμένων.
Κάθε συντακτικός φρασεολογισμός αποτελεί ιδιαιτερότητα μιας συ-
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γκεκριμένης γλώσσας και απαιτεί ξεχωριστή ανάλυση. Η σταθερότητα της
δόμησης και της χρήσης των συντακτικών φρασεολογισμών, καθώς και η
ιδιωματικότητά τους μας επιτρέπει να κατατάξουμε τις δομές αυτές στο
πεδίο της φρασεολογίας.
3. Συντακτικοί φρασεολογισμοί που δηλώνουν μεγάλο βαθμό μιας ιδιότητας
Όπως έχουμε ήδη αναφέρει, η τυπική σημασία κάθε συντακτικού φρασεολογισμού καθορίζεται μόνο από το σταθερό συστατικό του και δεν
εξαρτάται από το περικείμενο. Γι’ αυτό ο συντακτικός φρασεολογισμός
έχει την ίδια τυπική σημασία σε διάφορα περικείμενα. Διάφοροι συντακτικοί φρασεολογισμοί μπορούν να έχουν παρόμοια σημασία (ακόμα κι
αν δεν μιλάμε για απόλυτη συνωνυμία) και να ανήκουν στην ίδια σημασιολογική κατηγορία. Η παρούσα ανακοίνωση είναι αφιερωμένη στους συντακτικούς φρασεολογισμούς της νέας ελληνικής που δηλώνουν μεγάλο
βαθμό μιας ιδιότητας.
Στη συνέχεια θα εξετάσουμε τις εξής συντακτικές δομές:
– Αυτός κι αν Χ!
– X μα τι Χ!
– Πιο Χ πεθαίνεις!
Για τη μελέτη μας χρησιμοποιήσαμε το σώμα κειμένων TheGreekWebCorpus (elTenTen14), διαθέσιμο στον ιστότοπο https://the.sketchengine.
co.uk. Το παρόν σώμα κειμένων περιέχει περισσότερες από 1,6 δισεκατομμύριο λέξεις. Ο εντοπισμός των επιλεχθέντων δομών στα λογοτεχνικά κείμενα στη νέα ελληνική γλώσσα και της μετάφρασής τους σε άλλες
γλώσσες έγινε με τη βοήθεια της ψηφιακής βιβλιοθήκης GoogleBooks.
3.1. Αυτός κι αν Χ!
Το σταθερό συστατικό του συντακτικού φρασεολογισμού Αυτός κι αν
Χ! αποτελείται από τους συνδέσμους και και αν. Μέρος της δομής αποτελεί και μια δεικτική αντωνυμία – αυτός. Σε ορισμένες περιπτώσεις η αντωνυμία συμφωνεί με το Χ στο γένος και τον αριθμό, αλλάζοντας τη μορφή
της (αυτή, αυτό, αυτοί, αυτές, αυτά) και παρουσιάζοντας έτσι κάποια μεταβλητότητα. Σπανιότερα αντί για τις αντωνυμίες του τρίτου προσώπου
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χρησιμοποιούνται οι αντωνυμίες του πρώτου και του δεύτερου προσώπου
– εγώ, εσύ, εμείς, εσείς. Επειδή, όμως, η μεταβλητότητα αυτού του μέρους
της δομής περιορίζεται σε μερικές μόνο αντωνυμίες, για λόγους απλούστευσης, θεωρούμε την αντωνυμία μέρος του σταθερού συστατικού της
δομής.
Συνολικά, ο φρασεολογισμός αυτός εμφανίζεται στο σώμα κειμένων
elTenTen 3291 φορές. Από την ανάλυση προκύπτει ότι στη θέση του Χ
χρησιμοποιούνται ρήματα, τόσο πλήρη, όσο και συνδετικά που συνοδεύονται από κάποιο κατηγορούμενο.
Έτσι, ο φρασεολογισμός μπορεί να παρασταθεί σχηματικά ως εξής:
Αντωνυμία + και + αν + Ρήμα (+ Κατηγορούμενο)
Εξετάζοντας όλες τις εμφανίσεις του φρασεολογισμού Αυτός κι αν X!
στο σώμα κειμένων διαπιστώνουμε ότι στο 86% των περιπτώσεων (2824)
στη θέση του μεταβλητού συστατικού Х χρησιμοποιείται συνδετικό ρήμα
με κατηγορούμενο, και κυρίως (2729 περιπτώσεις, δηλ. 96,6%), το ρήμα
είμαι. Σπανιότερα χρησιμοποιούνται και άλλα συνδετικά ρήματα με αυξημένη λεξική σημασία – αποτελώ, λέγομαι, γίνομαι, συνιστώ, ονομάζομαι,
φαίνομαι, φαντάζω.
Ως κατηγορούμενο εμφανίζονται ουσιαστικά, επίθετα, αντωνυμίες ή
λεκτικά σύνολα (συμπεριλαμβανομένων και των προθετικών συνόλων).
Τα λεξήματα που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης ως κατηγορούμενο του Χ δίνονται στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1
Λέξη

Εμφανίσεις

είδηση

103

έκπληξη

82

πρόκληση

35

νέο

33

ανέκδοτο

30

θέμα

29

επιτυχία

27
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σκάνδαλο

25

ψέμα

24

θαύμα

23

από τα άγραφα

21

ειρωνεία

18

σύμπτωση

18
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Ο πίνακας υποδεικνύει ότι την πρώτη θέση ως προς την συχνότητα
εμφάνισης καταλαμβάνουν οι λέξεις είδηση (103 εμφανίσεις, 3,6%) και
έκπληξη (82 εμφανίσεις, 2,9%).
1. Αυτό κι αν είναι είδηση για τη νέα χρονιά: οι άνθρωποι που διαθέτουν αρκετά περιττά κιλά και έτσι θεωρούνται υπέρβαροι ή λίγο παχύσαρκοι, ζουν περισσότερο απ’ ό,τι όσοι έχουν φυσιολογικό σωματικό βάρος.
(elTenTen14)
Η λέξη είδηση χρησιμοποιείται και σε πιο εμφατικές μορφές: ειδησάρα,
είδηση φωτιά, είδηση βόμβα, μια μεγάλη και φοβερή είδηση:
2. Αυτό κι αν είναι ειδησάρα! Την Κυριακή 14 Ιουνίου λοιπόν και στις
1 το μεσημέρι, στον Ιερό Ναό Αγίου Σάββα Ν. Μορσίνης Ξάνθης, η οικογένεια <…>, παντρεύει τον γιο τους Γιώργο, που είναι ένα από τα καλύτερα
παιδιά. (elTenTen14)
Για να ερμηνευτεί σωστά ο φρασεολογισμός Αυτός και αν Χ! απαιτείται
η ανάλυση του γλωσσικού περικειμένου:
3. Αυτή κι αν είναι είδηση (μπαγιάτικη σαν τα ψάρια του Αλφαβητίξ).
(elTenTen14)
Στο παράδειγμα 3 ο φρασεολογισμός χρησιμοποιείται ειρωνικά – είναι
φανερό από την επόμενη πρόταση, η οποία δηλώνει ότι η λεγόμενη είδηση
έχει χάσει την επικαιρότητά της.
Ας δούμε σε ποιες ξενόγλωσσες εκφράσεις αντιστοιχεί η παρούσα συντακτική δομή.
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4. <…> πάψε
να νομίζεις
ότι είσαι
σημαντικός,
πάψε να
νιώθεις ότι η
ενοχή σε κάνει
μοναδικό, ότι
η επιθυμία της
επανόρθωσης
είναι δική σου
επινόηση, αυτό
κι αν είναι
υπεροψία,
Γκαμπριέλ
Σαντόρο, αυτό
κι αν είναι
φτηνή φάρσα
<…>

Deja de
sentirte
importante,
deja de creer
que la culpa
te hace único,
que el deseo
de enmienda
lo inventaste
tú, eso sí que
es arrogancia,
Gabriel
Santoro, eso
sí que es farsa
barata <…>

<…> stop
feeling you’re
so important,
stop believing
your guilt
makes you
unique, that
you invented
the desire to
make amend;
that really is
arrogance,
Gabriel
Santoro, that
really is a
cheap farce
<…>

Перестань
считать себя
важным,
перестань
думать,
что вина
делает тебя
уникальным,
что желание
искупления
изобретено
тобой, это
настоящее
высокомерие,
Габриэль
Санторо, это
настоящий
дешевый фарс
<…>

J. G. Vásquez,
Οι πληροφοριοδότες (μετ. από
τα ισπ. Α. Κυριακίδης)

J. G.
Vásquez, Los
informantes

J. G. Vásquez,
The Informers
(μετ. από
τα ισπ. A.
McLean)

Х. Г. Васкес,
Информаторы
(μετ. από τα ισπ.
E. Onufrieva)

Στο παράδειγμα 4 οι ελληνικές φράσεις αυτό κι αν είναι υπεροψία και
αυτό κι αν είναι φτηνή φάρσα αποτελούν μετάφραση από τα ισπανικά των
εμφατικών δομών eso sí que es arrogancia / eso sí que es farsa barata.
Στο αντίστοιχο αγγλικό κείμενο η έμφαση επιτυγχάνεται με τη χρήση του
λεξήματος really.

ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟΙ ΦΡΑΣΕΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΟΥ...

53

5. «Υπηρεσία
δωματίου;»
επανέλαβα. Στα
μέρη μου κάτι τέτοιο
συμβαίνει μόνο στο
σινεμά. Ανακάθισα στο
κρεβάτι κι ανακάλυψα
ότι δεν φορούσα
τίποτα. Τι έγινε η
πιτζάμα μου; Αυτό κι
αν ήταν αλλαγή.

‘Room service?’ I
repeated. Where I
come from something
like that only
happens in films. I sat
up in bed, and found
I didn’t have any
clothes on. Where’d
my pyjamas gone?
That was a change.

– Горничная? –
повторил я. Там,
откуда я явился,
такое бывает
только в кино. Я
сел в кровати и
обнаружил, что
на мне ничего нет.
Куда подевалась
моя пижама?
Это было что-то
новое.

Τζ. Μπαρνς, Ιστορία
του κόσμου σε 10 ½
κεφάλαια (μετ. από τα
αγγλ. Θ. Σκάσσης)

J. Barnes, A History
of the World in 10½
Chapters

Дж. Барнс,
История мира в 10,
5 главах (μετ. από
τα αγγλ. V. Babkov)

Στο παράδειγμα 5 η φράση Αυτό κι αν ήταν αλλαγή αντιστοιχεί στο
αγγλικό κείμενο στη φράση That was a change.
Σπανιότερα, σε 408 περιπτώσεις (12,4 %), στη θέση του Х χρησιμοποιείται κάποιο πλήρες ρήμα. Τα ρήματα και η συχνότητά τους φαίνονται
στον Πίνακα 2 στο πρώτο πρόσωπο της οριστικής του ενεστώτα.
Πίνακας 2
Λέξη

Εμφανίσεις

έχω

58

θέλω

29

πρέπει

17

δείχνω

14

ξέρω

13

κάνω

9

μπορώ

7

χρειάζομαι

6
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Προκύπτει ότι τη μεγαλύτερη συχνότητα έχουν τα ρήματα έχω (14,2%)
και θέλω (7,1%).
Παραθέτουμε δύο παραδείγματα χρήσης του φρασεολογισμού με πλήρες ρήμα.
6. Γιώργος Καπουτζίδης και… Δέσποινα Βανδή! Αυτό κι αν αξίζει να
το δεις. (elTenTen14)
7. Σκέφτηκα τη Φάνι.
Θεέ μου, οι μηροί της
σαν λευκοί λαιμοί
κύκνων. Αυτή κι αν
είχε προβλήματα.

Thought of Fanny. My
God, those thighs of
hers, like the white
necks of swans. Did
she have problems!

Думал о Фанни.
Боже мой, о, эти ее
бедра, похожие на
шеи белых лебедей!
Ну и проблемы у
нее были!

Ντ. Λέσινγκ, Το
χρυσό σημειωματάριο
(μετ. από τα αγγλ. Ε.
Λαμπάκη)

D. Lessing, The
Golden Notebook

Д. Лессинг, Золотая
тетрадь (μετ. από τα
αγγλ. E. Melnikova)

Στο παράδειγμα 7 παρατηρούμε ότι ο συντακτικός φρασεολογισμός
Αυτή κι αν είχε προβλήματα! χρησιμοποιείται για να μεταφραστεί από τα
αγγλικά η φράση Did she have problems! με εμφατική αντιστροφή στη
σειρά των λέξεων.
Αξίζει να σημειώσουμε ότι στο σταθερό συστατικό του συντακτικού
φρασεολογισμού Αυτό κι αν Χ! μπορεί επίσης να εντάσσεται το αρνητικό
μόριο δεν – Αυτό κι αν δεν Χ! Η προσθήκη της άρνησης δεν δηλώνει ακόμα
μεγαλύτερη έμφαση1.
8. Σύμφωνα με ανακοίνωσή του, το MEGA άρχισε τη συλλογή υπογραφών για αυτόνομη κάθοδο στις επικείμενες βουλευτικές εκλογές. Αυτό κι αν
δεν είναι είδηση!!! Και τι είδηση, είδηση ως κεραυνός εν αιθρία! (elTenTen14)
Η δομή με το αρνητικό μόριο δεν συναντάται πολύ πιο σπάνια (μόνο
252 εμφανίσεις στο σώμα κειμένων, δηλ. περίπου 13 φορές λιγότερο απ’
ό,τι χωρίς άρνηση).
Η ανάλυση των επιλεχθέντων παραδειγμάτων δείχνει ότι, παρ’ όλη την
ποικιλία των λεξημάτων και των μερών του λόγου που χρησιμοποιούνται
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στη θέση του μεταβλητού συστατικού, το Χ πάντοτε δηλώνει σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων ενός αντικειμένου / μιας ενέργειας και όχι
απλή αναφορά σε κάποιο συγκεκριμένο αντικείμενο / κάποια συγκεκριμένη ενέργεια. Αυτός είναι ο σημασιολογικός περιορισμός της μεταβλητής
Χ, δηλαδή η δομή δεν αφήνει να περάσουν στο Χ λεξήματα με άλλη σημασία. Η φράση Αυτό κι αν είναι είδηση! σημαίνει ότι τα χαρακτηριστικά
γνωρίσματα της έννοιας «είδηση» σ’ αυτή την περίπτωση εκδηλώνονται
στον μέγιστο βαθμό. Η κύρια πραγματολογική λειτουργία του φρασεολογισμού Αυτός και αν Χ! είναι η αξιολόγηση, είτε θετική είτε αρνητική. Ο
φρασεολογισμός είναι εμφατικός και μερικές φορές δηλώνει ειρωνεία του
ομιλητή.
3.2. Χ μα τι Χ!
Το σταθερό συστατικό του συντακτικού φρασεολογισμού X μα τι Χ!
αποτελείται από δύο λεξήματα: τον αντιθετικό σύνδεσμο μα και την αντωνυμία τι.
Στη θέση του μεταβλητού συστατικού της δομής χρησιμοποιούνται δύο
όμοια ουσιαστικά, και ο συντακτικός φρασεολογισμός έχει το εξής σχήμα:
Ουσιαστικό + μα + τι + Ουσιαστικό (όμοιο)
Ο φρασεολογισμός εμφανίζεται στο σώμα κειμένων 71 φορές. Τα ουσιαστικά που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στη θέση του Χ
δίνονται στον Πίνακα 3. Από τις λέξεις που εμφανίζονται στο σώμα κειμένων μόνο 1 φορά, στον πίνακα δίνονται μόνο μερικές.
Πίνακας 3
Λέξη

Εμφανίσεις

προφήτης

38

δώρο

1

εργαζόμενος

1

κέικ

1

κουτάβι

1

λύκος

1
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μαμά

1

μπαμπάς

1

νίκη

1

παίχτες

1

πάπια

1

σπίτι

1

χωριό

1

Προκύπτει ότι το πλέον προτιμώμενο λέξημα για τη δομή αυτή είναι το
λέξημα προφήτης (38 εμφανίσεις, δηλαδή το 53%). Η υψηλή συχνότητα
αυτού του λεξήματος οφείλεται στην ύπαρξη ενός κειμενικού προηγουμένου: “Ένας προφήτης... μα τι προφήτης!” – έτσι μεταφράστηκε στην ελληνική γλώσσα ο τίτλος της βρετανικής ταινίας Monty Python’s Life of Brian
(του 1979).
Στο σταθερό συστατικό αυτού του φρασεολογισμού, εκτός από τον
αντιθετικό σύνδεσμο μα (59 εμφανίσεις), χρησιμοποιείται επίσης ο σύνδεσμος αλλά (12 εμφανίσεις).
9. Πατέρα σ’ αγαπώ, γιατί ποτέ δεν μου κράτησες θυμό. Είσαι ένας μπαμπάς μα τι μπαμπάς! (elTenTen14)
10. Αυτός ο τελευταίος έλεγε για τον Μονέ: «Ο Μονέ είναι μόνο ένα μάτι
αλλά τι μάτι!» (Κύμινο και κανέλα)
Στο παράδειγμα 10 η φράση Ο Μονέ είναι μόνο ένα μάτι αλλά τι μάτι
αποτελεί μετάφραση από τη γαλλική γλώσσα της φράσης Monet, ce n’est
qu’un œil, mais quel œil!
Ο συντακτικός φρασεολογισμός Χ μα τι Χ! δηλώνει μεγάλο βαθμό
μιας ιδιότητας. Έχει και άλλες σημασιολογικές αποχρώσεις – δηλώνει και
σύγκριση με ορισμένο πρότυπο: το Χ έχει ένα γνώρισμα σε μεγαλύτερο
βαθμό από όλα τα άλλα όμοιά του ή έχει και κάποια επιπλέον γνωρίσματα
που εξασφαλίζουν την υπεροχή του σε σχέση με όλα τα άλλα όμοιά του.
Ο φρασεολογισμός είναι εμφατικός και συνήθως συνοδεύεται από το θαυμαστικό. Η κύρια πραγματολογική λειτουργία αυτού του φρασεολογισμού
είναι η αξιολόγηση.
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3.3. Πιο Χ πεθαίνεις!
Το σταθερό συστατικό του συντακτικού φρασεολογισμού Πιο Χ πεθαίνεις! αποτελείται από 2 λεξήματα: το ποσοτικό επίρρημα πιο και το πλήρες
ρήμα πεθαίνεις.
Συνολικά, ο φρασεολογισμός εμφανίζεται στο σώμα κειμένων 455 φορές. Στη θέση του μεταβλητού συστατικού Χ χρησιμοποιούνται επίθετα,
ουσιαστικά, επιρρήματα, μετοχές, αντωνυμίες και λεκτικά σύνολα. Ο φρασεολογισμός, δηλαδή, δομείται κατά το εξής σχήμα:
πιο/περισσότερο + Επίθετο / Ουσιαστικό / Επίρρημα / Μετοχή /
Αντωνυμία / Λεκτικό Σύνολο + πεθαίνεις
Τα λεξήματα που έχουν τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης στη θέση
του Χ φαίνονται στον Πίνακα 4.
Πίνακας 4
Λέξη

Εμφανίσεις

έρωτας

25

κλισέ

14

βλάκας

9

σέξι

8

πολύ

7

βαρετός

6

δεξιός

6

μαλάκας

6

κλασσικός

5

κουλ/cool

5

Ας δούμε μερικά παραδείγματα της χρήσης αυτού του φρασεολογισμού:
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11. Μπιπ. Η απάντηση
ήρθε αμέσως. «Η
συναυλία ήταν βαρετή.
Έχω να γράψω μια
εργασία για την Έντιθ
Γουόρτον. Πιο ανιαρό,
πεθαίνεις!»

Bing. Back came the
reply. «The concert
was boring. I have
an essay now to write
on Edith Wharton.
B-o-r-i-n-g.»

Бип. Ответ от
Салли: «Концерт
был скучный.
Теперь надо
писать эссе об
Эдит Уортон. Т-ос-к-а».

D. Kennedy, Η ζωή
ξεκινά σήμερα (μετ.
από τα αγγλ. Α.
Μαντόγλου)

D. Kennedy, Five
Days

Д. Кеннеди,
Пять дней (μετ.
από τα αγγλ. I.
Novoseletskaya)

Στο παράδειγμα 11 η ελληνική φράση Πιο ανιαρό, πεθαίνεις! αντιστοιχεί στο αρχικό αγγλικό κείμενο στη φράση B-o-r-i-n-g, η οποία χρησιμοποιείται από την δεκαεφτάχρονη ηρωίδα στην αλληλογραφία με τη μητέρα
της. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο αρχικό αγγλικό κείμενο τα γράμματα
της λέξης boring για έμφαση χωρίζονται μεταξύ τους με παύλες, ενώ στην
ελληνική μετάφραση την ίδια λειτουργία έχει ο συντακτικός φρασεολογισμός.
12. «Δέκα μέρες;» Ο
Φρανκ ρίχνει στον
μπαμπά ένα από αυτά
τα βλέμματά του που
σκοτώνουν άνθρωπο.
«Πιο υπερβολικό
πεθαίνεις».

‘Ten days?’ Frank
gives Dad one of his
death-ray, please-dienow stares. ‘That is
so out of proportion.’

– Десять дней?
– Фрэнк бросает
на папу взгляд,
похожий на
луч смерти
и на мольбу
«пожалуйста,
умрите сейчас
же». – Это
вообще
неадекватно.

Σ. Κινσέλλα,
Αναζητώντας την
Όντρεϋ (μετ. από τα
αγγλ. Στ. Κάσδαγλη)

S. Kinsella, Finding
Audrey

С. Кинселла, В
поисках Одри
(μετ. από τα αγγλ.
Yu. Fyodorova)
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Στο παράδειγμα 12 η ελληνική φράση Πιο υπερβολικό πεθαίνεις αποτελεί μετάφραση της αγγλικής πρότασης That is so out of proportion, η
οποία πάλι χρησιμοποιείται από έναν νέο άνθρωπο – τον δεκαπεντάχρονο
Φρανκ.
13. <…> αυτό το
μαξιλαράκι είναι
τελείως κιτς, πιο κιτς
πεθαίνεις! Κι όλα
αυτά είναι παράλογα
εντελώς. Φεύγω.

<…> ¡pero ese cojín
es cursi, cursi, cursi
a morir! Todo esto es
absurdo. Me voy.

<…> эта
подушка нелепа,
нелепа, нелепа
до смерти! Всё
это абсурдно. Я
ухожу.

A. Giménez Bartlett,
Η σκοτεινή καρδιά της
Βαρκελώνης (μετ. από
τα ισπ. Α. Βασιλάκου)

A. Giménez Bartlett,
Un barco cargado de
arroz

А. Хименес
Бартлетт, Лодка с
рисом (μετ. από τα
ισπ. E. Onufrieva)

Στο παράδειγμα 13 στο αρχικό ισπανικό κείμενο χρησιμοποιείται ο
φρασεολογισμός X a morir, που δηλώνει μεγάλο βαθμό μιας ιδιότητας.
Στην ελληνική γλώσσα η απόδοση της ίδιας σημασίας γίνεται με τη βοήθεια του φρασεολογισμού πιο κιτς πεθαίνεις.
Ας δούμε και άλλο ένα παράδειγμα της χρήσης της δομής που εξετάζουμε – είναι απόσπασμα μιας συνταγής για σοκολατάκια διαθέσιμη σε
μια ιστοσελίδα στο ίντερνετ:
14. – Πιο εύκολα;;; Πεθαίνεις!! – Πιο γευστικά;; Ξαναπεθαίνεις!!
– Και από εμφάνιση ….. Θα τρελάνετε κόσμο!! (https://dafel.wordpress.
com/2014/01/05/ch_ch/)
Στο παράδειγμα 14 ενδιαφέρον παρουσιάζει η σταδιακή ενίσχυση του
βαθμού έμφασης. Και τις δύο φορές ο φρασεολογισμός χωρίζεται στο σχήμα ερώτηση-απόκριση, και στη δεύτερη περίπτωση στο ρήμα πεθαίνεις
προστίθεται το πρόθημα ξανά.
Μερικά ακόμα αξιοσημείωτα παραδείγματα της χρήσης αυτού του φρασεολογισμού στο ίντερνετ είναι: πιο made in USA πεθαίνεις, πιο μνημόνιο
πεθαίνεις, πιο Μέρκελ πεθαίνεις, πιο φανατικός με την τρόικα πεθαίνεις,
πιο άνεργος πεθαίνεις. Τα παραδείγματα αυτά δείχνουν ότι οι συντακτικοί
φρασεολογισμοί, χάρη στην ύπαρξη του μεταβλητού συστατικού, δεν χά-
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νουν την επικαιρότητά τους και μπορούν να αντικατοπτρίζουν τρέχοντα
κοινωνικά προβλήματα των φυσικών ομιλητών οποιασδήποτε γλώσσας.
Παρ’ όλη την ποικιλία των λεξημάτων και των μερών του λόγου που
χρησιμοποιούνται στη θέση του μεταβλητού συστατικού, ο φρασεολογισμός Πιο Χ πεθαίνεις πάντοτε δηλώνει μεγάλο βαθμό μιας ιδιότητας,
κάποιο κατεξοχήν γνώρισμα ενός αντικειμένου ή μιας κατάστασης. Όταν
στη θέση του Χ χρησιμοποιείται ένα κύριο όνομα, πάλι υπονοείται σύνολο χαρακτηριστικών γνωρισμάτων που σχετίζονται με αυτό το όνομα στη
συνείδηση των φυσικών ομιλητών. Η κύρια πραγματολογική λειτουργία
του φρασεολογισμού Πιο Χ πεθαίνεις είναι η αξιολόγηση, είτε θετική είτε
αρνητική.
4. Συμπεράσματα
Οι τρεις συντακτικοί φρασεολογισμοί (Αυτός κι αν Χ!, Χ μα τι Χ!, Πιο
Χ πεθαίνεις!) δηλώνουν μεγάλο βαθμό μιας ιδιότητας. Τη μεγαλύτερη συχνότητα έχει ο φρασεολογισμός Αυτός κι αν Χ! (3291 εμφανίσεις χωρίς το
αρνητικό μόριο δεν και 252 εμφανίσεις με το αρνητικό μόριο δεν). Λιγότερο συχνά (455 εμφανίσεις) χρησιμοποιείται ο φρασεολογισμός Πιο Χ πεθαίνεις. Την τρίτη θέση ως προς τη συχνότητα καταλαμβάνει ο συντακτικός φρασεολογισμός Χ μα τι Χ! (71 εμφανίσεις). Όμως, οι δομές αυτές δεν
αποτελούν απόλυτα συνώνυμα: καθεμία από αυτές έχει δικές της σημασιολογικές αποχρώσεις και υφολογικές ιδιαιτερότητες, οι οποίες επηρεάζουν
τη συχνότητα της χρήσης της στον προφορικό και γραπτό λόγο.
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ΔΕΙΚΤΕΣ ΚΡΙΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ: ΛΑΚΩΝΙΣΜΟΣ
Ilze Rūmniece*
Ο σκοπός της παρούσας ομιλίας είναι να επισημανθεί ένα από τα εκφραστικά μέσα της ποίησης/ των ποιητών, το οποίο μπορεί να σχετίζεται
άμεσα με τα συμφραζόμενα μιας κρίσιμης ατμόσφαιρας, κάποιων ξέφρενων καιρών καθώς και ενός είδους σκληρών γεγονότων.
Για εισαγωγή θα ήθελα να αναφέρω την ερμηνεία του ρήματος «λακωνίζω» και του αντίστοιχου ουσιαστικού «λακωνισμός» από το Λεξικό της
Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γ. Μπαμπινιώτη, όπου «λακωνίζω» σημαίνει «μιλώ ή γράφω σύντομα και περιεκτικά». Η έμφαση μάλλον πρέπει
να βρίσκεται στον ορισμό «περιεκτικά», εννοώντας την έκφραση με λίγες
λέξεις που περιέχουν – άμεσα και επί το πλείστον έμμεσα - πολλά ουσιώδη
μηνύματα.
Η ιδέα για το θέμα που εξετάζω μου ήρθε ξαφνικά, ενώ ξαναδιάβαζα το
ποίημα του Νίκου Εγγονόπουλου υπό τον τίτλο «Ποίηση 1948»1:
τούτη η εποχή
του εμφυλίου σπαραγμού
δεν είναι εποχή
για ποίηση
κι’ άλλα παρόμοια :
σαν πάει κάτι
να
γραφή
είναι
ως αν
να γράφονταν
από την άλλη μεριά
αγγελτηρίων
θανάτου
*
1

Καθηγήτρια, Πανεπιστήμιο Λετονίας (University of Latvia), Τμήμα Κλασικής
Φιλολογίας, Κέντρο Ελληνικών Σπουδών, ilze.rumniece@lu.lv
Απο τη συλλογή ΕΛΕΥΣΙΣ, Ποιήματα, Β’ τόμος. Ίκρος, 1977, σ. 157.
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γι’ αυτό και
τα ποιήματά μου
είν’ τόσο πικραμένα
(και πότε - άλλωστε - δεν είσαν;)
κι’ είναι
- προ πάντων και
τόσο
λίγα
Μιλώντας για τα χαρακτηριστικά της ποίησης του Εγγονόπουλου κατά
την περίοδο 1946–1948 η Ολυμπία Ταχοπούλου αναφέρει «τον διάλογο με
το ιστορικό παρόν – εμφυλιακό αίσθημα φόβου».2
Όντως, τo κείμενο του ποιήματος λέει για την ποσοτικά περιορισμένη παραγωγή (προ πάντων - τόσο λίγα) δείχνοντας ως λόγο «τούτη την
εποχή εμφυλίου σπαραγμού». Επιπλέον, εδώ παρατηρούμε αφ’ ενός μια
πολύ σαφή, καθαρά διατυπωμένη έκφραση, αφ’ ετέρου μια αναφορά των
«αγγελτηρίων θανάτου», που ακούγεται τόσο ακρωτηριασμένα, ενώ το
υποκείμενο φαίνεται αρκετά εκφραστικό δείχνοντας διαφωνία της ποιητικότητας με την πραγματικότητα της εποχής. Σε τόσο σύντομο κείμενο του
Εγγονόπουλου ο αναγνώστης νιώθει μια αύρα ματαιότητας, που συνδέεται
με την αδυναμία ποιητικής παραγωγής στα εν λόγω περίπλοκα χρόνια.
Αυτό το ποίημα, όπως ανέφερα, στάθηκε αφορμή για αναζήτηση στην
νεοελληνική ποίηση άλλων παραδειγμάτων περιγραφής βασανιστικών
ιστορικών εμπειριών (πάλι έμμεσα ή άμεσα) με τρόπο κομματιασμένο και
εντυπωσιακά λακωνικό.
Ο ίδιος ο τίτλος οδηγεί στο ποίημα του Μανόλη Αναγνωστάκη «Στον
Νίκο Ε… 1949»3:
Φίλοι
Που φεύγουν
Που χάνονται μια μέρα
Φωνές
2
3

Ολυμπία Ταχοπούλου, Μοντερνιστικός πρωτογονισμός. Εκδοχές υπερρεαλισμού στο
ποιητικό έργο του Νίκου Εγγονοπούλου. Αθήνα: Νεφέλη 2009, σ. 312
Μανόλης Αναγνωστάκης, Τα Ποιήματα 1941-1971. Παρενθέσεις. Αθήνα: Νεφέλη,
2000
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Τη νύχτα
Μακρινές φωνές
Μάνας τρελής στους έρημους δρόμους
Κλάμα παιδιού χωρίς απάντηση
Ερείπια
Σαν τρυπημένες σάπιες σημαίες
Εφιάλτες,
Στα σιδερένια κρεβάτια
Όταν το φως λιγοστεύει
Τα ξημερώματα.
(Μα ποιος με πόνο θα μιλήσει για όλα αυτά;)
Ο Αναγνωστάκης στην ποιητική του «απάντηση» είναι σε θέση να
αναφέρει συγκεκριμένες απώλειες αυτής της εποχής – φίλοι που φεύγουν,
φωνές μάνας τρελής, κλάμα παιδιού χωρίς απάντηση, ερείπια, σαπιες σημαίες. Αλλά και όλα αυτά σε πολύ λιτή μορφή, αναφέροντας σχεδόν σε μία
λίστα, χωρίς περιγραφές ή αντανακλάσεις.
Τα κείμενα του Εγγονόπουλου και του Αναγνωστάκη “προκαλούν” και
μερικά παραδείγματα του ποιητικού λακωνισμού ως εμβλήματος κρισιμότητας περιγραφόμενων συνθηκών ή γεγονότων από την ποίηση του Καρυωτάκη.4
Το ποίημα «Φθορά»5 αποτελείται μόνο από 2 γραμμές:
Στην άμμο τα έργα στήνονται μεγάλα των ανθρώπων,
και σαν παιδάκι τα γκρεμίζει ο Χρόνος με το πόδι.
Εννοείται η κρίση της ανθρωπότητας, η παγκόσμια φθορά; Στην έκδοση ποιημάτων του Καρυωτάκη το κείμενο αυτό σχολιάζεται με τον εξής
τρόπο: «φαίνεται σαν στιχουργημένη μεταγραφή του αποσπάσματος 52
του Ηρακλείτου: Αἰὼν παῖς ἐστι παίζων, πεσσεύων• παιδὸς ἡ βασιληίη.».
Ακολουθεί η εξής εξήγηση : «Η διάρκεια της ανθρώπινης ζωής είναι ένα
4
5

Για τις σχέσεις των ποιητών υπερρεαλιστών βλ., π.χ., Χριστίνα Ντούνια, Κ.Γ. Καρυωτάκης. Η αντοχή μιας αδέσποτης τέχνης. Αθήνα: Εκδόσεις Καστανιώτη, 2001, σ. 320332.
Κ.Γ. Καρυωτάκης, Ποιήματα και πεζά. ΕΣΤΙΑ: Νέα Ελληνική Βιβλιοθήκη, 1972., σ.
94.
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παιδί που παίζει με πεσσούς, η νίκη είναι του παιδιού».6 Παραπομπή ή όχι
στο γνωστό απόσπασμα, το ποίημα είναι δυνατόν να ζήσει την δική του
ζωή, μιλώντας στον αναγνώστη για το Χρόνο (με το «χ» κεφαλαίο), που
αναπόφευκτα «καταβροχθίζει» τους πάντες και τα πάντα, ενώ η άμμος
τονίζει την εφημερότητα, η οποία με την σειρά της μπορεί να συμβολίζει
κάποια μόνιμη κρισιμότητα και αστάθεια της ανθρώπινης ύπαρξης.
Σε ένα άλλο σύντομο ποίημα του Καρυωτάκη [Σάββατο βράδυ] στον
τελευταίο στίχο παρατηρείται σημάδι της κρίσης που είναι μάλλον προσωπική:
Σάββατο βράδυ: ἀνοίγουνε στὸ δρόμο σὰ λουλούδια
οἱ ἀπλὲς καρδιὲς, παθητικὰ ν’ ἀνέβουνε τραγούδια,
ποὺ τὴ χαρὰ ἢ τὸν ἁπαλὸ τοῦ ἔρωτα ψάλλουν πόνο,
ἐνῶ γιὰ μένα ἡ ἑβδομάδα ἐτέλιωσε καὶ μόνο.
Εδώ οι τελευταίες λέξεις «ἡ ἑβδομάδα ἐτέλιωσε καὶ μόνο» εκφράζουν
έναν πραγματικό πόνο με πιθανή έμφαση σε έκφραση - «και μόνο», ενώ
όλα τα υπόλοιπα εκφραστικά μέσα που χαρακτηρίζουν στο ποίημα το Σαββατόβραδο, είναι γενικά, αποξενωμένα και περιττά και περιλαμβάνουν το
άνοιγμα απλών καρδιών και παθιασμένα τραγούδια για την χαρά και τον
πόνο του έρωτα. Πολλές κενές λέξεις μπροστά σε «ενώ για μένα...». Συνολικά δε, όλο το τετράστιχο αφήνει αίσθηση μιας πολύ έντονης και ουσιώδης προσωπικής κούρασης και αδιαφορίας για την ματαιότητα, που είναι
αποδεκτή και θεωρείται κανονική στην ζωή των περισσοτέρων ανθρώπων.
Εξαιρετικά λακωνικός στα συμφραζόμενα κρισημότητας είναι ο Γιώργος Σεφέρης στο ποίημα «Το άλλοθι ή ελεύθεροι Έλληνες ΄43»7:
Στα νερά του Τάμεση
στα νερά του Νείλου
ένιβε τα χέρια του
κι έλεγε: δεν είμ΄ εγώ
κι έλεγε: δεν είμ΄ εγώ
Ο Denis Kohler γράφει σχετικά με το ποίημα αυτό: «... tous les poèmes
de guerre de Seferis insistent sur le refus de la plupart de témoigner
6
7

Στο ίδιο, σ. 94
Γ. Σεφέρης, Τετράδιο γυμνασμάτων Β΄. Αθήνα: Ίκαρος, 1976, σ. 78.
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ou de prendre une responsabilité, comme dans ce poème inédit visant
probablement le roi Georges II ou le Premier ministère du gouvernement
grec en exil.».8
Πιθανότατα εδώ ο Σεφέρης σχολιάζει την πολιτική συμπεριφορά του
Γεωργίου Β΄ και του Εμμανουήλ Τσουδερού κατά τη διάρκεια του πολέμου, διότι η αναφορά του Σεφέρη στον Τάμεση πρέπει να παραπέμψει τον
αναγνώστη στην διαφυγή του βασιλιάς Γεώργιου Β΄ στο Λονδίνο έως το
τέλος του πολέμου, ενώ η μνεία του Νείλου μας θυμίζει ότι η κυβέρνηση
Τσουδερού κατέφυγε εξόριστη στο Κάιρο.
Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι εδώ αρκούν μόνο οι ονομασίες των
δύο ενδεικτικών ποταμών, εξίσου λακωνική είναι και η αναφορά του νίψιμου των χεριών που συμβολίζει την έλλειψη ενοχής και απάρνηση από
κάθε ευθύνη για ότι γίνει. Το ίδιο αρκετή είναι και η λέξη «το άλλοθι»
(alibi) στον τίτλο του ποιήματος, μέσω της οποίας υποκειμενικά τονίζεται
η σοβαρότητα των πράξεων και των αποφάσεων.
Ενδεικτικό μπορεί να φανεί και το πρώτο πρόσωπο στο «δεν είμ΄ εγώ»
που δηλώνει την επιλογή του ιδίου του Σεφέρη στα ιστορικά αυτά τα γεγονότα και συνθήκες. Σας θυμίζω ότι μετά την γερμανική εισβολή στην Ελλάδα η ελληνική κυβέρνηση αποφασίζει να εγκαταλείψει την Ελλάδα. (Σχεδόν το σύνολο των ευρωπαϊκών κυβερνήσεων αυτοεξορίστηκαν.) Ο ίδιος ο
Γ. Σεφέρης αναφέρει στο ημερολόγιό του (Μεγάλη Τετάρτη, 16 Απρίλη) το
λόγο για τον οποίο αποφάσησε να φύγει μαζί με την κυβέρνηση που τόσο
απεχθάνεται: «Συλλογίστηκα πολύ αν θα ΄φευγα μαζί τους. Ο συγχρωτισμός
μ΄ αυτούς τους ανθρώπους μου φέρνει σηψαιμία. Έπειτα παραδέχτηκα πως
αν μείνω οι Γερμανοί θα με αχρηστέψουν από την πρώτη μέρα. Ο πόλεμος
δεν πρόκειται να τελειώσει με τη μάχη στα ελληνικά χώματα. Αναρωτήθηκα
που θα ήμουν πιο χρήσιμος και πιο συνεπής και τ΄ αποφάσισα».9
Χαρακτηριστική είναι και η στάση του Κ.Π. Καβάφη. Στα περισσότερα
του ποιήματα ο Καβάφης απευθύνεται σε συγκεκριμένα ιστορικά γεγονότα με αναφορές καθόλου σύντομες. Υπάρχουν όμως και πολύ λακωνικά
ποιήματα, ένα παράδειγμα από τα ανέκδοτα, κρυμμένα έργα του - «Θεόφιλος Παλαιολόγος»10:
Denis Kohler, L’ aviron d’ Ulysse. L’ itinéraire poétique de George Seferis. Paris: Les
Belles Lettres, 1985, p. 580.
9 Γιώργος Σεφέρης. Μέρες. Δ’. Αθήνα: Ίκαρος, 1977, σ. 55.
10 Κ.Π. Καβάφης, Κρυμμένα Ποιήματα 1877;-1923, Ίκαρος 1993, σ. 99.
8
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Ο τελευταίος χρόνος είν’ αυτός. Ο τελευταίος των Γραικών
αυτοκρατόρων είν’ αυτός. Κι αλίμονον
τι θλιβερά που ομιλούν πλησίον του.
Εν τη απογνώσει του, εν τη οδύνη
ο Κυρ Θεόφιλος Παλαιολόγος
λέγει «Θέλω θανείν μάλλον ή ζην».
A Κύρ Θεόφιλε Παλαιολόγο,
πόσον καημό του γένους μας, και πόση εξάντλησι
(πόσην απηύδησιν από αδικίες και κατατρεγμό)
οι τραγικές σου πέντε λέξεις περιείχαν.
Στις δέκα γραμμές του κειμένου στις οποίες λακωνικά παρουσιάζεται
ένα επεισόδιο από τα χρόνια άλωσης της Πόλης ο προσεκτικός αναγνώστης ξεχωρίζει τόσο τον ευθύ λόγο «Θέλω θανείν μάλλον ή ζην» όσο και
το «κρίσιμο ξέσπασμα» του Παλαιολόγου στην τελευταία γραμμή του ποιήματος που εκφράζεται μέσα από τον συγκεκριμένο αριθμό των 5 λέξεων.
Δεν είναι τυχαίες οι πέντε λέξεις αυτές, αλλά υιοθετημένες από το Χρονικό του Σφραντζή - η ποιητική τεχνική γνωστή στα «ιστορικά» ποιήματα
του Καβάφη. Χάρη στον Καβάφη συνειδητοποιούμε, πόσο κρυμμένα μεγάλα, σημαντικά πράγματα “περιείχαν” αυτές οι πέντε λέξεις, και συγκεκριμένα – τον καημό του γένους, την εξάντληση και την απογοήτευση από
αδικίες και κατατρεγμό.
Την ατμόσφαιρα της εξαιρετικά κρίσιμης περιόδου της Κατοχής και
του εμφυλίου πολέμου εκφράζει και το ποίημα του Μίλτου Σαχτούρη «Ο
στρατιώτης ποιητής»11.
Δεν ἔχω γράψει ποιήματα
μέσα σε κρότους
μέσα σε κρότους
κύλησε ἡ ζωή μου
Τη μιαν ἡμέρα ἔτρεμα
την ἄλλην ἀνατρίχιαζα
μέσα στο φόβο
μέσα στο φόβο
πέρασε ἡ ζωή μου
11 Από τη συλλογή Τα φάσματα ή η χαρά στον άλλο δρόμο, Αθήνα: Iδιωτική έκδοση, 1958.
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Δεν ἔχω γράψει
ποιήματα
δεν ἔχω γράψει ποιήματα
μόνο σταυρούς
σε μνήματα καρφώνω»
Όπως ο Εγγονόπουλος, ο Σαχτούρης αντιλαμβάνεται πως ζει μιαν εποχή η οποία «δεν είναι για ποίηση», αλλά δεν μιλάει για «πικραμένα, λίγα
ποιήματα». Επιμένει στο «δεν έχω γράψει ποιήματα», παράλληλα αναφέροντας την μία μετά την άλλη τις λέξεις (κρότοι, φόβος, τρέμω, ανατριχιάζω) που εκφράζουν τον λόγο για τον οποίο αυτά που γράφηκαν δεν
μπορούν (κατά την γνώμη ή μάλλον αίσθηση του ποιητή) να αποτελούν
ποίηση, δεν είναι ποιητικά.
Η συντομία του ποιητικού λόγου συνοδεύει αρκετά συχνά τις σκέψεις
για κρίσιμες στιγμές και καιρούς, καθώς και την αναφορά για τις συμφορές - προσωπικές, του έθνους και της ανθρωπότητας.
Λακωνισμός της έκφρασης στα πλαίσια του σύντομου κειμένου σχηματίζεται πολλές φορές
- με επαναλήψεις των ίδιων λέξεων και στίχων (όπως στο Σεφέρη – «κι
έλεγε: δεν είμ΄ εγώ, κι έλεγε: δεν είμ΄ εγώ », ή στον Καβάφη «Ο τελευταίος
χρόνος είν’ αυτός. Ο τελευταίος των Γραικών αυτοκρατόρων είν’ αυτός»,
ή στον Σαχτούρη «δεν έχω γράψει ποιήματα», «μέσα σε κρότους, μέσα
στο φόβο»
- φανερώνεται στους τίτλους (π.χ., Σεφέρης, Εγγονόπουλος, Αναγνωστάκης) με συγκεκριμένες ημερομηνίες, χρονιές ή λέξεις και εκφράσεις με
σχετική σημασιολογική βαρύτητα, που υπογραμμίζουν την σοβαρότητα
του θέματος («το άλλοθι» του Σεφέρη, «Θεόφιλος Παλαιολόγος» του Καβάφη, «γκρεμίζει ο Χρόνος με το πόδι» του Καρυωτάκη, «κρότος, φόβος,
σταυρός» του Σαχτούρη).
Ο λακωνισμός δεν είναι αυτοσκοπός για τον ποιητή, άλλα αποτελεί
εκφραστικό μέσο της βαθειάς απόγνωσης και απελπιστικής λύπης. Λακωνισμός σημαίνει συμπαγές κείμενο, χρήση λίγων λόγιων, τα οποία απλώς
αντικαθιστούν τόσο την εκτενή περιγραφή, όσο και εκτεταμένα σχόλια.
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Γνωστή έκφραση - «Ή ταν ή επί τας», που έλεγαν οι Λάκωνες Σπαρτιάτισσες στους άνδρες όταν έφευγαν αυτοί για τον πόλεμο. Δεν μπορούμε να
φανταστούμε μίαν εκτεταμένη πρόταση στην θέση αυτών των τεσσάρων
λέξεων. Φυσικά.
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Αbstract
The concise form of a poem and certain features of expression can
determine the mood and attitude of the poet to situations of crisis. These
can include critical events during the poet’s lifetime or in history, or in
his personal life. It also may be an expression of a critical view of the
values and meaning of human life in general, under the influence of life’s
complications.
The author of the article discusses various examples of texts provided,
in this respect, by Modern Greek poetry (Engonopoulos, Seferis,
Anagnostakis, Cavafy, Kariotakis, Sahtouris).
The research findings lead to the conclusion that laconic expression to
refer to critical times or processes is ensured by certain linguistic means
such as repetition of certain phrases or lines of the poem, mention of
significant dates or other symbolic lexis in the title of the poem or in the
poem as such. Laconic expression allows the poet to include deep content
in a concise textual format and thus reach a greater degree of colour and
impression than in a voluminous text (which would describe the crisis
mood in detail, but would carry less poetic impact).
Λέξεις-κλειδιά: ποίηση, λακωνική έκφραση, ατμόσφαιρα κρίσεων

ΡΑΤΣΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗ: Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ
ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΟΡΘΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΣΕΞΙΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
Μυρτώ Υφαντή*
1. Εισαγωγή
Η παρούσα εισήγηση επικεντρώνεται στην επίδραση του κινήματος
της πολιτικής ορθότητας στην Ελληνική, υπό το πρίσμα της φεμινιστικής
γλωσσολογίας και με εμβάθυνση στο φαινόμενο του γλωσσικού σεξισμού.
Ο όρος πολιτική ορθότητα, έχοντας περάσει από διάφορες σημασιολογικές εκφάνσεις, αρχίζει να χρησιμοποιείται με τη σημερινή του έννοια από
τη δεκαετία του 1980 κι εξής. Για να δοθεί ένας ορισμός, πολιτική ορθότητα
είναι «η αποφυγή εκφράσεων ή ενεργειών που θεωρείται ότι αποκλείουν,
περιθωριοποιούν ή προσβάλλουν ομάδες ανθρώπων που μειονεκτούν κοινωνικά ή υφίστανται διακρίσεις»1. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τις αρχές
της, οι όροι που χρησιμοποιούνται για να περιγράψουν μειονοτικές ομάδες είναι ιδεολογικά ευαίσθητοι και πρέπει, σε περίπτωση που θεωρούνται
προσβλητικοί, να αλλάζουν (άτομο με ειδικές ανάγκες/ δεξιότητες αντί των
καθυστερημένος ή ανάπηρος, άτομο με νοητική διαταραχή αντί του τρελός)2.
Η πολιτική ορθότητα, λοιπόν, προσπαθεί να επιτύχει την ισάξια αντιπροσώπευση κάθε ομάδας στη γλώσσα, ώστε να σταματήσουν να αναπαράγονται φαινόμενα διακρίσεων και ρατσισμού. Σε σύμπνοια με τη λογική
αυτή, από τη δεκαετία του 1970 κι εξής, κάνει την εμφάνισή του ο κλάδος
της φεμινιστικής γλωσσολογίας, οι αρχές της οποίας μπορεί να μη βρίσκονται σε απόλυτη ταύτιση με τις αρχές της πολιτικής ορθότητας, ωστόσο υπάρχει εμφανής σύνδεση ανάμεσα στις δύο θεωρίες. Η Robin Lakoff
(1975) θίγει για πρώτη φορά το ζήτημα της άνισης γλωσσικής αναπαράστασης των φύλων, δηλαδή του γλωσσικού σεξισμού.
*
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Πιο αναλυτικά, σεξισμός είναι η πρακτική της διάκρισης ενός ατόμου
με γνώμονα το φύλο του. Η διάκριση αυτή, στη σύγχρονη κοινωνία, γίνεται κυρίως εις βάρος των γυναικών, γεγονός που αντικατοπτρίζεται και στη
γλωσσική μας χρήση και συμπεριφορά (Τσοκαλίδου 2001: 1). Πρόκειται
προφανέστατα για μια περίπτωση κοινωνικού ρατσισμού, η ύπαρξη και
έξαρση του οποίου συνιστά αναμφίβολα βαθύτατη κρίση για την κοινωνία.
Μια κρίση της κοινωνίας που, ενώ ίσως πάντοτε υπήρχε, τους τελευταίους
αιώνες νοείται ως τέτοια. Η κρίση, μάλιστα, αυτή αποτυπώνεται και στη
γλώσσα. Μπορεί, λοιπόν, ο ρατσισμός εναντίον των γυναικών να καμφθεί ή- έστω- να «αποφυσικοποιηθεί» ως κατάσταση μέσω της γλώσσας;
Αυτό ισχυρίζονται όσοι και όσες υποστηρίζουν το κίνημα της φεμινιστικής
γλωσσολογίας και της πολιτικής ορθότητας. Στην εισήγηση αυτή, η πολιτική ορθότητα εκλαμβάνεται ως «όρος- ομπρέλα», καθώς θεωρείται ότι η
χρήση μη σεξιστικής γλώσσας είναι πολιτικά ορθή και ότι η φεμινιστική
γλωσσολογία αγωνίζεται συμπορευόμενη με αυτό το πλαίσιο αρχών.
2. Ο γλωσσικός σεξισμός στην Ελληνική
Πριν αναλυθούν οι προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης του φαινομένου, θα αναφερθούν ενδεικτικά ορισμένες περιπτώσεις γλωσσικού σεξισμού στην Ελληνική στα επίπεδα της μορφολογίας, της σημασιολογίας
και της σύνταξης3.
Αρχικά, οι ίδιοι οι όροι σεξισμός και γλωσσικός σεξισμός φανερώνουν
την ύπαρξη σεξισμού, διότι, ενώ- με βάση τον ορισμό που δόθηκε προηγουμένως- βλέπουμε πως σεξισμό (στη γλώσσα και έξω από αυτή) μπορούν να υποστούν τόσο οι άντρες όσο και οι γυναίκες, εμείς έχουμε στο
μυαλό μας πως αυτή η συμπεριφορά έχει ως θύματα μόνο τις γυναίκες, αν
και υπάρχουν, για παράδειγμα, και μελέτες που αναφέρουν περιπτώσεις
γλωσσικού σεξισμού εις βάρος των ανδρών4. Αυτό ίσως συμβαίνει, καθώς
3

4

Η παρουσίαση των περιπτώσεων γλωσσικού σεξισμού εδώ γίνεται με βάση όχι πρωτότυπα παραδείγματα, αλλά με την άντληση ενδεικτικών παραδειγμάτων από Τσοκαλίδου
(1996: 25- 34), Τσοκαλίδου (2001: 1- 3), Αρχάκη- Κονδύλη (2004: 146- 152) και
Περικλή Πολίτη- Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα ΑΠΘ- Γλώσσα και Κοινωνία:
Γλωσσικός σεξισμός και Μέσα. Σκοπός είναι η σύντομη αναδρομή στην προϋπάρχουσα
έρευνα, ώστε αυτή να συνδεθεί ομαλά με όσα έπονται.
Βλ. τις σχετικές αναφορές στον Χαραλαμπάκη (2009: 126, ηδονοβλεψίας, μπανιστιρτζής, ληστής κ.λπ.).
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ο ρόλος των γυναικών ήταν παραδοσιακά συνυφασμένος με θέσεις υποταγής και είχε, έτσι, αρνητικές συνδηλώσεις (Mura & Waggenspack 1983:
251).
2.1. Γλωσσικός σεξισμός στο γραμματικό γένος
Ξεκινώντας από το γραμματικό γένος, στη γραμματική του
Τριανταφυλλίδη (1978) βλέπουμε πως «το αρσενικό γένος είναι γενικά
το δυνατότερο προσωπικό γένος» (Παυλίδου 1985: 216). Ένα σύνολο ανδρών και γυναικών χαρακτηρίζεται με τον αρσενικό τύπο, όπως και ένα
σύνολο αποτελούμενο μόνο από άνδρες. Για παράδειγμα, λέγοντας «όλοι
οι φοιτητές», είναι δυνατόν να εννοούμε τόσο ένα σύνολο απαρτιζόμενο μόνο από άντρες φοιτητές όσο και ένα σύνολο απαρτιζόμενο και από
άντρες και από γυναίκες, κάτι που οδηγεί σε αμφισημία.
2.2. Γλωσσικός σεξισμός στη Μορφολογία
Στο επίπεδο της Μορφολογίας, ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν τα
θηλυκά επαγγελματικά, όπου, σε πολλές περιπτώσεις, παρατηρείται η απουσία θηλυκής κατάληξης, ενώ ο θηλυκός προτεινόμενος τύπος είτε θεωρείται
μη αποδεκτός λόγω «μειωμένου γοήτρου» είτε εκλαμβάνεται ως δήλωση
συζύγου (για παράδειγμα, γιατρίνα= η γυναίκα του γιατρού). Το φαινόμενο
αυτό, όμως, δεν παρατηρείται στον ίδιο βαθμό σε ουσιαστικά που δηλώνουν
επαγγέλματα που δεν είναι καταξιωμένα κοινωνικά. Για παράδειγμα: περιπτεράς/ περιπτερού, μανάβης/ μανάβισσα, καφετζής/ καφετζού.
Αξίζει να αναφερθεί σε αυτό το σημείο ότι το οικογενειακό όνομα για
τις γυναίκες δεν είναι παρά «η γενική κτητική του επιθέτου του πατέρα
τους» (Παυλίδου 1987). Παρατηρούμε, δηλαδή, όχι μόνο εξάρτηση, αλλά
και την εξάρτηση από τον πατέρα. Μετά τον γάμο, η εξάρτηση μεταφερόταν μέχρι προσφάτως σε μεγάλο βαθμό στον σύζυγο και απεικονιζόταν με
την αλλαγή του επιθέτου.
2.3. Γλωσσικός σεξισμός στη Σύνταξη
Στο επίπεδο της Σύνταξης, σύμφωνα με τους κανόνες της γραμματικής
και του συντακτικού, ο αρσενικός τύπος προηγείται του θηλυκού και του
ουδετέρου. Χαρακτηριστικές εκφράσεις όπου ο αρσενικός τύπος προηγείται
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του αντίστοιχου θηλυκού είναι οι ακόλουθες: ο Αδάμ και η Εύα, ο κύριος και
η κυρία Παπαδοπούλου. Είναι χαρακτηριστικό ότι μόνο σε ορισμένες στερεότυπες εκφράσεις τοποθετείται ο θηλυκός τύπος πριν από τον αρσενικό.
Παραδείγματος χάριν, «κυρίες και κύριοι».
2.4. Γλωσσικός σεξισμός στη Σημασιολογία
Περνώντας στο επίπεδο της Σημασιολογίας, από την αναζήτηση της έννοιας των λέξεων γυναίκα και άντρας σε λεξικά, παρατηρείται η ύπαρξη
ενός σημασιολογικού πεδίου πολλές φορές αρνητικού για τον όρο γυναίκα
και θετικού για τον όρο άντρας. Ενδεικτικά αναφέρονται κάποιοι σημασιολογικά συναφείς όροι από το λεξικό της ελληνικής γλώσσας του Εμμανουήλ
Κριαρά (1995) που ακολουθούν τα λήμματα άντρας και γυναίκα (ανδραγάθημα, αντράκι, άντρακλας, αντρειοσύνη, αντρειωμένος, -η, -ο ≠ γυναικάκι,
γυναικούλα, γυναικοδουλειά, γυναικοκαβγάς, γυναικοκουβέντα, γύναιο).
Χαρακτηριστική είναι και η διάκριση των όρων «δεσποινίς»- «κυρία»,
που χρησιμοποιούνταν πολύ ευρέως μέχρι πρότινος. Μια γυναίκα που
δεν ήταν ακόμη παντρεμένη θεωρούνταν «δεσποινίς», ενώ γινόταν «κυρία» μόνο όταν παντρευόταν, τη στιγμή που οι άντρες θεωρούνται πάντα
«κύριοι». Αξίζει εδώ να αναφερθεί η ετυμολογία του ίδιου του ρήματος
«παντρεύομαι», που αποτελείται από τα συνθετικά υπό + άντρας, δηλαδή,
δηλώνει ότι με τον γάμο η γυναίκα ανήκει πια σε κάποιον άντρα.
Είναι, επίσης, αξιοσημείωτο ότι η λέξη άνθρωπος χρησιμοποιείται για
να χαρακτηρίσει τα άτομα αρσενικού γένους. Αυτή η «μονοπώληση του
σημασιολογικού πεδίου» της λέξης άνθρωπος από το αρσενικό γένος γίνεται πιο ξεκάθαρη στο σύνθετο ο παλιάνθρωπος/ η παλιογυναίκα. Εάν το
άνθρωπος ήταν σημασιολογικά ουδέτερο, θα υπήρχε και ο παλιάνδρας.
Η ίδια η Τσοκαλίδου αναφέρει, μάλιστα (1996: 17), ότι στο άκουσμα
του Ο άνθρωπος έφαγε τα μούτρα του στις σκάλες, σπάνια θα σκεφτόμασταν μια γυναίκα να είναι η παθούσα.
Με τον ίδιο τρόπο μονοπωλείται και η λέξη παιδί. Για παράδειγμα,
λέμε παλιόπαιδο/ παλιοκόριτσο και πλουσιόπαιδο/ πλουσιοκόριτσο, χωρίς
να υπάρχουν τα αντίστοιχα παλιάγορο και πλουσιάγορο. Ας μην ξεχνάμε,
άλλωστε, ότι παλαιότερα και, σε κάποια χωριά, μέχρι και σήμερα, παιδιά
χαρακτηρίζονταν μόνο τα αγόρια (Χαραλαμπάκης 2009: 126) κι έτσι, είχαμε δηλώσεις όπως Έχω 2 παιδιά και 1 κορίτσι.
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3. Η επίδραση της χρήσης της γλώσσας στον προσανατολισμό της ερμηνείας
Αν μη τι άλλο, η ελλιπής αντιπροσώπευση του γυναικείου φύλου στη
γλώσσα είναι προφανής και έχουν προταθεί κάποιοι τρόποι αντιμετώπισης
του φαινομένου, όπως θα δούμε παρακάτω. Το ερώτημα είναι πού βασίζονται όσοι και όσες συμμερίζονται ότι είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η
κατάσταση αυτή. Υπάρχει δηλαδή περίπτωση ο τρόπος χρήσης τη γλώσσας να επηρεάσει και τη συμπεριφορά μας, ώστε να είμαστε– εν προκειμένω- λιγότερο ή καθόλου σεξιστές και σεξίστριες;
Η άποψη, λοιπόν, ότι η απόκτηση μη σεξιστικής γλωσσικής συμπεριφοράς μπορεί να είναι το πρώτο βήμα για την επίλυση του κοινωνικού προβλήματος του σεξισμού βασίζεται στην εκδοχή της ασθενούς διεπίδρασης
της υπόθεσης Sapir- Whorf σχετικά με τη συσχέτιση γλώσσας- σκέψης.
Η υπόθεση Sapir- Whorf έχει δύο εκδοχές. Στην πιο ντετερμινιστική
της εκδοχή, επικρατεί η άποψη ότι «η γλώσσα καθορίζει τη σκέψη, περιορίζει δηλαδή τους τρόπους με τους οποίους συμπεριφερόμαστε ως νοήμονα όντα» (Μοσχονάς 2007: 90). Σύμφωνα με την πιο μετριοπαθή εκδοχή,
«κάθε γλώσσα αποτελεί διαφορετικό πρίσμα του κόσμου, εκφράζει μια
διαφορετική κοσμοθεωρία ή αντίληψη» (Μοσχονάς 2007: 90) κι έτσι, οι
άνθρωποι που μιλούν διαφορετικές γλώσσες, αντιλαμβάνονται τον κόσμο
γύρω τους με διαφορετικό τρόπο. Σήμερα, έπειτα και από πειράματα που
έχουν διεξαχθεί στο πεδίο των χρωμάτων και του χώρου, υπάρχει μια γενική σύγκλιση των κοινωνιογλωσσολόγων όχι στην ντετερμινιστική, αλλά
στη μετριοπαθέστερη αυτή εκδοχή της υπόθεσης Sapir- Whorf.
Στο πεδίο του γλωσσικού σεξισμού, βέβαια, δε μας ενδιαφέρει η σύγκριση ανάμεσα σε γλώσσες, αλλά οι συνδέσεις γλώσσας- σκέψης στο πλαίσιο
της ίδιας γλώσσας. Ο Whorf ασχολήθηκε και με αυτό και, συγκεκριμένα, με
την επίδραση που έχει στη συμπεριφορά των ατόμων ο τρόπος με τον οποίο
μεταδίδονται κάποια νοήματα. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμά του με
τους λανθασμένους συνειρμούς για έλλειψη επικινδυνότητας που προκαλεί
η λέξη άδεια στην επιγραφή άδεια βαρέλια βενζίνης (empty gasoline drums)
(Lucy 1992: 49- 50): το ότι τα βαρέλια είναι άδεια δε σημαίνει πως δεν είναι ακόμη εύφλεκτα, ωστόσο πολλοί και πολλές θα άναβαν τσιγάρο δίπλα
τους, κάτι που δε θα συνέβαινε εάν η λέξη άδεια απουσίαζε. Να, λοιπόν,
μια επίδραση της χρήσης της γλώσσας στον προσανατολισμό της ερμηνείας. Επιπλέον, εύκολα μπορούμε να σκεφτούμε περιπτώσεις διαφημίσεων
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ή πολιτικού λόγου όπου λέξεις και τρόποι έκφρασης χρησιμοποιούνται για
συγκεκριμένους σκοπούς.
Έτσι, η κοινωνιογλωσσολογική εκδοχή του διαλόγου, αποδεχόμενη
την μετριοπαθή εκδοχή της υπόθεσης Sapir- Whorf, δε δίνει έμφαση στη
γλωσσική δομή, αλλά στη γλωσσική χρήση στη συζήτηση. Δε δίνει έμφαση στη γραμματική, αλλά στις συστηματικές επιλογές από τη γραμματική
(Stubbs 1998: 250).
Οι φεμινιστικές καμπάνιες κατάφεραν κάποιες φορές να αλλάξουν τον
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται η γλώσσα, κάτι που οδήγησε μάλιστα και σε επιρροή στην επίγνωση του σεξισμού μέσω της ευκολότερης
αναγνώρισης καταστάσεων. Πολύ ενδιαφέρον παράδειγμα αποτελεί η δημιουργία του όρου σεξουαλική παρενόχληση (Stubbs 1997: 254). Ο όρος δε
δημιουργεί τη συμπεριφορά στην οποία αναφέρεται. Αυτή πάντοτε υπήρχε.
Όμως, με το να ονομάσεις κάτι, το φέρνεις στην επιφάνεια, του δίνεις κοινωνική ταυτότητα και διευκολύνεις την αναγνώρισή του. Στο πλαίσιο αυτό,
εφόσον γλώσσα και κοινωνία βρίσκονται σε αλληλεπίδραση, με το να αρχίσουν να διαφαίνονται αλλαγές στη γλώσσα, με το να σταματήσει η άνιση
αντιπροσώπευση του γυναικείου φύλου σε αυτή, κάνουμε ουσιαστικά εμφανές το πρόβλημα του σεξισμού και το «αποφυσικοποιούμε». Και χρησιμοποιείται το ρήμα αυτό διότι, σύμφωνα με την Κριτική Ανάλυση Λόγου,
«η ιδεολογία συσκοτίζει την κοινωνική πραγματικότητα, αφού παρουσιάζει ως αυτονόητα τα κυρίαρχα νοήματα που οικοδομούνται στον λόγο»
(Στάμου 2014: 151). Έτσι, ενώ δε θα έπρεπε, η πολύ μεγαλύτερη αντιπροσώπευση του αρσενικού φύλου στον λόγο παρουσιάζεται ως φυσική.
4. Προτεινόμενοι τρόποι αντιμετώπισης του γλωσσικού σεξισμού
Το 1996 δημοσιεύτηκε ο οδηγός χρήσης μη σεξιστικής γλώσσας για τα
ελληνικά από την Τσοκαλίδου. Εκεί προτείνονται ενδεικτικά τα ακόλουθα
(Τσοκαλίδου 1996: 39- 46).
4.1. Η παράλληλη χρήση θηλυκών και αρσενικών τύπων και η χρήση διπλών
τύπων στις γενικές αναφορές
Η φράση «Οι μαθητές της τρίτης τάξης πήγαν εκδρομή» μπορεί να
αναδιατυπωθεί ως «Οι μαθητές κι οι μαθήτριες της τρίτης τάξης πήγαν
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εκδρομή» ή ως «Η τρίτη τάξη πήγε εκδρομή». Σε περίπτωση κειμένων που
απαιτούν τη χρήση πολλών διπλών τύπων, παραδείγματος χάριν κειμένων
με συνεχείς αναφορές σε μαθητές/ -τριες, προτείνεται η χρήση μόνο θηλυκών τύπων σε ορισμένες από τις γενικές αναφορές. Φυσικά η χρήση αυτής
της μεθόδου αποφυγής του γλωσσικού σεξισμού πρέπει να δηλώνεται από
την αρχή του κειμένου, έτσι ώστε να αποφεύγονται τυχόν παρανοήσεις.
4.2. Η αντικατάσταση σεξιστικών λέξεων/ λεξημάτων με ουδέτερες συνώνυμες
Άλλη σημαντική τακτική για την αποφυγή του γλωσσικού σεξισμού
είναι η αντικατάσταση σεξιστικών λέξεων/ λεξημάτων με ουδέτερες συνώνυμες, ώστε να αποφεύγονται αρνητικά στερεότυπα. Ενδεικτικά: γενναία πράξη αντί για ανδραγάθημα, άγαμη γυναίκα αντί για γεροντοκόρη,
στελεχώνω αντί για επανδρώνω, τεκνοθεσία αντί για υιοθεσία.
4.3. Η αλφαβητική σύνταξη
Ένας ακόμη τρόπος αποφυγής του γλωσσικού σεξισμού είναι η αλφαβητική σύνταξη αντί για τη στερεότυπη, στην οποία ο θηλυκός τύπος
ακολουθεί τον αρσενικό. Για παράδειγμα, ο μαθητής προηγείται της μαθήτριας, ενώ η δασκάλα προηγείται του δασκάλου.
5. Οι αλλαγές των τελευταίων χρόνων
Σε κάθε περίπτωση, βλέπουμε πως έχουν σημειωθεί κάποια βήματα μέχρι σήμερα, με την παράλληλη όμως απόδειξη ότι κάποιες αντιλήψεις είναι
βαθιά ριζωμένες στην ελληνική κοινωνία. Η Μακρή- Τσιλιπάκου (1966:
444) διεξήγαγε μια έρευνα που κατέληγε στο συμπέρασμα ότι, τότε, «ενώ
ένας σκληρός πυρήνας γλωσσικών και κοινωνικών πρακτικών παρέμενε
προκατειλημμένος, εξακολουθώντας να αλληθωρίζει αθεράπευτα προς
το αντρικό φύλο, υπήρχαν ενδείξεις ότι κάποιες αλλαγές είχαν συντελεστεί ή βρίσκονταν σε εξέλιξη». Ενδεικτικά αναφέρονται από τη μελέτη
της τα: ποδοσφαιρίστρια, καλλιτέχνιδα, συνεργάτισσα, ναυαγοσώστρια, που
παρατηρήθηκαν στον δημόσιο λόγο. Επιπρόσθετα, η ίδια η αποτύπωση
των προτάσεων αντιμετώπισης του φαινομένου του γλωσσικού σεξισμού
στον οδηγό της Τσοκαλίδου, που προαναφέρθηκε, ήταν μεγάλη πρόοδος.
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Η Γενική Γραμματεία Ισότητας των φύλων έχει προβεί, επίσης, σε ενέργειες. Το πιο πρόσφατο δείγμα είναι η συγγραφή του Οδηγού Χρήσης
Μη Σεξιστικής Γλώσσας στα διοικητικά έγγραφα το 2014. Πρόκειται για
πολύ χρήσιμο εργαλείο, καθώς, όπως και οι συγγραφείς του αναφέρουν,
«η Διοίκηση είναι ένα πεδίο που συντελεί στη διαμόρφωση συλλογικής
κοινωνικής συνείδησης». Ενδεικτικά αναφέρονται εδώ δύο παραδείγματα σεξιστικής χρήσης της γλώσσας που αναφέρει ο οδηγός, όπου, ενώ η
απεύθυνση του λόγου γίνεται αποκλειστικά σε γυναίκες, η γλώσσα χρησιμοποιείται με σεξιστικό τρόπο και παρατηρείται, έτσι, υπερδιόρθωση.
Συγκεκριμένα, η Γενική Γραμματέας Ισότητας των Φύλων, στο μήνυμά
της για τον εορτασμό της Διεθνούς Ημέρας Αγρότισσας το 2013, απευθύνεται στις… «μικροκαλλιεργητές»5, ενώ στον οδηγό για την αποφυγή
και την αντιμετώπιση φαινομένων άσκησης βίας στις γυναίκες στον χώρο
εργασίας, υπάρχει παρότρυνση στις γυναίκες να είναι… «σοβαροί» και
«άμεσοι»6.
6. Συμπεράσματα
Συμπερασματικά, φαίνεται πως υπάρχουν κάποιες αξιοσημείωτες αλλαγές στη γλώσσα τα τελευταία χρόνια. Η χρήση μη σεξιστικής γλώσσας στον δημόσιο λόγο κάνει κάποιες φορές αισθητή την παρουσία της.
Βέβαια, μέχρι να καθιερωθούν αυτές οι αλλαγές, πρέπει να διανυθεί πολύς
δρόμος, όμως, όπως απέδειξαν και οι έρευνες του Labov, η γλωσσική ποικιλία μπορεί να οδηγήσει σε γλωσσική αλλαγή. Κάτι τέτοιο δε θα σημάνει
φυσικά αυτόματα την εξάλειψη του σεξισμού. Υπάρχουν, άλλωστε, άτομα
που δεν ενστερνίζονται τη λογική της αναγκαιότητας των γλωσσικών αλλαγών, υπάρχει κόσμος που δεν είναι καν υποψιασμένος για το ζήτημα,
άτομα που μπορεί να κάνουν χρήση μη σεξιστικής γλώσσας ενώ η συμπεριφορά τους είναι βαθιά σεξιστική. Το φαινόμενο του σεξισμού είναι
ακόμα έκδηλο.
Ίσως, εάν δεν υπάρξει βαθιά και ουσιαστική αλλαγή στην κοινωνία, εάν
δε σταματήσει να υφίσταται ανισότητα ανάμεσα στα δύο φύλα, οι γλωσσικές αλλαγές να μην έχουν πολύ μεγάλα αποτελέσματα. Ίσως «οι δημοκρατικές αλλαγές στην κοινωνία και η πραγματική ισότητα να είναι αυτό που
5
6

Βλ. σελίδα 25 του Οδηγού.
Βλ. σελίδα 39 του Οδηγού.
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θα οδηγήσει και τη γλώσσα σε ανάλογες προσαρμογές» (Χαραλαμπάκης
2009: 140). Αυτό, όμως, δε σημαίνει ότι θα πρέπει να διαιωνίζονται υπάρχοντα στερεότυπα μέσω του λόγου. Η επίδραση των προτεινόμενων γλωσσικών αλλαγών στην αντίληψη της πραγματικότητας υπάρχει και έγκειται
στο ότι οι αλλαγές αυτές «αποφυσικοποιούν» μια αδίκως διαιωνιζόμενη
κατάσταση, αφυπνίζουν για το πρόβλημα του γλωσσικού σεξισμού και του
σεξισμού γενικότερα, το φέρνουν στην επιφάνεια και ορθώνουν το ανάστημα της αντίστασης σε αυτό.
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Abstract
This study investigates the way in which the political correctness movement has affected the Greek language, in terms of linguistic feminism,
focusing on the phenomenon of linguistic sexism. Since the 1970s the field
of linguistic feminism has expanded and since 1980, the term “political
correctness” has begun to be widely used. These linguistic developments
are the result of social phenomena and, in this case, racism. The existence
and rise of racism constitute undoubtedly a deep social crisis. Moreover,
language reflects social reality. Therefore, the fact that its prevalent gender
is male (in this study there are examples of the levels of grammar, syntax and semantics in Greek) reveals the existence of gender inequalities
and discriminations. The view that non-sexist linguistic behavior may be
the first step towards solving the social problem of sexism is based on
the Sapir-Whorf Hypothesis about the association between language and
thought. In Greek, there have been some attempts in this direction, which
are analyzed on the basis of some examples of language use and references
to guidelines that have to do with the avoidance of sexist language in public speech and administrative documents.
Λέξεις κλειδιά: γλωσσικός σεξισμός, πολιτική ορθότητα, φεμινιστική
γλωσσολογία.

2.3. Γλωσσικά ζητήματα
και φαινόμενα

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ.
ΚΡΊΣΗ Ή ΦΥΣΙΚΉ ΕΞΈΛΙΞΗ;
Η ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΉ ΚΑΙ ΤΟ ΑΠΑΡΈΜΦΑΤΟ
ΣΤΙΣ ΜΕΤΑΦΡΆΣΕΙΣ ΑΠΌ ΤΗΝ ΡΩΣΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ
Alena Soloveva*
Εισαγωγή
Η έννοια «γλωσσική κρίση» χρησιμοποιείται συχνά στα ΜΜΕ ως δείκτης της «πνευματικής παρακμής της κοινωνίας». Οποιεσδήποτε αλλαγές
στη γλώσσα γίνονται αντιληπτές ως εχθρικές, θεωρούνται «απόκλιση από
την κληρονομιά των αρχαίων ημών προγόνων».
Για να διαπιστώσουμε αν οι αλλαγές πράγματι οδηγούν σε κρίση, προτείνω πρώτα απ’ όλα να προσδιορίσουμε στη προκειμένη περίπτωση τη
σημασία της λέξης «κρίση».
Ως κύριο κριτήριο της κρίσης στη γλώσσα αντιλαμβανόμαστε την απώλεια εννοιών, εκφραστικότητας και ικανότητας μιας γλώσσας να αντικατοπτρίζει το πλήρες φάσμα αναγκαίων σημασιών. Στην παρουσίασή μου
δεν θα ασχοληθώ με τις υποκειμενικές ικανότητες των φυσικών ομιλητών
να κατακτήσουν την πληρότητα και τον πλούτο της μητρικής τους γλώσσας, αλλά θα εξετάσω τι συμβαίνει με τη γλώσσα κατά την ανάπτυξή της
και πόσο επηρεάζει αυτή η ανάπτυξη τις αντικειμενικές της δυνατότητες
που της επιτρέπουν να εκφράσει όλη την ποικιλία των εννοιών που απαιτούνται για την πλήρη επικοινωνία.
Η Νέα Ελληνική γλώσσα ως αναλυτική
Από την πρώτη ματιά μπορεί να φανεί ότι η απώλεια μορφολογικών
δομών και συντακτικών δεσμών στη γλώσσα οδηγεί σε κρίση. Το φαινόμενο
της απλοποίησης των μορφολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων, η
αποδυνάμωση των συντακτικών δεσμών, η απομόνωση των συγκεκριμένων
στοιχείων της φράσης, ο διαμελισμός και ο κατακερματισμός αποτελούν
γνωρίσματα της τάσης προς τον αναλυτισμό. Σ’αυτές τις γλώσσες, ο ρόλος
των βοηθητικών λέξεων, όπως προθέσεις, μόρια και βοηθητικά ρήματα
*
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και η σημασία των συμφραζομένων και της σειράς των λέξεων αυξάνονται
στον σημασιολογικό τομέα. Στη διαδικασία ανάπτυξης, η γλώσσα μπορεί
να χάσει τέτοιες κατηγορίες, όπως οι πτώσεις και εγκλίσεις, ενώ οι
συνθετικές μορφές λέξεων μπορούν να αλλάξουν σε αναλυτικές.
Οι λέξεις «απλοποίηση», «αποδυνάμωση» και «απώλεια» μπορούν να
μας οδηγήσουν στην ιδέα ότι μια γλώσσα που έχει τάση προς την αναλυτικότητα περνάει από μια κρίση. Ας προσπαθήσουμε να εξηγήσουμε, αν
είναι η κρίση και τι σημαίνει η αναλυτικότητα για τη σύγχρονη γλώσσα,
χρησιμοποιώντας το παράδειγμα της νέας ελληνικής.
Όπως γράφει ο Μ. Σετάτος, «είναι γνωστός ο χαρακτηρισμός της νέας
ελληνικής, σε σύγκριση με την αρχαία ελληνική, ως αναλυτικής, ή σωστότερα αναλυτικότερης γλωσσικής μορφής από τη συνθετικότερη» (Σετάτος
1993: 245). Παρακάτω διακρίνει επίσης τα βασικά χαρακτηριστικά της
αναλυτικότητας αυτής: «η εξέλιξη της ελληνικής οδήγησε προς απλούστερες γραμματικές και συντακτικές μορφές» (Σετάτος 1993: 245).
Αναμφίβολα, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά φαινόμενα που δείχνουν
την τάση της νεοελληνικής γλώσσας προς τον αναλυτισμό, είναι η αντικατάσταση του αρχαιοελληνικού απαρεμφάτου, το οποίο για τον σκοπό της
εργασίας αυτής θα σημειωθεί ως [Inf], με την κλιτή μορφή της υποτακτικής που εισάγεται με το μόριο «να», το οποίο θα σημειωθεί ως [Na]. Μια
επιφανειακή ανάλυση των σωμάτων κειμένων της νεοελληνικής γλώσσας
και διαφόρων γραμματικών μας επιτρέπει να διακρίνουμε 16 σημασιολογικές λειτουργίες, τις οποίες έχει η συντακτική δομή με το μόριο αυτό
(Τζάρτζανος 2002: 181—195). Το ζήτημα είναι: αντιστοιχούν άραγε οι
σημασίες αυτές με εκείνες που κατέχει το απαρέμφατο σε άλλες γλώσσες;
Η υποτακτική και το απαρέμφατο: συγκριτική ανάλυση
Εν προκειμένω, παρουσιάζει ενδιαφέρον να κάνουμε μια συγκριτική
ανάλυση της ελληνικής υποτακτικής και της συνθετικής μορφής του απαρεμφάτου που υπάρχει στη ρωσική γλώσσα, χρησιμοποιώντας ως υλικό
διάφορες μεταφράσεις των κειμένων της κλασικής ρωσικής λογοτεχνίας
στη Νέα Ελληνική γλώσσα, που έγιναν στα τέλη του 20ού αιώνα. Μια σύγχρονη συνθετική γλώσσα, όπως η ρωσική, μπορεί να βοηθήσει στην αποσαφήνιση της σημασίας της ελληνικής υποτακτικής και να απαντήσει σε
μια σειρά ερωτήσεων.
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Κατά τη διάρκεια της μελέτης των επικοινωνιακών συντακτικών δομών
των δύο γλωσσών έχουμε εντοπίσει τις σημασιολογικές αντιστοιχίες των
ρωσικών προτάσεων με απαρέμφατο στην ελληνική γλώσσα. Ταυτόχρονα τα αποτελέσματα της ανάλυσης των σωμάτων κειμένων συμπίπτουν
με εκείνα της σύγκρισης των κειμένων της ρωσικής λογοτεχνίας και των
μεταφράσεών τους. Έχουμε διαπιστώσει ότι αν και η υποτακτική είναι η
πιθανότατη αντιστοιχία αυτών των δομών στην ελληνική γλώσσα, οι μεταφραστές πολύ συχνά χρησιμοποιούν επίσης για απόδοση του ρωσικού
απαρεμφάτου και άλλες δομές, π.χ., χρησιμοποιούν κύριες ή δευτερεύουσες προτάσεις, εγκλίσεις (οριστική, υποτακτική ή προστακτική), τροπικά ρήματα και διάφορα λεκτικά μέσα, όπως για παράδειγμα το επίρρημα
«ξαφνικά».
Η υποτακτική με το μόριο «να» χρησιμοποιείται, όταν στο πρωτότυπο το απαρέμφατο αποτελεί μέρος του κατηγορουμένου με τροπικό
ρήμα, όπως «μπορώ», «θέλω», «αρχίζω», το οποίο θα σημειωθεί ως [Vf/
]: Я начал кашлять и постукивать [Vf/modInf] каблуками о порог...
mod
(Lermontov 2005: 22) — Αρχίζω να βήχω, να χτυπώ [Vf/modNa] τα τακούνια στο κατώφλι… (Λέρμοντοφ 2000: 30), Перестаньте волноваться
[Vf/modInf]! (Bulgakov 2011: 161) — Σταματήστε να αγωνιάτε [Vf/mod
Na]! (Μπουλγκάκωφ 2015: 217), Когда Верочке было двенадцать лет,
она стала ходить [Vf/modInf] в пансион (Chernyshevsky 1976: 34) —
Όταν η Βέροτσκα ήταν δώδεκα χρονών άρχισε να πηγαίνει [Vf/modNa]
στο παρθεναγωγείο (Τσερνισέφσκι 2013: 26), но я не могу отвечать [Vf/
Inf] взаимностью (Chekhov 1971: 381) — αλλά δεν μπορώ ν’ανταmod
ποκριθώ [Vf/modNa] (Τσέχωφ 2003: 10), ей хочется говорить [Vf/modInf]
со мной, ей мешают, — ей захочется вдвое более (Lermontov 2005:
121) — αυτή θέλει να μιλήσει [Vf/modNa] μαζί μου, την εμποδίζουν — θα
το θελήσει δυο φορές περισσότερο (Λέρμοντοφ 2000: 156), Я должен
ехать [Vf/modInf], я не могу не ехать [Vf/modInf] (Pushkin 1959—1962
(3): 366) — Πρέπει να πάω [Vf/modNa], δε μπορώ να μην πάω [Vf/modNa]
(Πούσκιν 1990: 114).
Η πιο ενδιαφέρουσα είναι η εξέταση της ανεξάρτητης χρήσης του
απαρεμφάτου, αφού εδώ οι αντίστοιχες ελληνικές συντακτικές δομές δεν
περιορίζονται στην υποτακτική με το μόριο «να». Οι μεταφραστές στις
περιπτώσεις αυτές χρησιμοποιούν:
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- κύριες αποφαντικές προτάσεις με διαφορετικά ρήματα ([Vf]):
«Сердце имеет; фантаст. Он и петь [Inf], он и плясать [Inf]…»
(Dostoyevsky 1989: 429) — «Έχει μεγάλη καρδιά: φαντασιοκόπος. Τραγουδάει [Vf], χορεύει [Vf]…» (Ντοστογιέβσκη 2014: 537),
Художник сказал об этом своему приятелю, а приятель давай
смеяться [Inf] (Harms 2009: 122) — Ο ζωγράφος το είπε σ’ένα φίλο
του κι ο φίλος του πάτησε τα γέλια [Vf] (Χαρμς 2017: 64),
- προστακτικές προτάσεις ([Vimperat.]): «Ждать [Inf] царева
возвращенья // Для законного решенья» (Pushkin 1959—1962 (1):
314) — «Καρτεράτε [Vimperat.] να γυρίσω, με το νόμο να τα ορίσω»
(Πούσκιν 1995: 25),

- καθώς και υποτακτικές προτάσεις με μόριο «να»: «Не поехать
[Inf] ли нам куда-нибудь?» (Chekhov 1979: 587) — «Μήπως θα θέλατε να πάμε [Vf/conjNa] κάπου έξω από την πόλη;» (Τσέχωφ 2013:
30) και προτάσεις επιθυμίας: «Лишь бы опять не сбиться [Inf]...»
(Bulgakov 2011: 56) — «Μόνο να μην χαθούμε [Na] πάλι…» (Μπουλγκάκωφ 2015: 63), И к какой мне стати просить [Inf] благословения
у мужика? (Pushkin 1959—1962 (3): 298) — Και για ποιο λόγο να ζητήσω [Na] την ευχή ενός μουζίκου; (Πούσκιν 1990: 22).
Όσον αφορά την υποτακτική με το μόριο «να», μπορεί να είναι τόσο
η δευτερεύουσα πρόταση: «И понимать [Inf] нечего» (Chekhov 1971:
397) — «Δεν χρειάζεται να καταλάβει [Na] κανείς τίποτα.» (Τσέχωφ
2003: 34), ...вам не победить [Inf] окружающей вас темной массы…
(Chekhov 1971: 487) — ...εσείς, µόνοι σας, δε θα µπορέσετε να κατακτήσετε [Na] την αμόρφωτη µάζα που σας περιστοιχίζει (Τσέχωφ 2004:
24), όσο και η κύρια: «Сейчас же подать [Inf] сюда всех лошадей!»
(Chekhov 1971: 399) — «Να μου φέρουν [Na] αμέσως εδώ όλα τ’ άλογα!» (Τσέχωφ 2003: 37), Впрочем, вам не понять [Inf] этого... (Chekhov
1971: 381) — Βέβαια, πού να καταλάβετε [Na] εσείς... (Τσέχωφ 2003:
10). Εδώ αναφέρεται μία επιπλέον δομή, την οποία χρησιμοποιούν οι μεταφραστές για να αντιστοιχήσουν τη ρωσική αντιδραστική-αξιολογική
(Zolotova 2004: 147) χρήση του ανεξάρτητου απαρεμφάτου: «Отказать
[Inf] Ирине Николаевне, знаменитой артистке!» (Chekhov 1971: 399)
— «Να αρνηθεί [Na] στην Ιρίνα Νικολάγιεβνα, τη διάσημη πρωταγωνί-
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στρια!» (Τσέχωφ 2003: 56). Βεβαίως, η δομή αυτή μπορεί να μεταφραστεί
και με άλλους τρόπους, βασικά με ανεξάρτητα ρήματα: Уходить [Inf] с
именин! (Chekhov 1971: 481) — Έχετε γιoρτή στο σπίτι κι εσείς φεύγετε
[Vf]; (Τσέχωφ 2004: 12), Так ты кусаться [Inf], окаянная? — слышит
вдруг Очумелов (Chekhov 1979: 33) — Ώστε δαγκώνεις [Vf], καταραμένο, ε; ακούει ξαφνικά ο Οτσιουμέλοφ (Τσέχωφ 2004: 77).
Κατά την ανάλυση του υλικού διαπιστώσαμε ότι οι ρωσικές δομές με
απαρέμφατο στη νέα ελληνική απόδοση δεν αντιστοιχούν πάντα σε ρήματα. Μερικές φορές σε τέτοιες περιπτώσεις οι μεταφραστές χρησιμοποιούν
και ουσιαστικά, τα οποία σημειώνουμε ως [N1]: «Завтра и послезавтра
целый день отдыхать [Inf]» (Chekhov 1971: 509) — «Aύριο όλη µέρα
και µεθαύριο ανάπαυση [N1]!» (Τσέχωφ 2004: 60), Потому разойтись
[Inf] значило для меня стать [Inf] свободным (Chernyshevsky 1976:
309) — Γι’αυτό ο χωρισμός [N1] σήμαινε για μένα ελευθερία [N1] (Τσερνισέφσκι 2013: 326). Лечиться [Inf] в шестьдесят лет! (Chekhov 1971:
397) — Τώρα πια! Θεραπεία! [N1] Εξήντα χρόνων άνθρωπος! (Τσέχωφ 2003: 34), Мне быть [Inf] членом здешней земской управы...!
(Chekhov 1971: 495) — Εγώ, µέλος [N1] του Επαρχιακού µας Συμβουλίου!
(Τσέχωφ 2004: 36), в нашей крепости заводить [Inf] смертоубийство!
(Pushkin 1959—1962 (3): 306) — αλληλοφάγωμα [N1] μέσα στο κάστρο
μας! (Πούσκιν 1990: 46).
Επιπλέον, εκτός από τις ήδη γνωστές λειτουργίες της υποτακτικής που
διακρίνει ο Τζάρτζανος, ανακαλύψαμε άλλες δύο δομές, τις οποίες έχουμε
προσθέσει στην ταξινόμηση.
Πρώτον, είναι η υποτακτική με το μόριο «να», που χρησιμοποιείται για
την απόδοση του απαρεμφάτου ως υποκειμένου. Συνήθως τέτοιου είδους
προτάσεις δηλώνουν την αξιολόγηση της ενέργειας και το επίρρημα με
το συνδετικό ρήμα, που έχει σημείο [CopfAdv] σε αγκύλες, ή και άλλο
ένα απαρέμφατο που αντικαθίσταται στην υποτακτική με το μόριο «να»,
παίζουν ρόλο του κατηγορήματος. Π.χ. «…в тысячу раз легче ходить
в лохмотьях и побираться [InfCopfAdv]…» (Chekhov 1971: 381) —
«…χίλιες φορές καλύτερα να γυρνάς με κουρέλια και να ζητιανεύεις
[NaCopfAdv]…» (Τσέχωφ 2003: 10), Трудно сказать [CopfAdvInf]
что-нибудь о Пушкине тому, кто ничего о нем не знает (Harms 2009:
159) — Είναι δύσκολο να μιλήσεις [CopfAdvNa] για τον Πούσκιν σε
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κάποιον που δεν ξέρει τίποτα γι’αυτόν (Χαρμς 2017: 125); Соврать посвоему — ведь это почти лучше [InfCopfAdv], чем правда по одному
по-чужому (Dostoyevsky 1989: 190) — Το να πεις ένα ψέμα δικό σου είναι προτιμότερο [NaCopfAdv] απ’το να πεις μια κλεμμένη αλήθεια (Ντοστογιέβσκη 2014: 238); ή «Прийти ко мне — для вас значит потерять
репутацию [InfCopfInf]» (Chernyshevsky 1976: 52) — «Το να έρθετε
σε μένα σημαίνει να χάσετε την αξιοπρέπειά σας [NaCopfNa]» (Τσερνισέφσκι 2013: 45), Жалеть — значит быть [InfCopfInf] в дурном
расположении духа (Chernyshevsky 1976: 82) — Να λυπάσαι, σημαίνει
να έχεις [NaCopfNa] κακή διάθεση (Τσερνισέφσκι 2013: 79).
Δεύτερον, είναι η υποτακτική με το μόριο «να» που παίζει ρόλο
του προσδιορισμού του ονόματος. Π.χ. Желание [N1] наказать [Inf]
дерзкого злоязычника сделалось во мне еще сильнее (Pushkin 1959—
1962 (3): 318) — Η επιθυμία [N1] (ποια;) να τιμωρήσω [Na] τον ελεεινό συκοφάντη γινόταν μέσα μου ολοένα (Πούσκιν 1990: 49), Мысль
[N1] не застать [Inf] уже ее в Пятигорске молотком ударяла мне в
сердце! (Lermontov 2005: 157) — Η σκέψη [N1] (ποια;) να μην τη βρω
[Na] πια στο Πιατιγκόρσκ με χτύπαγε σα με σφυράκι στην καρδιά (Λέρμοντοφ 2000: 199), И что за охота [N1] благодетельствовать [Inf] тем,
которые... плюют на это? (Dostoyevsky 1989: 159) — Και τι όρεξη [N1]
(ποια;) έχεις να ευεργετείς [Na] ανθρώπους που… γράφουν τις φροντίδες
σου στα παλιά τους παπούτσια; (Ντοστογιέβσκη 2014: 198).
Συμπεράσματα
Συνεπώς η απάντηση στο κύριο ερώτημα της μελέτης μας είναι ότι οι
αλλαγές που υπέστη το ρηματικό σύστημα της ελληνικής γλώσσας, δηλαδή, η τάση προς τον αναλυτισμό, και, ιδιαίτερα, η απώλεια του απαρεμφάτου ως ενεργού στοιχείου του συστήματος δεν αποτελεί έκφανση της κρίσης, επειδή το φαινόμενο αυτό δεν οδηγεί στην απώλεια του γλωσσικού
πλούτου και της εκφραστικότητας. Η μεταγλωσσική τυπολογική ανάλυση
επιβεβαιώνει ότι στην Νέα Ελληνική διατηρούνται όλες οι σημασίες που
σε άλλες γλώσσες ανήκουν στο απαρέμφατο. Εξάλλου, η υποτακτική με
το μόριο «να» έχει εξελιχθεί σε μια ανεξάρτητη πολυσήμαντη δομή και
παίζει σημαντικό ρόλο στη νεοελληνική σύνταξη.

Η ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΉ ΩΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΉ ΓΛΏΣΣΑ. ΚΡΊΣΗ Ή ΦΥΣΙΚΉ...
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Abstract
This paper examines whether the change in the verbal system of the
Modern Greek language, and in particular, the loss of the infinitive as an
active syntactic unit, is a sign of a crisis. At the same time, we find out
whether the Modern Greek language loses its ability to express different
meanings, passing from a synthetic form to an analytic one, whether all
the meanings belonging to the infinitive in other languages are retained in
Greek.
Λέξεις κλειδιά: τυπολογία, επικοινωνιακή σύνταξη, αναλυτική γλώσσα, απαρέμφατο, μόριο «να»

THE LANGUAGE QUESTION IN THE IONIAN STATE
AND THE NEWSPAPER ‘ΠΑΤΡΙΣ’
(1849-1851)
Anastasios Mikalef
Αλλά γνωρίζοντες εκ πείρας τα φρονήματα των συμπολιτών μας, δυνάμεθα
να βεβαιώσωμεν ότι δεν υπάρχει γνήσιος Ιόνιος, όστις να μην εύχεται εκ καρδίας
υπέρ της προόδου και της τελείας αποκαταστάσεως της εθνικής γλώσσης όστις να
μη αποδοκιμάζη την κακόζηλον χρήσιν της έτι σοζώμενης ξενοφωνίας (…)
(Πατρίς, φύλλον 1, Κέρκυρα, 15 Ιανουαρίου, 1849)

This paper aims to examine the language question in the Ionian State,
making particular reference to the prestigious newspaper Πατρίς (18491851).1 Through the review of the Corfiot newspaper, this paper aspires to
demonstrate the attitudes of the Heptanesian scholars regarding the adoption of Modern Greek as the official language of the Ionian State, since for
almost half a millennium (1386-1852) the official language in the Ionian
State was Italian.2 Studying the essays published in the newspaper by the
philosopher P. Vrailas-Armenis, the poet and Professor of the Ionian Academy Andreas Kalvos, the famous Greek scholar A. Koraes, the members of
both the Corfu Reading Society, and the Corfu Bar Αssociation, this paper
1

2

Konomos was the first to explore the content of the newspaper. See indicatively:
Nt. Konomos, ‘Επτανησιακός Τύπος 1798-1864’ [Heptanisian Press 1798-1864],
Επτανησιακά Φύλλα [Heptanesian sheets], Athens, 1964, pp. 108-109. Nikokavoura also
examined the Πατρίς newspaper as a whole, three decades later. See: A. Nikokavoura, ‘Η
εφημερίδα Πατρίς στην Κέρκυρα’ [The Corfiot newspaper Πατρίς], Κερκυραϊκά Χρονικά
[Corfu Chronicles], vol. 16, 1982, pp. 57-78. Pylarinos, in addition, recently examined
the language question in depth, presenting the noble fights of the Heptanisians for
establishing Modern Greek. See indicatively: Th. Pylarinos, Γλωσσικός Πατριωτισμός.
Οι αγώνες για την καθιέρωση της γλώσσας του Ελληνικού λαού. Από τον Βράïλα Αρμένη
στην Κερκυραϊκή Εφημερίδα ‘Πατρίς’ έως τον Λορέντσο Μαβίλη στη βουλή των Ελλήνων
[Linguistic Patriotism. The fights towards the establishment of the Greek language. From
Vrailas-Armenis and the Πατρίς newspaper to Lorentzo Mavili in the Greek Parliament],
Corfu Reading Society, Corfu 2013, p. 37-51, 54-101.
The columnist refers to the date of the Greek language recall, specifically stating:
‘Εισάγεται αμέσως εις τα παιδευτικά καταστήματα, και υποχρεωτικώς εις όλα τα
δικαστικά και διοικητικά γραφεία μόνον τω 1852. (Anonymous), ‘Ποικίλα’ [Various
Articles], Πατρίς [Homeland], 21 May 1849.
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argues the importance of using Modern Greek in daily life and public discourse. Moreover, it identifies the additional role of the local Heptanesian
newspapers in the promotion of the Greek language, in an effort to terminate the use of the Heptanesian dialect3 –a mixture of Greek and Italian
words and phrases– in daily life discourse.
It is an unquestionable fact that the freedom of the press in the Ionian
State was a true bliss for the Heptanisians; the newspaper’ articles certainly
enlightened the population, even the lower social classes, however, more
significantly, they rapidly exposed one of the top weaknesses in the Islands
at the period: the language. In reviewing the newspaper’s content thus, the
language question emerges from a very early stage, bringing the diglossic issue into focus. It was a question of utmost importance, according to
the journalist who stated the following in his article: Εάν των πολλών και
ποικίλων συμφερόντων παντός λαού μέγιστα και κυριώτατα πρέπει πάντοτε
να λογίζωνται όσα με τον εθνισμόν αυτού είναι στενώτατα συνδεδεμένα,
νομίζομεν ότι δεν υπάρχει αντικείμενον σπουδαιότερον της εθνικής γλώσσης.4
According to the appendix of the newspaper’s first issue, the journalist’s aim was to educate the Ionian people and promote the Modern
Greek language in daily life and public discourse.5 A few lines below, he
3 .According to Triantafyllides, the Heptanesian idiom has not been sufficiently examined,
due to the fact that, along with the Peloponnesian idiom, it constituted the base of the
Neohellenic language. Defining the Heptanesian dialect as a Western idiom, Triantafyllides
gives the title ‘εφτανησιώτικα’ stating that all Greek linguistic dialects had taken their final
form in the early 19th century. However, the Heptanesian dialect was not influenced only
by Italian/Venetian, but also by the refugees from Crete and Cyprus who had preserved
many linguistic elements from the Ancient Greek language. See indicatively: Manolis
Triantafyllides, Άπαντα-Νεοελληνική γραμματική, Ιστορική Εισαγωγή [Collected
Writings-Modern Greek grammar, A historical introduction], Vol 3, Athens, 1938, pp.
64-74. For the specificity of the Heptanesian dialect, see also: N. G. Kontosopoulos,
Διάλεκτοι και ιδιώματα της Νέας Ελληνικής [Dialects and Idioms of the Modern Greek
language], Athens, 2000, and M. Cortelazzo, ‘Vicende istoriche della lingua italiana a
Corfu’, Lingua Nostra, Vol 8, 1947, pp. 44-50. See also: Aggeliki Rari-Vasiliki Makri,
‘Η προσαρμογή Ιταλικών και Ενετικών δανείων στην Επτανησιακή διάλεκτο’ [The
adjustment of Italian-Venetian words in the Heptanesian Idiom], Κερκυραϊκά Χρονικά,
[Corfu Chronicles], 10th International Panionian Conference, 2018.
4 (Anonymous), ‘Η Εθνική Γλώσσα’ [The National Language], Πατρίς, (Appendix), 15
January 1849.
5 According to Pylarinos, this article is possibly writings of Vrailas-Armenis, editor of the
Πατρίς newspaper. Th. Pylarinos, Γλωσσικός Πατριωτισμός. Οι αγώνες για την καθιέρωση
της γλώσσας του Ελληνικού λαού. Από τον Βράïλα Αρμένη στην Κερκυραϊκή Εφημερίδα
‘Πατρίς’ έως τον Λορέντσο Μαβίλη στη βουλή των Ελλήνων, Ibid, p. 37.
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specifically writes: Επειδή λοιπόν η εθνική γλώσσα και καθ’εαυτήν είναι
σπουδαιότατον θέμα και συγχρόνως το μόνον όργανον, δια του οποίου η
δημοσιογραφία δύναται να επενεργήση εις την εκπαίδευσιν και την ηθικήν
μόρφωσιν του λαού, δεν εκρίναμεν άξιον να δημοσιεύσωμεν το πρώτον
της εφημερίδας μας φύλλον, χωρίς ν’ αφιερώσωμεν εις αυτήν ιδιαίτερον
άρθρον. Indeed, a large part of the population was bilingual, adopting a
mixture of Greek and Venetian words, obviously an influence of the colonization.6 The local population mingled with the rulers and numerous
Greek words disappeared from the Ionian daily life, as they were replaced
by the equivalent words in Italian, causing a temporary, yet significant,
loss of the linguistic identity of the Ionian Islands. The journalist mentions
particularly: Αλλ’ εάν ταύτα ήναι φανερά εις όλους, δεν είναι άρα γε επίσης
φανερόν ότι ούτε η Ελληνική γλώσσα είναι δια τον Ιταλικόν νουν, ούτε η
Ιταλική δια τον Ελληνικόν εν γένει: ξένη γλώσσα και ξένη φωνή ομοιάζει με
φυτόν ξένον εις αλλότριαν γην μεταφυτευμένον καὶ πολεμούμενον από τας
ανικήτους δυνάμεις της φύσεως.7
Indicative of the significance of the language question in the Ionian
State, is another article published four months later on, having the same
title with the above. Again, Pylarinos indicates that the writings of the
aforementioned newspaper’ articles resemble; hence Vrailas-Armenis
could be easily the author.8 Yet, this article appears to have a more personal
spectrum, aspiring to express the ideologies of the author in a more comprehensive description, analyzing in depth the concerns of the Heptanesian
middle class regarding the necessity of using Modern Greek. In brief, he
6

7
8

According to Mackridge, during the British rule, there were three official languages
in the Ionian Islands: Italian/Venetian, Modern Greek, and English. Thus, the matter
of bilingualism transformed into a trilingualism question. See respectively: Peter
Mackridge, ‘Venise après Venise: official languages in the Ionian Islands, 1797-1864’,
Byzantine and Modern Greek Studies, Vol 38, No.1, 2014, pp. 68-90. See also: Peter
Mackridge, Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Oxford University
Press, Oxford and New York, 2009, pp. 39-40, 168-73. For the language and national
identity in the Ionian Islands see also: Dimitris Arvanitakis, ‘Γλώσσα και εθνική
ταυτότητα στο Ιόνιο κατά τον δέκατο ένατο αιώνα’ [Language and National Identity in
the Ionian Islands during the 19th century], Τα Ιστορικά, Vol. 46, 2007, pp. 15-24.
(Anonymous), ‘Η εθνική γλώσσα’, Ibid.
Th. Pylarinos, Γλωσσικός Πατριωτισμός. Οι αγώνες για την καθιέρωση της γλώσσας του
Ελληνικού λαού. Από τον Βράïλα Αρμένη στην Κερκυραϊκή Εφημερίδα ‘Πατρίς’ έως τον
Λορέντσο Μαβίλη στη βουλή των Ελλήνων, op. cit., p. 55.
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repeats the same ideas as in his first article, at the same time commenting
on the need of using Greek in certain sectors, such as the courts, the Ionian
Parliament, the Heptanesian daily life and, most importantly, in the Ionian
education. He specifically states: Βλέπουσιν οι βουλευταί μας πόσον πάσα
ημέρα στενόνει τον κύκλον του Ιταλισμού και εντός αυτού του περιβόλου
των διασκέψεών των. (…) Εκτός δε της βουλής, όσους δεν πείθει ο λόγος,
δεν κινεί ο πατριωτισμός και δεν προτρέπει το παράδειγμα, πρέπει να τους
υπωχρεώση η ανάγκη.(…) Κατά το νέον σχολαστικόν έτος πρέπει ν’ αρχίση
μόνη η Ελληνική να ηχή εις όλα τα παιδευτικά ιδρύματα. (…).9 The same
article, however, is putting more emphasis towards the use of the Modern
Greek in the courts, expressing, in a theoretical aspect, the views of the
Corfu Bar Association.10
In order to tackle this cultural issue, the Heptanesian scholars published
their articles in a conservative, yet simpler, form of the Modern Greek language, katharevousa, a compromise between Ancient Greek and the demotic Greek of the time, according to Pylarinos.11 However, their articles
were written in a coherent and easy to understand language, attempting to
both attract more readers and resolve this highly significant matter, hence
constructing a stronger national character. There are a few cases, where
the author uses the Demotic, the naturally evolved colloquial language
of the Greeks. For instance, the literary texts of the column ‘Σφηκείον’
and the essay entitled ‘Γέρων πατριώτης’ are typical examples of the
Demotic language in Πατρίς newspaper. Also, the columnist publicizes
his views as regards the use of demotic, highlighting its neglect by the Ionians: Ομολογητέον όμως, ότι η όλως δημοτική και αγοραία διασώζουσα,
καθό γνήσια θυγάτηρ της αρχαίας, τύπους και φράσεις αμαράντου νεότητος
See: (Anonymous), ‘Η Εθνική Γλώσσα’ [The National Language], Πατρίς, 7 May
1849.
10 These views are presented thoroughly in another paragraph below.
11 See indicatively: Th. Pylarinos, Γλωσσικός Πατριωτισμός. Οι αγώνες για την καθιέρωση
της γλώσσας του Ελληνικού λαού. Από τον Βράïλα Αρμένη στην Κερκυραϊκή Εφημερίδα
‘Πατρίς’ έως τον Λορέντσο Μαβίλη στη βουλή των Ελλήνων, op.cit., p.26-27. Also in: Th.
Pylarinos, ‘Πατρίς’, in Encyclopaedia of the Greek Press 1784-1974, (edited by Loukia
Droulia and Yioulia Koutsopanagou), Vol. 3, pp. 467-468. For a thorough analysis
of the linguistic positions of the editor of the newspaper Πατρίς, P. Vrailas-Armenis,
see the following: Th. Pylarinos, ‘Οι γλωσσικές θέσεις του Π. Βράιλα-Αρμένη’ [The
language view of P. Vrailas-Armenis], Κερκυραϊκά Χρονικά [Corfu Chronicles], Vol. 2,
2005, pp. 181-210.

9
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και όντως Ελληνικής αρμονίας, παρά πολύ ημελήθη, και ουδόλως πρέπει
να αμεληθή από τον επαγγελθησομένον να λαλήση προς τον λαόν, να τον
φωτίση, να του ρυθμίση το ήθος, και να κερδίση τας συμπάθειάς του.12
Taking into account the above, the Πατρίς newspaper struggled to establish the use of Modern Greek in the Heptanesian education and judicial
documents, thus expanding its use into public discourse and official documentation. However, in respect of the language issue, the columnist insists
on highlighting the significance of a common language, repeating the following phrase: ‘Η επικρατούσα εις ταύτας τας νήσους γλώσσα να είναι η
νεοελληνική’.13 At the same time, the editor of Πατρίς, Vrailas-Armenis,
aimed at strengthening the cohesive bond between the Ionians and the
Greeks, stating: Πόσων λαών και εθνών η αρχή ή η συγγένεια δια μόνης
της γλώσσης ευκόλως και σιωπώσης της Ιστορίας! (…) η Ιταλική γλώσσα
δεν έχει πλέον μέλλον εις την Επτάνησον, τούτο παρακαλούμεν ν’αποδείξη
την πλάνιν μας και θέλομεν γνωρίζει την χάριν.14
Following a thorough presentation of the Heptanesian writers, regarding the language argument in the Ionian Islands, it was concluded that the
Italian language certainly had no future in the Ionian State but, most importantly, the Greek language was a means of resisting the Venetian residues and the British authoritarian rule.
On these grounds, the journalists of Πατρίς presented the nature of the
language question in detail, analyzing it as a two-sided issue. On the one
hand, the everyday language was partially deteriorating due to the increasing incorporation of the Venetian linguistic element and many Greek words
were being replaced by their Italian equivalents. Furthermore, a great
number of people had adopted the Venetian dialect as their primary language. The journalist writes: η βενετική νομοθεσία (…) έμελλεν αναγκαίως
να φέρη όχι μικράς και μερικάς τροπολογίας, αλλά ριζικήν τινὰ αλλοίωσιν
εις τα πράγματα και ισχυρώς να επενεργήση εις τας ιδέας και την πάτριον
γλώσσαν.15 On the other hand, the State was using the Italian-Venetian language for formal purposes, in documentation, politics, letters, contracts,
12
13
14
15

(Anonymous), ‘Ελληνισμός’ [Hellenism], Πατρίς, (Appendix), 26 August 1850.
(Anonymous), ‘Διασάφησις’ [Clarification], Πατρίς, 15 January 1849.
(Anonymous), ‘Η εθνική γλώσσα’, 15 January, op. cit.
(Anonymous), ‘Η εθνική γλώσσα’, 15 January, op. cit.
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the official gazette, etc.16 The journalist specifically states: Η επικρατούσα
εις ταύτας τας νήσους γλώσσα να ήναι η νεοελληνική (…) να κατασταθή το
ογληγορώτερον εκείνη μόνη εις την οποίαν πρέπει να γράφωνται όλαι της
Διοικήσεως αι πράξεις, όλαι αι κρισολογίαι, και να ήναι η μόνη αποδεκτή
γλώσσα εις πάσας τας δημοσίας υπουργίας των νήσων.17 The everyday language was formed ‘in absentia’ of official documentation and the Italian
language was particularly widespread in the islands of Kefalonia and Corfu. According to Mackridge, the official documentation which was conducted in the Venetian language, was an obvious manifestation since the
Venetian criminal and civil law was applied in the Ionian Islands for many
decades, up until 1841. Hence, private law matters were subject to Venetian law and the Greek language was used only by the notaries, i.e. in documentation concerning property, family matters and inheritance.
At that point, and prior to the argumentation of Πατρίς regarding the
efforts of the Heptanesian Intelligentsia, I could not exclude Mackridge’s
assertion, in which he eloquently explained the difficulty of preserving the
Greek language in state matters.
Taking into account that the Greek language was playing a significant role
in the congregations of many churches across the Ionian Islands, Mackridge
referred, amongst others, to the abolition of the Orthodox Church hierarchy.
Indeed, there are numerous references in the Ionian local press concerning
the conflicts between the Catholic Church and the Orthodox dogma. For instance, the local newspaper ‘Ανεξάρτητος’ and its editor I.A. Dandolo present
numerous examples of such conflicts. Yet, in our case, an excellent example
of Mackridge’s reference is a signed article, published in the Πατρίς newspaper, entitled ‘Θρησκεία και γλώσσα’, where, according to the title, language
and religion are becoming interchangeable. To be more specific, the journalist publicizes the thoughts of the Corfiot archbishop Athanasios Politis and
subsequently highlights the displeasure between the two Churches, indicating at the same time their continuous conflicts. He refers in particular: Και
16 Konomos and Mackridge indicate that the official Gazette of the Ionian Islands,
Gazzetta degli Stati Unity nelle Isole Ionie, was written both in Italian and Greek from
the beginning of the British rule; during its last ruling period (1852-1864) the Gazette
was published only in Greek and English.
17 (Anonymous), Τις η αποστολή της δημοσιογραφίας εν τη Επτανήσω’ [The mission of
Journalism in the Ionian Islands], Πατρίς, 15 January 1849.
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έτερον στοιχείον του εθνισμού μας και πλέον σεβαστόν και ιερόν προσεβλήθη
καιρίως υπό τινός Λατινοεπισκόπου απεσταλμένου ως άδεται, υπό του Πάπα
ίνα συμβοηθήση τον αρχηγόν της ενταύθα Λατίνου εκκλησίας. (…) διότι είναι
ήδη καιρός να εκπεραιωθή η υπόθεση αυτή και να δοθή νόμιμος ικανοποίησις
και εις την επικρατούσαν θρησκείαν και εις τον λαόν τον οποίον αφ’ ενός
εξυβρίζουσιν και ερεθίζουσι αφ’ ετέρου.18
Furthermore, Mackridge pointed out that the fluent use of Italian increased the social prestige of most Heptanesians, nobles and aristocrats,
studying law, medicine, and international commerce in Western Europe.19
Certainly, from a historical point of view, Italian was a highly prestigious
language in Renaissance Europe and many individuals of high culture
spoke Italian. However, we should not forget that Italian, the language of
the Venetian rulers, not only survived but dominated in the Ionian territory.
The Ionian Constitution of the Septinsular Republic in 1803, highlights
the necessity of re-introducing the Hellenic dialect into the interior of the
State. Mackridge presents a part of it, pointing out that the noble, rich and
harmonious Hellenic dialect, having been exiled by the Venetians, should
be recalled to the dominion and become the language of administration
and the interpreter of the active citizens.20 Naturally, and after almost fifty
years of wishful thinking, the newspaper publicized the language question
to its readers from the beginning of its distribution, trying to tackle this
issue for all intents and purposes.
But apart from acknowledging this matter, the Πατρίς newspaper put
forth, early enough, a very significant question: was the adoption of the
Venetian language by the Ionians a result of the conscious will of sovereign
people? The answer was definitely negative. Acknowledging the necessity
18 The same article presents two official documents of the archbishop; the first dates April
15th, 1847 addressed to Lord Commissioner Seaton, and the second dates May 19th,
1849 addressed to both the President and the members of the Ionian parliament. It is
worth highlighting the second article referring to the history of the Corfiot Church,
demonstrating the unbreakable of the Orthodoxy in the Ionian Islands. Athanasios
Politis, ‘Θρησκεία και Γλώσσα’ [Religion and Language], Πατρίς, 4 June 1849.
19 Peter Mackridge, ‘Venise après Venise: official languages in the Ionian Islands, 17971864’, Ibid.
20 Peter Mackridge, Language and National Identity in Greece, 1766-1976, Ibid, p. 39.
See also: K. E. Soldatos, ‘Η εθνική γλώσσα εις την Επτάνησον’ [The National language
in the Ionian Islands], Κερκυραϊκά Χρονικά, Vol. 13, 2nd International Panionian
Conference, 1967, p. 88.
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of adopting a single language into the Ionian State, Πατρίς describes the cultural influence of the Venetians as inevitable, particularly stating: Τα έθνη
μεταλλάσσουσιν ενίοτε την γενέθλιον χώραν, είτε εκουσίως μεταναστεύοντα,
είτε βιαζόμενα υπό μεγάλων πολιτικών ή φυσικών καταστροφών. The
columnist notes that since there was neither cultural nor social growth,
the adoption was clearly not intentional but rather accidental: Μόνον οι
συνειθισμένοι να κρίνωσι περί της ηθικής αξίας των ανθρωπίνων πράξεων
από τα γινόμενα αυτά καθ’ εαυτά, χωρίς να αποβλέπωσιν εις τας περιστάσεις,
από τας οποίας προήλθον δύνανται να πιστεύωσιν ότι η Ιταλική γλώσσα εις
την Επτάνησον είναι όλως αποτέλεσμα της προαιρέσεως των Ιονίων.21 As a
consequence, the above argument demonstrates that the Heptanesians were
unaware of ways to preserve their cultural identity through the ages.
As mentioned above, the Venetian culture dominated the Ionian territory for almost five hundred years and, in retrospect, their influence had an
enormous impact. However, the Greek element also managed to endure in
the islands, in a way assisting the ‘Greekness’ to be re-born from the ashes
of the past. First of all, from a historical point of view, the Venetian lax
policy allowed the Greek Identity to survive. This loose policy was in favor
of Greek unity and, as a result, the Ionians used this opportunity to establish frequent communication with Epirus and Peloponnesus in the Greek
mainland. The Venetians followed a favourable general policy allowing the
Ionians to preserve their religious beliefs. Thus, the Greek Church maintained its own written and spoken language, despite the stronghold of the
Roman Catholic Church. In hindsight, it is evident that the Greek Church
was a true pillar and a great supporter of the Greek language, customs and
tradition, keeping the Greek Identity alive both inside and outside of the
Greek Kingdom’s boundaries.
Secondly, according to Salvanos, the Venetian dialect was widely
used in the cities along with numerous Greek words, whereas the people in the countryside continued to speak Greek, thus keeping, although
unintentionally, the Greek flame alive. Salvanos proves that the villagers
rescued the ‘Greekness’ of their language, demonstrating that diglossia
was an issue mainly in the cities of the islands; he specifically wrote:
αδιστάκτως δυνάμεθα να είπωμεν ότι η διάσωσις της γλώσσης ταύτης εν
21 (Anonymous), ‘Η εθνική γλώσσα’, 7 May, Ibid.
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τη όλη νήσω οφείλεται εις τους χωρικούς κατά πρώτιστον λόγον.22
In addition, Salvanos also notes that the Heptanesian middle class
played a significant role as the sleepless guardian of the Greek linguistic richness. Every educated Heptanesian citizen acknowledged the strong
bond with the Greeks and as a matter of fact, the newspaper discussed in
this study is a representative example of the noble fights of the Ionian Intelligentsia. Naturally, Πατρίς is a perfect example of the restless middle
class fighting against the status quo for socio-cultural and political matters.
In order to strengthen the aforementioned argument of Salvanos regarding
the potential of the middle class, the newspaper lists evidence deriving
from the core of the Heptanesian society, aspiring to present the efforts and
concerns of the 19th century middle class’s trend for a non-mixed language.
First, the newspaper presents the opinions of the Corfu Bar Association
on the language question. Many solicitors, with experience in the European judicial chairs, such as I. Komiotis, N. Zampelios, and S. Padovas,
demanded all legal and judicial documents to be written in Greek.23 The
journalist particularly states: Επιθυμούντες οι υπογεγραμμένοι δικηγόροι
και υποδικηγόροι της Κερκύρας να αφαιρέσωσι, όσον το κατ’ αυτούς, τα
προσκόμματα, άτινα φέρουσιν εν μέσω, ίνα εμποδίσωσι την επικύρωσιν του
νόμου του αφορώντος την άμεσον εισαγωγήν της εθνικής γλώσσης εις τας
δικαστικάς πράξεις και συζητήσεις, κρίνουσι χρέος αυτών να πείσωσι την
υμετέραν εξοχότητα.24 But, apart from the possibility of translation, the representatives of the legal community demanded that Modern Greek should
be heard inside the courts and that their proceedings should be written in
Greek as well. Indicative of the solicitors’ concern is the journalist’s comment: Επίσης, εις την έναρξιν των δικαστηρίων όχι κατ’ ανοχήν αλλά καθ’
υποχρέωσιν μόνη και μόνη πρέπει να λαλήται και να γράφηται η Ελληνική,
την οποίαν οι φιλοπάτριδες δικασταί και δικηγόροι και υποδικηγόροι δεν
22 See respectively: G. Salvanos, Μελέτη περί του γλωσσικού ιδιώματος των εν Κερκύρα
Αργυράδων [A study of the linguistic idiom of the Corfiot village ‘Argyrades’], Athens,
1918.
23 According to Idromenos, Modern Greek was only introduced into the local courts
(1836) as well as into the minutes of the Ionian Parliament in 1849. See respectively:
A. Μ. Idromenos, Συνοπτική Ιστορία της Κέρκυρας, [A brief history of Corfu Island],
Corfu 1893, p. 117.
24 (Anonymous), ‘Προς τον Εξωχότατον Λορδ Μέγα Αρμοστή’ [To his Excellency High
Lord Commissioner], Πατρίς, 28 May 1849.
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αμφιβάλλομεν ότι θέλουν ασπασθή ασμένως,(…).25
In an effort to better reflect the attitudes of the Corfu Bar Association,
the journalist presents a detailed argumentation on their perspectives,
in the aforementioned article of May 7th, 1849. He specifically refers to
the immediate translation of the civil, criminal and commercial law, saying that Η βουλή οφείλει προ πάντων να επισπεύσει την δημοσίευσιν της
προ τόσων ετών γενομένης και μετ’αισχύνης όχι μικράς ανεκδότου εισέτι
μενούσης μεταφράσεως των αστυκών και ποινικών και εμπορικών νόμων.26
He also suggests that all solicitors should contribute in the Hellenization
of judicial and law-related matters, through the publication of a dictionary
with judicial, notarial, and legal vocabulary, stating: Οφείλει να προσέτι
να συνδράμη και να βοηθήση τον τέλειον εξελληνισμόν του δικαστικού
και νομικού στοιχείου, δια της εκδόσεως και δια της δωρεάς διανομής
συντόμων λεξικών και συλλογών δικαστικών, συμβολαιογραφικών και εν
γένει νομικών τύπων (formularii). Finally, he opposes to the appointment
of foreigners in public positions, highlighting the need for local officers:
Οφείλει τελευταίον να διατάξη δια γενικού νόμου, ότι ουδείς αλλοεθνής
δύναται εις το εξής να γίνη δεκτός εις τα δημόσια υπουργήματα, και εκ των
εντοπίων δεν θέλουσι διορισθή εις τας δημοσίας θέσεις ειμή οι εγκρατείς της
μητρικής γλώσσης, ως επί της Επτανήσου πολιτείας είχεν επανειλημμένως
θεσπισθή.27
But, apart from demonstrating the solicitors’ expectations, the author
also acknowledges that the local community had to accept two law professors in the Ionian Academy, teaching in a foreign language, although
all courses should be in Greek. The journalist however, accepts the foreign language, due to the lack of Greek law professors, criticizing at the
same time the British rule for its poor administrative policy, specifically
noting: Δυνάμει του τελευταίου επί της εθνικής μας γλώσσης Νόμου όλα τα
μαθήματα πρέπει να παραδίδωνται Ελληνιστί. Οι δύο λοιπόν καθηγηταί της
Νομικής, όντες αλλοεθνείς και αλλόγλωσσοι, ευρέθησαν εμπερδεμένοι. Ο
μεν Σαντόριος αγνοεί όλως διόλου την γλώσσαν μας, ο δε κ. Ιός, την γνωρίζει
πολλά λίγον. (…) Προς θεράπευσιν λοιπόν της παροράσεως, η επιτροπή
25 (Anonymous), ‘Η Εθνική Γλώσσα’, 7 May, op.cit.
26 (Anonymous), ‘Η Εθνική Γλώσσα’, 7 May, op. cit.
27 (Anonymous), ‘Η Εθνική Γλώσσα’, 7 May, op. cit.
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διατάσσει τον κ. Σαντόριον να επαναλάβη τα μαθήματά του Ιταλιστί (…).28
Indeed, although the Corfu Bar Association made considerable efforts for
the adoption of the Greek language by the Heptanesian middle class, the
Ionian Academia was thinking very highly of its law Professors regardless
of their foreign origin.
Yet, apart from the solicitors’ efforts in the Ionian territory, the contributors of Πατρίς presented the different perspective of a distinguished
scholar which however shared the same moral viewpoint. More specifically, the newspaper editor P. Vrailas-Armenis, published a letter by
the famous Adamantios Koraes, expressing his views and concerns, and
explaining why Koraes considered the language as the most significant
issue.29 To begin with, in this letter dated September 30th, 1810, Koraes
was embracing the Ionian Academy as an inextricable institution of
the Greeks. Koraes specifically notes in the beginning: (…) εις δε την
Ιόνιον Ακαδημίαν (μέρος και μέλος της Ελλάδος τιμιώτατον) τας ευχάς
μου, γεροντικάς και ταύτας, αλλ’ όμως θερμάς. He pointed out that the
Ionian Islands should consider Greek as the only language of the Ionian State, especially in the educational institutions and particularly stated: Ωφελιμώτερον, κατά την κρίσιν μου, ήθελεν είσθαι εις την δόξαν της
Ελλάδος, από την οποίαν η δόξα της Ακαδημίας πρέπει να ήναι αχώριστος,
να περιορίσετε κατά το παρόν, και να κατευθύνετε όλας σας τας δυνάμεις,
εις το να καταστήσετε όσον είναι δυνατόν εις την Επτάνησον την είδησιν
της προγονικής γλώσσης. Koraes also proposed that every member of the
Academy should acknowledge either Ancient or Modern Greek, emphasizing that teaching of the Greek language, and its occasional modifications, should be the primary purpose of the Academy. Moreover, he
suggested that the Ionian Academy students should strive to promote the
Greek spirit and culture, noting amongst others: Ελληνικής Ακαδημίας ο
πρώτιστος σκοπός πρέπει να ήναι η γνώσις της προγονικής γλώσσης, και
η διόρθωσις της οποίας την σήμερον λαλούμεν. Considering what he has
written in this letter, Koraes seems like a strict intellectual but, besides
28 (Anonymous), ‘Περί της Νομικής Σχολής εν τη Ιονίω Ακαδημία’ [Concerning the law
faculty in the Ionian Academy], Πατρίς, 5 December 1949.
29 Koraes’ letter was written in Paris and was addressed to a prominent Heptanisian
scholar, the young solicitor Stilianos Dorias Prosalentis (1789-1812). See respectively:
A. Koraes, (No title), Πατρίς, (appendix), 19 March 1849.
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the above comments, he also highlighted that the Ionians should neither
despise Modern Greek nor turn away from the Greek culture, otherwise
no help should obviously be expected from Greece in any matter: (…)
χωρίς τούτου να δοξασθή η Ακαδημία σας, μην ελπίσετε ποτέ. (…) Αλλ’
εν όσω καταφρονείτε την Ελληνικήν γλώσσαν, μην ελπίσετε Ελληνικήν
βοήθειαν. Δυνατόν είναι να δοξασθήτε ίσα με της φωτισμένης Ευρώπης
τας πλέον λαμπράς Ακαδημίας, αλλ’ η δόξα σας ποτέ δεν θέλει κοινωνηθή
εις τους λοιπούς αδελφούς σας Έλληνας. In conclusion, Koraes underlined the efforts that the Ionians had to undertake in order to preserve
the Greek language. Considering his message to Prosalentis, he was obviously aware of the linguistic mixture, and the publication of the above
validates this linguistic amalgamation. Vrailas-Armenis, as well as the
Corfu Reading Society, shared the views of Koraes, acting as guardians
of the Greek tradition and culture. Their purpose in life was to rapidly
disseminate Modern Greek culture, to restore the Greek dialect, and to
promote the study of the Greek language.
Struggling to preserve a sole language, the newspaper frequently focuses on the society’s linguistic rhythm, using this opportunity to present
its readers with the views of people from lower economic backgrounds,
in a way contradicting the study of Salvanos. The study of the newspaper proves that a high proportion of the Ionian population experienced
difficulties incorporating Greek into their daily routine, as they had been
familiarized with the Venetian/Italian vocabulary. For the average illiterate Ionian citizen, the difficulty in comprehending the Greek written language was indeed tremendous, as the columnist notes: γνωρίζουσι πολλά
καλὰ οι Ιόνιοι ότι (επειδή) η εθνική αυτών γλώσσα δεν υπάρχει γνωστή
εις το κοινόν του προστατεύοντος Κράτους (…) με άκρα αυτών λύπην
αναγκάζονται να μεταχειρισθώσιν άλλην γλώσσαν οικειοτέραν αυτοίς
(…).30 In order to support the above assertion, Πατρίς published parts of
a literary text, concerning the difficulty of understanding Modern Greek
in the Ionian Islands. Indeed, Vrailas-Armenis was highly concerned
distributing his newspaper to as many readers as possible, targeting at
the same time to the lower income backgrounds. In brief, these texts
30 (Anonymous), ‘Τις η αποστολή της δημοσιογραφίας εν τη Επτανήσω’ [The mission of
Journalism in the Ionian Islands], Ibid.
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were easy for the readers to understand, reflecting a dialogue between
two peasants talking about the difficulty of understanding Greek. Moreover, some Corfiots, and particularly the family of Kokkolos Massoulis,
were jokingly threatening to leave the island, destined for Italy, due to
the diversification of their language. The columnist quotes the discussion of the peasants: -Τι ορίζετε, Κύριοι; Τους λέγω - Να φύγωμεν, να
φύγωμεν το ογλιγωρότερον - Και διατί Κύριοι; - Διότι εδώ ο λαός δεν
θέλει πλέον να ακούη ιταλικά˙ να φύγωμεν Καπιτάν Βλάσση’- Και που
θέλετε να κοπιάσετε, Κύριοι; - Αλλοίμονον! (…) Εις εκείνην την σύγχυσιν,
τους άκουες να προβάλλουν τώρα την Βενετίαν, τώρα την Λιβόρνον,
δέκα, είκοσι τόπους.31 The above dialogue continued one month later,
despite the fact that the author’s signature alters. The writer specifically
states: Να φύγεις Καπ. Βλάση μου το ογλιγωρότερον, και να μην κάθεσαι.
(…) Ούτ’ είναι δύσκολον επομένως από μίαν στιγμήν εις άλλην, αντί να
ταξηδεύσης δια την Καλιφόρνιαν, να σε στείλλουν να αλλάξης αέραν εις
άλλην τινά των επτά νησιών, χωρίς να σου πουν το γιατί.32 In conclusion,
it is worth mentioning that the columnist essentially reflects the citizens
who were unable to use Modern Greek and prioritized their self-interests
in being able to efficiently carry on their daily tasks, even without the
Greek language.
In addition to the above, there is also a discussion between spouses
written in January 31st, 1849. It concerns the preservation of Modern Greek
which is actually amusing, and very interesting from a literary point of
view, making the newspaper more appealing for the lower social class
readers: (...) η γυναίκα μου, η τόσο ήσυχη και χαριτωμένη μου γυναίκα,
εξαγρίεψεν εις τρόπον, ώστε κάθε βράδυ σαν της λέγω, ύστερα από το δείπνο
να περάσωμεν από το τινέλο εις την κάμερα ντα λέτο, ξεκαρδίζεται από τα
γέλια, και μου ψάλλει πως ημπορώ να πάω εγώ εκεί όπου θέλω, και ότι αυτή
θέλει να πάει εις τον κοιτώνα της (…) Εγώ, Κύριοι Συντάκται, δεν θέλω την
ελληνικήν γλώσσαν να το ηξεύρετε (…).33
31 Cap. Vlassis, ‘Σφηκείον-Γραφείον του Μπάρμπα Γεράσιμου’ [Hornet’s house-Uncle’s
Gerasimos office], Πατρίς, 5 March 1849.
32 Metapratis, ‘Σφηκείον’, Πατρίς, 9 April 1849. In general, the ‘Σφηκείον’ column
addresses to numerous issues: 4, 6, 8, 9, 13, 49, etc, presenting, in a literary dialogue,
the political and socio-cultural issues of the Ionian Islands.
33 Μassoulis Kokkolos, ‘Αλληλογραφία’ [Correspondence], Πατρίς, 5 February 1849.
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Yet, unlike previous cases and despite the difficulties faced by lower
social classes, foreign languages were well integrated into all levels of the
Heptanesian education system. Newspaper Πατρίς demonstrates that Italian and English maintained their importance in the education system and,
even though the newspaper fully supported the use of Modern Greek in
the Ionian Islands, its contributors saluted the presence of several foreign
Professors in the Ionian Academy, for specific reasons.34 For instance, the
columnist specifically refers to the necessity of appointing a British Architecture Professor in the Ionian Academy: Προ πολλού ησθάνοντο οι Ιόνιοι
την ανάγκην καθηγητού της αρχιτεκτονικής μη γνωρίζοντος άλλην γλώσσαν
παρά την Αγγλικήν. (…) Πολυχρόνιος πείρα απέδειξεν εις την Κυβέρνησιν,
ότι το καταλληλότερον μέσον δια να αναπτύσσηται εντελώς και ταχέως ο νους
των σπουδαζόντων είναι η ακρόασις καθηγητών, διδασκόντων εις γλώσσαν
ξένην, γλώσσαν την οποίαν οι πλείστοι των νέων εννοούσιν ως έγγιστα.35 The
major argument presented by the columnist was that teaching in foreign languages was more beneficial because it promoted fast thinking and careful
attendance of the lectures by the students in the Ionian educational system:
Καθότι, ουδέν ωφελιμώτερον του να συνειθίζηται η μάλλον να βιάζηται ο νους
του μαθητού να μαντεύει ή ν’αρπάζη εις τον αέρα ό,τι ο διδάσκαλος λέγει. Η
μέθοδος αύτη εθαυματούργησε παρ’ ημίν, ως εκ πολλών εξάγεται.36
In order to further support this argument, the columnist presents three
additional examples: the Ionian Academy, the Ionian High School, and the
Corfiot educational institution specializing in farming studies, located at
‘Καστελλάνοι’ village. He first points out that the Ionian University used
34 (Anonymous), ‘Περίεργον’, [Strange], Πατρίς, 22 January 1849. Concerning the Ionian
education during the British rule, see indicatively: N.K. Kourkoumelis, Η Εκπαίδευση
στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της Βρετανικής προστασίας (1816-1864) [The education
in Corfu Island during the British rule 1816-1864)], Athens, 2002.
35 According to Kourkoumelis’ research, the Ionian University had invited four Italian
Professors: Francesco Orioli, Ottavio Mossotti, Paolo Costa and Girolamo Lanzili, thus
adding an Italian aspect to the Ionian higher education: Και ιδού η σοφία της Ιταλίας,
η σοφία της Ευρώπης μεταφέρεται υπό της ενεστώσης Κυβερνήσεως εις την Ελλάδα.
Αν ταύτα δεν είναι προόδου σημεία, δεν ηξεύρω πλέον τι είναι πρόοδος. Also, the
British pastor William Gill, teaching English Language and Philology, and Salvatore
Maria Guerra Rachetti and Girolamo Santorio as Law Consultant and Professor: (…)
αλάφιασαν οι νησιώτες να δούνε την Ακαδημία τους φραγκεμένη και χωρίς ανάγκη
(…)’. See: N. K. Kourkoumelis, ‘Η Εκπαίδευση στην Κέρκυρα κατά τη διάρκεια της
Βρετανικής προστασίας (1816-1864), Ibid, p.p. 306-307.
36 (Anonymous), ‘Περίεργον’, Ibid.
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the Italian language for the faculties of law and medicine, with great success. The journalist specifically states: Και πρώτον μεν απίστευτον είναι
πόσον η Ιταλική γλώσσα ετελειοποιήθη και εκαλλωπίσθη λαλουμένη υπό
των ημετέρων καθηγητών του Δικαίου και της Ιατρικής.
Moreover, with the Ionian High School having an Italian director,
the progress of the student community became evident within five to
six years, as the journalist notes: Ούτος δεν εγνώριζεν άλλην παρά την
ιδίαν του γλώσσαν, οι δε μαθηταί αυτού δεν ελάλουν, ούτε εννόουν άλλην
παρά την Ελληνικήν, και όμως εις πέντε ή έξ ετών διάστημα κατώρθωσε
θαυμάσια.
Finally, the students of the Corfiot farming studies institution excelled with the assistance of their foreign teacher. The journalist respectively wrote: Άλλη πάλι τρανωτέρα απόδειξις είναι το μοναδικόν εκείνο
κατάστημα των Καστελλάνων, όπου παιδεύονται οι καλοί γεωργοί. Εκεί
καθηγητής προσκληθείς επίτηδες εκ Φλωρεντίας, εδίδασκε νέους αγροίκους
εκ διαφόρων χωρίων της νήσου μόλις ηξεύροντας να καππακίζωσι. The
columnist highlighted that the educational center for farmers had a teacher from Florence, Italy, and despite the fact that none of the students
spoke Italian, the results were amazing: Ποιος δε ήθελε πιστεύσει, ότι ο
κατορθώσας τα τοιαύτα καθηγητής μόλις ήξευρε να ψελλίζη καμμίαν λέξιν
Ελληνικήν, ή ότι οι χωρικοί, εις τους οποίους είχε να μεταδώση τας ιδέας
του, δεν εγνώριζον ουδέ γρυ της Ιταλικής;37 As a result, according to the
above articles, the use of foreign languages would enhance Ionian education and benefit the students.
Through the study of Πατρίς, I attempt to explore the question of
diglossia in the Ionian State, measuring linguistic diffusion by examining a significant part of historical newspaper corpora in the middle
19th century. My goal was to study the language question by way of
monitoring a systematic movement by the Heptanesian thinkers/journalists. Taking into account that the written and colloquial discourse was
defined by historical circumstances in the Ionian Islands, the role of the
Πατρίς newspaper was threefold; to inform and communicate with local
and foreign readers, to educate the Ionians on socio-cultural and political
issues, as well as to promote the use of Modern Greek in formal docu37 (Anonymous), ‘Περίεργον’, Ibid.

ANASTASIOS MIKALEF

110

mentation and daily life, thus making Πατρίς a remarkable rescuer of the
Greek language and culture.
This study revealed particular aspects of the relationship between
Modern Greek and the Ionian education system. The study also identified
that Modern Greek was the most appropriate language for the courts, the
Ionian Parliament, and the public sector, as demonstrated by Heptanesian
scholars. It also highlighted the necessity of including foreign languages into the Ionian education, for they had been extremely useful for the
youth, offsetting shortages in teaching personnel. But it has also pointed
out the difficulty that the socially disadvantaged faced in using Modern
Greek in daily life. In conclusion, the language question was a matter
of utmost importance during that period and the Πατρίς newspaper has
significantly contributed in shaping the cultural identity of the Ionian
Islands.
The anonymous poem below, published in Πατρίς newspaper, describes
the language question passionately, as it is a great example of all the aforementioned in the present study, expressing the ‘Greekness’ of the Ionian
spirit: Δημοσιεύομεν ευχαρίστως το εξής ποιημάτιον, το οποίον μας εδόθη
παρά νέου τινός ποιητού.38
(No title)
Τι ημείς είμεθα όλ’ ηξεύρουν, λαοί γνήσι’ Ελληνικοί
Εις την πίστιν, εις το πνεύμα, εις το αίμα όλοι αδελφοί.
Όπου στρέψης βλέπεις όψεις, βλέπεις ήθη Ελληνικά
Και η γλώσσα που θ’ ακούσεις είν’ Ελλήνων λαλιά.
Ναι να βωβαθή όστις είπε χθες ημάς νόθον λαόν.
Ψυχή, στόμα, βλέμμα Ελλήνων ψεύστην δείχνουν τον μωρόν.
Στην Κυβέρνησίν μας μόνον και εξ’ αιτίας μάλιστα αυτής
Εις ολίγους νέους και γέρους μαθημένους απ’ αρχής.
Ως κομμάτι της αλύσου που μας είχε η Βενετιά
Η συνήθεια μένει ακόμη να ομιλούν Ιταλικά.
Πλέον δεν είμεθα όμως δούλοι τώρα εις τούτον τον καιρόν.
Βρεττανοί μας προστατεύουν ως ελεύθερον λαόν.
38

. (Anonymous), (No title), Πατρίς, 19 February 1849.
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Της σκλαβιάς μας το σημείον σ’ ημάς τώρα είν’ εντροπή.
Ας το ρίψωμεν μακράν μας, εις την θάλασσ’ ας ταφή.
Και το Σύνταγμα το λέγει μέλλει η γλώσσα να εισαχθή.
Κι η Κυβέρνησις το είπεν. Όμως τι; Τι ακόμη αργεί;
Νόμους Φράγγικα γραμμένους, ο λαός δεν εννοεί.
Σ’ την Συνέλευσιν δεν θέλει γλώσσα ξένη ν’ ακουσθή.
Ο λαός όλος φωνάζει! Δυνατή, δικαία φωνή
Ευθύς λέγει η γλώσσα! Η γλώσσα βασιλεύουσα ας γενή.
Του λαού φωνήν ακούστε και μ’ αυτήν φωνήν Θεού.
Της Θρησκείας μας η γλώσσα ας λαλήται πανταχού.
Έξω! Έξω γλώσσα ξένη. Γραικικά κάθε Γραικός!
Ως μια πίστις και μια γλώσσα. Μία ψυχή κι ένας λαός.
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Περίληψη
Η παρούσα μελέτη έχει στόχο να παρουσιάσει το γλωσσικό ζήτημα στα
Επτάνησα υπό το πρίσμα της Κερκυραϊκής εφημερίδας ‘Πατρίς’ (18491851). Στο παρόν άρθρο προβάλλονται οι σκέψεις και οι προσπάθειες
Επτανησίων λογίων της εποχής σχετικά με την ανάγκη θέσπισης της
ελληνικής γλώσσας ως επίσημη του Ιονίου Κράτους, καθώς για περίπου
μισή χιλιετία (1386-1852), η επίσημη γλώσσα των Ιονίων Νήσων ήταν η
Ιταλική. Επιπλέον, η κατάργηση της βενετικής διαλέκτου στα Επτάνησα
και συνάμα η καθιέρωση της ελληνικής γλώσσας στην καθημερινότητα
των Ιονίων αποτέλεσαν, σύμφωνα με τη μελέτη της εφημερίδας, ένα από
τα πιο επίμαχα ζητήματα της εποχής.
Keywords: Ionian State, Language, Newspaper ‘Πατρίς

«ΒΡΗΚΕ Ο ΓΥΦΤΟΣ ΤΗ ΓΕΝΙΑ ΤΟΥ…» Ή ΤΑ ΕΘΝΩΝΥΜΙΑ
ΣΤΗ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ: ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Tresorukova Irina*
Εισαγωγή
H εθνωνυμία, ως τομέας της λεξικολογίας, έχει ως στόχο την μελέτη
ονομάτων φυλών, λαών και άλλων κοινοτήτων. Το εθνωνυμικό λεξιλόγιο
εκφράζει μία εθνοτική ή φυλετική ομάδα και διαδραματίζει σημαντικό
ρόλο στο γλωσσικό περιβάλλον.
Υπό το πρίσμα του ρόλου της γλωσσικής ταυτότητας στις σχέσεις των
εθνών και των θρησκειών, η ανάλυση των δυσφημιστικών εθνωνυμίων
αποκτάει μείζονα σημασία, επειδή, όπως υπογραμμίζουν οι κοινωνιογλωσσολόγοι, παρέχει βοήθεια στην επεξεργασία τρόπων αντιμετώπισης
και υπέρβασης των συγκρούσεων στο διεθνικό έδαφος μέσω της εξεύρεσης τρόπων εξουδετέρωσης γλωσσικών και κοινωνιοπολιτισμικών μηχανισμών διαμόρφωσης της επιθετικότητας και του μίσους.
Ως γνωστόν, το τελευταίο διάστημα όλο και περισσότερα κράτη στον
κόσμο έχουν προβάλει διάφορα νομοσχέδια και ψήφισαν νομοθεσίες που
σχετίζονται και αφορούν άμεσα το θέμα του πολιτικώς ορθού λόγου με
σκοπό να προστατευθούν οι ευαίσθητες κοινωνικά ομάδες (ως παράδειγμα, η απόφαση του Αρείου Πάγου που συστήνει με αυστηρό τρόπο στα
δικαστήρια και στα όργανα της εισαγγελίας να μην χρησιμοποιούν τον
όρο «λαθρομετανάστης»). Καλό παράδειγμα της εφαρμογής του πολιτικώς ορθού λόγου είναι το γνωστό περιστατικό των Αφροαμερικάνων που
αγωνίστηκαν και επέτυχαν να απαλειφθεί τόσο από τον επίσημο, όσο και
από τον καθημερινό λόγο το εθνωνύμιο niger, το οποίο αναμφισβήτητα
στην προκειμένη περίπτωση είχε βαρύ ιδεολογικό φορτίο και σχετιζόταν
με φυλετικό ρατσισμό και δουλοπαροικία της Αμερικής.
Παρουσιάζει λοιπόν ενδιαφέρον να αναλύσουμε πώς λειτουργούν τα
εθνωνύμια στην ελληνική γλώσσα υπό το πρίσμα της πολιτικής ορθότητας1.
*
1

Αναπληρώτρια Καθηγήτρια του Τμήματος Βυζαντινής και Νεοελληνικής Φιλολογίας,
Φιλολογική Σχολή, Κρατικό Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ της Μόσχας, itresir@mail.ru
Υπό την πολιτική ορθότητα εννοούμε την αποφυγή εκφράσεων ή ενεργειών που
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Εθνωνύμια στην ΝΕ
Στη λεξικολογία και, πιο συγκεκριμένα, στην φρασεολογία είναι πολύ
διαδεδομένα τα εθνωνύμια που σχηματίστηκαν από σχετικά κοινά ονόματα των φυλών και σχετίζονται με τα εθνοπολιτισμικά στερεότυπα, τα
οποία με τη σειρά τους αντικατοπτρίζονται στην γλωσσική εικόνα του
κόσμου, η οποία διαμορφώνεται με βάση το εθνογλωσσικό μοντέλο, χαρακτηρίζεται από τον τρόπο κοσμοαντίληψης των ανθρώπων και μπορεί
να υφίσταται διορθώσεις και τροποποιήσεις λόγω της επίδρασης εξωτερικών και εσωτερικών παραγόντων (πρβλ. Чанышева 2004: 54). Στη
βάση οποιασδήποτε γλωσσικής εικόνας του κόσμου βρίσκεται κάποιο
εθνογλωσσικό μοντέλο, που το επεξεργάστηκε το συγκεκριμένο έθνος
και είναι ενός είδους ερμηνεία της δομής του κόσμου γύρω μας (πρβλ.
Чанышева 2004: 56). Με τον τρόπο αυτό, η γλωσσική εικόνα του κόσμου
διαμορφώνεται υπό την επίδραση διάφορων συστατικών και στοιχείων
του εθνογλωσσικού μοντέλου που συμπεριλαμβάνουν αρχικές αντιλήψεις, σειρά από εικόνες, τρόπους αντίληψης χρόνου και τόπου, ενώ το
εθνογλωσσικό μοντέλο με τη σειρά του παρουσιάζει έναν συγκεκριμένο τρόπο της κοσμοαντίληψης και της θέσης του ανθρώπου στον κόσμο
(πρβλ. Чанышева 2004: 58).
Τα εθνοπολιτισμικά στερεότυπα αποτελούν ένα πολύ σημαντικό συστατικό της εθνοπολιτισμικής εικόνας του κόσμου, επειδή όχι μόνο διαμορφώνουν την εικόνα του ονομαζόμενου αντικειμένου, αλλά και δημιουργούν μια βάση, για να εμφανιστεί μια εικόνα στην γλωσσική εικόνα
του κόσμου, γιατί, πρώτον, προβάλλουν την γεωγραφική αλληλοεπίδραση διάφορων γειτονικών λαών (θετικές ή αρνητικές αντιλήψεις που σχετίζονται με αυτή την αλληλοεπίδραση και αλληλοπρόσληψη πολιτισμών),
και, μάλιστα, την κοινή αντίληψη του «δικού» τους και του «ξένου» στην
κοσμοαντίληψη του έθνους.
Τα εθνωνύμια ενεργά συμμετέχουν στις διεργασίες της ονομασίας
μέσω του «ξένου» (ksenonomination), όντας αποτέλεσμα «της σημασιολογικής παραγωγής με βάση τα φυλετικά ονόματα και τα τοπωπονύμια, αφού αιτιολογούνται με κοινές αντιλήψεις για ξένα έθνη και τόπους
(Берегович 2006: 3).
πιστεύεται ότι αποκλείουν, περιθωριοποιούν ή προσβάλλουν ομάδες ανθρώπων που
μειονεκτούν κοινωνικά ή γίνονται διακρίσεις εις βάρος τους (Oxford Living Dictionary)
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Όπως γράφουν η Μαρία Καμηλάκη και η Γεωργία Κατσούδα (2015:
238), «οι φυλετικοί δυσφημισμοί εκφράζουν την περιφρονητική στάση
του ομιλητή όχι τόσο απέναντι σε μεμονωμένα άτομα, αλλά σε ολόκληρες κατηγορίες υποκειμένων». Αυτά τα εθνοπολιτισμικά αρνητικά στερεότυπα στη γλώσσα (Καμηλάκη κ.α.α. 2015: 239) υπάρχουν στη γλώσσα
του κάθε λαού και σχετίζονται με κάποια έθνη, με τα οποία αυτός ο λαός
έρχεται σε επαφή, ενώ αποκτούν μια μεταφορική σημασία.
Στην νεοελληνική γλώσσα με την ίδια συχνότητα απαντώνται εθνωνύμια στη μορφή κοινών ονομάτων και επιθέτων. Η χρήση τους μπορεί
να είναι ουδέτερη σε διάφορες στερεότυπες εκφράσεις, όπου το ίδιο το
επίθετο έχασε την κυριολεκτική σημασία του και χρησιμοποιείται για σήμανση ενός χαρακτηριστικού που ενέχει το αντικείμενο, π.χ.: σουηδική
γυμναστική, ρωσική σαλάτα, ουγγαρέζικη κουζίνα. Στις περισσότερες περιπτώσεις όμως τέτοιου είδους στερεότυπες εκφράσεις φέρουν μια συναισθηματική σημασιολογική απόχρωση που φέρει ή θετικό (+) ή αρνητικό
(−) φορτίο, π.χ.:
(+) αμερικάνικο μάνατζμεντ, γερμανικό σύστημα, γιαπωνέζικο ωράριο, εγγλέζος στα ραντεβού
(−) αλβανός εργάτης, αρμένικη βίζιτα, εβραίος καταστηματάρχης,
σκωτσέζικο ντους, φιλιππινέζα δούλα κ.ά.
Όπως φαίνεται, στις περισσότερες περιπτώσεις τα εθνωνύμια χρησιμοποιούνται ως απαξιωτικοί χαρακτηρισμοί, φέροντας αρνητικό φορτίο.
Εκτός από την αλλαγή της σημασίας τα εθνωνύμια (κυρίως τα κοινά
ονόματα) έπαιξαν και συνεχίζουν να παίζουν ένα σημαντικό ρόλο στην
διεργασία του σχηματισμού των λέξεων, πρβλ., κοινά ονόματα βλάχος
(άξεστος άνθρωπος), επίρρημα αλαμπουρνέζικα (ακατανόητη γλώσσα).
Στο σχηματισμό των νέων λέξεων χρησιμοποιείται πολύ ενεργά η διεργασία της επιθηματοποίησης. Έτσι, έχουμε τα παραγωγικά επιθήματα
-ακι: Αμερικανός > αμερικανάκι, πρβλ. Για αμερικανάκι με πέρασες,
γύφτος > γυφτάκι,
-αρα(ς): Βλάχος – βλαχ-άρα, Έλληνας – Ελλην-άρ-ας, Γερμανός – Γερμαναράς. Το επίθημα -αριο, που χρησιμοποιείται συνήθως για
προσδιορισμό θέσης ή τοποθεσίας ενός αντικειμένου (πρβλ., καμπάνα
– καμπαναριό), χρησιμοποιείται με τα εθνωνύμια στην έννοια «κοσμο-
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συρροή, συνωστισμός εκπροσώπων ενός έθνους σ’ένα συγκεκριμένο σημείο»: γύφτος > γυφταριό, τσιγγάνος > τσιγγαναριό, Έλληνας – ελληναριό.
Το επίθημα -ιλα σε συνδυασμό με τα εθνωνύμια δημιουργεί απαξιωτικά
κοινά ονόματα όπως Αλβανός > Αλβανίλα, Πακιστανός > Πακιστανίλα,
Αράπης > Αραπίλα τα οποία απαντώνται στη γλώσσα των blogs και σε
διάφορα ΜΜΕ για την περιγραφή της υπερβολικής επίδρασης ή συρροής
ενός έθνους ή και των συνηθειών του: Μια πρωτιά είχε όλη κι όλη η χώρα
μας, «ο παράδεισος των καπνιστών», και κινδυνεύει τώρα να τη χάσει από
την Ισπανία. Μυρίζει Ισπανίλα!2
Με σκοπό την ανάλυση κατά πόσο διαδεδομένοι είναι τα δυσφημιστικά παράγωγα των εθνωνυμίων προστρέξαμε στα online αρχεία βασικών ελληνικών εφημερίδων και μελετήσαμε την περίοδο των τελευταίων
20 χρόνων. Η επιλογή της συγκεκριμένης περιόδου αιτιολογείται με την
εμφάνιση στον παγκόσμιο πολιτικό λόγο του φαινομένου της πολιτικής
ορθότητας και ανεκτικότητας που ενδυναμώθηκε και απέκτησε μεγάλες
διαστάσεις την τελευταία δεκαετία σε πολλές γλώσσες του κόσμου. Κατά
την ανάλυση που έγινε εντοπίσαμε ότι κανονικές μορφές των εθνωνυμίων τύπου Έλληνας, Τούρκος, Αλβανός δεν έχουν τόσο έντονη απαξιωτική
χροιά σε σύγκριση με τα παράγωγά τους, όπως Ελληνάρας, Αλβαναριό,
Βλαχάρα κ.α.
Πίνακας 1. Ελληνάρας
Βήμα (1998 – 2018)3

2
3

784 εκ των οποίων σχεδόν όλα έχουν
αρνητική χροιά, χαρακτηρίζουν
επιπολαιότητα και επιφανειακό
συναισθηματισμό/ Στα ΜΜΕ από το
2011 πολλές φορές το συγκεκριμένο
εθνωνύμιο χρησιμοποιείται για
τραγουδιστές και ποδοσφαιριστές ως
αρνητικός χαρακτηρισμός για ασυδοσία
και πλούσια ζωή την εποχή της κρίσης.

https://www.tanea.gr/2009/07/07/opinions/diastaseis-myrizei-ispanila/
Στους πίνακες αναφέρουμε την περίοδο εκδόσεων για κάθε εφημερίδα που καταφέραμε
να αναλύσουμε στο Διαδίκτυο, ενώ στη διπλανή στήλη είναι αριθμοί που δείχνουν τη
συχνότητα χρήσης του συγκεκριμένου εθνωνυμίου.
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Καθημερινή (2001 – 2018)

75

Ριζοσπάστης (1998 –
2018)

18: στα έντυπα του 2006 - 2008
απαντά πολύ συχνά ο χαρακτηρισμός
Ελληνάρας, homo σάπιος ως τίτλος σε
διάφορα άρθρα ή και στο κείμενο μέσα4

Αυγή (2009 – 2018)

11, ενώ τα περισσότερα εθνωνύμια
απαντούν στα έντυπα του 2014 – 6
περιπτώσεις

Εφημερίδα Συντακτών
(2012 – 2018)

15: απαντά κυρίως την περίοδο 2014 –
2018

Πίνακας 2. Ελληναριό/Ελληναριά
Βήμα (1998 – 2018)

10

Καθημερινή (2001 – 2018)

0

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

0

Αυγή (2009 – 2018)

0

Εφημερίδα Συντακτών (2012 – 2018)

0

Πίνακας 3. Γύφτος
Βήμα (1998 – 2018)

4

134: στις περισσότερες περιπτώσεις
το εθνωνύμιο απαντά στις παγιωμένες
εκφράσεις τύπου βρήκε ο γύφτος τη
γενιά του, με το βαριό με το βαριό ξυπνά
ο γύφτος το χωριό, εκεί που κρεμούσαν
οι καπεταναίοι τ ‘ άρματα, κρεμούν οι
γύφτοι τα νταούλια, θα σε πάρει ο γύφτος,
γύφτος ήσουνα και γύφτος θα παραμείνεις,
συνάψεις πονηρός γύφτος). Το εθνωνύμιο
Ρομά χρησιμοποιείται ως ουδέτερο και σε
αντίθεση στο δυσφημιστικό εθνωνύμιο
γύφτος.

Πρβλ. https://www.rizospastis.gr/story.do?id=4619680
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Καθημερινή (2001 –
2018)

27: στις περισσότερες περιπτώσεις
παρατηρούμε τη χρήση με ουδέτερη
σημασία, ο δημοσιογράφος Β.
Αγγελικόπουλος χρησιμοποιεί συχνά στα
άρθρα του την έκφραση είδε ο γύφτος τη
γενιά του.

Ριζοσπάστης (1998 –
2018)

27: εδώ πολύ περισσότερο χρησιμοποιείται
ως δυσφημιστικό το επίθετο γύφτικος.

Αυγή (2009 – 2018)

88: την περίοδο 2013 – 2018 απαντά
η παγιωμένη έκφραση στον γύφτο
για προζύμι, ενώ στις περισσότερες
περιπτώσεις δεν χρησιμοποιείται ως
δυσφημιστικό παρά μόνο σε δύο άρθρα,
αφιερωμένα στις προκαταλήψεις κατά των
Ρομά.

Εφημερίδα Συντακτών
(2012 – 2018)

45

Πίνακας 4. Γύφτικος
Βήμα (1998 – 2018)

100: στις περισσότερες περιπτώσεις
το εθνωνύμιο απαντά στις παγιωμένες
εκφράσεις σαν το γύφτικο σκεπάρνι,
κάτι τρέχει στα γύφτικα.

Καθημερινή (2001 – 2018)

36: στις περισσότερες περιπτώσεις
συναντάται στις παγιωμένες
εκφράσεις σαν το γύφτικο σκεπάρνι,
κάτι τρέχει στα γύφτικα.

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

58: στις περισσότερες περιπτώσεις
συναντάται στις παγιωμένες
εκφράσεις σαν το γύφτικο σκεπάρνι,
κάτι τρέχει στα γύφτικα.

Αυγή (2009 – 2018)

32: στις περισσότερες περιπτώσεις
συναντάται στις παγιωμένες
εκφράσεις κάτι τρέχει στα γύφτικα.
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17

Πίνακας 5. Γυφταριό
Βήμα (1998 – 2018)

11: το εθνωνύμιο κατά κύριο λόγο
απαντά την περίοδο 2011 – 2018 και
έχει μόνο δυσφημιστικό χαρακτήρα.

Καθημερινή (2001 – 2018)

1: έχουμε μόνο μία περίπτωση του
2011 με απαξιωτικό χαρακτήρα

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

0

Αυγή (2009 – 2018)

1: μόνο σε ένα άρθρο του 2013.

Εφημερίδα Συντακτών (2012
– 2018)

1: μόνο σε ένα άρθρο του 2014.

Πίνακας 6. Βλάχος

5
6

Βήμα (1998 – 2018)

253: συναντάται στις περισσότερες
περιπτώσεις στα έντυπα που
κυκλοφόρησαν μετά το 2013.

Καθημερινή (2001 – 2018)

35: στις περισσότερες περιπτώσεις
απαντά στα έντυπα που κυκλοφόρησαν
μετά το 2010

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

0

Αυγή (2009 – 2018)

23

Εφημερίδα Συντακτών (2012
– 2018)

29: εδώ το εθνωνύμιο απαντά
στις περισσότερες περιπτώσεις
στα παράγωγα λεξήματα τύπου
βλαχοδήμαρχος5, βλαχομπαρόκ6

http://www.efsyn.gr/arthro/tyflosi-gia-tin-ektropi-ahelooy
Πρβλ. http://www.efsyn.gr/arthro/30-hronia-tileoptiki-psyhagogia
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Πίνακας 7. Βλαχάρα
Βήμα (1998 – 2018)

52

Καθημερινή (2001 – 2018)

0

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

0

Αυγή (2009 – 2018)

0

Εφημερίδα Συντακτών (2012 – 2018)

0

Πίνακας 8. Κάφροι

7
8

9

Βήμα (1998 – 2018)

266: το 2011 εμφανίζεται ο άπαξ
χαρακτηρισμός Καφρο-Ελληναράδες7.
Επίσης σε ορισμένες περιπτώσεις
το εθνωνύμιο χρησιμοποιείται ως
συστατικό σε διάφορα σύνθετα, π.χ.
καφρο-Ήπειρος για χαρακτηρισμό
του αντικειμένου ή του προσώπου με
αρνητική χροιά.

Καθημερινή (2001 – 2018)

56

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

99: το εθνωνύμιο εμφανίζεται από το
1998 με έντονη απαξιωτική χροιά8

Αυγή (2009 – 2018)

36: το εθνωνύμιο χρησιμοποιείται
κυρίως την περίοδο 2013 – 20189

Εφημερίδα Συντακτών (2012
– 2018)

20

Πρβλ.
https://www.tovima.gr/2011/11/29/vimagazino/giati-to-stand-up-comedyanthizei-stin-krisi
Πρβλ.
www.kathimerini.gr/122333/article/politismos/arxeio-politismoy/ypovoleio,
www.kathimerini.gr/166961/article/epikairothta/a8lhtismos/epi-skopon, http://www.
kathimerini.gr/268000/article/politismos/arxeio-politismoy/mikhs-katanthsa-3enossth-xwra-moy κ.ά.
Πρβλ. http://www.avgi.gr/article/10844/1161317/e-thysia-tou-paulou-den-prepei-napaei-chamene κ.ά.
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Πίνακας 9. Καφρίλα
Βήμα (1998 – 2018)

157: το εθνωνύμιο χρησιμοποιείται
κυρίως την περίοδο 2008 – 2018

Καθημερινή (2001 – 2018)

48: το εθνωνύμιο χρησιμοποιείται
κυρίως την περίοδο 2002 – 2018

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

19: το εθνωνύμιο χρησιμοποιείται
κυρίως την περίοδο 2001 – 2012

Αυγή (2009 – 2018)

15: το εθνωνύμιο χρησιμοποιείται
κυρίως την περίοδο 2013 – 2018

Εφημερίδα Συντακτών (2012
– 2018)

1

Πίνακας 10. Γερμαναράς
Βήμα (1998 – 2018)

51: το εθνωνύμιο απαντά στα άρθρα
το 1998, το 2004, την περίοδο 2009 –
2018 ως χαρακτηρισμός των ανέκαθεν
πρωθυπουργών της Γερμανίας10 και
κατ’ επέκταση, τον γερμανικό λαό,
τουρίστες, διάφορους εκπροσώπους11
κτλ.

Καθημερινή (2001 – 2018)

5: το εθνωνύμιο απαντά στα άρθρα
μετά το 201012

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

7: το εθνωνύμιο απαντά στα άρθρα την
περίοδο 1997 – 2011

Αυγή (2009 – 2018)

1: εντοπίστηκε μόνο μία φορά της
χρήσης του εθνωνυμίου το 201613

Εφημερίδα Συντακτών (2012
– 2018)

5: το εθνωνύμιο απαντά στα άρθρα την
περίοδο 2015 - 201614

10 Πρβλ. https://www.tovima.gr/2018/05/10/world/lagkerfelnt-eimai-teleiws-germanaraskai-me-enoxlei-i-merkel, http://www.tovima.gr/politics/article/?aid=478642 κ.ά.
11 Πρβλ. https://www.tovima.gr/2008/11/24/culture/festibal-kai-fagopotes κ.ά.
12 Πρβλ.
http://www.kathimerini.gr/804629/opinion/epikairothta/politikh/vlakwdhsadialla3ia
13 http://www.avgi.gr/article/10811/6213168/einai-o-tsipras-mpoumpouna
14 Πρβλ. http://www.efsyn.gr/arthro/keri-anammeno
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Πίνακας 11. Αλβαναριό
Βήμα (1998 – 2018)

2: το εθνωνύμιο απαντά σε δύο άρθρα
το 2012 και το 2013

Καθημερινή (2001 – 2018)

0

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

0

Αυγή (2009 – 2018)

0

Εφημερίδα Συντακτών (2012
– 2018)

0

Πίνακας 12. Αλβανίλα
Βήμα (1998 – 2018)

1: το εθνωνύμιο απαντά σε ένα άρθρο
το 2013

Καθημερινή (2001 – 2018)

0

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

0

Αυγή (2009 – 2018)

0

Εφημερίδα Συντακτών (2012
– 2018)

0

Πίνακας 13. Αλβαναράς
Βήμα (1998 – 2018)

2: το εθνωνύμιο απαντά στα άρθρα του
2011 και του 2013

Καθημερινή (2001 – 2018)

0

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

0

Αυγή (2009 – 2018)

0

Εφημερίδα Συντακτών (2012
– 2018)

1: το εθνωνύμιο εντοπίζεται μόνο μία
φορά το 2015
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Πίνακας 14. Ad hoc δυσφημιστικά εθνωνύμια
Βήμα (1998 – 2018)

Το άπαξ εθνωνύμιο Αραπίλα
εντοπίζεται μόνο μία φορά το 201115

Καθημερινή (2001 – 2018)

Στα άρθρα της εφημερίδας απαντά
το άπαξ εθνωνύμιο Αραπίλα
(2011)16, το εθνωνύμιο Ελληναρικό
είναι το άπαξ λεγόμενο στα άρθρα
του δημοσιογράφου Βασίλη
Αγγελικόπουλου το 201117 και το
201418

Ριζοσπάστης (1998 – 2018)

0

Αυγή (2009 – 2018)

0

Εφημερίδα Συντακτών (2012
– 2018)

0

Άλλα εθνωνύμια και τα παράγωγά τους απαντούν στο λόγο του Τύπου σε τόσο αμελητέα ποσότητα που δεν τα λαμβάνουμε υπ’ όψη στη
μελέτη μας.
Στη μηχανή αναζήτησης Google βρίσκουμε ρήματα που είναι παράγωγα από διάφορα εθνωνύμια, όπως π.χ. 48 φορές απαντά το ρήμα αλβανίζω19, το οποίο κυρίως χρησιμοποιείται για τον χαρακτηρισμό ενός
ελληνόφωνου που δεν χρησιμοποιεί σωστά την ελληνική γλώσσα, ενώ
σε μερικές περιπτώσεις φανερώνει έντονα στοιχεία ύπαρξης κάποιων διαλεκτικών στοιχείων στην καθομιλουμένη20. Σε 12 περιπτώσεις το ρήμα
εμφανίζει έντονη αρνητική χροιά21. Επίσης απαντά το ρήμα γερμανίζω22
29 φορές, εκ των οποίων 12 έχουν αρνητική χροιά. Επίσης απαντούν
ρήματα τύπου αγγλίζω, γαλλίζω, τουρκίζω, τα οποία στις περισσότερες
περιπτώσεις φανερώνουν ό,τι τείνει να μοιάζει με εκείνο που προέρχεται
από την συγκεκριμένη χώρα23.
15 https://www.tovima.gr/2011/01/25/afieromata/ellines-ma-ton-agio-panteleimona
16 http://www.kathimerini.gr/415058/article/epikairothta/kosmos/logotexnikhaposteirwsh
17 http://www.kathimerini.gr/725471/opinion/epikairothta/arxeio-monimes-sthles/
ypovoleio
18 http://www.kathimerini.gr/767283/article/epikairothta/politikh/ypovoleio
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Επίλογος
Μετά την ανάλυση της συχνότητας με την οπ οία εμφανίζονται στον
Τύπο δυσφημιστικά εθνωνύμια, μπορούμε να συμπεράνουμε ότι χρησιμοποιούνται περισσότερο από τα ΜΜΕ που ανήκουν στην λεγόμενη
κεντροαριστερή (όπως το Βήμα), ή δεξιά (όπως η Καθημερινή) κομματική παράταξη, ενώ οι καθαρά «αριστερές» εφημερίδες, όπως η Αυγή, ο
Ριζοσπάστης ή η Εφημερίδα Συντακτών αποφεύγουν να προσβάλλουν
τον αναγνώστη, κλίνοντας περισσότερο προς ουδέτερους εθνικούς χαρακτηρισμούς. Ταυτόχρονα οι δημοσιογράφοι δημιουργούν άπαξ λεξήματα, για να προσδώσουν στο λόγο τους περισσότερη δύναμη, ενώ
παρατηρείται τάση προς σχηματισμό παράγωγων λεξημάτων με χρήση
διάφορων επιθημάτων (π.χ. -ιλα, -αρας κ.ά) ή και σύνθετων λεξημάτων
(πρβλ. καφρο-Ελληναράδες). Σημειωτέον ότι μετά το 2015 οι δυσφημισμοί που σχηματίστηκαν με βάση τις ονομασίες άλλων εθνών, τείνουν
να εκλείψουν στο δημοσιογραφικό λόγο και παραμένουν κυρίως στις
παγιωμένες εκφράσεις. Όλα αυτά οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, προς το
παρόν, ο ελληνικός Τύπος δεν ακολουθεί τις απαιτήσεις, που επιβάλλει
η ιδέα της ανεκτικότητας και της πολιτικής ορθότητας, και τείνει προς
την κριτική των αυτοχθόνων αναγνωστών του, των Ελλήνων (πρβλ. Ελληνάρας), ενώ ταυτόχρονα ασκεί αρκετά έντονη κριτική των εθνοτήτων
άλλων χωρών που συναλλάσσονται με την Ελλάδα (πρβλ. Γερμαναράς,
Αλβαναράς κ.ά.).
Συμπεραίνοντας, μπορούμε να πούμε ότι τα στερεότυπα στην αντίληψη διάφορων εθνών διαμορφώνουν ένα σημασιολογικό πεδίο, όπου
απαντούν ονομασίες των λαών, με τους οποίους το συγκεκριμένο έθνος
έχει περισσότερες επαφές διαχρονικά. Ταυτόχρονα πρέπει να τονίσουμε
ότι στην ελληνική γλώσσα το παράγωγο ή και το σύνθετο λέξημα από
την αυτονομασία του ελληνικού έθνους επίσης έχει απαξιωτική χροιά.
Παρατηρείται έντονη τάση αφ’ ενός μεν για χρήση των εθνωνυμίων στο
φρασεολογικό σημασιολογικό πεδίο με απαξιωτική χροιά και αφ’ ετέρου
για δημιουργία πολλών παράγωγων λεξημάτων, βάση των οποίων είναι
τα εθνωνύμια με δυσφημιστική έννοια.
Τα χαρακτηριστικά των εθνών, που αποτελούν στερεότυπα, αποτυπώνονται στην αντίληψη του λαού και διαμορφώνουν την λεγόμενη γλωσσική εικόνα του κόσμου. Τα εθνωνύμια συνεισφέρουν στον εμπλουτισμό
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του λεξιλογίου της ΝΕ και πιστοποιούν την ιδιαιτερότητα των εθνοπολιτισμικών στερεοτύπων, που διαμορφώνουν την ελληνική εικόνα του
κόσμου.
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Abstract
This article deals the study of ethnonyms in the language of Greek mass
media. The ethnonyms make the linguistics’ picture of the world, being
expressed in various areas of onomastics, which are motivated, as a rule,
by the most typical world’s vision of people, and thus they are a part of the
linguistics’ picture of the world (LPW). Ethnonyms participate actively

128

TRESORUKOVA IRINA

in the processes of “xenonomination”, i.e. nomination through “someone
else’s”, and thus we have xenonyms, which are words and phraseological
units that arise as a result of semantic derivation based on ethnonyms and
toponyms. Xenonyms play an important role in the formation of LPW,
because by this way various names of objects and phenomena of the surrounding reality are metaphorically indicated. In Greek, the tendency to
pejorativity of ethnonyms as a component of the lexical-phraseological
field is clear, since a tendency to rejection of other nations is revealed,
and even neutral ethnonyms can participate in the word formation of pejorative derivatives (compare, eg, Ελληνάρας, Αλβανίλα etc.). Ethnonyms
help to enrich the emotional vocabulary of the modern Greek language,
participating in the process of word formation. All this allows us to make
conclusions about the characteristics of ethnocultural stereotypes that
form the linguistics’ picture of the Greek world.
Λέξεις κλειδιά: ελληνική γλώσσα, ΜΜΕ, εθνωνύμια

2.4. Διαλεκτολογικές και συγκριτικές
προσεγγίσεις

Η ΠΡΟΣΦΑΤΗ ΑΝΑΚΑΜΨΗ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
ΣΤΗ ΡΟΥΜΑΝΙΑ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΗΣ
ΜΕ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (2008-2018)
Ευανθία Παπαευθυμίου*
1. Η οικονομική κρίση ως αίτιο της (επι-) στροφής προς τη Ρουμανία.
Ήδη από τα τέλη του 2008 με αφορμή τις συζητήσεις στο ελληνικό
κοινοβούλιο για τον προϋπολογισμό του 2009 άρχισαν να διαφαίνονται οι
πρώτες ενδείξεις για πιθανή δημοσιονομική δυσκολία στην Ελλάδα. Παρόλο που σε πολιτικό επίπεδο έγινε λόγος για καιροσκοπικές και κομματικές επιδιώξεις, η χώρα στις 3 Μαΐου του 2010 έθεσε τελικά αίτημα για
δάνειο 80 δισεκατομμυρίων ευρώ από τις υπόλοιπες δεκαπέντε χώρες της
ευρωζώνης και 30 δισεκατομμυρίων από το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο
(ΔΝΤ), το οποίο εγκρίθηκε στις 9 Μαΐου της ίδιας χρονιάς. Ακολούθησαν
μέχρι το 2015 άλλα δύο μνημόνια τα οποία, παρά τις διάφορες διεθνείς
εκτιμήσεις για το αντίθετο, έφεραν την Ελλάδα σε δυσμενέστατη οικονομική κατάσταση, τόσο όσον αφορά την χρηματοπιστωτική της ικανότητα
στις αγορές του εξωτερικού, όσο και σε ό,τι αφορά την εσωτερική οικονομία.
Όπως ήταν αναμενόμενο, μια τέτοια βίαιη αλλαγή στα οικονομικά της
χώρας είχε άμεση επίπτωση και στα οικονομικά όλων όσων δραστηριοποιούνταν και ζούσαν στην Ελλάδα. Σε αυτούς εντάσσεται και ένας μεγάλος
αριθμός ρουμάνων πολιτών, οι οποίοι στις αρχές της δεκαετίας του 1990,
μετά την πτώση του κομμουνιστικού καθεστώτος, αναζήτησαν μια καλύτερη τύχη στην Ελλάδα. Τα πρόσφατα, ωστόσο, οικονομικά δεδομένα
τους αναγκάζουν να επιστρέψουν σιγά – σιγά στην πατρίδα τους.
*

Η Ευανθία Παπαευθυμίου (evanthiapapae@gmail.com) είναι καθηγήτρια νέων
ελληνικών στην Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, ενώ παράλληλα μεταφράζει έργα ιστορίας
και λογοτεχνίας από τη ρουμανική στην ελληνική γλώσσα. Αποφοίτησε από το Τμήμα
Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Α.Π.Θ. με ειδίκευση στην Αρχαιολογία και Ιστορία
της Τέχνης. Ολοκλήρωσε τις μεταπτυχιακές της σπουδές στη Μεταφρασεολογία στο
Τμήμα Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου, του
οποίου υπήρξε και υπότροφος. Έχει εργαστεί από διαφορετικά πόστα για το Διεθνές
Πρόγραμμα Ελληνικής Γλώσσας, Ιστορίας και Πολιτισμού του Ι.Μ.Χ.Α. και υπήρξε
υπότροφος του Ινστιτούτου Ρουμανικού Πολιτισμού στον τομέα της μετάφρασης
ρουμανικής λογοτεχνίας.
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Μαζί με τους επαναπατριζόμενους Ρουμάνους παρατηρείται ταυτόχρονα ένα είδος εντατικοποίησης της εμπορικής και επιχειρηματικής κινητικότητας των Ελλήνων επιχειρηματιών στο ρουμανικό κράτος. Από το
1990 και μετά οι εμπορικές σχέσεις των δύο χωρών βρίσκονται σε εξαιρετικά καλό επίπεδο, ενώ μετά την ένταξη της Ρουμανίας στην Ευρωπαϊκή
Ένωση το 2007 επέρχεται μια πραγματική έκρηξη στην ανάπτυξη των διμερών οικονομικών σχέσεων.
Κατά αυτό τον τρόπο, παρατηρούμε δύο ρεύματα κινητικότητας προς
τη Ρουμανία, τα οποία λειτουργούν αυτόματα και ως φορείς της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού. Το ένα είναι οι Ρουμάνοι που
επιστρέφουν από την Ελλάδα. Το δεύτερο είναι οι Έλληνες που αναζητούν
νέες αγορές προκειμένου να επενδύσουν όσο το δυνατόν πιο αποδοτικά τα
κεφάλαιά τους.
2. Διμερείς σχέσεις Ελλάδας- Ρουμανίας
Το θεσμικό πλαίσιο που δημιουργήθηκε και διέπει τις οικονομικές σχέσεις των δύο χωρών τις τελευταίες δεκαετίες περιλαμβάνει:
1. Συμφωνία για την αποφυγή της διπλής φορολογίας σχετικά με τους
φόρους εισοδήματος και κεφαλαίου, Αθήνα 17/9/1991, (ισχύει από
7/4/1995, Νόμος 2279/1995, ΦΕΚ υπ’ αριθμ. 9/26.01.1995).
2. Συμφωνία Απαλλαγής Διπλής Φορολογίας εξ Αεροπορικών Κερδών, Αθήνα (ΦΕΚ 99/Α/30.05.1967, Α.Ν. 24/1967 έναρξη ισχύος
17.06.1967).
3. Συμφωνία για την Προώθηση και την Αμοιβαία Προστασία των Επενδύσεων (Ν. 2564/1998, ΦΕΚ 4/Α/13.1.1998, έναρξη ισχύος 12.6.1998)
4. Συμφωνία περί τηλεπικοινωνιών (Α.Ν.
133/Α/03.08.1967, έναρξη ισχύος 06.07.1967)

55/2.4.1966,

ΦΕΚ

5. Συμφωνία για συνεργασία στον τομέα του Τουρισμού (Ν.
2138/09.06.1993,ΦΕΚ 84/28.05.1995, έναρξη ισχύος 21.05.1994)
6. Συμφωνία περί Τακτικών Εμπορικών Αεροπορικών Μεταφορών (ισχύει από 2.9.1996)
7. Συμφωνία μεταξύ των κυβερνήσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας και
της Ρουμανίας για την Συνεργασία και Αμοιβαία Διοικητική Συνδρομή
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μεταξύ των Τελωνειακών τους Διοικήσεων (ισχύει από 1.12.2000).
8. Ναυτιλιακή Συμφωνία (Α.Ν. 55/1967, ΦΕΚ 133/Α/03.08.1967, έναρξη
ισχύος 06.07.1968)
9. Συμφωνία Συνεργασίας στον τομέα της ενέργειας, Βουκουρέστι,
07/02/2008, Νο 3739, 03/02/2009 (ΦΕΚ 18/Α/15.02.2009 ισχύει από
09/09/2009)
10. Μνημόνιο Συνεργασίας στον αγροτικό τομέα υπεγράφη από τα υπουργεία Εξωτερικών και των δύο χωρών στο πλαίσιο επισήμου επισκέψεως κ. ΠΔ στην Ρουμανία (28-29.8.2011) και έχει τεθεί σε ισχύ από τον
Ιούνιο 2014. Προωθήθηκε συνεργασία του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) με τον αντίστοιχο φορέα του στη Ρουμανία και
μεικτές επιχειρήσεις σε τομέα βιοκαλλιεργειών.1
3. Εμπόριο- Επιχειρηματικότητα
Οι ελληνικές επιχειρήσεις, αναγνωρίζοντας εγκαίρως τα πλεονεκτήματα και τις δυνατότητες της ρουμανικής αγοράς και έχοντας ως εγγύηση
το προϋπάρχον πλαίσιο που αναφέραμε, έχουν χτίσει τα τελευταία χρόνια μια ισχυρή παρουσία στη χώρα. Η Ρουμανία είναι σταθερά μεταξύ
των δύο πρώτων προορισμών για τις ελληνικές επενδύσεις, σε παγκόσμιο
επίπεδο. Σήμερα δραστηριοποιούνται στη χώρα περισσότερες από 6.200
εταιρίες με ελληνική συμμετοχή. Με συνολικό κεφάλαιο επενδύσεων που
αγγίζει τα 1,8 δισ. ευρώ, η Ελλάδα κατατάσσεται στην έκτη θέση μεταξύ
των χωρών προέλευσης ξένων άμεσων επενδύσεων στη Ρουμανία. Μάλιστα, όπως εκτιμά το Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων
στη Ρουμανία, εάν υπολογιστούν και οι ελληνικές επενδύσεις μέσω άλλων
χωρών – όπως η Κύπρος και το Λουξεμβούργο – το συνολικό επενδεδυμένο κεφάλαιο υπερβαίνει τα 4 δισ. Ευρώ, με τις ελληνικών συμφερόντων
επιχειρήσεις να αντιπροσωπεύουν το 4,4% σχεδόν του συνολικά επενδεδυμένου κεφαλαίου στη χώρα και το 3% σχεδόν του συνόλου των εταιριών. Στο Γράφημα 1 που ακολουθεί αποτυπώνονται οι ελληνικές εξαγωγές
προς τη Ρουμανία ανά έτος, για τη δεκαετία 2008-20182.
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4. Εκπαίδευση
Ένας επιπλέον τομέας στον οποίο παρατηρείται κινητικότητα μεταξύ
των δύο χωρών είναι αυτός της εκπαίδευσης. Εκτός από τα ευρωπαϊκά
προγράμματα (π.χ. Erasmus) τα οποία είναι ούτως ή άλλως σε ισχύ, τα
τελευταία χρόνια επιτυγχάνονται απευθείας συμφωνίες μεταξύ ρουμανικών και ελληνικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Για παράδειγμα, το 2017 το
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης επικαιροποίησε παλαιότερο σύμφωνο
συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Α.Ι. Κούζα του Ιασίου και υπέγραψε ένα
νέο με το Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου. Παράλληλα, υπεγράφη σύμφωνο
και με την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, το οποίο έχει ήδη τεθεί σε ισχύ,
διοργανώνοντας επιμορφωτικά προγράμματα για τους εκπαιδευτικούς του
συγκεκριμένου φορέα, αλλά και συνεισφέροντας στις ανάγκες που υπάρχουν σχετικά με την προώθηση της ελληνομάθειας στη Ρουμανία.
Απώτερος στόχος όλων αυτών των ενεργειών είναι η εκατέρωθεν
κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών καθώς και η προώθηση των
βαλκανικών γλωσσών και σπουδών. Ένα ακόμη παράδειγμα, αποτελεί το
Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής, το οποίο υπέγραψε σύμφωνο συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο Πετρελαίου και Φυσικού Αερίου Πλοϊεστίου, το
οποίο περιλαμβάνει μεταξύ άλλων και την ίδρυση διαπανεπιστημιακού
μεταπτυχιακού προγράμματος με αντικείμενο τις πετρελαϊκές σπουδές.
Μάλιστα, αυτή η συνεργασία θα αποφέρει τεράστια οφέλη για την Ελλάδα, η οποία θα αποκομίσει τεχνογνωσία πάνω σε ένα αντικείμενο, το
οποίο μέχρι τώρα υπήρχε μόνο στο εξωτερικό.
5. Η ανάκαμψη των ελληνικών σπουδών ως αποτέλεσμα της ελληνικής κρίσης
Παρατηρείται, λοιπόν, ότι αυτή η μετακίνηση που προκύπτει ως αποτέλεσμα μιας μεγάλης οικονομικής κρίσης, μπορεί να δημιουργήσει ελπίδα
ανάκαμψης, με την προϋπόθεση ότι θα αξιοποιηθεί και θα αξιολογηθεί
σωστά. Το ρεύμα μετατόπισης των οικονομικών και όχι μόνο δραστηριοτήτων προς τη Ρουμανία δημιούργησε τις συνθήκες ώστε να υπάρξει μια
περαιτέρω ανάπτυξη και εξέλιξη, εκτός βεβαίως από την οικονομική.
Στην προκειμένη περίπτωση, η εν λόγω ανάκαμψη συνίσταται στο ότι
η επιστροφή (ή για άλλους η στροφή) προς τη Ρουμανία, συνδυάζεται
με τη μετάδοση και τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και του ελληνικού πολιτισμού εκτός των συνόρων της Ελλάδας. Οι παλιννοστούντες
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Ρουμάνοι φαίνεται πως δεν ξεχνούν τα ελληνικά. Αντιθέτως, συνεχίζουν
να τα μιλούν και να τα χρησιμοποιούν στην καθημερινότητά τους. Όσον
αφορά μάλιστα τα παιδιά τους που γεννήθηκαν στην Ελλάδα, είτε αυτά
πρόλαβαν να παρακολουθήσουν ελληνικό σχολείο είτε όχι, εγγράφονται
σε τάξεις ελληνικής γλώσσας μόλις φτάνουν στη Ρουμανία. Οι τελευταίες
στατιστικές που διεξάγονται γενικότερα εκ μέρους του Υπουργείου Παιδείας στη Ρουμανία δείχνουν ότι υπάρχει κύμα επαναπατρισμού Ρουμάνων, με βασική αιτία την δυσμενή περιρρέουσα ατμόσφαιρα στη δυτική
Ευρώπη και όχι αποκλειστικά στην Ελλάδα. Η πλειοψηφία τους, όπως
είναι αναμενόμενο, προέρχεται από την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα, τις χώρες που επλήγησαν περισσότερο από την οικονομική κρίση
των τελευταίων ετών. Θα επιδιώξουμε να αποσαφηνίσουμε τους λόγους
αυτής της επιλογής των γονέων και σε πολλές περιπτώσεις των ίδιων των
μαθητών μέσα από συνεντεύξεις που είχαμε μαζί τους.
Η παρούσα ερευνητική προσπάθεια έρχεται να καταγράψει την κινητικότητα των ρουμάνων μαθητών που προέρχονται μέσα σε αυτή την
δεκαετία από την Ελλάδα, αλλά και το ποσοστό των ελλήνων μαθητών
που φοιτούν αυτή τη στιγμή στη χώρα, έστω και κατά προσέγγιση, καθώς
φαίνεται πως μέχρι στιγμής δεν έχει διεξαχθεί συστηματική έρευνα επί του
συγκεκριμένου θέματος. Από τα πρώτα στοιχεία που έχουμε στη διάθεσή
μας προκύπτει ότι υπάρχει αυξανόμενος ρυθμός άφιξης ελληνομαθών στη
χώρα, οι οποίοι έχουν τη θετική προδιάθεση ενεργητικής ενασχόλησης με
την ελληνική γλώσσα, όπως ήδη αναφέραμε. Ως άμεση αντίδραση στη
ζήτηση, έχουν αυξηθεί παράλληλα και οι φορείς οι οποίοι προσφέρουν
ελληνόγλωσση εκπαίδευση. Το ρουμανικό κράτος ενισχύει αυτές τις πρωτοβουλίες, καθώς οι νεότεροι μαθαίνουν τα ελληνικά, προκειμένου να αυξήσουν τα επαγγελματικά τους προσόντα. Το δε ελληνικό κράτος έχει αρχίσει να στέλνει για τα έτη 2017-2018 και 2018-1019 αισθητά μεγαλύτερο
αριθμό αποσπασμένων εκπαιδευτικών για τη διδασκαλία της ελληνικής
γλώσσας σε όλη τη χώρα, ώστε να καλυφθεί η αυξανόμενη ζήτηση που
υπάρχει στη Ρουμανία για εκμάθηση των ελληνικών.
Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε την εξαιρετικά ευνοϊκή νομοθεσία του
ρουμανικού κράτους σε ότι αφορά τη δραστηριοποίηση εθνικών μειονοτήτων στη Ρουμανία, η οποία δημιουργεί το θετικό πλαίσιο εντός του οποίου
ευνοούνται και οι ελληνικές σπουδές.
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Στη Ρουμανία αναγνωρίζονται κοινοβουλευτικά είκοσι εθνικές μειονότητες, συμπεριλαμβανομένης και της ελληνικής. Αυτό πρακτικά σημαίνει
ότι στις κοινότητες αυτές παρέχεται βάσει συντάγματος το δικαίωμα εκπροσώπησής τους στη βουλή, ενώ μπορούν να οργανώνουν ελεύθερα εκδηλώσεις που προωθούν τη γλώσσα, τον πολιτισμό και άλλα στοιχεία της
ταυτότητάς τους.3 Επίσης, δικαιούνται χρόνο στην δημόσια τηλεόραση,
ώστε και από εκεί να προβάλουν ό,τι κρίνουν πως προωθεί τον διάλογο
και την πολυπολιτισμικότητα. Τέλος, όσοι επιθυμούν, δικαιούνται να διδάσκονται στο σχολείο τη μητρική τους γλώσσα, μια κατάκτηση που έγινε
πραγματικότητα από το 2006 για την ελληνική γλώσσα, η οποία πλέον
διδάσκεται, όχι μόνο ως μητρική αλλά και ως ξένη, σε όσα σχολεία θέλουν
να την εντάξουν στο πρόγραμμά τους. Μάλιστα, με νόμο του 2018 ψηφίστηκε στο ρουμανικό κοινοβούλιο ο επίσημος εορτασμός της ελληνικής
γλώσσας στις 9 Φεβρουαρίου4.
Απόρροια όλων των παραπάνω παραγόντων είναι οι διαμόρφωση ιδανικού περιβάλλοντος και ικανών συνθηκών για την εξάπλωση και ενίσχυση
της διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας σε όλη τη Ρουμανία. Στη συνέχεια
θα παρουσιάσουμε στοιχεία από τους φορείς όπου διοργανώνονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας. Δυστυχώς, σε αυτή μας την προσπάθεια υφίστανται και ορισμένα κενά, είτε γιατί κάποιος φορέας δεν μας παραχώρησε
στοιχεία, είτε γιατί υπάρχει ελλιπής καταγραφή.

3
4

Constituția României, Αrt. 32 – Drept la învățatură, https://www.constitutiaromaniei.ro/
art-32-dreptul-la-invatatura/
Lege nr. 204 din 20 iulie 2018 privind instituirea Zilei Limbii Elene, http://www.cdep.
ro/pls/ proiecte/docs/2018/cd355_18.pdf
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Α. Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας

Εικόνα 1: Οι ελληνικές κοινότητες στον χάρτη5

Το πιο οργανωμένο πρόγραμμα ελληνομάθειας προσφέρεται αυτή τη
στιγμή από την Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας, η οποία διαδραματίζει εξέχοντα ρόλο στις υποθέσεις του ελληνισμού στη Ρουμανία. Με τη σημερινή της μορφή ιδρύθηκε το 1990 και απέκτησε νομική υπόσταση το 1998.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που διαθέτει, στη χώρα ζουν περίπου 15.000 άτομα ελληνικής καταγωγής, από τα οποία 4.000 θεωρούνται ομιλητές της
ελληνικής γλώσσας. Σχετικά με την ελληνομάθεια, στοχεύει σε δύο κατευθύνσεις: Από τη μια διοργανώνει μαθήματα ελληνικής γλώσσας και
πολιτισμού σε όλες τις ελληνικές κοινότητες της χώρας και από την άλλη
συνεισφέρει ουσιαστικά στην προώθηση και διάδοση της ελληνικής γλώσσας μέσω των προτάσεων νόμου και των πρωτοβουλιών που αναλαμβάνει
ο εκπρόσωπος της ελληνικής μειονότητας στο Κοινοβούλιο, κατοχυρώνοντας με αυτόν τον τρόπο όλες τις κατακτήσεις του οργανισμού. Σε αυτό
πλαίσιο καταρτίστηκε και ένα ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα
5

Ένωση Ελλήνων Ρουμανίας (2019: 1)
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που απευθύνεται σε όλες τις ηλικίες (από τον παιδικό σταθμό, μέχρι και το
λύκειο) και σε όλα τα επίπεδα ελληνομάθειας, σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό
πλαίσιο αναφοράς για τις γλώσσες. Στο γράφημα 2 φαίνονται οι εγγραφές
των μαθητών για τη δεκαετία 2010-20186.
Οι μαθητές αποκτούν έτσι τη δυνατότητα να συμμετάσχουν σε ολυμπιάδες ελληνικής γλώσσας που διεξάγονται στη Ρουμανία σε τρεις φάσεις:
τοπική, εθνική (2002 μέχρι σήμερα) και διεθνή (2014 μέχρι σήμερα). 7 Στο
Γράφημα 3 φαίνεται η εν λόγω συμμετοχή στις εθνικές ολυμπιάδες από
το 2002 μέχρι το 2018. Η σημασία αυτών των διοργανώσεων φαίνεται
από το ότι οι επιτυχόντες στην διεθνή φάση, οι οποίοι προέρχονται από
το ρουμανικό εκπαιδευτικό σύστημα, βραβεύονται με ετήσιες υποτροφίες
από το ρουμανικό κράτος και τους παρέχεται πρόσβαση στην ανώτατη
εκπαίδευση χωρίς επιπλέον εξετάσεις. Εδώ θα πρέπει να αναφέρουμε ότι η
διεθνής ολυμπιάδα διοργανώνεται με πρωτοβουλία της Ένωσης Ελλήνων
Ρουμανίας σε συνεργασία με το ρουμανικό Υπουργείο Παιδείας. Από το
2014 μέχρι το 2018 συμμετείχαν έξι με επτά χώρες κάθε χρόνο, ενώ για το
2019 εκτιμάται από τους διοργανωτές ότι η συμμετοχή θα ξεπεράσει τις
δώδεκα χώρες.
Παράλληλα με τις παραπάνω δραστηριότητες, οι μαθητές προετοιμάζονται ώστε να είναι σε θέση να δώσουν εξετάσεις για την απόκτηση του
πιστοποιητικού ελληνομάθειας που διοργανώνει το Κέντρο Ελληνικής
Γλώσσας. Στη Ρουμανία υπάρχουν δύο εξεταστικά κέντρα, ένα στο Ιάσιο και ένα στο Βουκουρέστι. Επιπλέον έχουν πρόσβαση σε προγράμματα
όπως διεθνείς κατασκηνώσεις, ανταλλαγές κλπ.

6
7

Αρχείο της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, Φάκελοι Εκπαίδευσης 2010-2018.
Αρχείο της Ένωσης Ελλήνων Ρουμανίας, Φάκελοι Εκπαίδευσης 2002-2018.
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Β. Λεκτοράτο Νεοελληνικών Σπουδών του πανεπιστημίου A.I.Cuza του Ιασίου
Είναι το παλαιότερο πανεπιστημιακό ίδρυμα, στο οποίο εδώ και σαράντα πέντε περίπου χρόνια προσφέρονται μαθήματα ελληνικής γλώσσας, ενώ
από το 2015 λειτουργεί και ως Εξεταστικό Κέντρο του ΚΕΓ. Λειτουργεί με
αποσπασμένο εκπαιδευτικό από την Ελλάδα και απευθύνεται στους φοιτητές
των Πανεπιστημιακών Ιδρυμάτων του Ιασίου. Τα στοιχεία που μας παρείχε
το Λεκτοράτο είναι αποσπασματικά, καθώς δεν υπάρχει ολοκληρωμένη καταγραφή, αλλά δείχνουν ότι υπάρχει μια σταθερότητα στην προτίμηση των
σπουδαστών, οι οποίοι κυμαίνονται από σαράντα πέντε μέχρι εβδομήντα κάθε
χρόνο, από το 2012 μέχρι σήμερα, όπως παρακολουθούμε στο Γράφημα 4.
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Γ. Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου
Δυστυχώς δεν έχουμε επικαιροποιημένα στοιχεία για το αριθμό φοιτητών που έχουν εγγραφεί την τελευταία δεκαετία στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου. Παρολαυτά, υπάρχει η
δυνατότητα να δούμε κάποια σημαντικά στοιχεία στο σχετικό άρθρο της
καθηγήτριας του τμήματος Margareta Sfirschi-Lăudat, το οποίο μας μεταφέρει στο 2007, στην αρχή ακριβώς της δεκαετίας την οποία μελετάμε8.
Η Νέα Ελληνική διδάσκεται στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών της
Σχολής Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου ως πρώτη ειδίκευση από το 2005, ενώ μέχρι τότε διδασκόταν ως
δεύτερη ξένη γλώσσα στην Έδρα Κλασσικής Φιλολογίας.
Καθώς το ευρύ ενδιαφέρον για τον σύγχρονο Ελληνισμό και τη Νεοελληνική γλώσσα αυξανόταν συνεχώς, το 2001 ιδρύθηκε το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στα πλαίσια της έδρας Κλασσικής Φιλολογίας της Σχολής Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών, βάσει της Συμφωνίας της ένταξης
του Πανεπιστημίου Βουκουρεστίου εντός του Προγράμματος «Ιάσων»,
ενώ από το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών προάχθηκε σε ανώτερη βαθμίδα στη Σχολή Ξένων Γλωσσών και Λογοτεχνιών και λειτουργεί ως κύρια φιλολογία.
Όπως αναφέρεται στο άρθρο οι τρεις πρώτες γενιές αριθμούσαν δεκαπέντε (2001), είκοσι πέντε (2004) και σαράντα (2005) φοιτητές έκαστη.
Χωρίς να έχουμε στη διάθεσή μας επίσημα στοιχεία από το πανεπιστήμιο,
μπορούμε να συνάγουμε το συμπέρασμα ότι η πορεία του τμήματος είναι
ακμάζουσα, κυρίως χάρη στις υποτροφίες που προέρχονται από ελληνικές
εταιρείες και συλλόγους. Για παράδειγμα, φέτος, το 2018, εγγράφηκαν στο
πρώτο έτος τριάντα νέοι φοιτητές.
Από το 2017, το πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει και τους τρεις κύκλους (πτυχίο, μεταπτυχιακό, διδακτορικό). Η σύνθεση των φοιτητών αντανακλά επίσης το ρεύμα και την κινητικότητα ανάμεσα στην Ελλάδα και τη
Ρουμανία, η οποία αποτελεί το αντικείμενο της μελέτης μας. Από τη μια
πρόκειται για φοιτητές που προέρχονται από αμιγώς ρουμανική δευτεροβάθμια εκπαίδευση, αλλά επιλέγουν το τμήμα, καθώς μπορούν να μάθουν
8

Margareta Sfirschi-Lăudat , «Τα Νέα Ελληνικά στο Πανεπιστήμιο Βουκουρεστίου»,
Φρυκτωρίες, 21 Μαρτίου 2007, http:// www.fryktories.gr/article/ta-nea-ellinika-stopanepistimio-boykoyrestioy
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τη γλώσσα από την αρχή, χωρίς η γνώση της να είναι προαπαιτούμενο. Από
την άλλη, σε συνδυασμό με την άμεση απορρόφηση των ελληνομαθών στη
ρουμανική αγορά εργασίας σημαντικό ρόλο διαδραματίζει ο μεγάλος αριθμός ομογενών που ζουν στη Ρουμανία, οι επαναπατρισμένοι από την Ελλάδα Ρουμάνοι και οι ελληνομαθείς που ήδη γνωρίζουν την γλώσσα από
τις ελληνικές κοινότητες και αρκετοί από αυτούς μπήκαν στη σχολή μετά
την διάκρισή τους στις ολυμπιάδες ελληνικής γλώσσας που προαναφέραμε.
Δ. Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά»
Το Ελληνικό Σχολείο Βουκουρεστίου «Αθηνά» ιδρύθηκε το 2008 ως
αποτέλεσμα της ανάγκης που προέκυψε με την μετεγκατάσταση πολλών
ελληνικών οικογενειών στο Βουκουρέστι. Το σχολείο «Αθηνά» έχει πιστοποιηθεί ως προς την τήρηση του ελληνικού εθνικού εκπαιδευτικού προγράμματος και δημιουργήθηκε κατόπιν συνεργασίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδος με τον Σύλλογο Ελλήνων Γονέων
και Κηδεμόνων Βουκουρεστίου, ενώ τελεί υπό την αιγίδα της Ελληνικής
Πρεσβείας της Ρουμανίας.
Κατά το πρώτο σχολικό έτος 2008-2009 λειτούργησαν στα πλαίσια του
σχολείου δυο τάξεις παιδιών προσχολικής ηλικίας καθώς και οι Α΄ έως Γ΄.
Για να εξασφαλιστεί η συνέχεια της διδακτικής διαδικασίας, προστέθηκαν προοδευτικά, κάθε έτος, μια ανάλογη σχολική τάξη. Πλέον, υπάρχουν
όλες οι τάξεις, από νηπιαγωγείο μέχρι λύκειο.
Ο αριθμός των μαθητών κυμαίνεται στους εξήντα με εβδομήντα το
χρόνο και είναι σχετικά σταθερός, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας έδωσε
η διευθύντρια του σχολείου. Οι μαθητές που παρακολουθούν είναι σχεδόν
αποκλειστικά από ελληνικές οικογένειες και πιο σπάνια από μικτές. Κυρίως εγγράφονται μαθητές των οποίων οι γονείς εκτιμούν πως οι παραμονή
τους στη Ρουμανία είναι προσωρινή και έχουν ως στόχο να επιστρέψουν
μετά από συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στην Ελλάδα.
Ε. Σχολείο «Hristo Botev»
Το συγκεκριμένο σχολείο ξεκίνησε τη λειτουργία του το 1998 με κατεύθυνση τη βουλγαρική γλώσσα. Από το 2005, αποσκοπώντας στο να
εντάξει κι άλλες γλώσσες στο πρόγραμμά του, υπέγραψε με την Ελληνική
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Κοινότητα της Ρουμανίας πρωτόκολλο συνεργασίας, ώστε να ιδρυθούν
τάξεις, στις οποίες τα να διδάσκονται αποκλειστικά τα νέα ελληνικά. Σήμερα η νεοελληνική γλωσσική εκπαίδευση είναι η κύρια κατεύθυνση του
σχολείου, ενώ ο αριθμός των μαθητών είναι σχετικά σταθερός και κυμαίνεται μεταξύ εκατόν πενήντα και διακοσίων μαθητών που φοιτούν σε όλες
τις τάξεις, από δημοτικό μέχρι λύκειο, σύμφωνα με τα στοιχεία που μας
παρείχε ο Τα στοιχεία μας παρείχε ο υπεύθυνος για την ελληνική γλώσσα
Mihalis Codruț Dumitrache.
ΣΤ. Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού
Το Ελληνικό Ίδρυμα Πολιτισμού (Ε.Ι.Π) Βουκουρεστίου διοργανώνει
μαθήματα ελληνικής γλώσσας από το 2009, ενώ το 2012 δεν διοργανώθηκαν καθόλου μαθήματα. Οι εγγραφές γίνονται δύο ή τρεις φορές το
χρόνο, ανάλογα με τη ζήτηση, και σε καθεμιά από τις τρεις περιόδους ο
αριθμός κυμαίνεται από είκοσι με τριάντα μαθητές. Στο γράφημα 5 αποτυπώνονται οι συνολικές εγγραφές ανά έτος, από το 2009 μέχρι το 2008,
σύμφωνα με τα στοιχεία μας παρείχε ο διευθυντής του Ε.Ι.Π. Claudiu
Sfirschi Lăudat.

Ολοκληρώνοντας την αναφορά μας στους φορείς διδασκαλίας, θα
πρέπει να αναφερθούμε και στα κίνητρα των σπουδαστών, έτσι όπως τα
προσδιορίζουν οι ίδιοι. Για το σκοπό αυτό παρουσιάζουμε παρακάτω τις
απαντήσεις ενός αριθμού σπουδαστών που ρωτήθηκαν σχετικά με τους
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λόγους για τους οποίους επιλέγουν να μάθουν ελληνικά, καθώς κάναμε μια
απόπειρα αναζήτησης των κινήτρων τους. Το συγκεκριμένο ερωτηματολόγιο δόθηκε στα πλαίσια προηγούμενης έρευνάς μας το 2015 σε εβδομήντα
πέντε σπουδαστές, μαθητές και ενήλικες9. Συγκεκριμένα, η ερώτηση ήταν:
«γιατί τόσο μεγάλο ενδιαφέρον για τα ελληνικά;». Ανάλογα με τη συχνότητά τους, απαριθμούμε στην παρακάτω λίστα τις κυριότερες απαντήσεις:
1. Εργασιακή αποκατάσταση. Ήδη πολλοί από τους αποφοίτους εργάζονται σε εταιρείες ελληνικών συμφερόντων που δραστηριοποιούνται τα
τελευταία χρόνια στη Ρουμανία.
2. Είσοδος χωρίς εξετάσεις και χωρίς δίδακτρα σε πολλές πανεπιστημιακές σχολές.
3. Προετοιμασία για σπουδές στην Ελλάδα.
4. Διατήρηση της ελληνικής γλώσσας από οικογένειες Ρουμάνων που
έζησαν για πολλά χρόνια στην Ελλάδα, αλλά επέστρεψαν λόγω κρίσης.
5. Διατήρηση μητρικής γλώσσας.
6. Πολλοί Έλληνες τρίτης και τέταρτης γενιάς που δεν είχαν την ευκαιρία
να μάθουν ελληνικά έρχονται τώρα μαζί με τα παιδιά τους.
7. Αγάπη για την Ελλάδα, συχνές διακοπές εκεί.
6. Μακροπρόθεσμα οφέλη για την Ελλάδα - Προοπτικές ανάκαμψης
Ο στόχος της παρούσας έρευνας έχει διττό χαρακτήρα: πρώτον να διασαφηνίσει πόσοι από τους προαναφερόμενους επιλέγουν να συνεχίσουν
την ελληνόγλωσση παιδεία, είτε αυτή αφορά την εκμάθηση της ελληνικής
ως ξένης ή ως μητρικής γλώσσας, είτε την ενασχόληση με τις νεοελληνικές σπουδές γενικότερα και δεύτερον, να απαντήσει στο ερώτημα κατά
πόσο θα μπορούσε η Ελλάδα να αποκομίσει θετικά οφέλη και αφορμές
ανάπτυξης και ανάκαμψης μέσω της διατήρησης των δεσμών αυτών των
ανθρώπων με την Ελλάδα ή και με τη δημιουργία νέων προοπτικών και
σχέσεων.
Όσον αφορά το πρώτο ζήτημα, όπως προέκυψε από τα στοιχεία που
κατορθώσαμε να συγκεντρώσουμε, οι ελληνικές σπουδές στη Ρουμανία
γνωρίζουν πραγματική άνθιση. Θεωρούμε πως είναι σε άμεση σχέση με
την οικονομική δραστηριότητα μεταξύ των δύο χωρών, καθώς οι οικονομικές συνθήκες δημιουργούν την ανάγκη της ελληνομάθειας. Οι μισθοί στις
εταιρείες ελληνικών συμφερόντων είναι ανταγωνιστικοί και αποτελούν
9

Παπαευθυμίου (2015: 683-684)
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κίνητρο για τους νέους που γνωρίζουν ελληνικά. Το ίδιο συμβαίνει και σε
επαγγέλματα όπως των ξεναγών που δραστηριοποιούνται είτε στην Ελλάδα
είτε στη Ρουμανία.
Όσον αφορά τη δεύτερη παράμετρο, σχετικά με τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσει η Ελλάδα μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, αρκεί
να αναφέρουμε ως παράδειγμα ότι ήδη τα αποτελέσματα στον τουρισμό
είναι αναπάντεχα θετικά για την Ελλάδα, καθώς οι στατιστικές δείχνουν
πως από το 2016 και μετά, ο αριθμός των ρουμάνων τουριστών ξεπερνά
σταθερά το ένα εκατομμύριο κάθε χρόνο. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα
καθαρό δείκτη για τη θετική στάση που τηρούν οι Ρουμάνοι απέναντι στην
Ελλάδα και το πόσο άμεση είναι η σχέση τους με τη χώρα.
Στο γράφημα 6 παρουσιάζεται ο αριθμός τουριστών ανά έτος, από το
2008 μέχρι σήμερα10. Για το 2018 έχουμε μόνο τα αποτελέσματα από τους
πρώτους εννέα μήνες της χρονιάς, αλλά και ακόμα κι έτσι, ο αριθμός των
επισκεπτών από τη Ρουμανία έχει ξεπεράσει ήδη κάθε προηγούμενο.

Εκτός από τον τουρισμό, είναι πολύ σημαντική η ελληνική επιχειρηματικότητα στους τομείς των κατασκευών, της παραγωγής τροφίμων και ποτών, τον τραπεζικό τομέα, τις γεωργικές εκμεταλλεύσεις και κτηνοτροφία,
της δημιουργίας μονάδων συσκευασίας τροφίμων, της δημιουργίας υποδομών αναψυχής. Σημαντική επίσης είναι η ελληνική επενδυτική παρουσία στους τομείς: χονδρεμπορίου - λιανεμπορίου και δικτύων, παραγωγής
10 Πρεσβεία της Ελλάδας στο Βουκουρέστι - Γραφείο Οικονομικών & Εμπορικών
Υποθέσεων, «Αύξηση του τουριστικού ρεύματος από την Ρουμανία κατά 19,4% το
9μηνο 2018», 30 Ιανουαρίου 2019, http://agora.mfa.gr/ta-grafeia-oikonomikonemporikon-upotheseon/grafeia-ana-xora/infofile/ 65214
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προϊόντων από σιδηρούχα και μη σιδηρούχα μέταλλα, δομικών υλικών,
υπηρεσιών υγείας και ιατρικών μηχανημάτων, καθώς και στον τομέα παροχής υπηρεσιών προς τις επιχειρήσεις και συμβούλων.11
Οι ρουμανικές επενδύσεις στην Ελλάδα είναι προς το παρόν αμελητέες.
Ωστόσο, αυξημένο είναι το ενδιαφέρον για επενδύσεις, σχετικώς μικρής
κλίμακας, στον τουριστικό τομέα και την κτηματαγορά, μέσω της αγοράς
μικρών τουριστικών μονάδων ή μεμονωμένων ακινήτων για ίδια χρήση.
Σε κάθε περίπτωση, η μελέτη μας αφορά ένα φαινόμενο που είναι σε
εξέλιξη. Εάν οι οικονομικές, κοινωνικές και πολιτικές συνθήκες συνεχίσουν να παραμένουν ευνοϊκές, θεωρούμε πως τα επόμενα χρόνια η Ρουμανία θα αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους εταίρους για την Ελλάδα. Θα είχε ενδιαφέρον να επανέλθει κανείς την επόμενη δεκαετία, ώστε
να γίνει μια συγκριτική μελέτη σε ένα μεγαλύτερο βάθος χρόνου και στη
βάση ενός αριθμού ευρύτερων και επικαιροποιημένων στοιχείων.
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Abstract
According to latest statistics of the Romanian Ministry of Education,
the unfavorable economic circumstances in Europe have triggered a slow,
yet noticeable, repatriation process of Romanians, living until recently in
Italy, Spain and Greece. At the same time there is a growing interest for investments in the Romanian market, which has brought not only significant
foreign capital to the country, but also its very owners along with their families. Greeks are currently among top foreign investors in Romania and, as
a result, the Greek cultural presence in the region is gradually becoming
more and more visible.
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The present study, which in its largest part is still in progress, will attempt to keep track of how many Romanian students came from Greece
during this decade, as well as how many Greek students are currently
studying in Romania. Its primary goal is twofold: first it aspires to clarify
how many of the aforementioned group choose to learn modern Greek
(either as a foreign or native language) or to pursue modern Greek studies
in general, and secondly, it tries to answer the question whether Greece
could reap some benefits and find opportunities for further growth and
recovery by strengthening these peoples’ ties with Greece, or by creating
fresh perspectives and forging new relationships.
Λέξεις κλειδιά: Ελληνικές σπουδές, Έλληνες στη Ρουμανία

ΤΟ ΚΥΠΡΙΑΚΟ ΙΔΙΩΜΑ ΣΤΗΝ ΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΗ
ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ: ΑΠΟ ΤΗΝ ΑΜΦΙΣΒΗΤΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΚΑΤΑΞΙΩΣΗ
Κυριάκος Ιωάννου*
Στους συμπεριπατητές Θεοδόση Πυλαρινό και Κωνσταντίνο Κασίνη

Ο Στυλιανός Χουρμούζιος, σε πρωτοσέλιδο δημοσίευμά του στη λεμεσιανή πολιτικοσατιρική εφ. Σάλπιγξ, στις 7.9.1884, απαντά σε παρατήρηση
αναγνώστη της εφημερίδας, ο οποίος φρονεί ότι, «οσάκις γράφωμέν τι εν
κυπριακή διαλέκτω, δεν πρέπει να μεταχειριζώμεθα πιστώς και γνησίως την
του χωρικού διάλεκτον», αλλά, αντίθετα, καλό είναι να καταβάλλεται προσπάθεια, έτσι ώστε τα ιδιωματικά αυτά κείμενα είτε να αποφεύγονται είτε
να αποδίδονται επί το νεοελληνικότερον.1 Πράγματι, αν διατρέξει κανείς τα
φύλλα της Σάλπιγγος, θα διαπιστώσει ότι, κατά την «πρώτη περίοδο» της
εφημερίδας, δηλ. από το 1884 ώς το 1901, όταν εκδότης και διευθυντής της
ήταν ο Στ. Χουρμούζιος, αρκετά κείμενα της εφημερίδας είναι γραμμένα
στο κυπριακό ιδίωμα. Πάντως, παρά το μαχητικό πνεύμα που διακατέχει
το πρωτοσέλιδο δημοσίευμα του Στ. Χουρμούζιου, φαίνεται ότι σε αυτό
λανθάνει και μια απολογητική διάθεση, με την έννοια ότι ο εκδότης και
διευθυντής της Σάλπιγγος, από τη στιγμή που αποφασίζει να έρθει σε αντιπαράθεση με τη νόρμα της εποχής του, η οποία επιτάσσει τη μη χρήση του
κυπριακού ιδιώματος στις εφημερίδες, οφείλει να δώσει στους αναγνώστες
του ορισμένες πειστικές απαντήσεις για να στηρίξει τη θέση του.
Το δημοσίευμα των 7.9.1884 στη Σάλπιγγα, καθώς και άλλες συγκλίνουσες μαρτυρίες, οδηγούν στο συμπέρασμα ότι, κατά τα πρώτα χρόνια
της τυπογραφίας στην Κύπρο (1878 κ.ε.), το κυπριακό ιδίωμα βρισκόταν
στο περιθώριο. Ωστόσο, αν θέλουμε να είμαστε πιο ακριβείς, πρέπει ν’
αναφερθεί ότι η υποβάθμιση της αξίας της ντοπιολαλιάς άρχισε να εδραιώνεται τουλάχιστον έναν αιώνα προηγουμένως, και μάλιστα από την ίδια
την Εκκλησία. Υπενθυμίζουμε, για παράδειγμα, ότι στο σκεπτικό της ίδρυσης της Ελληνικής Σχολής Λευκωσίας ο αρχιεπίσκοπος Κυπριανός, «επηρεασμένος προφανώς από τις κοραϊκές ή και αρχαϊστικές αντιλήψεις του
*
1

Νεοελληνιστής, μεταδιδακτορικός ερευνητής Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης· ηλεκτρ. διεύθ.: kyrioa@hotmail.com.
[Στ. Χουρμούζιος] (1884). Για το ενδιαφέρον αυτό πρωτοσέλιδο δημοσίευμα βλ.
Παπαλεοντίου (2003: 19-22)· και Πυλαρινός, «Ποίημα...» (2010: 25-30).
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όψιμου Διαφωτισμού», τάσσεται χωρίς περιστροφές εναντίον του κυπριακού ιδιώματος: «[...] ότι τα παραμικρότερα νησία και αι παραμικρότεραι
πολιτείαι έχουσι κοινά σχολεία συστημένα, και μία περίφημος Κύπρος,
ένα κοινόν μουσείον, καν των γραμματικών δεν είναι άξιοι να συστήσωσι
διά να σπουδάζωσι τα παιδία της πολιτείας και να ρυθμίζωσι καν την βάρβαρον γλώσσαν τους [δική μας η υπογράμμιση]».2
*
Ο Βασίλης Μιχαηλίδης (Λευκόνοικο 1849 - Λεμεσός 1917), εκτός από
το αναμενόμενο, δηλ. τη σύνθεση ποιημάτων στην πανελλήνια γλώσσα
(δημοτική και ήπια καθαρεύουσα), είναι ο πρώτος κύπριος ποιητής που
τόλμησε να συνθέσει και ποιήματα στο κυπριακό ιδίωμα.3 Μάλιστα, το
πρώτο ποίημά του, «Η τοκογλυφία κατά κυπριακήν γλώσσαν», το οποίο
δημοσιεύτηκε το 1873 στον Πυθαγόρα του σμυρναίικου περιοδικού Μέντωρ, είναι γραμμένο στην ντοπιολαλιά. Πρέπει να επισημανθεί, ωστόσο,
ότι στο συγκεκριμένο ποίημά του ο Β. Μιχαηλίδης επιλέγει να μην αποκαλύψει την ταυτότητά του, καίτοι στα άλλα τρία ομόχρονα ποίηματά του
(«Αίνιγμα ΜΘ΄», «Αίνιγμα ΝΘ΄» και «Αηδόνια και κουκουβάγιες»), τα
οποία δημοσιεύτηκαν στο ίδιο έντυπο, υπογράφει είτε με το όνομά του
(«Αίνιγμα ΜΘ΄» και «Αίνιγμα ΝΘ΄») είτε, έστω, με τα αρχικά του ονόματός του («Αηδόνια...»). Τα τρία αυτά ποιήματα, όμως, είναι γραμμένα
στην πανελλήνια γλώσσα και όχι στο κυπριακό ιδίωμα.
Επομένως, εύλογα διερωτάται κανείς για ποιους λόγους ο – νεαρός,
τότε – Β. Μιχαηλίδης δεν υπέγραψε ένα, κατά γενική ομολογία, αξιόλογο ιδιωματικό ποίημα. Κατά τη γνώμη μας, ο λόγος δεν πρέπει να
είναι άσχετος με όσα αναφέρθηκαν προηγουμένως για τη «βάρβαρον
γλώσσαν» των Κυπρίων, η οποία, μέχρι εκείνη τη χρονική στιγμή, δεν
θεωρούνταν ικανή να δώσει υψηλά δείγματα ποιητικής γραφής. Για την
ώρα, λοιπόν, ο Β. Μιχαηλίδης, ήδη από το ξεκίνημά του, χρησιμοποιεί
μεν το κυπριακό ιδίωμα, αλλά διστάζει να αποκαλύψει την «ιδιωματική»
του ταυτότητα. Εξάλλου, γνωρίζει ότι στον κατάλογο των «φιλομούσων
συνδρομητών» του Μέντορος, εκτός από τον ιδιο, συμπεριλαμβάνονται
2
3

Ιωάννου (2017: 853).
Για το θεμα αυτό βλ. Πυλαρινός, «Η πολύμορφη...» (2010: 431-444).
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ακόμη 40 Κύπριοι,4 οι οποίοι πιθανότατα θα στηλίτευαν τη δημοσίευση
της ιδιωματικής «Τοκογλυφίας...».
Φαίνεται, πάντως, ότι το πρόσωπο που παρακίνησε τον 24χρονο Β. Μιχαηλίδη να στείλει στο περιοδικό της Σμύρνης ένα ιδιωματικό ποίημά του
ήταν ο Στ. Χουρμούζιος, ο οποίος, όπως είδαμε, ήταν ιδιαίτερα θετικός
όσον αφορά τη χρήση του κυπριακού ιδιώματος. Η άποψη αυτή ενισχύεται
από όσα ο Στ. Χουρμούζιος μαρτυρεί σε αχρονολόγητη επιστολή του προς
τον Αιμίλιο Χουρμούζιο. Πιο συγκεκριμένα, στην επιστολή αυτή, η οποία
απόκειται στο αρχείο του Αιμ. Χουρμούζιου στην Αθήνα, αναφέρεται ότι
ο Β. Μιχαηλίδης συνέθεσε την «Τοκογλυφίαν...» το 1872, δηλ. «όταν ήτο
εις Λευκωσίαν», και ότι το ποίημα αυτό στάλθηκε στον Μέντορα από τον
ίδιο τον Στ. Χουρμούζιο. 5
Έτσι, ο Β. Μιχαηλίδης, με την παρότρυνση του Στ. Χουρμούζιου, αλλά
και επηρεασμένος, ίσως, από την ανάπτυξη της λαογραφίας και «τις τάσεις
της ηθογραφίας και του ρεαλισμού»,6 είναι ο πρώτος «προσωπικός» ποιητής τής πιο πρόσφατης κυπριακής λογοτεχνίας, ο οποίος αποφασίζει να
γράψει και, το κυριότερο, να δημοσιεύσει ποιήματα στο κυπριακό ιδίωμα.
Μολονότι το δημοτικό τραγούδι και η ποιητάρικη παράδοση προϋπήρχαν,
μέχρι το 1882, ημερομηνία κατά την οποία ο Β. Μιχαηλίδης εκδίδει την
πρώτη ποιητική συλλογή του, κανένας κύπριος «προσωπικός» ποιητής δεν
γράφει «στη γλώσσα που πρωτομίλησε». Ακόμη και αργότερα, μέχρι το
τέλος του 19ου αιώνα, και αν εξαιρέσει κανείς την περίπτωση του Χριστόδουλου Κουππά, ο οποίος δημοσιεύει ιδιωματικά ποιήματά του στη σατιρική εφημερίδα Χωριάτης (1884-1885), ή, ακόμη, τον Δημήτρη Λιπέρτη, ο
οποίος στις πρωτόλειες συλλογές του (Χαλαρωμένη λύρα [1891] και Στόνοι
[1898]), αν και είναι γραμμένες στην πανελλήνια γλώσσα, χρησιμοποιεί
και λέξεις της ντοπιολαλιάς, ή, τέλος, ορισμένους ανυπόγραφους ιδιωματικούς στίχους που δημοσιεύονται, κατά καιρούς, σε κυπριακές εφημερίδες
(π.χ. στην κερυνειώτικη εφ. Ο Ραγιάς η οποία άνοιξε τα μάτια της το 1898),
το κυπριακό ιδίωμα δεν συμπεριλαμβάνεται στις προτιμήσεις των λογοτεχνών εκείνης της περιόδου, ενώ, ακόμη και όταν χρησιμοποιείται από ορισμένους, οι υπόλοιποι σπεύδουν να τους επικρίνουν (ο Χρ. Κουππάς, για
4
5
6

Κοκκινόφτας (2011: 18-22).
Για την επιστολή αυτή βλ. Παπαλεοντίου - Ιωάννου (2012: 39-40)· και Ιωάννου (2017:
325-329).
Κεχαγιόγλου - Παπαλεοντίου (2010: 224)· βλ., επίσης, Παπαλεοντίου (2013: 11-14).
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παράδειγμα, αναφέρει ότι κάποιοι Κύπριοι τον κατηγόρησαν, επειδή χρησιμοποιεί στον Χωριάτην το «βαρύ» και «κακόηχον» κυπριακό ιδίωμα).7
Σ’ ένα τέτοιο γλωσσικό, αντι-ιδιωματικό περιβάλλον, λοιπόν, ο Β. Μιχαηλίδης, το 1882, εκδίδει την πρώτη ποιητική συλλογή του με τίτλο Η
ασθενής λύρα. Στην πρωτόλεια αυτή συλλογή, η οποία διαφημιζόταν για
αρκετές βδομάδες στη λεμεσιανή εφ. Αλήθεια (4, 11, 18 και 25.2.1882),
συμπεριλαμβάνονται δεκαέξι ποιήματα, από τα οποία τα δύο είναι γραμμένα στο κυπριακό ιδίωμα. Πρόκειται για τα εκτενή ιδιωματικά ποιήματα
«Η Κύπρος προς τους λέγοντας ότι δεν είναι ελληνική» και «Την παρούσαν επιστολήν εις κυπριακήν διάλεκτον κατά προτροπήν λογίων τινών δημοσιεύω»· το πρώτο αποτελείται από 170 στίχους και το δεύτερο από 224.
Η συμπερίληψη των δύο αυτών ιδιωματικών ποιημάτων δεν περνά απαρατήρητη από τη μοναδική λεμεσιανή εφημερίδα εκείνης της περιόδου, την
Αλήθεια: «Εκ του τυπογραφείου ημών εξεδόθη αρτίως Η ασθενής λύρα,
ήτοι λυρικά ποιημάτια ποιηθέντα υπό Β. Μιχαηλίδου. Ένια [= δύο] των
ποιηματίων τούτων εισί γεγραμμένα εν κυπριακή διαλέκτω».8
Ο Β. Μιχαηλίδης, επομένως, τολμά να συμπεριλάβει δύο ιδιωματικά
ποιήματά του σε μια ρομαντική ποιητική συλλογή στην οποία τα υπόλοιπα ποιήματά του είναι γραμμένα στην πανελλήνια γλώσσα. Είναι φανερό,
ωστόσο, ότι ο ποιητής προβληματίστηκε αρκετά προτού καταλήξει στην
απόφασή του αυτή, η οποία λήφθηκε ύστερα από διαβούλευση με (ορισμένους από) τους λόγιους φίλους του, οι οποίοι, σύμφωνα με τον τίτλο
του δεύτερου ιδιωματικού ποιήματος, φαίνεται ότι τον παρακίνησαν να τα
δημοσιεύσει: «κατά προτροπήν λογίων τινών». Βέβαια, το ερώτημα που
εγείρεται εδώ είναι το εξής: Γιατί ο ποιητής επιλέγει να προσθέσει στον τίτλο του δεύτερου και εκτενέστερου ιδιωματικού ποιήματός του μια τέτοια –
και, εκ πρώτη όψεως τουλάχιστον, άχρηστη – πληροφορία; Άλλωστε, δεν
είναι δύσκολο να υποθέσει κανείς ότι πολλοί ποιητές, σε όλο τον κόσμο
και σε όλες τις εποχές, δημοσιεύουν και ορισμένα ποιήματά τους ύστερα
από παρότρυνση του φιλικού/οικογενειακού/εγγράμματου περιβάλλοντός
τους, με τη διάφορα, όμως, ότι κανένας από τους ποιητές αυτούς δεν συμπεριλαμβάνει τις παροτρύνσεις αυτές στους τίτλους των ποιημάτων του.
Κατά τη γνώμη μας, η περίπτωση του Β. Μιχαηλίδη είναι διαφορετική.
7
8

Κεχαγιόγλου - Παπαλεοντίου (2010: 241).
[Παλαιολόγος] (1882).
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Τα δύο αυτά ποιήματα είναι, ουσιαστικά, τα πρώτα ιδιωματικά ποιήματα
στην Ιστορία της νεότερης κυπριακής λογοτεχνίας, τα οποία αποτελούν
μέρος μιας λόγιας ποιητικής συλλογής που, με βάση τον κατάλογο των
συνδρομητών της, θα διαβαστεί από διάφορους κύκλους της κυπριακής
διανόησης, η οποία, στην πλειονότητά της, δεν αποδέχεται ή δεν εγκρίνει
(ή, στην καλύτερη περίπτωση, δεν είναι ακόμα εξοικειωμένη με) τη χρήση/παρουσία του κυπριακού ιδιώματος στην «προσωπική» ποίηση. Κατά
συνέπεια, ο Β. Μιχαηλίδης, ο οποίος τολμά να αναμετρηθεί με την άποψη
αυτή, δεν αναζητά μόνο έναν εύσχημο τρόπο για να μετριάσει την έκπληξη που θα προκαλέσει ένα ποίημα γραμμένο στο κυπριακό ιδίωμα, αλλά,
ταυτόχρονα, θέλει να προβάλει και ένα «προβοκατόρικο» αντεπιχείρημα,
ότι δηλ. λόγιοί τινες φρονούν ότι, τελικά, και το κυπριακό ιδίωμα μπορεί να
δώσει καθόλου ευκαταφρόνητα δείγματα ποιητικής γραφής.
Στο σημείο αυτό καλό είναι ν’ αναφερθεί ότι, σε αντίθεση με αρκετά άλλα ποιήματα της Ασθενούς λύρας, τα οποία ήταν γραμμένα έως και
επτά χρόνια πριν από την ετοιμασία της, η σύνθεση των δύο πολύστιχων
ιδιωματικών ποιημάτων έγινε για να συμπεριληφθούν ειδικά στην έκδοση
αυτή, κάτι που επιβεβαιώνεται όχι μόνο από τις τοποχρονικές ενδείξεις
στο τέλος των δύο αυτών ποιημάτων, αλλά και από όσα ο ίδιος ο ποιητής
υπονοεί σ’ ένα άλλο ποίημα της συλλογής του: «Και αυτά τα δύο έπη, τους
δραπέτας της σιγής μου, / τα εξώθησεν η λύπη εκ του βάθους της ψυχής
μου» («Προς ζητήσαντά με στίχους», στ. 9-10). Τα δύο αυτά «έπη» υποθέτουμε ότι είναι τα δύο ιδιωματικά ποιήματα, τα οποία, έτσι κι αλλιώς, είναι
τα εκτενέστερα ποιήματα-«έπη» της συλλογής.9
Έως τώρα, είδαμε ότι ο Β. Μιχαηλίδης δημοσίευσε το πρώτο ιδιωματικό ποίημά του μόλις το 1873, ενώ τα επόμενα δύο δημοσιεύτηκαν
σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα.10 Αν και δεν μπορούμε να γνωρίζουμε με
βεβαιότητα τον τρόπο με τον οποίο αντέδρασαν οι αναγνώστες των δύο
ιδιωματικών ποιημάτων της Ασθενούς λύρας, αφού στον Τύπο της εποχής
δεν γράφτηκαν κριτικές για τη συγκεκριμένη ποιητική συλλογή, θα ανέμενε κανείς ότι, από εδώ και πέρα, ο Β. Μιχαηλίδης θα αισθανόταν πιο
απελευθερωμένος και λιγότερο διστακτικός όσον αφορά την ενυπόγραφη
9 Βασιλείου (2007: 20-21).
10 Είναι βέβαιο ότι ο Β. Μιχαηλίδης, την ίδια περίπου περίοδο, έγραψε ή και εκφώνησε
και άλλα ιδιωματικά ποιήματά του, τα οποία, όμως, δεν δημοσιεύτηκαν όσο ο ποιητής
βρισκόταν εν ζωή· για το θέμα αυτό βλ., π.χ., Παπαλεοντίου - Ιωάννου (2012: 39-40).
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δημοσίευση (και) ιδιωματικών ποιημάτων του. Ωστόσο, τα δύο επόμενα
ιδιωματικά ποιήματά του δεν δημοσιεύονται αμέσως ύστερα από την έκδοση της Ασθενούς λύρας (ή, έστω, μερικούς μήνες μετά), αλλά περίπου
τρία με τέσσερα χρόνια αργότερα, και μάλιστα χωρίς να τα υπογράψει:
το πρώτο τιτλοφορείται «Ποίημα εις κυπριακήν γλώσσαν» (εφ. Σάλπιγξ,
10.8.1884) και το δεύτερο «Η ανακουφισθείσα κόρη (ποίημα εις γλώσσαν
κυπριακήν)» (ό.π., 1.5.1885). Αν δεν υπάρχουν άλλοι λόγοι για τους οποίους ο Β. Μιχαηλίδης αποφάσισε να μην υπογράψει τα δύο αυτά ποιήματά
του, φαίνεται ότι η γενικότερη περιρρέουσα ατμόσφαιρα, η οποία διάκειται αρνητικά απέναντι στη χρήση του κυπριακού ιδιώματος στην «προσωπική» ποίηση και όχι μόνο, εξακολουθεί να τον κάνει επιφυλακτικό.
Ο Β. Μιχαηλίδης, για να επανέλθει ως ενυπόγραφος δημιουργός ιδιωματικών ποιημάτων, χρειάζεται περισσότερη υποστήριξη από τους λόγιους φίλους του. Έτσι, όταν ο Στ. Χουρμούζιος δημοσιεύει πρωτοσέλιδο
άρθρο του για την τοκογλυφία (εφ. Σάλπιγξ, 8.5.1885), το πρώτο ιδιωματικό ποίημα του Β. Μιχαηλίδη, το οποίο, όπως είδαμε, δημοσιεύτηκε
ανυπόγραφο στον Πυθαγόρα της Σμύρνης, αναδημοσιεύεται ως ουρά του
άρθρου του Στ. Χουρμούζιου, με τη διαφορά ότι ο ποιητής, μέσω του Στ.
Χουρμούζιου, αποκαλύπτει τώρα την ταυτότητα του: «Αλλά είναι ανάγκη
να παραστήσωμεν την αληθή θέσιν του χωρικού με έν ποίημα του φίλου
μου Β. Μ. εις κυπριακήν γλώσσαν, το οποίον, αφού αναγνώσητε, θα ομολογήσητε όλοι ότι δεν λέγει καμίαν υπερβολήν». Έτσι, μ’ ένα σμπάρο δυο
τρυγόνια: αφενός, το ποίημα αυτό «τεκμηριώνει» ποιητικά το άρθρο του
Στ. Χουρμούζιου· και, αφετέρου, ο Στ. Χουρμούζιος, ίσως ο πιο πιστός λόγιος φίλος του Β. Μιχαηλίδη, επιδοκιμάζει ένα ποίημα που είναι γραμμένο
στο κυπριακό ιδίωμα.
Εκείνο που θα δώσει μεγαλύτερη ώθηση στον Β. Μιχαηλίδη, προκειμένου να γράψει περισσότερα ποιήματα στο κυπριακό ιδίωμα, είναι ίσως
η ενθάρρυνση από ακόμη περισσότερους λόγιους φίλους του (και όχι
μόνο από τον Στ. Χουρμούζιο, ίσως και από ελάχιστους άλλους) ή, ακόμη καλύτερα, και από ανθρώπους εγνωσμένης αξίας και κύρους οι οποίοι δραστηριοποιούνται έξω από τα στενά όρια του νησιού. Πάντως, μια
τέτοια «έξωθεν» αναγνώριση για τα ιδιωματικά ποιήματά του, η οποία,
όσο γνωρίζουμε, αποτελεί και την πρώτη, έστω ολιγόγραμμη, κριτική για
την ιδιωματική ποίηση του Β. Μιχαηλίδη, δημοσιεύεται στην εφ. Αλήθεια
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στις 19.11.1887. Πιο συγκεκριμένα, ο γερμανός καθηγητής Karl Tops,
«όστις ομιλεί την Κυπριακήν μεθ’ όλης της ιδιαζούσης αυτής προφοράς»,
εξέφρασε τον θαυμασμό του για τα δύο εκτενή ιδιωματικά ποιήματα που
συμπεριλήφθηκαν στην Ασθενή λύραν, κυρίως «διά την εν κυπριακή διαλέκτω έκφρασιν του πόθου των Κυπρίων και διά το ύψος [...] των ιδεών».
Μάλιστα, ο «ελληνιστής γλωσσολόγος» υποστήριξε ότι «η κυπριακή διάλεκτος είναι η καλυτέρα όλων των άλλων ελληνικών».
Ωστόσο, φαίνεται ότι η τιμητική αυτή αναγνώριση δεν ήταν αρκετή
για να σπρώξει τον Β. Μιχαηλίδη στη σύνθεση περισσότερων ιδιωματικών
ποιημάτων. Διότι, αν συνέβαινε το αντίθετο, ο ποιητής, έναν χρόνο αργότερα, δεν θα εξέδιδε στην πανελλήνια γλώσσα την έμμετρη σατιρική εφ.
Ο Διάβολος, αλλά στο κυπριακό ιδίωμα. Άλλωστε, αν πρέπει να σταθούμε
με κριτική διάθεση απέναντι στην έως τώρα δημοσιευμένη ιδιωματική συγκομιδή του Β. Μιχαηλίδη («Η τοκογλυφία κατά κυπριακήν γλώσσαν» και,
στην αναδημοσίευση, «Η τοκογλυφία», «Η Κύπρος προς τους λέγοντας ότι
δεν είναι ελληνική», «Την παρούσαν επιστολήν εις κυπριακήν διάλεκτον
κατά προτροπήν λογίων τινών δημοσιεύω», «Ποίημα εις κυπριακήν γλώσσαν» και «Η ανακουφισθείσα κόρη [ποίημα εις γλώσσαν κυπριακήν]»), θα
λέγαμε ότι είναι μεν αξιόλογη, και, χωρίς αμφιβολία, πολύ πιο ποιοτική
από την ποιητάρικη παραγωγή, αλλά δύσκολα θα μπορούσε να σταθεί με
αξιώσεις απέναντι στην παλιότερη και τη σύγχρονη «προσωπική» ποίηση
της εποχής του. Εξάλλου, από τα πέντε ιδιωματικά ποιήματά του μόνο τα
τρία είναι ενυπόγραφα. Άρα, μέχρι και το 1893, μια ημερομηνία που, όπως
θα δούμε αμέσως παρακάτω, αποτελεί ορόσημο για την ποίηση που είναι
γραμμένη στο κυπριακό ιδίωμα και όχι μόνο, ο Β. Μιχαηλίδης υπογράφει
μόνο τρία ιδιωματικά ποιήματά του. Επομένως, η απουσία μιας καθολικής
αναγνώρισης για το ιδιωματικό του έργο είναι, για την ώρα τουλάχιστον,
όχι μόνο αναμενόμενη αλλα και απόλυτα δικαιολογημένη. Παρ’ όλα αυτά,
κατά την περίοδο αυτή, ακόμη ένας σημαντικός λόγιος επαινεί τα ιδιωματικά ποιήματα του Β. Μιχαηλίδη. Πρόκειται για τον Γεώργιο Σ. Φραγκούδη,
ο οποίος, στο έργο του Κύπρις (1890), διαπιστώνει ότι τα «επιτυχέστερα»
ποιήματα του Β. Μιχαηλίδη είναι αυτά που «έγραψεν εν τη κυπριακή διαλέκτω».11 Ουσιαστικά, ο Γ. Σ. Φραγκούδης είναι ο πρώτος μελετητής που
διαβαθμίζει την ποίηση του Β. Μιχαηλίδη με γλωσσικά κριτήρια.
11 Γ. Σ. Φραγκούδης (1890: 67).
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Τα Χριστούγεννα του 1893 δημοσιεύεται στη Σάλπιγγα το «Ποίημα
(εις κυπριακήν γλώσσαν)» ή, όπως μετατιτλοφορήθηκε στην έκδοση των
Ποιημάτων του 1911, «Η ανεράδα». Το ποίημα αυτό αποτελεί πολύ σημαντικό σταθμό στην Ιστορία της κυπριακής και της ευρύτερης νεοελληνικής λογοτεχνίας, αφού διάφοροι μελετητές το τοποθετούν στα κορυφαία ερωτικά ποιήματα (μάλιστα, διατρέχοντας κανείς την εκτενέστατη
μιχαηλιδική βιβλιογραφία, διαπιστώνει ότι μεγάλο μέρος της αφορά ειδικά την «Ανεράδα»). Ωστόσο, μέχρι και τον θάνατο του Β. Μιχαηλίδη,
το 1917, η «Ανεράδα» δεν προσέχθηκε από κανέναν. Ακόμη και ο ίδιος ο
δημιουργός της, στην έκδοση των Ποιημάτων του, στην οποία επιλέχθηκε
η αξιολογική κατάταξη των ιδιωματικών ποιημάτων, την κατέταξε μόλις
στην έκτη θέση.
Εξετάζοντας κανείς τους λόγους για τους οποίους η «Ανεράδα» δεν
αξιολογήθηκε σωστά όσο ο Β. Μιχαηλίδης βρισκόταν εν ζωῄ, καταλήγει
στο συμπέρασμα ότι ο ανεξέλεγκτος μεγαλοϊδεατισμός της εποχής εκείνης οδηγούσε τους λογοτέχνες, τους κριτικούς και τους αναγνώστες στην
πρόκριση άλλων κριτηρίων όσον αφορά την αξιολόγηση των λογοτεχνικών έργων, όπως, για παράδειγμα, τη θεματική τους (η πατριωτική ποίηση
βρισκόταν τότε σε πλεονεκτικότερη θέση σε σχέση με την ερωτική ή τη
σατιρική ποίηση). Επίσης, ένας άλλος λόγος θα μπορούσε να είναι το ότι η
«Ανεράδα», σύμφωνα με την επικρατούσα άποψη, γράφτηκε για την αριστοκράτισσα Ευτέρπη Μιχαηλίδου-Αραούζου, με την οποία, όπως είναι
γνωστό, ο ποιητής ήταν ερωτευμένος. Η Ευτέρπη, όμως, ήταν αδελφή του
δημάρχου Λεμεσού, Μιχάλη Η. Μιχαηλίδη, και σύζυγος του λαοφιλούς,
και επίσης δημάρχου Λεμεσού, Σπύρου Αραούζου. Έτσι, αν πράγματι το
ποίημα γράφτηκε για τη συγκεκριμένη αριστοκράτισσα, είναι εύλογο να
εικάσει κανείς ότι το λόγιο περιβάλλον του ποιητή απέφυγε να αναδείξει την «Ανεράδα» για να μη φέρει σε δύσκολη θέση (ή και για να μη
συγκρουστεί με) τις δύο ισχυρές οικογένειες της Λεμεσού. Ας σημειωθεί
εδώ ότι η πρώτη βιβλιογραφική αναφορά στην «Ανεράδα» γίνεται τελικά
μερικές μέρες ύστερα από τον θάνατο του Β. Μιχαηλίδη (ο συγγραφέας
του άρθρου υπογράφει με το ψευδώνυμο Κύκνος Νίνας: «[...] κι αλλού (σα
στην “Ανεράδα” του) τραγουδεί με μια βουκολική χάρη που θα ζήλευε κι
αυτός ο Κρυστάλλης»).12
12 Νίνας (1917).
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Μιλήσαμε προηγουμένως για το μεγαλοϊδεατικό πνεύμα της εποχής,
το οποίο ενδεχομένως να αποτέλεσε σημαντική τροχοπέδη όσον αφορά
τη δίκαιη κριτική αποτίμηση της «Ανεράδας», και έτσι, τουλάχιστον μέχρι
το 1917, να συντέλεσε στην υποβάθμιση και αποσιώπησή της. Την ίδια
στιγμή, όμως, φαίνεται ότι η έντονη προσήλωση των Κυπρίων προς την
Ελλάδα και ο διακαής πόθος τους για ένωση με τον εθνικό κορμό συνέβαλαν στην ανάδειξη ενός άλλου ιδιωματικού ποιήματος του Β. Μιχαηλίδη: της «9ης Ιουλίου του 1821 εν Λευκωσία (Κύπρου)», η οποία, κατά
γενική ομολογία, είναι μέχρι σήμερα το πιο πολυδιαβασμένο και δημοφιλές ποίημα της κυπριακής λογοτεχνίας. Το ποίημα αυτό γράφτηκε ύστερα
από την «Ανεράδα» (ίσως μέσα στους πρώτους δέκα μήνες του 1894) και
δημοσιεύτηκε ολόκληρο στην έκδοση των Ποιημάτων του 1911. Ωστόσο, ήδη από τις πρώτες τμηματικές δημοσιεύσεις του πατριωτικού αυτού
ποιήματος (1895 κ.ε.), και ενώ προηγήθηκε η ενυπόγραφη δημοσίευση
του ολιγόστιχου ιδιωματικού ποιήματος «Τη Α. Εξοχότητι σιρ Ουόλτερ
Σένδαλ (κυπριακόν)» (εφ. Σάλπιγξ, 10.6.1895), το οποίο, όμως, όσο γνωρίζουμε, επισημαίνεται για πρώτη φορά 20 χρόνια ύστερα από τον θάνατο
του ποιητή13 (άρα και αυτό, όπως και η «Ανεράδα», πέρασε απαρατήρητο),
αντιλαμβάνεται κανείς ότι το εγγράμματο περιβάλλον, πρώτα της Λεμεσού
και ύστερα και των άλλων πόλεων, αποδέχεται (και υποδέχεται) την «9η
Ιουλίου...» με ανυπόκριτο ενθουσιασμό, θεωρώντας, μάλιστα, ότι ο Β. Μιχαηλίδης συνέθεσε το εθνικό έπος της Κύπρου.
Εκείνο που προκαλεί εντύπωση είναι ότι οι λόγιοι φίλοι του ποιητή,
οι οποίοι είχαν την τύχη να διαβάσουν πρώτοι την «9η Ιουλίου...», αισθάνθηκαν την ανάγκη να τη μεταλαμπαδεύσουν παντού. Πώς εξηγείται
αλλιώς η απαγγελία της από τον ίδιο τον Β. Μιχαηλίδη σ’ ένα κατάμεστο θέατρο, λίγο πριν από την παράσταση του έργου Fédora του γάλλου
δραματουργού V. Sardou; Στο σημείωμα της Σάλπιγγος (4.11.1895), στο
οποίο διασώζεται η σημαντική αυτή πληροφορία, αναφέρεται ότι το ποίημα που απήγγειλε ο Β. Μιχαηλίδης ήταν «ωραιότατον» και περιείχε «πολλάς [...] εν αυτώ εγκατεσπαρμένας ποιητικάς ιδέας», με αποτέλεσμα το
κοινό να καταχειροκροτήσει τον ποιητή επανειλημμένως·14 ενώ, με βάση
προγενέστερο δημοσίευμα της Αλήθειας (8.11.1895 [σύμφωνα με το νέο
13 Λεύκης (1937: 52-53).
14 [Στ. Χουρμούζιος] (1895).
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ημερολόγιο]), συνάγεται ότι η απαγγελία του ποιήματος ήταν προγραμματισμένη: «Ο παρ’ ημίν ποιητής κ. Β. Μιχαηλίδης θ’ απαγγείλη, κατά
την εσπερίδα ταύτην, εις το κυπριακόν ιδίωμα νέον αυτού ποίημα “Η 9
Ιουλίου 1821 εν Κύπρω”».15 Άρα, δεν υπάρχει αμφιβολία ότι οι λόγιοι
φίλοι του ποιητή, οι οποίοι πείστηκαν για τη μεγάλη αξία του ιδιωματικού
αυτού ποιήματος, οργάνωσαν την εκφώνησή του από τον Β. Μιχαηλίδη,
έτσι ώστε το ποίημα να γίνει και ευρύτερα γνωστό, και μάλιστα πάνω σε
μια σκηνή που ήταν «κεκοσμημένη δι’ ελληνικών σημαιών»,16 δηλ. κατάλληλη για την απαγγελία ενός πατριωτικού ποιήματος. Από τη δημόσια
αυτή απαγγελία, λοιπόν, ξεκινά, κατά τη γνώμη μας, η αντίστροφη μέτρηση για την καταξίωση του Β. Μιχαηλίδη ως ιδιωματικού ποιητή, ενώ,
παράλληλα, αρχίζει να καταρρίπτεται η άποψη ότι το κυπριακό ιδίωμα
δεν μπορεί να δώσει υψηλά δείγματα ποιητικής γραφής.
Δυο χρόνια αργότερα, το 1897, και ενώ επισήμως η «9η Ιουλίου...»
εξακολουθεί να παραμένει ανέκδοτη,17 η φήμη της εξαπλώνεται και η αξία
της εδραιώνεται. Ο Β. Μιχαηλίδης, ακόμη και όταν πρόκειται να δημοσιεύσει άλλα, μη ιδιωματικά ποιήματά του, είναι πλέον «ο ευφάνταστος
λαξευτής των θαυμασίων στροφών του αρίστου ανεκδότου επικολυρικού
ποιήματος “Η Κύπρος κατά το ’21” [= “9η Ιουλίου...”]»·18 ενώ σε άλλο
δημοσίευμα, επίσης το 1897, αναφέρεται ότι ο Β. Μιχαηλίδης, προφανώς
λόγω της απήχησης της «9ης Ιουλίου...», είναι πλέον ένας «δημοφιλής
ποιητής».19
Είναι σαφές, πάντως, ότι η ανυπέρβλητη αξία της ιδιωματικής «9ης
Ιουλίου...» ώθησε ορισμένους από τους λόγιους φίλους του ποιητή να
σταθούν με περισσότερη προσοχή και σε άλλα ιδιωματικά ποιήματά του.
Έτσι, ο Στ. Χουρμούζιος, σε σημείωμά του στη Σάλπιγγα, το 1899, αναφέρει ότι το ιδιωματικό ποίημα του Β. Μιχαηλίδη με τίτλο «Αι διαιρέσεις
και αι κοινωνίαι», το οποίο δημοσιεύτηκε στο ίδιο φύλλο της συγκεκριμένης εφημερίδας, αξίζει να το διαβάσει κανείς κυρίως «διά το υψηλόν
κάλλος της ιδέας, διά την τόσω καταπλήττουσαν απλότητά του, η οποία,
15 [Παλαιολόγος] (8.11.1895).
16 [Παλαιολόγος] (15.11.1895).
17 Δεν είμαστε σε θέση να γνωρίζουμε αν το ποίημα κυκλοφόρησε αυτοτελώς (π.χ. σε
φυλλάδα) πριν από το 1911. Πάντως, ένα τέτοιο ενδεχόμενο είναι πιθανό.
18 [Στ. Χουρμούζιος], «Ποίησις» (1897).
19 [Στ. Χουρμούζιος], «Διόρθωσις...» (1897).
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νομίζεις, εισδύει μέσα σου σιγά σιγά και σε πληροί μιας εκστάσεως αρρήτου, εις την οποίαν ακούεις τους λυπηρούς τόνους μιας μελωδίας αθύμου,
δι’ αυτό του το μέτρον, ίσως, το οποίον, χωρούν ήρεμον, ως μελαγχολικαί
και έρρυθμοι σταγόνες κρήνης διαυγούς, σε προπαρασκευάζει ούτως ειπείν διά την ψυχήν του ποίηματος [...]. Απέριττον, ως όλα τα γνήσια και
υπερέχοντα προϊόντα της Μούσης, ας στολίση, γεγραμμένον ως είναι εις
την κυπρίαν φωνήν, τα χείλη του κυπρίου αγρότου, και ας χύση ούτος
δάκρυ συμπαθείας διά την ατυχή εκείνην Μάναν, “που πήρεν ’πού τον
Γιον της ούλην την γην κληρονομιάν”, και ας ευχηθή ν’ αναφανή ταχέως
ο νέος Αλέξανδρος της σημερινής μας Μάνας, ο οποίος θα στηρίξη αυτήν
πάντοθεν πολεμουμένην και διωκομένην». Ο Στ. Χουρμούζιος, προχωρώντας ένα βήμα παραπέρα, δίνει και τον λόγο για τον οποίο ο Β. Μιχαηλίδης μπόρεσε να δαμάσει το κυπριακό ιδίωμα και να το οδηγήσει σε
τόσο υψηλά επίπεδα: διότι, κατά τη γνώμη του, ο λευκονοικιάτης ποιητής
κατάφερε να περιβάλει το ποίημά του με «γνήσιον λαϊκόν ένδυμα».20
Στη μεγαλειώδη Κυπριακή Έκθεση που πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα ο Β. Μιχαηλίδης στέλνει σε χειρόγραφη μορφή την «9η Ιουλίου...»
(αλλά, σύμφωνα με μεταγενέστερη μαρτυρία του ίδιου του ποιητή, και
τη «Χιώτισσα...»).21 Είναι, δε, σημαντικό να παρατηρήσει κανείς ότι το
χειρόγραφο της «9ης Ιουλίου» εκτίθεται μαζί με τις έντυπες κυπριακές
εκδόσεις: «[...] επί τραπέζης είναι εκτεθειμένα όλα τα περί Κύπρου συγγράμματα, καθώς και αι εκδιδόμεναι ήδη εις την Κύπρον εφημερίδες»,
ανάμεσα στα οποία μπορεί κανείς «να εύρη [...] στίχους γεμάτους ερωτικής περιπαθείας»· ενώ ο συντάκτης του δημοσιεύματος παραθέτει μικρό απόσπασμα όχι από κάποια έντυπη έκδοση, αλλά από τη χειρόγραφη
μορφή της «9ης Ιουλίου...»: «Ημείς αντεγράψαμεν ολίγους στίχους από
χειρόγραφον ποίημα το οποίον είδομεν τυχαίως. Οι στίχοι αναφέρονται
εις τα γεγονότα τα λαβόντα χώραν εις την Λευκωσίαν κατά την 9 Ιουλίου του 1821 και τους παραθέτουμεν χάριν περιεργείας».22 Κατά τη διάρκεια της Έκθεσης αυτής, ύστερα από απόφαση ειδικής επιτροπής, η οποία
αποτελούνταν από τους πανεπιστημιακούς Γ. Χατζιδάκι, Σπ. Λάμπρον και
Ν. Πολίτη, καθώς και από τους λόγιους Α. Μηλιαράκη και Α. Κουρτίδη,
20 [Στ. Χουρμούζιος] (1899).
21 Μιχαηλίδης (1911).
22 [Πωπ] (1901).
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απονέμεται στον Β. Μιχαηλίδη το χάλκινο μετάλλιο «διά τα εκδεδομένα
και χειρόγραφα εν κυπριακή διαλέκτω ποιήματα αυτού».23 Η μεγάλη αυτή
διάκριση ήταν απότοκος της τεράστιας ποιητικής αξίας της «9ης Ιουλίου...», η οποία εκτόξευσε στα ύψη τη δημοφιλία του Β. Μιχαηλίδη ως
ιδιωματικού ποιητή. Επομένως, από τα τέλη του 19ου αιώνα κ.ε., το καταφρονημένο κυπριακό ιδίωμα, μέσω του Β. Μιχαηλίδη, αρχίζει να κάνει
αισθητή την παρουσία του στα λογοτεχνικά πράγματα της Κύπρου.
Το πρώτο αυτοτελές κείμενο για την ανέκδοτη «9η Ιουλίου...» δημοσιεύεται την Πρωτοχρονιά του 1902 στη Σάλπιγγα. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, το «ωραιότατον» αυτό ποίημα είναι πλέον «γνωστόν» στον κόσμο,
κάτι που επιβεβαιώνει όσα αναφέρθηκαν παραπάνω. Και ενώ ο Β. Μιχαηλίδης, μέσω κυρίως της «9ης Ιουλίου...», η οποία απαγγέλεται πλέον
και σε σημαντικές εκδηλώσεις (όπως, για παράδειγμα, στα αποκαλυπτήρια
της προτομής του αρχιεπισκόπου Κυπριανού στη Λευκωσία, όπου μέρος
του «ανεκδότου» και «θαυμασίου» αυτού ποιήματος απαγγέλθηκε από
τον βουλευτή Λάρνακας-Αμμοχώστου, Ευάγγελο Χατζηιωάννου),24 γίνεται γνωστός ως ο πρώτος κύπριος «προσωπικός» ποιητής που έγραψε στο
κυπριακό ιδίωμα, ενώ, από το 1906 κ.ε., στίχοι της «9η Ιουλίου...» δημοσιεύονται ακόμη και σε ελλαδικές εφημερίδες.25
Στο σημείο αυτό αξίζει ν’ αναφερθεί ότι ο Α. Κ. Ιντιάνος, το 1925, σε
μια προσπάθειά του να εντοπίσει τους λόγους για τους οποίους ο Β. Μιχαηλίδης αποφάσισε να συνθέσει την «9η Ιουλίου...» στο κυπριακό ιδίωμα,
υποστηρίζει ότι, κατά την περίοδο αυτή, και ενώ «το γλωσσικό ζήτημα
αναγεννιόταν και πάλι, κι ο καθένας που ’νιωθε μέσα του τ’ άγιο φως της
δημιουργίας σκεφτόταν πως θα μπορούσε να το εκφράσει μ’ ένα σταθερό
κι αδιάπτωτο τρόπο, ο δικός μας ποιητής διάλεξε ως εξωτερικευτικό μέσο
την πλούσια και ζωηρόχρωμή μας ντοπιολαλιά».26 Αρκετά χρόνια αργότερα, το 1959, ο Τ. Ανθίας, καίτοι σ’ ένα γενικότερο πλαίσιο, διατυπώνει
περίπου την ίδια άποψη, προσθέτοντας ότι ο Β. Μιχαηλίδης, «ζώντας [...]
μακριά από την Ελλάδα – και σε μια περίοδο που ακόμα δεν μεταφέρθηκε ο αγώνας της δημοτικής στην Κύπρο –, δεν ήταν δυνατό να κάνει
κτήμα του την πανελλήνια γλώσσα του λαού και να τη χρησιμοποιήσει
23
24
25
26

Γ. Σ. Φραγκούδης (1901: 80-81).
[Πετρίδης (;)] (1909)· [Χρ. Σ. Χουρμούζιος] (1909).
Ζησίου (1906).
Ιντιάνος (1925: 234).
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σαν εκφραστικό μέσο. Γι’ αυτό, μετά την προγενέστερη προσπάθειά του
να εκφρασθεί με τη νεκρή καθαρεύουσα, προσέφυγε στη ζωντανή ιδιωματική γλώσσα του λαού μας. Και ό,τι πέτυχε ο Σολωμός ανακαλύπτοντας
τη δημοτική σαν όργανο λογοτεχνικής δημιουργίας, πέτυχε κι ο Βασίλης
Μιχαηλίδης με την επιστράτευση της κυπριακής διαλέκτου».27 Ωστόσο,
όπως είδαμε παραπάνω, ο Β. Μιχαηλίδης σε κανένα στάδιο της πορείας
του δεν εγκατέλειψε την καθαρεύουσα για να αφιερωθεί εξ ολοκλήρου
στο κυπριακό ιδίωμα· απλώς, μέχρι το τέλος της ζωής του, έγραφε παράλληλα και στις τρεις γλωσσικές μορφές (κυπριακό ιδίωμα, δημοτική, ήπια
καθαρεύουσα). Ο προβληματισμός του ήταν αν θα έπρεπε, εκτός από την
πανελλήνια γλώσσα, να συνθέτει και ποιήματα στο κυπριακό ιδίωμα. Η
μεγάλη επιτυχία της «9ης Ιουλίου...», όμως, όχι μόνο διέλυσε τις αμφιβολίες του γύρω από το θέμα αυτό, αλλά και τον βοήθησε να αντιληφθεί
ότι, ναι, το κυπριακό ιδίωμα μπορεί να δώσει σπουδαία ποιητικά αποτελέσματα. Μάλιστα, στο ποίημά του «Δημωδών ζηλοτυπία / ποία θα λάβει τα
πρωτεία» (εφ. Αλήθεια, 1.1.1904), στο οποίο παρουσιάζεται με σατιρική
διάθεση το θέμα της γλωσσικής διαμάχης, ο Β. Μιχαηλίδης δεν διστάζει
να υποστηρίξει ότι η κυπριακή ντοπιολαλιά δεν είναι μόνο δημωδέστερη
από τις υπόλοιπες διαλέκτους, αλλά και «ολόχρυσα ντυμένη / και διαμάντια φορτωμένη»· και ότι «από πάνω μ’ επλουτίσαν / της Ευρώπης τα μουσεία / κι είμαι πάντοτε πλουσία» (στ. 45-49).28
Με την έκδοση των Ποιημάτων του 1911, η οποία κυκλοφόρησε μόλις
έξι χρόνια πριν από τον θάνατό του, ο 62χρονος, πλέον, Β. Μιχαηλίδης,
ανεξάρτητα από τον προσωπικό του γολγοθά (θέματα επαγγελματικής
αποκατάστασης, αλκοολισμός), συστήνεται και επίσημα στους συμπατριώτες του ως ένας σημαντικός κύπριος ποιητής, ο οποίος κατάφερε πρώτος
να μετουσιώσει ποιητικά το ακατέργαστο, έως τότε, κυπριακό ιδίωμα και
να συνθέσει έργα μεγάλης λογοτεχνικής αξίας. Η έκδοση του 1911 αποτελεί μια ρηξικέλευθη για την εποχή εκείνη ποιητική συλλογή, αφού σε
αυτή προτάσσονται, και μάλιστα με αξιολογικά κριτήρια, τα ιδιωματικά
ποιήματα («9η Ιουλίου...», «Χιώτισσα...», «Η Κύπρος στην μάναν της»,
«Η Κύπρος προς τους λέγοντας...», «Μία επιστολή εις κυπριακήν διάλεκτον...», «Η ανεράδα», «Αι διαιρέσεις...», «Τω αρμοστή σιρ Ουόλτερ
27 Ανθίας (1959: 29)· βλ., επίσης, Πυλαρινός - Παρασκευά-Χατζηκώστα (2011: 270-271).
28 Για το θέμα αυτό βλ. και Χριστοδουλίδου (2007: 254-256).
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Σένταλ»), τα οποία αποτελούν το 45% των σελίδων της συλλογής. Αναντίρρητα, εκείνο που ώθησε τον «Μιστράλ της Κύπρου», όπως χαρακτήρισαν τότε τον Β. Μιχαηλίδη, να υλοποιήσει μια τέτοια απόφαση ήταν η
μεγάλη επιτυχία που σημείωσε από τα πρώτα στάδια της σύνθεσής της
η «9η Ιουλίου...», το «ωραιότερον κυπριακόν έπος», σύμφωνα με δημοσίευμα της Σάλπιγγος.29 Εξάλλου, οι λιγοστοί λόγιοι, οι οποίοι, πριν από
29 χρόνια, παρακίνησαν τον Β. Μιχαηλίδη να συμπεριλάβει στην Ασθενή
λύραν του και δύο ιδιωματικά ποίηματά του, τώρα, το 1911, είναι πολύ
περισσότεροι: «Τη προτροπή πολλών λογίων και φίλων μου [δική μας η
υπογράμμιση] απεφάσισα να εκδώσω τα ποιήματά μου, τα οποία κατά
καιρούς εν καθαρά κυπριακή γλώσση εξεπόνησα και τα οποία λίαν εξετιμήθησαν υπό των αναγνωσάντων αυτά».30 Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί
εδώ ότι η συλλογή αυτή είναι σημαντική και για τον λόγο ότι διέσωσε τα
δύο κορυφαία έργα του Β. Μιχαηλίδη: τόσο την «9η Ιουλίου...», η οποία,
κατά τα προηγούμενα χρόνια, είχε δημοσιευτεί μόνο τμηματικά, όσο και
τη «Χιώτισσα...», η οποία, μέχρι το 1911, ήταν αδημοσίευτη, και, ενδεχομένως, εντελώς άγνωστη στο ευρύ κοινό.31
Στα διάφορα δημοσιεύματα που αφορούν την έκδοση των Ποιημάτων
υπάρχουν αρκετές μνείες που δείχνουν ότι ο Β. Μιχαηλίδης κατάφερε
αυτό που, μέχρι πρότινος, φάνταζε ακατόρθωτο, δηλ. να σφυρηλατήσει
λογοτεχνικά το κυπριακό ιδίωμα, και, ταυτόχρονα, μέσα από τη διαδικασία αυτή, να καταξιωθεί και ο ίδιος ως σημαντικός δημιουργός: «ο χειριζόμενος με τόσην αρμονίαν το κυπριακόν ιδίωμα εις τους στίχους του»·32
«Το ποιητικόν έργον του κ. Βασιλείου Μιχαηλίδου τιμά το κυπριακόν όνομα και είναι εξόχως ενδιαφέρον, τόσον από καθαρώς ποιητικής απόψεως
όσον και από γλωσσικής»·33 «Η εις τόμον έκδοσις των κυριωτέρων επικών
και λυρικών ποιημάτων του ευφαντάστου κυπρίου ποιητού κ. Βασιλείου
29 [Χρ. Σ. Χουρμούζιος] (1912).
30 Μιχαηλίδης (1911).
31 Στη βιβλιογραφία καθιερώθηκε η άποψη ότι η «Χιώτισσα...» είναι περίπου ομόχρονη
με την «9η Ιουλίου...». Ωστόσο, η άποψη αυτή δεν επιβεβαιώνεται από τις εφημερίδες
της εποχής, αφού το συγκεκριμένο ποίημα δεν αναφέρεται σε κανένα δημοσίευμα της
δεκαετίας του 1890. Κατά τη γνώμη μας, πρέπει να εξετάσει κανείς το ενδεχόμενο η
«Χιώτισσα...» να γράφτηκε τελικά γύρω στα 1900, δηλ. λίγο πριν από (και, ίσως, με
αφορμή) την Κυπριακή Έκθεση στην Αθήνα.
32 [Μ. Δ. Φραγκούδης] (1911).
33 [Χρ. Σ. Χουρμούζιος] (1911).
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Μιχαηλίδου, και δη των πεποιημένων εις γνησίαν κυπριακήν διάλεκτον,
ανταποκρίνεται εις την επιθυμίαν παντός μελετητού της κυπριακής ψυχής και ικανοποιεί τους πολλούς θαυμαστάς ποιητικού ταλάντου σπανίου και ιδιαζούσης όλως φύσεως. [...] έργον ποιητικόν αποτελούν αδράν
και ευγενεστάτην συμβολήν εις την κυπρίαν λαϊκήν Μούσαν και όπερ διά
την εν μεγάλη μοίρα χρησιμοποιουμένην άπταιστον και γνησίαν κυπριακήν διάλεκτον, ην ο ποιητής γινώσκει όσον ολίγοι και αισθάνεται βαθέως
[...]»·34 «Δεν εγράφησαν ωραιότερα ποιήματα εις κυπριακόν ιδίωμα από
τα αριστουργήματα ταύτα αληθινής εμπνεύσεως του Μιστράλ της Κύπρου
[...]»·35 «“Απ’ του Βασίλη τα Ποιήματα / σας δείχνω λίγα [ιδιωματικά] αριστουργήματα”»·36 «Συνιστώ θερμώς εις όλους του Βασίλη τα τραγούδια /
πὄχουν μοσχομυρισμένα κυπριώτικα λουλούδια / κι ολοζώντανες εικόνες
σαν και τες ομηρικές, / καλλιτεχνικά ντυμένες, με στολές κυπριακές»·37
«Ο κ. Μιχαηλίδης είναι γνωστή κυπριακή φυσιογνωμία εκ των ποιητικών
έργων του, τα οποία εδημοσίευεν εκάστοτε εις τον κυπριακόν Τύπον. Γνώστης βαθύς της κυπριακής διαλέκτου έχει εισδύσει, επίσης, εις την κυπριακήν ψυχήν, η οποία εικονίζεται πιστότητα με διαύγειαν κρυσταλλίνου κατόπτρου εις τους αφελείς, τους λαϊκούς, τους εμπνευσμένους και πατριωτικούς αυτού στίχους»·38 «[...] εξεδόθησαν [...] διάφορα των πατριωτικών
και χαριτωμένων ποιημάτων του, μεταξύ των οποίων υπάρχουσι καί τινα
γεγραμμένα εις την κυπριακήν διάλεκτον μετ’ ευφυΐας και γλυκύτητος»·39
«[...] συλλογής κυπρίου ποιητού γνησίου αντιπροσώπου της λαϊκής ψυχής
ζωγραφιζομένης υπό εξόχως ποιητικής πνοής, η οποία αγνή και άδολη και
μεγάλη και ωραία εμφωλεύει εις τα ευγενή στήθη του κ. Βασιλείου Μιχαηλίδου, του ποιητού του έπους των κυπρίων αρχιερέων και άλλων έργων
καθαρών κυπριακών, εν διαλέκτω επιχωρίω, τα οποία ουχί άπαξ συνεκίνησαν την καρδίαν των Κυπρίων».40
Ύστερα από την έκδοση των Ποιημάτων, ο Β. Μιχαηλίδης δημοσιεύει, ανά διετία, ακόμη τρία, ενυπόγραφα ασφαλώς, ιδιωματικά ποιήματά
34
35
36
37
38
39
40

Χρ. Σ. Χουρμούζιος (1911: α΄).
[Ελευθεριάδης] (1911: 16).
Περδίος, «Απ’ του Βασίλη...» (1912).
Περδίος «Αγγελίαι...» (1912).
[Σταυρινίδης (;)] (1912).
[Νικόπουλος (;)] (1912).
Ζωγράφου (1912: 252).
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του: «Εις τον ηρωικώς πεσόντα Χρ. Σώζον» (εφ. Σάλπιγξ, 1.2.1913), «Ο
Κωνσταντίνος» (εφ. Κήρυξ, 1.1.1915) και «Το όρομαν του Ρωμιού» (εφ.
Σάλπιγξ, 14.1.1917)· το τελευταίο, μάλιστα, είναι γραμμένο «σύμφωνα
προς τας οδηγίας του κυπρίου καθηγητού εν τω Εθν(ικώ) Πανεπιστημίω,
κ. Μενάρδου».41 Επίσης, γνωρίζουμε ότι ο Β. Μιχαηλίδης, προς το τέλος
της ζωής του, έστειλε ένα ιδιωματικό ποίημά του για να δοθεί ως γαμήλιο
δώρο. Πρόκειται για το ολιγόστιχο ποίημα «Ο Γέρος της Περοκλησιάς»,
το οποίο απαγγέλθηκε στο γαμήλιο τραπέζι από τον Παναγιώτη Κακογιάννη (πατέρα του γνωστού σκηνοθέτη Μιχάλη Κακογιάννη).42 Ασφαλώς
η απόφαση του ποιητή να στείλει ως γαμήλιο δώρο ένα ποίημα γραμμένο
στο κυπριακό ιδίωμα θα ήταν ίσως αδιανόητη πριν από μερικές δεκαετίες. Ύστερα από τη σύνθεση της «9ης Ιουλίου...» και την κυκλοφορία
των Ποιημάτων του 1911, όμως, ο Β. Μιχαηλίδης περνά στη συλλογική
συνείδηση ως ο κατεξοχήν ποιητής του κυπριακού ιδίωματος. Επομένως,
το 1917 η αποστολή ενός ιδιωματικού ποιήματος ως δώρου σε κάποιον
κυπριακό γάμο όχι μόνο δεν θεωρούνταν κάτι το επιλήψιμο ή το παρεξηγήσιμο, αλλά, αντίθετα, αποτελούσε μεγάλη τιμή για τους νεόνυμφους.
*
Συμπερασματικά, ο Βασίλης Μιχαηλίδης είναι ο πρώτος ποιητής που
καταφέρνει να καταξιώσει λογοτεχνικά το «ακατέργαστο», «άτεχνο»,
«αδόκιμο» και «αφορμάριστο» κυπριακό ιδίωμα. Μολονότι ο λευκονοικιάτης ποιητής, μη έχοντας κάποιο προηγούμενο λογοτεχνικό πρότυπο,
παρουσιάζεται, στην αρχή τουλάχιστον, αρκετά διστακτικός όσον αφορά
τη χρήση του κυπριακού ιδιώματος, στη συνέχεια αρχίζει να ξεπερνά τις
αρχικές επιφυλάξεις του και να προχωρεί στη σύνθεση των κορυφαίων
ιδιωματικών έργων του («9η Ιουλίου…», κ.ά.), τα οποία δημιούργησαν
τις κατάλληλες προϋποθέσεις, έτσι ώστε η κυπριακή ντοπιολαλιά, από την
κρίση και την αμφισβήτηση, να περάσει στην εξελικτική ανάκαμψη και
την καταξίωση.43
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Abstract
Vassilis Michaelides (Lefkoniko 1849 - Limassol 1917) is perhaps the
leading poet of modern Cypriot literature and one of the most significant
litterateurs of the wider Modern Greek literature. He is essentially the
first poet to achieve the literary approbation of the “crude”, “artless” and
“formless” Cypriot idiom. However, during his poetic journey, at a time
when the language question was in full swing in Greece, V. Michaelides,
lacking an earlier literary exemplum, appeared, at least initially, hesitant
vis-à-vis the use of the Cypriot idiom; he wavered at best between the
standard (panhellenic language) and the non-standard (Cypriot idiom)
until he gradually began to rid himself of his initial inhibitions and went
on to put together his most prominent works (“The 9th of July…”, “The
Woman of Chios…”, “The Anerada…” etc.) “in the language he had first
spoken” himself, and in which he was empowered to articulate the core
of his soul with more expressive fervour. The aim of this presentation is
precisely to trace the treatment of the Cypriot idiom across the poetry of
V. Michaelides: from crisis and unease to evolutionary restoration and
approbation.
Λέξεις κλειδιά: Βασίλης Μιχαηλίδης, Κυπριακό ιδίωμα/κυπριακή διάλεκτος, Κυπριακή λογοτεχνία

2.4. Ανάλυση λόγου

Η ΣΤΑΣΗ ΥΨΗΛΗΣ ΑΠΑΤΗΛΗΣ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑΣ
ΣΤΟΝ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΛΟΓΟ:
Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 5-7-2015
Εμίλ Θεοδωρόπουλος*, Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη**
Εισαγωγή – Ορισμοί
Ο δημοσιογραφικός λόγος είναι ένας διακεκριμένος λόγος, που οι όροι
του καθορίζονται κυρίως από το είδος της επικοινωνίας, το οποίο είναι
επιφορτισμένος να επιτελέσει, αλλά και από τους παράγοντες που συμμετέχουν στο είδος αυτό της επικοινωνίας (πομπός, δέκτης, μορφή μηνύματος, Μέσο). Είναι λόγος δημόσιος, με την έννοια ότι τον ενδιαφέρουν
τα σημαντικά και τα σπουδαία, είναι πληροφοριακός, συχνά ιδεολογικά
φορτισμένος, πειθαναγκαστικός, σπάνια λογοτεχνικός και επιστημονικός,
κατά κανόνα ακριβολόγος, σαφής, σύντομος, η δε δομή του δημοσιογραφικού κειμένου είναι προσανατολισμένη προς την αποτελεσματική πρόσληψή του από το δέκτη (Χατζησαββίδης 2000:33). Επιπλέον ο επαγγελματικός δημοσιογραφικός λόγος είναι στη βάση του πολυφωνικός, τόσο
υπό την έννοια της διακειμενικότητας, καθώς το δημοσιογραφικό κείμενο
τροφοδοτείται από άλλα κείμενα τεκμηρίωσης, όσο και υπό την έννοια
της διαστρωμάτωσης, λόγω των επανεγγραφών και των παρεμβάσεων που
έχει δεχθεί ως την τελική του μορφοποίηση (Πολίτης 2001:115).
Πρωτογενώς επιτελεί τη λειτουργία της διαμεσολάβησης μεταξύ της
πραγματικότητας – όπως τουλάχιστον την αντιλαμβάνεται ή θέλει να την
αντιλαμβάνεται ο παραγωγός του δημοσιογραφικού κειμένου – και του δέκτη, μεταξύ ουσιαστικά της γνώσης που αποκτά ο πομπός και της άγνοιας
ή του ενδιαφέροντος να μάθει από την πλευρά του δέκτη. Δευτερογενώς,
ο δημοσιογραφικός λόγος λειτουργεί διαμορφωτικά και παιδαγωγικά, καθόσον μαζί με την εκπαίδευση επιδρά στη διαμόρφωση του γλωσσικού
αισθητηρίου των ομιλητών μιας εθνικής γλώσσας, ενώ παράλληλα διαμορφώνει συνειδήσεις και ιδεολογίες και παιδαγωγεί άμεσα ή έμμεσα τους
*
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αποδέκτες του. Γεννά και προβάλλει γλωσσικά πρότυπα, εισάγει γλωσσικούς νεωτερισμούς και νεολογισμούς και εκφράζει τη στάση του απέναντι
στη γλώσσα (Χατζησαββίδης ο.π.: 35-7).
Ως ζητούμενη θεωρείται από πολλούς ερευνητές αλλά και δημοσιογράφους και μία υστερογενής λειτουργία που θα όφειλε να επιτελεί ο
δημοσιογραφικός λόγος. Πρόκειται για τη συρρικνωμένη και παραμελημένη έως σήμερα, ανατροφοδοτική λειτουργία. Η θεσμοθέτηση πρακτικών και δράσεων που θα επέτρεπαν την ενίσχυση της ανατροφοδοτικής
λειτουργίας σε βάρος της εξουσιαστικής ή μιας γενικότερης ρυθμιστικής
και κανονιστικής κατεύθυνσης από τη μεριά του δημοσιογραφικού λόγου
θα καθιστούσε τα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας (ο.π. 42).
Η στάση υψηλής απατηλής οικειότητας
Η σύγχρονη βιβλιογραφία έχει αναδείξει μια διαφοροποίηση στον τρόπο που φορείς του δημοσιογραφικού λόγου επιλέγουν να παρουσιάσουν
μια είδηση, σε σχέση με το παρελθόν. Συγκεκριμένα επιχειρούν να υιοθετήσουν ένα λαϊκότροπο ύφος με σκοπό να προβάλουν την κοινωνική τους
ευαισθησία μέσω της γλώσσας και τελικά να εξασφαλίσουν ιδιότητες και
κέρδη που σε άλλη περίπτωση θα όφειλαν να αποκτηθούν όχι με τη μορφή αλλά με το περιεχόμενο των λεγομένων τους. Η στάση αυτή καλείται
στάση εικονικής ευμένειας ή στάση υψηλής εικονικής/απατηλής οικειότητας και αφορά τις γλωσσικές κατασκευές που δίδουν την εντύπωση της
λαϊκότητας, ότι δηλαδή πηγάζουν από το λαό, σε αυτόν απευθύνονται και
τελικά αποτελούν γνήσιο εκφραστή των θέσεων και των συμφερόντων του
(Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006: 28, 296).
Σύμφωνα με τον Χατζησαββίδη (2000:11), η ελληνική γλώσσα διαμορφώνεται μέσω της χρήσης της από τα ΜΜΕ και παράλληλα διαμορφώνει τη γλωσσική διαίσθηση του ελληνικού κοινού. Ως εκ τούτου ο δημοσιογραφικός λόγος αποτελεί ένα διακεκριμένο και θεμελιώδες κομμάτι
της μαζικής επικοινωνίας, της διαδικασίας δηλαδή εκείνης στο πλαίσιο
της οποίας πρόσωπα ή κοινωνικές ομάδες χρησιμοποιούν τα μέσα του
Τύπου, του ραδιοφώνου και της τηλεόρασης, προκειμένου να μεταδώσουν σε ένα ανώνυμο, ετερογενές και διασκορπισμένο κοινό ένα μήνυμα
με γνωστικό αλλά και υποβλητικό/ συγκινησιακό περιεχόμενο, το οποίο
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ασκεί επίδραση στη νοοτροπία, τις αξίες και γενικά τον τρόπο θεώρησης
των πραγμάτων (Τσαρδάκης, 1990).
Ο δημοσιογραφικός λόγος δεν μεταβιβάζει μόνον ρητά εκπεφρασμένες
πληροφορίες, αλλά και άρρητες, γεγονός που επιβεβαιώνει την θεωρία ότι
δεν επιτελεί μόνον τη λειτουργία της ενημέρωσης, αλλά και ένα σύνολο
άλλων λειτουργιών, όπως για παράδειγμα η κατασκευή πραγματικοτήτων,
οι οποίες διαμορφώνουν ατομικές και συλλογικές ιδεολογίες, στάσεις και
στερεότυπα (Χατζησαββίδης, ό.π.: 16-18).
Για τη διαμόρφωση των τελευταίων, ο ρόλος που διαδραματίζουν τα
μέσα ενημέρωσης είναι καθοριστικός, λόγω της ποσοτικής τους ανωτερότητας, του ευρύτερα δημόσιου χαρακτήρα τους και της συνακόλουθης
επίδρασης που ασκούν στον λόγο των αποδεκτών τους. Ουσιαστικά «κανονίζουν» και ρυθμίζουν τις συμπεριφορές των ανθρώπων και όχι μόνον στο
γλωσσικό επίπεδο (ό.π.: 54). Για την επίτευξη των παραπάνω προϋποτίθεται η εξασφάλιση της αποδεκτότητας του δημοσιογραφικού λόγου από όσο
το δυνατόν μεγαλύτερα κοινωνικά στρώματα και ιδιαιτέρων λαϊκά. Στην
προσπάθεια εξασφάλισης μιας μεγάλης λαϊκής απήχησης αλλά και υποκίνησης σημασιών και απολαύσεων (Fiske, 2000: 459-460), ο δημοσιογραφικός λόγος, και ιδιαίτερα ο τηλεοπτικώς εκφερόμενος, εμφανίζεται οικείος
και λαϊκός προς τους αποδέκτες του, δίνει την εντύπωση ότι εκμηδενίζει τις
αποστάσεις που χωρίζουν τους τηλεθεατές/ επικοινωνούμενους (Πεπονής,
1974) από τα κραταιά μέσα που τον εκπέμπουν, με δεδομένη την υπερσυγκέντρωση των media γύρω από μεγάλης κλίμακας επιχειρηματικούς
πόλους. Ταυτόχρονα πείθει τις μάζες των τηλεθεατών ότι δεν εκπροσωπεί
τα συμφέροντα της εκάστοτε μιντιακής ιδιοκτησίας (κρατικής ή ιδιωτικής/
επιχειρηματικής), αλλά των ίδιων των αποδεκτών του, οι οποίοι πρέπει να
προβάλουν στο μέσο και τον λόγο που μεταδίδει, τις δικές τους αναμονές,
ακόμα και ιδεολογικές θέσεις (Τσιτσανούδη - Μαλλίδη, 2006: 297).
Αδρομερώς, η στάση της εικονικής ευμένειας κατασκευάζεται με όχημα τη γλώσσα μέσα από τις ακόλουθες πρακτικές:
• Με τη χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων αλλά και γεωγραφικών
και κοινωνικών ποικιλιών (Μήτσης, 1999: 90-91).
• Με την αναγωγή και αναβάθμιση του ιδιωτικού στοιχείου στο δημόσιο και την απόπειρα κατάργησης των αποστάσεων μεταξύ ιδιωτικού/ προσωπικού και δημόσιου/ απρόσωπου.
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• Με την υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αμφισβήτησης και
τη σχετική ιδεολογική συμπαράταξη του φορέα του δημοσιογραφικού
λόγου με το κοινό που τον παρακολουθεί.
• Με την κυριαρχία του συναισθήματος επάνω στη λογική.
Περικείμενο
Μεσούσης της οικονομικής κρίσης, το 2015, η ελληνική κυβέρνηση
στις 22 Ιουνίου αποδέχεται τα αιτήματα των δανειστών, δημιουργώντας
ένα θετικό κλίμα στον δρόμο επίτευξης μιας συμφωνίας μεταξύ των δύο
πλευρών. Το πολιτικό ρεπορτάζ, επικαλούμενο πηγές από κυβερνητικά
στελέχη, μέχρι τότε επιβεβαίωνε ότι το δημοψήφισμα δεν αποτελούσε
πρόθεση του πρωθυπουργού. Δύο μέρες αργότερα, στις 24 Ιουνίου 2015,
οι ευρωπαίοι εταίροι διατυπώνουν διαφωνία με την ελληνική πρόταση γεγονός που φαίνεται να σχηματίζει ένα πολιτικό αδιέξοδο και επαναφέρει
το ενδεχόμενο του δημοψηφίσματος.
Τις πρώτες ώρες του Σαββάτου 27 Ιουνίου 2015, ο πρωθυπουργός της
Ελλάδας Αλέξης Τσίπρας ανακοινώνει τη διεξαγωγή δημοψηφίσματος, ως
απόφαση του κυβερνητικού συμβουλίου. Πιο συγκεκριμένα το Υπουργικό
Συμβούλιο μεταφέρει προς τη Βουλή των Ελλήνων πρόταση σύμφωνα με
την οποία « ο ελληνικός λαός καλείται να αποφασίσει με την ψήφο του
εάν πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το Διεθνές
Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup στις 25 Ιουνίου και αποτελείται από
δύο έγγραφα, τα οποία συγκροτούν την πρόταση επί της οποίας προτείνεται το δημοψήφισμα» Τα δύο έγγραφα για τα οποία μιλούσε η πρόταση
ήταν τα εξής:
«Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος
και πέραν αυτού» (“Reforms for the completion of the Current Program
and Beyond”)
«Προκαταρκτική ανάλυση βιωσιμότητας χρέους» (“Preliminary Dept
systainability analysis”)
Έτσι, σύμφωνα με το άρθρο 44 του αναθεωρημένου συντάγματος του
2008, το οποίο περιγράφονται οι περιπτώσεις και οι διαδικασίες προκήρυξης και διενέργειας δημοψηφίσματος διαμορφώνεται το τελικό κείμενο
ως εξής:
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«Πρέπει να γίνει αποδεκτό το σχέδιο συμφωνίας το οποίο κατέθεσαν
κατέθεσαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα
και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο στο Eurogroup στις 25.06.2015 και
αποτελείται από δύο μέρη τα οποία συγκροτούν την ενιαία πρότασή
τους; Το πρώτο έγγραφο τιτλοφορείται «Reforms for the completion of
the Current Program and Beyond» («Μεταρρυθμίσεις για την ολοκλήρωση του τρέχοντος προγράμματος και πέραν αυτού») και το δεύτερο
«Preliminary Debt sustainability analysis» («Προκαταρκτική ανάλυση
βιωσιμότητας χρέους»). Όσοι από τους πολίτες της χώρας απορρίπτουν
την πρόταση των τριών θεσμών ψηφίζουν: δεν εγκρίνεται/όχι. Όσοι
από τους πολίτες της χώρας συμφωνούν με την πρόταση των τριών
θεσμών ψηφίζουν: εγκρίνεται/ναι».
Υπόθεση Εργασίας
Στην παρούσα ανακοίνωση διατυπώνουμε την υπόθεση εργασίας ότι
κατά την ανακοίνωση της διεξαγωγής του Ελληνικού Δημοψηφίσματος
της 5 Ιουλίου 2015, επιλέχθηκε από τους φορείς του δημοσιογραφικού
λόγου, η υιοθέτηση γλωσσικών δομών που παραπέμπουν στην λεγόμενη
στάση υψηλής απατηλής οικειότητας, η οποία έχει αναγνωριστεί στο πλαίσιο επικοινωνιακών περιστάσεων που αφορούν κατά κανόνα τον σύγχρονο δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο.
Για τον έλεγχο της υπόθεσης και τη διαμόρφωση μίας εμπεριστατωμένης επιστημονικής θέσης συγκεντρώθηκε το σύνολο του παραδοσιακού
έντυπου τύπου που κυκλοφόρησε στις 27 Ιουνίου 2015 σύμφωνα με την
Ένωση Συντακτών Ημερήσιων Εφημερίδων Αθηνών και περιλαμβάνει
πρωινές και απογευματινές εφημερίδες πολιτικού/ κοινωνικού και οικονομικού χαρακτήρα1.
Πιο συγκεκριμένα, μελετήθηκαν οι εφημερίδες:
(1) Αγορά
(2) Δημοκρατία
(3) Δρόμος της Αριστεράς
1

Σημειώνεται ότι η μελέτη έγινε αποκλειστικά στους τίτλους των εφημερίδων που αφορούσαν είτε την οικονομική συμφωνία της Ελλάδος στο Eurogroup που οδήγησε στο
δημοψήφισμα είτε την ανακοίνωσή του, και όχι στα κείμενα που συνόδευαν τους τίτλους και εμφανίστηκαν στα προς μελέτη πρωτοσέλιδα των εφημερίδων.
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(4) Έθνος του Σαββάτου
(5) Ελεύθερη Ώρα
(6) Ελεύθερος Τύπος
(7) Επένδυση
(8) Εστία
(9) Η Ακρόπολη
(10) Η Αυγή
(11) Η Εφημερίδα των Συντακτών
(12) Η Καθημερινή
(13) Η Ναυτεμπορική
(14) Ημερησία
(15) Μακελειό
(16) Ο Λόγος
(17) Ριζοσπάστης
(18) Τα νέα
(19) Χρηματιστήριο
(20) Espresso
(21) Kontra News
Συγκροτήθηκε μία δεξαμενή γλωσσικού υλικού από τις αθηναϊκές
πρωινές και απογευματινές εφημερίδες με σκοπό την ανάλυση των πρωτοσέλιδων τίτλων τους και την προσέγγιση της κρυπτικής δημοσιογραφικής γλώσσας και την αποκάλυψη των συνδηλώσεων και υποδηλώσεών
της. Βασισμένοι στη θεμελιώδη παραδοχή της Κριτική Ανάλυσης Λόγου
(Fairclough, 2003) ότι η γλωσσική υπόσταση εμφανίζεται οργανωμένη και
προσχεδιασμένη από τις δεσπόζουσες ιδεολογίες και το ευρύτερο κοινωνικοπολιτικό περιβάλλον, δηλαδή ότι η γλωσσική μορφή δεν αντανακλά
μηχανικά την εξωτερική πραγματικότητα, αλλά συνιστά σε μεγάλο βαθμό, την ίδια την πραγματικότητα (Γεωργακοπούλου- Γούτσος, 1999: 41)
επιχειρήσαμε απάντηση σε μία σειρά ερωτημάτων που σχετίζονταν με την
αξιοποίηση από πλευράς των εκφραστών του δημοσιογραφικού λόγου δομών που απαντώνται στην στάση υψηλής απατηλής οικειότητας.
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Η στάση υψηλής απατηλής οικειότητας στα πρωτοσέλιδα των τίτλων
Όπως ειπώθηκε η στάση της εικονικής ευμένειας κατασκευάζεται με
όχημα τη γλώσσα μέσα από τις ακόλουθες πρακτικές:
• Με τη χρήση λαϊκών λέξεων και φράσεων:
Στους τίτλους των εφημερίδων (4), (6), (7), (8), (9), (10), (13), (16),
(18), (19), (20) παρατηρείται μια γενικευμένη και σε εκτεταμένο βαθμό
χρήση λαϊκών λέξεων και εκφράσεων
(1) Στην κόψη της συμφωνίας: σβήνουν-γράφουν στις Βρυξέλλες για να
πετύχουν κείμενο κοινής αποδοχής.
(2) Ο Τσίπρας παίζει στα ζάρια το μέλλον της Ελλάδας
που σκοπό έχει να ενισχύσει την άποψη ότι οι παραγωγοί ενός τέτοιου
δημοσιογραφικού λόγου επιδιώκουν κατ’ αυτόν τον τρόπο να καταστούν
οικείοι και προσιτοί στο κοινό που τους παρακολουθεί. Μέσα από τη χρήση λαϊκών λέξεων φράσεων
(3) Σε νεκρό χρόνο.
(4) Με το δάχτυλο στη σκανδάλη.
(5) Τρίτη, Πέμπτη μακαρόνια / φάτε μάγκες, βγάλτε χρόνια.
Η ενημερωτική λειτουργία/ λειτουργία της πληροφόρησης εξασφαλίζεται ευκολότερα, παράλληλα με την προπαγανδιστική λειτουργία, που επιδιώκει να διαμορφώσει μεταξύ των αποδεκτών συγκεκριμένη γνώμη, στάση ή και ιδεολογία (Τσιτσανούδη, 2006: 225). Έτσι, πολλά στοιχεία από
τον καθημερινό λόγο υιοθετούνται, με αποτέλεσμα, ο δημοσιογραφικός
λόγος να εμφανίζεται ως τυπικό δείγμα του ιδιωτικού (“private speech”)
παρά του δημόσιου (“public speech”) (Βαλιούλη 2001).
Σύμφωνα, εξάλλου με τη θεωρία της προσαρμογής της ομιλίας (Speech
Accomodation Theory), βάσει του κλινικού ψυχολόγου Howard Giles
(1977), ο ομιλητής επιλέγει κατά την επικοινωνία να χρησιμοποιήσει ένα
γλωσσικό κώδικα ο οποίος συγκλίνει και ταιριάζει με τις ανάγκες του συνομιλητή, καθώς εάν επέλεγε το αντίθετο, αυτό θα σήμαινε μία συνειδητή
απόκλιση και άρα πιθανόν μία άρνηση να ενδυναμώσει τους δεσμούς του
με τον εκπρόσωπο της «άλλης» γλωσσικής ομάδας (Κωστούλα- Μακράκη, 2001:61). Κάτω από ένα τέτοιο πρίσμα μπορούμε να ισχυριστούμε ότι
η σύγκλιση συνδέεται με την επιθυμία του ομιλητή- εν προκειμένω του
φορέα του δημοσιογραφικού λόγου- να συμπήξει ένα αίσθημα ενότητας
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μεταξύ του ιδίου και των ατόμων που συμμετέχουν στη «συνομιλία»- εν
προκειμένω των αποδεκτών του δημοσιογραφικού λόγου/κοινού- στο
πλαίσιο της καλλιέργειας ενός είδους συνάφειας μεταξύ τους.
• Με την αναγωγή και αναβάθμιση του ιδιωτικού στοιχείου στο δημόσιο
και την απόπειρα κατάργησης των αποστάσεων μεταξύ ιδιωτικού/ προσωπικού και δημόσιου/ απρόσωπου
Κατά τον Fiske (2000: 418), οι ειδήσεις ανήκουν στη σφαίρα του
δημοσίου, εκεί δηλαδή, που κινούνται οι ολίγοι και οι εκλεκτοί και όχι
στη σφαίρα του ιδιωτικού. Το στοιχείο του ιδιωτικού εμφανίζεται μόνον
όταν έχουμε να κάνουμε με θέματα τα οποία διαταράσσουν το κανονικό
ή άπτονται του κοινού συμφέροντος. Αυτός είναι και ο λόγος που συχνά
καταργούνται οι αποστάσεις μεταξύ δημοσιογράφων και αναφέρονται σε
πολιτικά πρόσωπα με το μικρό τους όνομα είτε μόνο με το επίθετο αρκετές
φορές με μία υπόρρητη σκωπτική διάθεση από μέρους τους. Στα πρωτοσέλιδα της επομένης από την ανακοίνωσης διεξαγωγής του δημοψηφίσματος
μόνο μία εφημερίδα αναφέρθηκε στον Πρωθυπουργό με προσφώνηση
(6) Επιλογή ρήξης με δημοψήφισμα: με μεταμεσονύκτιο διάγγελμα ο κ.
Τσίπρας ζήτησε να καταψηφιστεί η πρόταση των εταίρων.
Στους υπόλοιπους τίτλους είτε ο πρωθυπουργός είτε άλλα πρόσωπα της
πολιτικής σκηνής αποκαλούνται με το μικρό τους όνομα είτε το επώνυμο
επιδιώκοντας να παρουσιάσουν μια οικειότητα και καταργώντας την απόσταση του φορέα του δημοσιογραφικού λόγου είτε με τον Πρωθυπουργό
είτε με το αναγνωστικό του κοινό
(7) Ο Τσίπρας παίζει στα ζάρια το μέλλον της Ελλάδας.
(8) Η ασημένια δραχμή ρίχνει Τσίπρα και φέρνει Καραμανλή.
(9) Δημοψήφισμα την άλλη Κυριακή. ο Αλέξης δεν μας πρόδωσε.
Πρόκειται με άλλα λόγια για μία ανάμιξη και ενός είδους διαπλοκή
μεταξύ του ιδιωτικού και του δημόσιου. Κατά τους ΓεωργακοπούλουΓούτσο (1999:231), τα διαμεσολαβημένα, τηλεοπτικά κείμενα αποτελούν
πρωταρχικές εστίες διαπλοκής του ιδιωτικού- προσωπικού με το δημόσιοαπρόσωπο. Στην άποψη ότι επιδιώκεται η μερική και κατά περίσταση κατάργηση των αποστάσεων που χωρίζουν τον τηλεθεατή από τον παραγωγό/ πομπό του δημοσιογραφικού λόγου και κατ’ επέκταση την πολυάριθμη
ομάδα των αποδεκτών του λόγου αυτού από την σχετικά ολιγομελή ομάδα
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των φορέων της δημοσιογραφικής εξουσίας μας παραπέμπει η διαπίστωση
μιας προσπάθειας να υπονομευθεί η εγγραφή και αποτύπωση στο λόγο της
κοινωνικής ή άλλης κυριαρχίας. Μία τέτοια αναίρεση, ή απόπειρα αναίρεσης μπορεί να διευκολυνθεί με το να εμφανίζεται ο δημοσιογραφικός
λόγος ρητά και υπόρρητα ως λόγος οικείος και προσιτός στο κοινό που
τον παρακολουθεί.
• Με την υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας της αμφισβήτησης και τη σχετική ιδεολογική συμπαράταξη του φορέα του δημοσιογραφικού λόγου με
το κοινό που τον παρακολουθεί.
Η έκφραση της ιδεολογίας μέσα από το δημοσιογραφικό λόγο γίνεται κατά κανόνα υπόρρητα, καθώς κωδικοποιείται στις γραμματικές και
λεξικές επιλογές του συντάκτη του εκάστοτε δημοσιογραφικού κειμένου
ή διαχέεται στα υπονοήματα που καλούνται να μοιραστούν πομπός και
δέκτης (Τσιτσανούδη, 2006: 230). Μία σειρά παραδειγμάτων υπόρρητης
έκφρασης της ιδεολογίας αλλά και εγγραφής της κοινωνικής ιεραρχίας
μέσα από τη γλώσσα μας δίνει ο Πολίτης (2001: 115). Η Φραγκουδάκη
(1999: 154-5), βασιζόμενη στην άποψη ότι η ιεραρχικά δομημένη κοινωνική πραγματικότητα όχι μόνον εκφράζεται αλλά και αναπαράγεται μέσω
της γλώσσας, αλλά και στο ότι οι εκπρόσωποι των διαφόρων εξουσιών
καταχρώνται την κοινωνική τους νομιμότητα ως πομποί, μετατρέποντας
τη γλώσσα σε όπλο για την άσκηση βίας, εισάγει μάλιστα τον όρο «ιδεολογική γλώσσα». Ως τέτοια ορίζει την κατάχρηση της νομιμότητας που
παράγει αποδοχή και η οποία δίνει «μαγικές ιδιότητες στη γλώσσα των
εξουσιών», παραβιάζοντας την επικοινωνία και επιβάλλοντας στον δέκτη
τη σιωπή. Κατά την ίδια (ό.π.: 182), η ιδεολογική γλώσσα καταργεί από
το λόγο τη «διπολική ιδιότητα» και από το δέκτη το ρόλο του εξίσου κύριου προσώπου της ομιλίας. Καταστρέφοντας την πολικότητα του λόγου,
στη θέση του τοποθετεί τον εξουσιαστικό μονόλογο, με συγκεκριμένα μάλιστα μορφικά χαρακτηριστικά, που λειτουργούν κατά τρόπο εκβιαστικό
στο δέκτη και προστατεύουν τον πομπό από τη λογική επεξεργασία των
μηνυμάτων και επομένως την κριτική. Η ιδεολογική γλώσσα είναι λόγος
(“discourse”) πληθωρικός και αξιολογικός.
Αυτή η υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας γίνεται αντιληπτή και κατά
την ανακοίνωση διεξαγωγής του ελληνικού δημοψηφίσματος καθώς δεν
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είναι λίγοι οι δημοσιογράφοι που μέσα από τους τίτλους τους καλούν τον
ελληνικό λαό να λάβει τη θέση που εκφράζουν τα εκδοτικά συμφέροντα.
Έτσι έχουμε τίτλους που επιχειρούν να στρατεύσουν το αναγνωστικό κοινό είτε έμμεσα
(10) Η χώρα έχει ανάγκη ένα νέο πολιτικό σχέδιο: τα μνημόνια δεν είναι
απλώς λιτότητα.
(11) Μνημόνιο; Forget it!
(12) Μας θέλουν αποικία: με ακραίες και παράλογες απαιτήσεις οι δανειστές στο σημερινό Εurogroup.
(13) Επιλογή ρήξης με δημοψήφισμα.
(14) Ο λαός πρέπει να πει «όχι» στη συνεχή χρεοκοπία του.
• Με την κυριαρχία του συναισθήματος επάνω στη λογική́.
Σε ορισμένα δεδομένα παρατηρούμε ότι αποτυπώνεται στη γλώσσα
ενός είδους κυριαρχία ή μία απόπειρα για κυριαρχία του συναισθήματος
επάνω στη λογική. Επίσης διαπιστώνουμε ότι μέσω μίας λαϊκής ή λαϊκότροπης γλώσσας επιχειρείται να εκφρασθούν συναισθήματα αγωνίας,
απελπισίας, καθώς και στάσεις ειρωνείας και αναίδειας απέναντι στην κυρίαρχη τάξη και τις δομές της:
(15) 16 κρυφά μέτρα στη συμφωνία: οι δανειστές ζητούν νέες ανατροπές- σοκ.
(16) Κωδικός ασημένια δραχμή.
(17) Η χώρα έχει ανάγκη ένα νέο πολιτικό σχέδιο.
(18) Καταντήσαμε ο τελευταίος τροχός: Η Ελλάς ήταν το δέκατο μέλος
της ΕΟΚ».
(19) Επί ποδός η Κυβέρνηση για το σημερινό Eurogroup.
Το φαινόμενο εξάλλου της υπερβολής και της αυθαιρεσίας στη δημοσιογραφική γλώσσα δεν είναι ούτε άγνωστο, ούτε ασχολίαστο και στην
ελληνική βιβλιογραφία (Βαλιούλη 2001, Διαμαντάκου 2001, Τσιτσανούδη
2006). Η χρήση λέξεων που αποδίδουν σημαντικά χαρακτηριστικά ή σημαντικά γνωρίσματα σε γεγονότα, καταστάσεις ή άτομα ή ομάδες ατόμων
που ελέγχονται για τη σπουδαιότητά τους, η έκφραση μη αιτιολογημένων
αξιολογήσεων καθώς και η έκφραση όχι πάντα τεκμηριωμένων υποκειμενικών αξιολογήσεων, όπως λ.χ.
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(20) Η ασημένια δραχμή ρίχνει Τσίπρα και φέρνει Καραμανλή,
μπορούν να κινητοποιήσουν ορισμένες φορές ευκολότερα το συναίσθημα στον αναγνώστη.
Η κυριαρχία του συναισθήματος επί της λογικής ενδέχεται ωστόσο να
εμποδίσει τον αποδέκτη του συναισθηματικά φορτισμένου λόγου να προχωρήσει σε λογικό ή νοηματικό χειρισμό και περαιτέρω επεξεργασία των
νοημάτων και των μηνυμάτων που εκπέμπει. Μπορεί δηλαδή ο δέκτης να
μη διανοηθεί καν να αμφισβητήσει το δήθεν αυτονόητο ή και «αυταπόδεικτο» μήνυμα του ιδιωτικού και του οικιακού με την οποία ασχολείται
κυρίως το δράμα, σε αντίθεση με τις εφημερίδες, τις ειδήσεις και τις εκπομπές επικαιρότητας, οι οποίες ασχολούνται περισσότερο με τη σφαίρα
του δημοσίου
Συμπερασματικά
Έπειτα από την ανάλυση των πρωτοσέλιδων τίτλων των αθηναϊκών
εφημερίδων που εκδόθηκαν μετά την ανακοίνωση της διεξαγωγής του
ελληνικού δημοψηφίσματος της 5ης Ιουλίου 2015, διαπιστώθηκε η έντεχνη και συστηματική απόπειρα των φορέων του λόγου να εμφανίζονται,
μέσω συγκεκριμένων γλωσσικών πρακτικών, ως πρόσωπα προσηνή στους
επικοινωνούμενους/αποδέκτες, στοχεύοντας στην υπηρέτηση σκοπιμοτήτων, ιδεολογικού και εμπορευματικού χαρακτήρα. Στο σύνολο και τον 21
εφημερίδων που εξετάστηκαν βρέθηκαν στοιχεία που αποδίδουν την πρακτικές εφαρμογής μιας στάσης που έχει αναγνωριστεί στο πλαίσιο των
επικοινωνιακών περιστάσεων που αφορούν κατά κανόνα τον σύγχρονο
δημοσιογραφικό και πολιτικό λόγο και καλείται ως στάση υψηλής απατηλής οικειότητας.
Το σημαντικότερο όμως ερώτημα το οποίο προκύπτει είναι εάν ο αναγνώστης/ αποδέκτης ενδυναμώνεται και εμψυχώνεται μέσα από την εκδήλωση μιας τέτοιας στάσης και συμπεριφοράς από την πλευρά του φορέα
του δημοσιογραφικού λόγου και του μέσου που μεταδίδει το λόγο του. Εάν
δηλαδή οι εξουσιαστικές σχέσεις (coercive relations of power) οι οποίες
αναπτύσσονται και καλλιεργούνται μέσα από τα σύγχρονα υπερδύναμα
μέσα ενημέρωσης μπορούν να μετεξελίσσονται σε μία ενδυνάμωση του
αποδέκτη ή σε αυτό που ο Cummins (2002) χαρακτηρίζει ως συνεργατική
δημιουργία δύναμης (collaborative creation of power).
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Σε ένα τέτοιο πλαίσιο, θεωρούμε ότι δεν μπορούμε να μιλάμε για ουσιαστικές συνεργατικές σχέσεις μεταξύ του μέσου ή του δημοσιογράφου
και των αποδεκτών του λόγου του, ούτε για μία ουσιαστική ανατροφοδοτική λειτουργία του δημοσιογραφικού λόγου. Έχουμε μάλλον να κάνουμε
με μία στρέβλωση του συστήματος της ενημέρωσης/ πληροφόρησης, στο
βωμό των οικονομικών συμφερόντων, όπου αναπάντεχα και οι δύο πλευρές υφί- στανται τις συνέπειες. Οι μεν αποδέκτες επειδή διαπιστώνουν ή
υποψιάζονται ότι υπάρχουν μία σειρά περιορισμών (εμπορικών, κοινωνικών, χρονικών, ψυχολογικών) στην ανάπτυξη μιας πραγματικής σχέσης
αλληλεπίδρασης με τα ενημερωτικά μέσα τα οποία διαρκώς διογκώνουν
τα μεγέθη της εξουσίας και της επιρροής τους, οι δε παραγωγοί του δημοσιογραφικού λόγου, επειδή αναγκάζονται συχνά να συμμορφώνουν το
λόγο και τα θέματά τους με βάση τις απαιτήσεις των εγκαλούμενων τύποις «καταναλωτών», του εκάστοτε δηλαδή «δείγματος» των ποιοτικών
μετρήσεων τηλεθέασης, μετρήσεις που συχνά λειτουργούν ως δαμόκλειος
σπάθη για την ύπαρξη των εκπομπών τους και τελικά και για τη δική τους
δημόσια παρουσία.
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Αbstract
This paper attempts to analyze the linguistic structures that were used
by the journalists so to present the announcement of the Greek referendum on 5-7-2015. This referendum stemmed from the inability to reach an
agreement between the Greek government and its lenders on the course of
Greek debt. The question was on accepting the measures proposed by the
institutions / lenders involved, but it was linked to the stay of Greece in the
composition of the
 countries of the European currency.
Moreover, in this paper we are approaching the headlines of the Greek
newspapers that were published on the next day after the announcement of
the referendum. Our methodological tool for the approach of the cryptic
journalist language and the revelation of its connotations and signatures is
the Critical Discourse Analysis, on the basis of which we analyze the under cover relations, the ideologies and the militant attitudes. Among other
things, the construction of the so-called attitude of fraudulent intimacy,
which has been recognized in the context of communicative circumstances
that usually concern contemporary journalistic and political discourse, is
highlighted.
Λέξεις κλειδιά: Στάση υψηλής απατηλής οικειότητας, Κριτική Ανάλυση Λόγου, γλωσσικές δομές, δημοσιογραφικός λόγος

ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΉΣ
ΚΡΊΣΗΣ ΣΤΟΝ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΌ ΛΌΓΟ: Η ΠΕΡΊΠΤΩΣΗ
ΑΝΑΠΑΡΆΣΤΑΣΗΣ ΤΟΥ ΘΑΝΆΤΟΥ ΤΡΊΧΡΟΝΟΥ
ΠΡΟΣΦΥΓΌΠΟΥΛΟΥ ΣΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΆ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΆ ΜΈΣΑ
Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη* & Ελένη Δερβένη**
Εισαγωγή
Το 2015 η Ελλάδα έγινε το κύριο σημείο εισόδου στην Ευρωπαϊκή
Ένωση των προσφύγων και των μεταναστών από την Τουρκία. Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη μαζική μετακίνηση πληθυσμού στην πρόσφατη ιστορία
και μία από τις σημαντικότερες ανθρωπιστικές κρίσεις που έχει αντιμετωπίσει η Ευρώπη μεταπολεμικά (UNHCR 2014).
Τα τελευταία τρία χρόνια, η προσφυγική κρίση αποτελεί κεντρικό ζήτημα στην ελληνική επικαιρότητα, γύρω από το οποίο αρθρώνονται πολλαπλοί δημόσιοι λόγοι. Είναι φυσικά αξιοσημείωτο ότι τα ΜΜΕ με την
σύγχρονη μορφή και λειτουργία τους έχουν καθιερωθεί ως ένας από τους
κυριότερους διαμορφωτές της κοινής γνώμης, ασκούν τεράστια επίδραση, διαπλάθουν χαρακτήρες, ελέγχουν, διαμορφώνουν απόψεις, στάσεις
και συμπεριφορές. Οι απόψεις, οι εικόνες, η ενημέρωση που παρέχουν,
συγκροτούν ένα πεδίο άσκησης κοινωνικών πρακτικών, το πεδίο των αναπαραστάσεων. Η πλειονότητα του κοινού δεν έχει τη δυνατότητα καθημερινής επαφής με πρόσφυγες, γι’ αυτό οι πεποιθήσεις της και η γνώση της
για τις μειονότητες διαμορφώνεται κυρίως από τα ΜΜΕ. Με τη μεγάλη
επίδραση τους στην δημιουργία κοινής γνώμης, καθιερώνουν συχνά τη
χρήση αναφορών με την παραγωγή κοινωνικών εκφράσεων σχετικές με
τους μετανάστες. Η χρήση ορισμών και κατηγοριοποίησης σε περιγραφές
θεμάτων αναφορικά με μετανάστες, τείνουν να αποδίδονται σαν ταυτόσημα χαρακτηριστικά ταυτότητας ολόκληρης της ομάδας. Καθημερινά
κυκλοφορούν ειδήσεις που αναπαριστούν τους πληθυσμούς αυτούς σαν
*

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και
Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων,
nitsi@uoi.gr.
** Ελένη Δερβένη, Υποψήφια Διδάκτωρ, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, ederveni@uoi.gr.
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μια ενιαία μάζα ανθρώπων χωρίς πρόσωπο, χωρίς όνομα. Το Σεπτέμβριο
του 2015, ανάμεσα στα δημοσιεύματα που αφορούν στις «ανεξέλεγκτες
και αμέτρητες ροές προσφύγων και μεταναστών»1, αναδύεται μια είδηση που γράφεται και αναπαράγεται με διαφορετικό τρόπο. Συγκεκριμένα,
εστιάζουμε στη δημοσίευση της φωτογραφίας του νεκρού Αϊλάν Κουρντί2
που το Σεπτέμβριο του 2015, μαζί με άλλους πρόσφυγες, δεν επιβίωσε
στο θαλάσσιο ταξίδι του για την Ευρώπη. Μέσα σε λίγες ώρες, το νεκρό
προσφυγόπουλο αποκτά όνομα, πρόσωπο, ηλικία και παρελθόν. Ο πνιγμός
του Αϊλάν αποτελεί πρώτο θέμα της ειδησεογραφικής επικαιρότητας για
κάποιες εβδομάδες. Η εικόνα3 και η ιστορία του δημοσιεύονται και διακινούνται όχι μόνο από τα μέσα ενημέρωσης, αλλά και από τους χρήστες
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης. Ενδιαφέρον προκαλεί το γεγονός ότι,
μετά το θάνατο του τρίχρονου αγοριού, σημειώθηκε αύξηση στις ανθρωπιστικές και πιο εξατομικευμένες αναφορές για τους πρόσφυγες στις εφημερίδες (Chouliaraki and Zaborowski, 2017).
ΜΜΕ και Προσφυγική Κρίση
Τα ΜΜΕ έχουν τεράστια επίδραση στη νοοτροπία που σχηματίζεται
για την ομαλή ένταξη των μεταναστών στην κοινωνία της κάθε χώρας
υποδοχής. Οι εκτοπισμένοι πληθυσμοί, κεντρικές φιγούρες στην καθημερινή ειδησεογραφία, αναπαρίστανται και απεικονίζονται με διαφορετικούς
τρόπους, ανάλογα με την επικρατούσα συνθήκη. Στην περίπτωση της προσφυγικής κρίσης μέσα από το προνόμιο του δημόσιου λόγου, τα ΜΜΕ
δίδουν ορισμένες φορές την εντύπωση ότι συντείνουν σε ενός είδους μη
αποδοχή των προσφύγων – μεταναστών. Αρκετές φορές προσδιορίζονται
σαν αίτιο των κοινωνικο-οικονομικών προβλημάτων ή ως εμπλεκόμενοι
στην όξυνση της εγκληματικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, αναπαράγονται
και κυριαρχούν προκαταλήψεις και στερεότυπα, ενώ η κινδυνολογία και
η χρήση τεχνικών που στοχεύουν στη συγκινησιακή φόρτιση της κοινής
γνώμης οδηγούν στην καλλιέργεια αισθημάτων φόβου και ανασφάλειας.
1
2
3

https://www.tanea.gr/2018/11/09/greece/anekselegktes-oi-roes-metanaston-ston-evro/
Wikipedia. Death of Alan Kurdi. Διαθέσιμο: https://en.wikipedia.org/wiki/Death_of_
Alan_Kurdi
Αυτές οι φωτογραφίες επιλέχθηκαν ανάμεσα στις 10 καλύτερες φωτογραφίες για το
περιοδικό Time για το έτος 2015 ως τις πιο σημαντικές εικόνες με την μεγαλύτερη
επιρροή. Διαθέσιμο: http://time.com/4145154/top-10-photos-2015/
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Ωστόσο, ο δημοσιογραφικός λόγος σε ορισμένες περιπτώσεις έθεσε διαχωριστικές γραμμές, γενικεύοντας και δομώντας την ταυτότητα των μεταναστών στη βάση της διάκρισης ανάμεσα στο «εμείς» και το «άλλοι». Από
τη μία πλευρά, δίνεται έμφαση στην αναπαράσταση των προσφύγων ως
«πρόβλημα» και «απειλή» για την ελληνική κοινωνία που διαταράσσουν
την κοινωνική συνοχή και από την άλλη πλευρά, ως «θύματα» και «ήρωες» που βιώνουν τεράστιες δυσκολίες και κακουχίες.
Συναισθηματική Αφήγηση των ΜΜΕ
Ο τρόπος προβολής του προσφυγικού ζητήματος από τα ΜΜΕ έχει
συντελέσει στη θετική εικόνα που έχει ένα μεγάλο μέρος της Ελληνικής
κοινής γνώμης. Σε πολλές περιπτώσεις η διαχείριση του προσφυγικού ζητήματος έγινε με κυρίαρχη μια αφήγηση βασισμένη στο συναίσθημα, με
ανθρωποκεντρική παρουσίαση των ρεπορτάζ (προβολή των πραγματικών
προσώπων των προσφύγων, των οικογενειών τους, των δυσκολιών που
αντιμετωπίζουν κ.λπ.).
«Οι λέξεις χρησιμοποιούνται συχνά για να περιγράψουν την πραγματικότητα, να αναφερθούν σε αντικείμενα και να μεταδώσουν συναισθήματα,
επιθυμίες και συναισθήματα. Οι λέξεις μπορεί να είναι ισχυρές. Μπορούν να
μας κινητοποιήσουν, μπορούν να μας τρομάξουν και μπορούν να μας οδηγήσουν σε δράση» (Macagno & Walton, 2014: 1). «Επηρεάζουν τον τρόπο
που βλέπουμε την πραγματικότητα που αντιπροσωπεύουν. Επηρεάζουν τις
αποφάσεις μας σχετικά με τις παραπομπές τους. Η συναισθηματική δύναμη
αυτών των λέξεων μπορεί να τις μετατρέψει σε ιδιαίτερα αποτελεσματικά
μέσα για να κατευθύνουν και να ενθαρρύνουν ορισμένες συμπεριφορές και
επιλογές. Αλλά ταυτόχρονα, τα ίδια τα συναισθήματα που προκαλούν, τις
κάνουν πολύπλοκα εργαλεία για να χειραγωγήσουν τις αποφάσεις και τα
συναισθήματα των άλλων» (Macagno & Walton, 2014: 5).
Σύμφωνα με τον Bamberg (1997: 309), «η γλώσσα και το συναίσθημα
είναι δύο συστήματα που χρησιμοποιούνται παράλληλα και η σχέση τους
υφίσταται επειδή το ένα σύστημα (συναισθήματα) επηρεάζει την απόδοση του άλλου (γλώσσα). Και τα δύο μοιράζονται τη λειτουργικότητά
τους στην επικοινωνιακή διαδικασία μεταξύ των ανθρώπων». Η χρήση
της συναισθηματικής γλώσσας από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι
στην ουσία η χρήση περιγραφικών λέξεων προκειμένου να αποτυπωθεί
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δραματοποιημένο ύφος στην αναφορά ειδήσεων, που επηρεάζουν τη δημόσια κοινή γνώμη. Ένας ιδιαίτερα συναισθηματικά φορτισμένος λόγος
είναι πιο πιθανό να «αγγίξει» τις καρδιές και το μυαλό των πολιτών και
ως εκ τούτου να τους οδηγήσει σε δράση και κινητοποίηση, αλλαγή γνώμης ή κατεύθυνσης.
Κριτική Ανάλυση Λόγου (Critical Discourse Analysis)4
Η ερευνητική προσέγγιση της παρούσας μελέτης βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές της «Κριτικής Ανάλυσης Λόγου» (“Critical Discourse
Analysis”), σύμφωνα με τις οποίες η γλωσσική υπόσταση εμφανίζεται
σχεδόν πάντοτε προ-παρασκευασμένη, δηλαδή οργανωμένη και προετοιμασμένη από τις κυρίαρχες ιδεολογίες και το ευρύτερο κοινωνικό-οικονομικό περιβάλλον (Fairclough, 2003).
Η Κριτική Ανάλυση Λόγου5 αποτελεί μια προσέγγιση στο πλαίσιο
της κοινωνικής μελέτης της γλώσσας που υπογραμμίζει τον ρόλο της
ιδεολογίας στη διαμόρφωση της σχέσης ανάμεσα στις γλωσσικές και
κοινωνικές δομές και πρακτικές. Έχει εστιάσει στη μελέτη γλωσσικών
κειμένων. Τα περισσότερα κείμενα, ωστόσο, ιδιαίτερα αυτά που έχουν
παραχθεί με τη χρήση νέων τεχνολογιών, αντλούν από μία πληθώρα σημειωτικών συστημάτων (π.χ. εικόνα, ήχος, κίνηση) τα οποία συνδυάζονται μεταξύ τους, είναι δηλαδή πολυτροπικά (multimodal). O Περικλής
Πολίτης6(2001) υποστηρίζει ότι η «γλωσσολογία και η ανάλυση λόγου
ειδικότερα ενδιαφέρονται για την υπόρρητη έκφραση της ιδεολογίας,
όπως αυτή κωδικοποιείται στις γραμματικές και λεκτικές επιλογές ενός
συντάκτη ή ομιλητή».
4

5

6

Η συγκρότηση του πεδίου που ονομάζουμε κριτική ανάλυση λόγου έγινε μόλις στις
αρχές της δεκαετίας του 1990, ως απόρροια ενός επιστημονικού συμποσίου στο Άμστερνταμ το 1991. Οι συμμετέχοντες του Συμποσίου ήταν ο Norman Fairclough, o
Gunther Kress, o Theo van Leeuwen, η Ruth Wodak, καθώς και ο Teun van Dijk. Επρόκειτο δηλαδή για άτομα τα οποία είχαν αναπτύξει ο καθένας το δικό του θεωρητικό
πλαίσιο σε θέματα γλώσσας, κοινωνίας και ιδεολογίας.
Σύμφωνα με τον van Dijk (2001β:96), η «Κριτική Ανάλυση Λόγου δεν είναι μία μέθοδος ή θεωρία που μπορεί απλώς να εφαρμοστεί στα κοινωνικά προβλήματα» αλλά
«μία οπτική για να κάνουμε έρευνα», δηλαδή ένα ιδιαίτερος τρόπος προσέγγισης και
ανάλυσης των κειμένων.
Περικλής Πολίτης, Μέσα μαζικής ενημέρωσης: το επικοινωνιακό πλαίσιο και η γλώσσας τους (Β10) (2001).
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Με άλλα λόγια, επιχειρεί να αποκαλύψει τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται η γλώσσα, η κοινωνία και η ιδεολογία, και με αυτή την έννοια
συνδυάζει τη μικρο-ανάλυση των κειμένων με τη μακρο-ανάλυση των κοινωνικών δομών και σχέσεων εξουσίας με τις οποίες εμπλέκονται τα κείμενα. Μέσα από τη σύνδεση του μικρο- και του μακρο-επιπέδου η Κριτική
Ανάλυση Λόγου «τοποθετεί την κοινωνική επιστήμη στο ίδιο θεωρητικό
και αναλυτικό πλαίσιο με τη γλωσσολογία ανοίγοντας έναν διάλογο μεταξύ τους» (Chouliaraki & Fairclough, 1999:6)
Οι λέξεις, οι διατυπώσεις, οι χρήσεις της γλώσσας7 δεν είναι πάντοτε
χωρίς βαθύτερο εννοιολογικό περιεχόμενο. Κουβαλούν, όπως και οι αποσιωπήσεις, μηνύματα, νοηματοδοτούν καταστάσεις, υπονοούν συμφραζόμενα, αποδυναμώνουν ή ενισχύουν στερεότυπα, επηρεάζουν στάσεις.
Η πρόσληψη και κατανόηση των γραμματικών και λεκτικών επιλογών
του συντάκτη συνδέεται με την αποκωδικοποίηση γλωσσικών σχημάτων,
όπως επιθετικών προσδιορισμών, μεταφορών κ.ά. που σχολιάζουν, δραματοποιούν ή δίνουν έμφαση σε μία είδηση.
Ερευνητικά ερωτήματα
Η διερεύνηση της ερμηνείας του δημοσιογραφικού λόγου και των λειτουργιών που επιτελεί δημιουργεί ερωτήματα και ζητήματα που πρέπει να
ερευνηθούν και να απαντηθούν:
• Πως αναπαρίσταται γλωσσικά η συναισθηματική ατμόσφαιρα εντός

της οποίας παρουσιάστηκε η τραγική περίπτωση του τρίχρονου προσφυγόπουλου;

• Μπορούν τα ΜΜΕ με την καταγραφή και παρουσίαση της προσφυγι-

κής κρίσης να συμβάλουν στην κοινωνική ευαισθητοποίηση;

Χρονικό της περίπτωσης του θανάτου τρίχρονου προσφυγόπουλου
Τον Σεπτέμβριο 2015 ο φωτογραφικός φακός του Reuters κατέγραψε
τις συγκλονιστικές εικόνες που έκαναν τον γύρο του κόσμου και έγιναν
σύμβολο της τραγωδίας. Η φωτογραφία του μικρού Αϊλάν Κουρντί, του
7

«Η γλώσσα, ως μη κοινωνικά αθώα, έρχεται να εξυπηρετήσει τις διάφορες σκοπιμότητες, να εκφράσει κοινωνική διαστρωμάτωση, αξίες, προλήψεις και άπειρους κοινωνικούς προσδιορισμούς, περιέχοντας και μεταφέροντας πολυάριθμες κοινωνικές και
ιδεολογικές πληροφορίες ακόμη και με τις πιο απλές φράσεις» (Τσιτσανούδη,2017).
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τρίχρονου αγοριού που βρήκε τραγικό θάνατο μαζί με τον πεντάχρονο
αδερφό του και τη μητέρα του προσπαθώντας να ξεφύγει από τον εφιάλτη
του πολέμου στη Συρία, συνοψίζει την τραγωδία των ανθρώπων, που είναι
πρόθυμοι να ρισκάρουν τα πάντα για να αποδράσουν από τη βία του πολέμου. Η φωτογραφία του έκανε το γύρω του κόσμου.

Εικόνα 18: Η εικόνα του τρίχρονου αγοριού, πεσμένου μπρούμυτα σε παραλία της
Τουρκίας έγινε πρώτο θέμα παντού και τον έκανε χωρίς να το θέλει σύμβολο της
ανείπωτης τραγωδίας των χιλιάδων προσφύγων από τη Συρία.

8

https://www.independent.co.uk/news/world/europe/aylan-kurdi-s-story-how-a-smallsyrian-child-came-to-be-washed-up-on-a-beach-in-turkey-10484588.html.
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Εικόνα 29: Η εικόνα με τον Τούρκο συνοριοφύλακα – διασώστη να σηκώνει απαλά
στα χέρια του και να κουβαλάει το άψυχο σώμα του μικρού παιδιού και να το απομακρύνει από την παραλία προκάλεσε θλίψη και συγκίνηση.

Αντικείμενο Έρευνας
Αντικείμενο της παρούσας μελέτης ήταν ο τρόπος που ο ελληνικός διαδικτυακός Τύπος προσέγγισε το ζήτημα της προσφυγικής/μεταναστευτικής κρίσης. Η παγκόσμια κοινή γνώμη ευαισθητοποιήθηκε ιδιαίτερα όταν
εντοπίστηκε στα τουρκικά παράλια, στις 2 Σεπτεμβρίου 2015, η σωρός
του μικρού Αϊλάν Κουρντί από την Συρία.
Στόχος της έρευνας ήταν η μελέτη του τρόπου με τον οποίο τα ΜΜΕ
προβάλλουν την ανθρωπιστική πλευρά της προσφυγικής κρίσης και συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας συναισθηματικής ατμόσφαιρας εντός της
οποίας τοποθετείται και παρουσιάζεται η τραγική περίπτωση του τρίχρονου προσφυγόπουλου.

9

https://www.newsit.gr/kosmos/otan-o-mikros-alan-sygklonise-ton-kosmo-ieksomologisi-tis-theias-tou-3-xronia-meta-tin-tragodia/2610834/
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Μεθοδολογία Έρευνας
Με τη μέθοδο της ποιοτικής ανάλυσης περιεχομένου διερευνήσαμε τον
τρόπο παρουσίασης της είδησης, τη μορφολογία των κειμένων και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά του περιεχομένου τους. Η ανάλυση ανέδειξε
τον τρόπο με τον οποίο τα μέσα ενημέρωσης υποβάλλουν συγκεκριμένες
μορφές ερμηνείας (τα ΜΜΕ αναλαμβάνουν ανθρωπιστικό έργο), φυσικοποιώντας έτσι την απουσία θεσμών ή υπογραμμίζοντας δραματοποιημένα
την περίπτωση του πνιγμού του τρίχρονου αγοριού.
Η έρευνα βασίστηκε στον τρόπο που καλύφθηκε το συμβάν από
τις ελληνικές ηλεκτρονικές εκδόσεις των εφημερίδων, την περίοδο του
Σεπτεμβρίου 2015 (από 2/9/2015 έως 15/9/2015). Η επιλογή των διαδικτυακών δημοσιευμάτων – και όχι των έντυπων – οφείλεται στην
μεγάλη πτώση που έχει παρατηρηθεί τα τελευταία χρόνια στις πωλήσεις των εγχώριων εφημερίδων μεγάλης κυκλοφορίας και στην συνεχώς αυξανόμενη στροφή προς το διαδίκτυο. Το δείγμα συλλέχθηκε
τοποθετώντας στις μηχανές αναζήτησης συγκεκριμένες λέξεις – κλειδιά, όπως για παράδειγμα «νεκρό προσφυγόπουλο», «Αϊλάν Κουρντί»,
«μικρός Αϊλάν», και επιλέγοντας το φίλτρο της χρονικής περιόδου που
αφορούσε στο συγκεκριμένο ζήτημα. Τα μέσα επιλέχθηκαν βάσει του
κριτηρίου της επισκεψιμότητας, ενώ από την αναζήτηση προέκυψαν
συνολικά 20 δημοσιεύματα εκείνης της χρονικής περιόδου. Τα δημοσιεύματα αναλύθηκαν ως προς το κείμενο και το φωτογραφικό υλικό
που τα συνόδευε. Βασικές παράμετροι ανάλυσης ήταν το περιεχόμενο
(εστίαση, θεματικές και συμβάν), ο δημοσιογραφικός λόγος, η πλαισίωση, τα κυρίαρχα συναισθήματα που αναδεικνύονταν τόσο από την
αφήγηση του συντάκτη όσο και από τις δηλώσεις των πρωταγωνιστών
που περιλαμβάνονταν στο δημοσίευμα.
Αποτελέσματα έρευνας
Αναλύοντας τα χαρακτηριστικά εκείνα που επέτρεψαν στη συγκεκριμένη είδηση να αναδειχθεί ως διαφορετική εντοπίστηκαν στην ανάλυση
περιεχομένου δύο βασικές κατηγορίες: το θέμα της ανθρωπιστικής κρίσης
και η δύναμη των προσωπικών ιστοριών και μαρτυριών.

ΓΛΩΣΣΙΚΉ ΑΠΕΙΚΌΝΙΣΗ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΉΣ ΚΡΊΣΗΣ...

195

 Ανθρωπιστική κρίση

Η ανθρωποκεντρική εστίαση, με πρωταγωνιστή το ανθρώπινο δράμα
και με τη χρήση ενός αφηγηματικού λόγου προσωποποιημένου, δραματοποιημένου και συγκινησιακού, κυριαρχεί στο σύνολο των δημοσιευμάτων.
Τα κύρια συναισθήματα που καλλιεργούν τα δημοσιεύματα είναι η θλίψη, ο θυμός και η συγκίνηση. Ο αφηγηματικός λόγος προβάλλει κυρίως το
ανθρώπινο ενδιαφέρον, παρουσιάζοντας το θέμα από μια συναισθηματική
οπτική γωνία. Και επειδή «γεγονός χωρίς εικόνα δεν υπάρχει», η αναπαραγωγή της είδησης συνοδεύτηκε:
Α. από τραγικές φωτογραφίες του θύματος (εικόνες θυματοποίησης),
Β. δηλώσεις συγγενών και αυτοπτών μαρτύρων, και
Γ. τίτλους με έντονη συναισθηματική σημασία που προκαλούν τη φυσική αγανάκτηση, τον οίκτο προς το πρόσωπο, και τη συμπόνια των αναγνωστών, και οδηγούν στη συναισθηματική χειραγώγησή τους.
Με αυτόν τον τρόπο, επιχειρείται μία δραματοποιημένη ερμηνεία της
κατάστασης της τραγικής περίπτωσης του τρίχρονου προσφυγόπουλου
μέσω της χρήσης διάφορων ερμηνευτικών σχημάτων, όπως μεταφορές και
λέξεις ή φράσεις με έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο. Από την ανάλυση
των λεκτικών σχημάτων , τα οποία χρησιμοποιούνται στον τίτλο ή στο
κείμενο, προκύπτει ότι όλα τα άρθρα που αναφέρονται σε αυτό το γεγονός
τείνουν προς τη δραματοποίηση.
Xαρακτηριστικά παραδείγματα από τους τίτλους και το περιεχόμενο
των ειδησεογραφικών κειμένων που αναρτήθηκαν σε ελληνικές διαδικτυακές εκδόσεις:
• Το όνομα του αγοριού που συγκίνησε, εξόργισε και «άγγιξε» εκατομ-

μύρια ανθρώπων που είδαν την εικόνα του, είναι Αϊλάν Κουρντί.

• Η ιστορία του 3χρονου Αϊλάν «στοιχειώνει» την Ευρώπη
• Σωσίβια δεν υπήρχαν. Είκοσι άνθρωποι πνίγηκαν, πέντε παιδιά

ανάμεσά τους. Ανάμεσά τους ο μικρός Αϊλάν με το κατακόκκινο
μπλουζάκι και τα σορτς. Σαν να κοιμάται…

• Μια εικόνα αφήνει άφωνο τον κόσμο: Αυτή είναι η ιστορία του.
• Συγκλονίζει ο πατέρας του Αϊλάν: «Τα παιδιά γλίστρησαν από τα

χέρια μου».
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• Όταν ο μικρός Αϊλάν Κουρντί ονειρευόταν ένα καλύτερο αύριο.
• Παγκόσμιο σοκ από τα νεκρά παιδιά στην Αλικαρνασσό.
• Τεράστιο κύμα αλληλεγγύης με την εικόνα του μικρού Αϊλάν.
• Παγκόσμια φρίκη προκαλεί η εικόνα του νεκρού παιδιού που ξεβρά-

στηκε στα τούρκικα παράλια.

• Εικόνα που συγκλονίζει και παράλληλα εξοργίζει, αποτυπώνει

ωστόσο στην πιο τραγική του διάσταση, το δράμα χιλιάδων προσφύγων, που δίνουν καθημερινά τη μάχη για επιβίωση.

• Παγκόσμια συγκίνηση, σοκ και οργή έχει προκαλέσει η φωτογραφία

του 3χρονου Αϊλάν Κουρντί που βρέθηκε νεκρός στα τούρκικα παράλια.

• Πρόκειται για εικόνες και ιστορίες που αναδεικνύουν τη σκληρότε-

ρη πτυχή της τεράστιας ανθρωπιστικής κρίσης που έχει ξεσπάσει
με αφορμή την εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

• Η ανθρωπιά ξεβράστηκε στην ακρογιαλιά.
• Το αγοράκι κείτεται στην άμμο γαλήνιο, σαν να κοιμάται.
• Η τελευταία πράξη του δράματος της οικογένειας Κουρντί.
• Η εικόνα του, πεσμένου μπρούμυτα σε μία παραλία της Αλικαρνασ-

σού στην Τουρκία, τον έκανε χωρίς να το θέλει σύμβολο της ανείπωτης τραγωδίας.

• Συγκλονίζουν οι εικόνες του άψυχου κορμιού του τρίχρονου Αϊλάν.
• Ο τρίχρονος Αϊλάν από την εμπόλεμη Συρία, που τα μελανιασμένα

χειλάκια του ακουμπούσαν στη βρεγμένη άμμο, έγινε σύμβολο αφύπνισης συνειδήσεων.

• Μικροσκοπικό θύμα της ανθρώπινης καταστροφής.
• Το νήμα της ζωής των παιδιών κόπηκε όταν αναποδογύρισε η βάρ-

κα στην οποία η οικογένεια στοίβαξε το κουράγιο και τις ελπίδες της
φεύγοντας από την Αλικαρνασσό με προορισμό την Κω.

• Η εικόνα του μικρού Αϊλάν που πέταξαν τα κύματα στα τουρκικά πα-

ράλια γίνεται σύμβολο της προσφυγικής κρίσης.

• Η εικόνα του 3χρονου αγοριού που κείτονταν νεκρό πλάι στο κύμα

στην παραλία της Αλικαρνασσού, συγκλόνισε την παγκόσμια κοινότητα.
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• «Γροθιά στο στομάχι» η εικόνα του μικρού παιδιού που βρέθηκε

νεκρό στα παράλια της Τουρκίας.

 Προσωπικές ιστορίες και μαρτυρίες

Η ιστορία του Αϊλάν Κουρντί
Στο υπό εξέταση υλικό η προσωπική ιστορία του Αϊλάν και της οικογένειάς του αναδύεται από τα μέσα ενημέρωσης σαν μια ξεχωριστή και
μοναδική ιστορία και διακρίνεται η μετατροπή του σε «παγκόσμιο σύμβολο». Ο Αϊλάν Κουρντί και η οικογένειά του αναδύονται σαν υποκείμενα
με ταυτότητα, όνομα, προέλευση και πρόσωπο. Η ιστορία και το παρελθόν του Αϊλάν δημοσιοποιούνται, ο αναγνώστης βλέπει τα πρόσωπα της
οικογένειάς του, το σπίτι του τις χαρούμενες στιγμές του. Ενώ η αναπαράστασή του έρχεται σε αντίθεση με τις αναπαραστάσεις προσφύγων ως
απρόσωπες μάζες, ο Αϊλάν Κουρντί αποτελεί ένα «παγκόσμιο έμβλημα»
(Malkki, 1996: 384).
• Η τραγική ιστορία πίσω από τις φωτογραφίες που συγκλονίζουν.
• Είναι ο Αϊλάν Κουρντί, ο τρίχρονος Σύρος που γεννήθηκε εν μέσω

του εμφυλίου και δεν έζησε τίποτε άλλο από τον φόβο. Αυτή είναι η
ιστορία του…

• Ο Αϊλάν ξεψύχησε μαζί με τον πεντάχρονο αδελφό του Γκαλίπ και την

35χρονη μητέρα τους Ριχάν στην ύστατη αγωνιώδη προσπάθεια της
οικογένειας να ξεφύγει από τις βόμβες της εμπόλεμης Συρίας.

• Ο μικρός Σύρος, κουρδικής καταγωγής, που είχε καταφέρει να επι-

ζήσει από την κόλαση στην ηρωική πόλη Κομπάνι, ξεψύχησε μαζί με
τον 5χρονο αδερφό του και την μητέρα του όταν η βάρκα που τους
μετέφερε από την Τουρκία στην Κω.

• Ο 3χρονος Αϊλάν και ο αδελφός του, ο 5χρονος Γκαλίπ, ο οποίος

επίσης δεν επέζησε από το ναυάγιο, Κούρδοι της Συρίας, ξεκίνησαν
μαζί με τους γονείς τους από το Κομπάνι, μετά τις επιθέσεις των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους, για να διασχίσουν το Αιγαίο και
να φτάσουν στην Κω. Τελικός τους προορισμός θα ήταν ο Καναδάς,
όπου ήδη είχαν μεταναστεύσει συγγενείς της οικογένειας.

• Αϊλάν: Η ιστορία του αγοριού που σόκαρε τον πλανήτη.
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• Το όνομά του είναι Αϊλάν Κουρντί. Μόλις τριών χρόνων. Αυτό που

ζητούσε ήταν να ζήσει μια ζωή χωρίς πολέμους. Να μεγαλώσει χωρίς
βόμβες, όπλα και τζιχαντιστές.

H φωτογράφος πίσω από την εικόνα του νεκρού προσφυγόπουλου
• Μία γυναίκα τράβηξε τη σοκαριστική φωτογραφία του μικρού Αϊλάν

και μίλησε για το σοκ της «Εκείνη τη στιγμή πέτρωσα…»

• «Εκείνη τη στιγμή που είδα το άψυχο σώμα του τρίχρονου Αιλάν

πέτρωσα»

• «Το άψυχο σώμα του Aylan ήταν ξαπλωμένο μπρούμυτα στο κύμα, φο-

ρούσε ένα κόκκινο t-shirt του και ένα σκούρο μπλε σορτς διπλωμένα στη
μέση του. Το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να κάνω την κραυγή
να ακουστεί», τόνισε. «Ήταν εκείνη τη στιγμή, που έκανα το κλικ»

• «Ο Γκαλίπ ήταν ξαπλωμένος 100 μέτρα μακριά από τον αδελφό του.

Τον πλησίασα. Παρατήρησα ότι δεν είχαν ούτε σωσίβια, ούτε μπρατσάκια, τίποτα για να τους βοηθήσει να επιπλεύσουν στο νερό»

• «Όταν το είδα, έμεινα αποσβολωμένη, παγωμένη. Δεν υπήρχε δυ-

στυχώς τίποτε που να μπορεί να κάνει κανείς γι’ αυτό το παιδί. Έτσι
έκανα τη δουλειά μου»

• «Στην αρχή είδαμε το άψυχο σώμα του μικρότερου αγοριού, μετά

αυτό του μεγαλύτερου αδελφού του. Φωτογραφίζοντάς τα, θέλησα
απλώς να απεικονίσω το δράμα αυτών των ανθρώπων»

Η μαρτυρία του αστυνομικού
• Ο Τούρκος αστυνομικός ο οποίος εικονίζεται σε φωτογραφίες να

κρατάει το άψυχο σώμα του τρίχρονου Σύρου πρόσφυγα Αϊλάν Κουρντί δήλωσε ότι σκέφτηκε τον γιο του μόλις είδε το παιδί ακίνητο
στην παραλία.

• «Όταν πλησίασα το μωρό, είπα στον εαυτό μου «Θεέ μου, ας είναι

ζωντανό» αλλά δεν έδειχνε ίχνη ζωής. Κατέρρευσα».

• «Έχω έναν γιο έξι ετών. Τη στιγμή που είδα το μωρό, σκέφτηκα

τον γιο μου κι έβαλα τον εαυτό μου στη θέση του πατέρα του Αϊλάν. Δεν υπάρχουν λόγια για να περιγράψουν πόσο θλιβερό και
τραγικό θέαμα ήταν»
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Τα δημοσιεύματα σχετικά με τον θάνατο του Αϊλάν συνοδεύονται από
πληροφορίες σχετικά με την οικογένειά του. Τα άρθρα μας ενημερώνουν
για το παρελθόν της οικογένειας, αλλά και για τις συνεχείς προσπάθειές
της να μεταφερθεί στον Καναδά, όπου διαμένει η αδερφή του πατέρα του
Αϊλάν Κουρντί.
Ο πατέρας του Αϊλάν Κουρντί
Στα υπό ανάλυση δημοσιεύματα παρατηρούμε πως η φιγούρα του πατέρα αναπαρίσταται ως «τραγική». Ο λόγος που χρησιμοποιείται είναι
αναπαραστατικός και γεμάτος συναίσθημα. Aπεικονίζεται ως θύμα του
πολέμου καθώς το σπίτι της οικογένειάς του βομβαρδίστηκε και τα μέλη
της οικογένειάς του είναι πια νεκρά:
• Συγκλονίζει η μαρτυρία του πατέρα του τρίχρονου Αϊλάν, που πνί-

γηκε στο Αιγαίο και οι εικόνες του άψυχου κορμιού του στοιχειώνουν
όλη την Ευρώπη.

• Συγκλονίζει ο πατέρας του Αϊλάν: «Τα παιδιά γλίστρησαν από τα

χέρια μου»

• «Είχαμε σωσίβια διάσωσης, όμως το πλοίο βυθίστηκε ξαφνικά επει-

δή κάποιοι εκ των επιβαινόντων σηκώθηκαν από τις θέσεις τους.
Κρατούσα το χέρι της γυναίκας μου. Όμως τα παιδιά μου, μου
γλίστρησαν από τα χέρια»

• «Το σκοτάδι είχε καλύψει τα πάντα και όλος ο κόσμος φώναζε. Για

αυτό ακριβώς το λόγο η σύζυγός μου και τα παιδιά μου δεν άκουσαν
την φωνή μου. Προσπάθησα να κολυμπήσω έως την ακτή ακολουθώντας τα φώτα όμως δε μπόρεσα να βρω τη γυναίκα μου και τα
παιδιά μου μόλις έφθασα στη στεριά» εξήγησε ο τραγικός πατέρας.
«Πήγα στο νοσοκομείο και εκεί έμαθα τα άσχημα νέα» διηγείται
ο πατέρας.

• «Η μόνη μου επιθυμία τώρα, είναι να επιστρέψω στο Κομπάνι, με

τους νεκρούς γιους και τη γυναίκα μου, να τους θάψω στη γη μου και
δίπλα τους να θαφτώ κι εγώ. Η ζωή μου τελείωσε».
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Η θεία του Αϊλάν Κουρντί
• Η θεία του τρίχρονου Αϊλάν και του 5χρονου Γκαλίπ Κουρντί που

πνίγηκαν μαζί με τη μητέρα τους στην προσπάθεια τους να φθάσουν
στον Καναδά μίλησε με δάκρυα στα μάτια για την τραγωδία.

• «Ο πατέρας είπε ότι προσπαθούσε με όλη του τη δύναμη να τα

κρατήσει έξω από το νερό για να αναπνεύσουν, ενώ αυτά φώναζαν
μπαμπά σε παρακαλώ μην πεθάνεις»

• «Προσπαθούσα να τους προωθήσω, έχω τους φίλους και τους γεί-

τονές μου που με βοήθησαν με τις καταθέσεις σε τράπεζες, αλλά δεν
μπορούσαμε να τους βγάλουμε. Γι’ αυτό έφυγαν με τη βάρκα» .

Συμπερασματικά
Με βάση τα δεδομένα της υπό εξέταση περίπτωσης, τα νοήματα κωδικοποιούνται σε λεκτικά σχήματα με έντονο συναισθηματικό και σημασιολογικό φορτίο, ενώ παρατηρείται επιπλέον μία έντονη χρήση της συγκινησιακής γλώσσας και μία τάση δραματοποίησης, που στοχεύει στη
δημιουργία οικειότητας και στη συναισθηματική φόρτιση. Επιδιώκοντας
να αφυπνίσουν το ανθρωπιστικό αίσθημα των αναγνωστών, οι αρθρογράφοι κάνουν επίκληση στο συναίσθημα, προκαλώντας οίκτο, λύπη και συμπόνια ως προς το προσφυγόπουλο.
Σε αυτό το πλαίσιο, η μελέτη αποκάλυψε ότι υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες στις γλωσσικές δομές τόσο στο μίκρο-επίπεδο ανάλυσης της γλώσσας στην αναπαράσταση του πνιγμένου προσφυγόπουλου (π.χ. οι μεταφορικές λέξεις, οι μεταφορές κ.ά.), όσο και στο μάκρο-επίπεδο ανάλυσης της
γλώσσας που βρίσκεται πίσω από τις διαδικασίες ερμηνείας αυτών των
αναπαραστάσεων και συμβάλλει σε μια παρόμοια κατασκευή αυτής της
τραγικής ιστορίας, ότι δηλαδή ο τραγικός θάνατος του προσφυγόπουλου
έγινε σύμβολο της προσφυγικής κρίσης.
Όπως προαναφέρθηκε, τα ευρήματα της μελέτης μας δείχνουν ότι
όλα τα άρθρα που αναλύθηκαν λειτουργούν ως ενδιάμεσοι μεσολαβητές των συναισθηματικών και ανθρώπινων αφηγήσεων της δραματικής
κατάστασης και στην πραγματικότητα περιλαμβάνουν μια ποικιλία συναισθηματικών λέξεων και μεταφορών. Η παρούσα έρευνα αναγνώρισε
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και κατέγραψε την έντονη χρήση συναισθηματικών αναπαραστάσεων με
αφηγηματικό επίκεντρο τις ειδησεογραφική ενημέρωση. Με βάση την
παραπάνω ανάλυση, μπορεί κανείς να ισχυριστεί με βεβαιότητα ότι η
συναισθηματική γλώσσα χρησιμοποιείται ευρέως και παράλληλα με τις
χαρακτηριστικές φωτογραφίες του άψυχου σώματος του Αϊλάν Κουρντί
έχει ως στόχο να προκαλέσει έντονα συναισθήματα στον παραλήπτη της
είδησης.
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Abstract
The media and journalists play a central and powerful role in influencing
both policy-making and societal opinion on migration and refugees. As hate
speech and stereotypes targeting migrants and refugees proliferate across
Europe, balanced and sensitive media reporting is needed more than ever.
The heart-breaking reality of the Syrian refugee crisis failed to reach many
people on an emotional level until the tragic death of the three-year old
drowned refugee boy, Alan Kurdi, whose body washed ashore in Turkey in
September 2015, drawing global attention to the plight of refugees. Central
to this, the role of the media emerged as crucial in providing a platform for
this complex, controversial, newsworthy topic to be presented to the public. By acknowledging the emotional impact of Alan Kurdi’s death and the
power of the affective images in the media, we will attempt to describe the
media’s role in portraying and shaping emotional styles in contemporary society with focus on language. The present study was based on the linguistic
representations of Alan Kurdi’s death in Greek online news stories -in the
days immediately after the publication of Alan Kurdi’s image- during which
the publication of the shocking photos was subject to heightened media
interest. This research seeks to show how emotional responses are hidden
underneath the surface structures of language choices in media texts. Overall, after photographs of the body of three – year old boy dominated front
pages of newspapers and top news headlines worldwide, media narratives
changed significantly, mobilized empathy and concern, powered emotional
responses, shifting to an outpouring of solidarity and humanitarianism.
Λέξεις κλειδιά: linguistic representation, refugee crisis, emotional
responses, journalistic discourse
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ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΈΣ ΑΠΕΙΚΟΝΊΣΕΙΣ
ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΉΣ ΚΡΊΣΗΣ
ΣΕ ΠΟΛΙΤΙΚΆ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΆ ΚΕΊΜΕΝΑ
Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη*, Εμίλ Θεοδωρόπουλος**
Εισαγωγή
Οι γλωσσικές απεικονίσεις της οικονομικής κρίσης στην Ελλάδα και οι
συνέπειες από την έναρξη της εφαρμογής του πρώτου «μνημονίου συνεργασίας»1 άρχισαν να μελετώνται εντατικά τα τελευταία χρόνια, δεδομένου
ότι δημιουργήθηκε ένα συναρπαστικό καινούριο πεδίο για τους ερευνητές
στον χώρο της Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας. Το πεδίο αυτό αφορούσε
στους νέους όρους της κρίσης, τους νεολογισμούς και μία σειρά από λεκτικά σχήματα τα οποία εν πολλοίς διαμόρφωναν μία ορολογία κρίσης.
Τα ΜΜΕ εξελίχθηκαν σε αφηγητές της κρίσης, άλλοτε περιγράφοντας
και άλλοτε κατασκευάζοντας ως σύγχρονοι «παραμυθάδες» γεγονότα σε
σχέση με την κρίση.2 Αρχικά βέβαια, η μελέτη ξεκίνησε δειλά, δεδομένης
της πολύ κοντινής απόστασης που χώριζε την παραγωγή του αυθεντικού
λόγου −σε ένα έντονα φορτισμένο περιβάλλον από πολιτικής πλευράς−
από την ένταξή της σε ένα ερευνητικό πεδίο. Η παρούσα εργασία εντάσσεται στο πλαίσιο αυτής της ερευνητικής προσπάθειας και αναλαμβάνει
την πρόκληση της συνέχισης της γλωσσικής μελέτης στο πεδίο της αναγνωσματοποίησης της κρίσης και της συμβολής στην προαγωγή του συγκεκριμένου αντικειμένου.
Η μελέτη έχει ως αφετηρία της τον εντοπισμό και τη συλλογή σχετικά
πρόσφατων δημοσιευμένων δημοσιογραφικών και πολιτικών −με την ευρύτερη έννοια− κειμένων από τον χώρο του διαδικτύου και του έντυπου
*

Νικολέττα Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Γλωσσολογίας και Ελληνικής Γλώσσας, Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, nitsi@uoi.gr
** Εμίλ Θεοδωρόπουλος, υποψήφιος διδάκτωρ Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, emil@cc.uoi.gr
1 Το «μνημόνιο συνεργασίας» υπεγράφη ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και την Ευρωπαϊκή Ένωση το Μάιο του 2010. Πρόκειται για
εκτενέστατο κείμενο το οποίο περιγράφει τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η Ελλάδα
μπορεί να λαμβάνει ανά τακτά διαστήματα δανειακές δόσεις από ένα συνολικά εγκεκριμένο ποσό των 110 δις ευρώ για να αποπληρώνει δόσεις παλαιότερων δανείων.
2 Βλ. και https://www.youtube.com/watch?v=j8W_AFJidmM&t=528s
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ή ηλεκτρονικού τύπου. Σημαντικό ενδιαφέρον φαίνεται να εμφανίζουν οι
γλωσσικές χρήσεις οι οποίες επιλέγονται τόσο ως προς την επιβολή των
λεγόμενων «αντιλαϊκών» οικονομικών μέτρων από τις κυβερνήσεις και
τα διάφορα χρηματοπιστωτικά συστήματα εξουσίας, όσο και ως προς τη
διαμόρφωση ενός consensus με στόχο την τελική αποδοχή των μέτρων
αυτών σε επίπεδο κοινωνίας και ιδιαίτερα από τα χαμηλά και μικρομεσαία
κοινωνικοοικονομικά στρώματα, που ήταν και από τα πλέον θιγόμενα.3
Η χρήση του μεταφορικού λόγου για την αναπαράσταση της κρίσης
Η εστίαση αφορά αποκλειστικά στη χρήση του μεταφορικού λόγου,
λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τη διατυπωμένη βιβλιογραφικά θέση ότι η
μεταφορά είναι ένα κεντρικό και κρίσιμο μέρος του τρόπου επικοινωνίας
των ανθρώπων για ιδέες και εμπειρίες για τις οποίες πιθανόν δυσκολεύονται να εξωτερικεύσουν με όρους μονοσημίας (Deignan, 2005: 133). Η μεταφορά μπορεί να επιστρατεύεται με στόχο την επίτευξη σαφήνειας στην
περιγραφή των επιπτώσεων της οικονομικής κρίσης, με τέτοιο τρόπο ώστε
ο παραλήπτης του κειμένου να αναγνωρίσει και να αποδεχθεί το «επώδυνο
βίωμα», αλλά και τις συνέπειές του. Άλλωστε, τα ποικίλα χαρακτηριστικά
της κρίσης απεικονίζονται συχνά μέσα από τον εννοιολογικό μηχανισμό
της μετωνυμίας, του αλληγορήματος ή και της αντανάκλασης.
Η μαζική υποκατάσταση του λαού και η ενοχοποίηση του θύματος
(victim blaming), η οδήγηση –ενός είδους ποιμαντική– προς μια κατάσταση υποταγής, αλλά και η εξαναγκαστική αποδοχή «θεραπειών» που
επιβάλλονται από διάφορα κέντρα που τεκμαίρονται την υπεροχή και την
ικανότητα να διασώζουν, είναι ορισμένα από τα σχήματα τα οποία επιχειρούνται να συγκροτηθούν μέσα από τις μεταφορικές χρήσεις που αφορούν
στο χρέος και το οικονομικό status που αυτό συνεπάγεται για το βιοτικό
3

Η έννοια της κατασκευής της συναίνεσης σε αυτό το θέμα αμφισβητείται κατά καιρούς
από υποστηρικτές της άποψης ότι, αντί μιας ειρηνικής διαμόρφωσης της αποδοχής στο
επίπεδο της κοινωνίας, αυτό που συμβαίνει δεν είναι παρά μια ωμή (και χωρίς καμία
πρότερη διαβούλευση) επιβολή μέτρων που σχετίζονται και με την εφαρμογή της
παγκοσμιοποίησης, με τη συνεργασία των ΜΜΕ. Πρόκειται ασφαλώς για μια άποψη
με έντονα πολιτικά χαρακτηριστικά, την οποία η εργασία αντιμετωπίζει με ψυχραιμία
και επιστημονικά εργαλεία ανάλυσης. Σχετικές ενδιαφέρουσες επισημάνσεις έγιναν
στο Συμπόσιο με θέμα «Η γλώσσα του μνημονίου στα σύγχρονα ΜΜΕ. Ιδεολογία και
Προπαγάνδα». Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, Φιλοπρόοδος Όμιλος «Το Γαύριο», Άνδρος
5/8/16.
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επίπεδο των Ελλήνων (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2017: 303-345). Σύμφωνα με τη Γαβριηλίδου (2017: 272-302), η χρήση μεταφορών στον δημόσιο
λόγο είναι μέρος μιας επικοινωνιακής στρατηγικής με σαφή ιδεολογικό
χαρακτήρα. Η ίδια αντιμετωπίζει τις μεταφορές ως γλωσσικά οχήματα
ρητών και υπόρρητων νοημάτων που αναδεικνύουν ή αμφισβητούν καθιερωμένους τρόπους αντίληψης της πραγματικότητας ή παράγουν νέους.
Υποστηρίζει ότι αυτά τα σχήματα επιστρατεύονται στο επίπεδο της πολιτικής και δημοσιογραφικής εξουσίας με σαφή και στρατηγική εστίαση. Η
εστίαση αυτή αφορά στην ανάδειξη της ανάγκης λήψης σκληρών μέτρων,
τη στήριξη των μνημονιακών πρακτικών και την αποδοχή ή την απόρριψή
τους. Σε γενικές γραμμές, η πρακτική αυτή αντανακλά την ικανότητα των
μεταφορών να διαμορφώνουν τον δημόσιο λόγο και να κατασκευάζουν
συγκεκριμένες πολιτικές πραγματικότητες. Η χρηστικότητα και η αποτελεσματικότητά τους έχει άλλωστε εν πολλοίς κριθεί και μελετηθεί.
Στα μελετώμενα κειμενικά τεμάχια η χρήση του μεταφορικού λόγου
σχετίζεται με τις βλέψεις να διευκολυνθεί ενός είδους εννοηματική μετάδοση των συνεπειών της κρίσης που αφορά κυρίως τα ευρέα λαϊκά στρώματα. Μέσω της μεταφοράς επιτυγχάνεται η σαφήνεια στην περιγραφή
των επιπτώσεων κατά τρόπο που ο αποδέκτης του κειμένου να αναγνωρίζει γρήγορα την αλγεινή εμπειρία στην οποία μέσω της καθημερινότητάς
του, έχει άμεση πρόσβαση. Άλλωστε, όπως επισημαίνει η Λασκαράτου
(2012: 17-40), η χρήση του μεταφορικού λόγου παρατηρείται και στην
περίπτωση του πόνου και της ασθένειας (Sontag, 1991· Gwyn, 1999).
Ειδικότερα οι μεταφορικές φράσεις καταφέρνουν και απεικονίζουν με
δραματικό τρόπο τις συνέπειες της κρίσης η οποία προσλαμβάνει διαστάσεις μοιραίας απειλής και επιδρομής, συχνά μάλιστα με χαρακτηριστικά που αρμόζουν σε πολεμική σύρραξη. Αντίστοιχες αναπαραστάσεις
απαντώνται και για την περιγραφή χρόνιων ασθενειών ή πόνου (Semino,
Heywood, & Short, 2004).
Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η ευσύνοπτη συγκέντρωση των
μελετών των ερευνητών οι οποίοι έχουν σκύψει τις τελευταίες δεκαετίες
στη χρήση του μεταφορικού λόγου στον τύπο και στις πολιτικές ομιλίες (Blackenship & Kang, 1991· Cammaerts, 2012· Graesser et al., 1989·
Johnson & Taylor, 1981· Lakoff, 2008· Mio, 1997· Semino, 2008), με το
συμπέρασμα ότι οι μεταφορές επιλέχτηκαν να απεικονίσουν κοινωνικο-
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πολιτικά θέματα αιχμής, όπως η λιτότητα (Philip et al., 2013· Γαβριηλίδου, 2015), η τρομοκρατία (Kruglanski et al., 2007), η μετανάστευση
(O’Brien, 2003), ο ρατσισμός (Musolff, 2012), ο πόλεμος (Lakoff, 1992,
1996, 2008), οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις (Piskozub & Strugielska,
2010). Όπως προκύπτει από την πολύ ωφέλιμη αυτή σύνοψη, την οποία
κάνει η Γαβριηλίδου σε πολύ πρόσφατη μελέτη της (2017, ό.π.), οι μεταφορές και οι μετωνυμικές αναπαραστάσεις αποτέλεσαν μία προσφιλή οδό
στο επίπεδο του δημόσιου λόγου για την απεικόνιση σημαντικών θεμάτων
που απασχολούν την κοινωνία, δεδομένου ότι παρείχαν και παρέχουν τη
δυνατότητα της άμεσης και αποτελεσματικής κατανόησης των μηνυμάτων
που κάθε φορά επιλέγονται να επικοινωνηθούν στη μάζα των αποδεκτών,
με ποικίλες βλέψεις ή και σκοπιμότητες.
Θα μπορούσαμε, τέλος, να υποστηρίξουμε, ότι η χρήση του μεταφορικού λόγου εντάσσεται και ενσωματώνεται σχεδόν αβίαστα στο πνεύμα της
έκφρασης του δημόσιου λόγου των τελευταίων δεκαετιών, στον οποίο και
εντοπίζουμε στοιχεία θεατρικότητας, δραματοποίησης και υπερβολής. Τα
στοιχεία αυτά συχνά γίνονται περισσότερο ορατά, όταν ο δημόσιος λόγος
ανοίγεται σε μεγάλα ακροατήρια και συχνά υιοθετεί πολλά από τα σχήματα που συγκροτούν τη λεγόμενη στάση υψηλής εικονικής ευμένειας ή
στάση απατηλής οικειότητας (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2006). Επομένως,
χρήσεις αυτού του τύπου δεν φαίνεται να ξενίζουν τους παραλήπτες, οι
οποίοι εν πολλοίς είναι μάλλον συνηθισμένοι στην, περιστασιακή έστω,
υιοθέτηση σχημάτων που σχετίζονται κυρίως με τον χώρο της τέχνης του
λόγου και λιγότερο με είδη κοινωνικού λόγου, για τα οποία η αναμονή θα
ήταν να είναι περισσότερο τυπικά, επισημοφανή ή «υπηρεσιακά». Αυτού
του είδους βέβαια η εξοικείωση δεν μειώνει την ανάγκη μιας αυστηρά
κριτικής προσέγγισης του μεταφορικού λόγου, ειδικά όταν αυτός χρησιμοποιείται έντεχνα και με συστηματικότητα για την υπηρέτηση συγκεκριμένων αναγκών και την εγκατάσταση πραγματικοτήτων, που επηρεάζουν τις
ζωές των παραληπτών των λόγων. Και στην προκείμενη περίπτωση, ο μεταφορικός λόγος μοιάζει να αναπλαισιώνεται, ακριβώς για να υπηρετήσει
συγκεκριμένες σκοπιμότητες, οι οποίες επηρεάζουν τους αποδέκτες του,
ειδικά για τις περιπτώσεις εκείνες στις οποίες η κατασκευή των ιστοριών
και των γεγονότων δεν απολήγει σε ένα “happy end”.
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Υπόθεση εργασίας
Στο πλαίσιο της μελέτης αυτής, διατυπώνουμε την υπόθεση εργασίας
ότι η εμπειρία της πρόσληψης και της αποδοχής των συνεπειών της οικονομικής κρίσης απεικονίζεται και χαρακτηρίζει τις διάφορες γλωσσικές
πραγματώσεις που αφορούν κυρίως τον δημόσιο και λιγότερο τον ιδιωτικό
λόγο, ο οποίος κατά περίπτωση εισβάλλει στη δημόσια σφαίρα, άλλοτε διατηρώντας και άλλοτε χάνοντας θεμελιώδη χαρακτηριστικά του. Εφόσον
υφίσταται άμεση εμπλοκή των πολιτών-«θυμάτων» στην επώδυνη εμπειρία της κρίσης, οι επιδράσεις –και κυρίως οι αρνητικές– λεκτικοποιούνται
μέσω δομικών σχημάτων και ρηματικών τύπων, αλλά και μέσω ονοματικών φράσεων με τη χρήση ουσιαστικών, επιθετικών προσδιορισμών και
διαφόρων φράσεων.
Ειδικότερα, υποθέτουμε ότι οι συχνές αναγωγές στον πόνο και την
ασθένεια οι οποίες παρατηρούνται στον λόγο της δημόσιας σφαίρας
(μέσα ενημέρωσης, πολιτική γλώσσα) δεν πρέπει να θεωρούνται ως ένα
αποτέλεσμα ενός ευφάνταστου και αλληγορικού λόγου που έχει στόχο
απλώς τον εντυπωσιασμό. Ενδεχομένως, στοχεύουν στη συγκρότηση ενός
«ωραίου τρόμου» μέσω του οποίου η διακυβέρνηση ασκείται ευκολότερα
και αποτελεσματικότερα. Οι μετα – ή νέο – μνημονιακές ιστορίες που κατασκευάζονται δεν έχουν αίσιο και λυτρωτικό τέλος, αλλά είναι επώδυνες
και αυτό μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στη ζωή των ακροατών και
αναγνωστών.4 Ο οφειλέτης λαός παρουσιάζεται τόσο στα μέσα μαζικής
επικοινωνίας όσο και στον πολιτικό λόγο ως ένας ασθενής, συχνά μάλιστα
με πρωτόγονες αντιδράσεις απελπισίας. Η παρουσίαση του υπόχρεου ως
ασθενούς γίνεται με τη βλέψη ο δανειολήπτης να στιγματίζεται με ενός
είδους τρωτότητα, οπότε και χρήζει θεραπείας και «σωτηρίας».
Επιπροσθέτως, υποθέτουμε ότι η χρήση του μεταφορικού λόγου συμβάλλει στη συγκρότηση μιας ιδεολογικής άποψης, σύμφωνα με την οποία
ο δανειζόμενος έχει το πρόβλημα ως επίνοσος και όχι το πολιτικό σύστημα
και οι τυχόν δικές του ασθένειες.5 Ο επιρρεπής στις νόσους κατάχρεως
4
5

https://www.youtube.com/watch?v=j8W_AFJidmM&t=528s
Τη συγκεκριμένη υπόθεση και στοιχεία της έρευνάς μας παρουσίασε το Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων, σε ανταπόκριση της Sophie Makris. Επίσης, παρουσιάστηκε στην ιστοσελίδα του γαλλικού καναλιού TV5 καθώς και στις γαλλικές ιστοσελίδες: http://www.
ladepeche.fr/article/2014/05/07/1876784-la-crise-grecque-maux-a-mots.html http://www.
lexpress.fr/actualites/1/actualite/la-crise-grecque-maux-a-mots_1536399.html
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λαός, εκτός από τα χρεωστικά, οφείλει ευγνωμοσύνη στους γιατρούς που
υποτίθεται ότι θα τον σώσουν από τα χειρότερα, ίσως δε και από το μοιραίο. Ο «φιλάσθενος», που μάλιστα συχνά υποτροπιάζει στην «ασθένεια»,
δεν θα πρέπει να διανοηθεί να αμφισβητήσει άλλα θεμελιώδη, όπως για
παράδειγμα εάν όντως χρωστάει, σε ποιους και γιατί χρωστάει κ.λπ. Με
αυτόν τον τρόπο η διά του λόγου κατωτεροποίηση του πολίτη επιδιώκει
την κατασκευή μιας αντίστοιχης πραγματικότητας υποτέλειας και εξάρτησης του ασθενούς προς την εκάστοτε πολιτικο-οικονομική ιεραρχία.
Μεθοδολογία
Η μελέτη της γλωσσικής απεικόνισης στη νέα ελληνική γλώσσα των
συνεπειών της οικονομικής κρίσης εστιάζει στα ποικίλα δομικά σχήματα
και τους τύπους των χρησιμοποιούμενων ρημάτων καθώς και στις ονοματικές φράσεις με ουσιαστικά που εντοπίστηκαν και αποδελτιώθηκαν από
ένα εξειδικευμένο και σχετικά ομοιογενές σώμα κειμένων. Συγκεκριμένα ασχολούμαστε με δημοσιευμένα κείμενα ομιλιών πολιτικών σε εφημερίδες, περιοδικά και το διαδίκτυο, τίτλους εφημερίδων, ημερήσιων και
εβδομαδιαίων, αποσπάσματα αναλύσεων και άρθρων δημοσιογράφων από
το διαδίκτυο και διαφημιστικά κείμενα πολιτικού περιεχομένου, που μεταδόθηκαν σε προεκλογικές περιόδους. Η συγκέντρωση και αποδελτίωση
των πραγματικών κειμενικών τεκμηρίων που σχετίζονται με την ειδησεογραφία, τη σχολιογραφία αλλά και μία σειρά συνεντεύξεων, ξεκίνησε τον
Ιανουάριο του 2014 και ολοκληρώθηκε τον Νοέμβριο του 2015. Επιλέχθηκαν κειμενικά τεμάχια λόγου που παρήχθησαν φυσικά και αυθόρμητα. Η μελέτη και ανάλυση των κειμένων έγινε με τη μεγαλύτερη δυνατή
ψυχραιμία και αποστασιοποίηση που δεν μπορεί παρά να χαρακτηρίζει
μία έρευνα η οποία διεξάγεται σε ένα τοπίο σχετικής ρευστότητας και με
σημαντικές κοινωνικές εντάσεις.
Για την ανάλυση των μεταφορικών και μετωνυμικών αναπαραστάσεων, το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στα επιλεγόμενα είδη του λόγου
(discourses) και τις διάφορες λειτουργίες της γλώσσας έτσι όπως αυτές
αναδεικνύονται κάθε φορά. Κατά την ανάλυση των δεδομένων της έρευνας
εξετάζονται στο επίπεδο της μορφής, οι προτιμήσεις των ρηματικών απεικονίσεων και των ονοματικών δομών, ενώ σε λεξιλογικό επίπεδο η χρήση
λέξεων και φράσεων από τη λεγόμενη λαϊκή ή και λαϊκότροπη γλώσσα,
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σε αντιδιαστολή με τη συστηματική ή καλλιεργημένη. Στο σημασιολογικό
επίπεδο επιχειρείται η αποκάλυψη του τρόπου με τον οποίο επιτελούνται
οι ιδεολογικές λειτουργίες της γλώσσας, όπως είναι η εξουσιαστική και η
προπαγανδιστική (Χατζησαββίδης, 2000).
Η διαδικασία ανάλυσης η οποία ακολουθείται είναι η επαγωγική και
κινείται από τα γνήσια και αναλλοίωτα δεδομένα στη θεωρητική επεξεργασία. Η ερευνητική προσέγγιση βασίζεται σε θεμελιώδεις αρχές
της Κριτικής Ανάλυσης Λόγου (Critical Discourse Analysis) σύμφωνα με
τις οποίες η γλωσσική υπόσταση εμφανίζεται σχεδόν πάντοτε προ-παρασκευασμένη, δηλαδή οργανωμένη και προετοιμασμένη από τις κυρίαρχες ιδεολογίες και το ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον
(Fairclough, 2003). Ως εκ τούτου, η γλωσσική μορφή δεν αντανακλά
μηχανικά και απαλλαγμένη από κάθε βλέψη την εξωτερική πραγματικότητα, αλλά συνιστά σε μεγάλο βαθμό την ίδια την πραγματικότητα και
τη γνώση μας γι’ αυτήν (Γεωργακοπούλου-Γούτσος 1999: 40, 41). Αθώα
κείμενα δεν νοούνται και, ως εκ τούτου, η αμφισβήτηση των επιφανειακά αγαθών δομών σε συνδυασμό με την αναζήτηση των βαθύτερων
σκοπιμοτήτων θα έπρεπε να θεωρείται επιβεβλημένη6, στο πλαίσιο του
κριτικού γραμματισμού (Ντίνας & Γώτη, 2016).
Ακολούθως παρουσιάζονται εν συντομία αρκετά από τα ευρήματα της
έρευνας, τα οποία και θα επιτρέψουν στην πορεία τη διαμόρφωση ορισμένων συμπερασμάτων για το ρόλο των μεταφορών στην περιγραφή της οικονομικής κρίσης, αλλά και τον επηρεασμό των παραληπτών των διαφόρων ειδών λόγου στο επίπεδο της δημόσιας σφαίρας. Αξίζει, ωστόσο, να
υπογραμμιστεί, ότι εκτός από τις κοινές μεταφορές, η κατάσταση της ελληνικής κοινωνίας στα ποικίλα κείμενα της δημόσιας σφαίρας, αποδίδεται με
δομές οι οποίες συγκροτούνται από λαϊκές φράσεις και λέξεις τις οποίες και
διακρίνουμε σε δύο υποκατηγορίες (η μία αφορά τους ρηματικούς τύπους
και η δεύτερη τους ονοματικούς), ομοιοτυπικές διατυπώσεις-λέξεις και
φράσεις «κλισέ», χυδαίες λέξεις και φράσεις-«ταμπού», λέξεις και φράσεις
από τις κοινωνικές διαλέκτους και νεολογισμούς, όπως έχουμε υποστηρίξει σε παλαιότερη έρευνά μας (Τσιτσανούδη-Μαλλίδη, 2013: 39-55).
6

Βλ. και Εισαγωγή στη γλωσσολογία σωμάτων κειμένων. Συγγραφή Διονύσης Γούτσος,
Γεωργία Φραγκάκη. Ελληνικά Ακαδημαϊκά Συγγράμματα και Βοηθήματα, www.
kallipos.gr, ΣΕΑΒ 2015.
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Τα ευρήματα και η συζήτησή τους
Η οικονομική κρίση εμφανίζεται ως μια ασθένεια από την οποία πάσχει
ο οφειλέτης λαός και από την οποία πολύ δύσκολα θα γιατρευτεί εάν δεν
ακολουθήσει πιστά τις ιατρικές και φαρμακευτικές συνταγές που του προτείνονται ή επιβάλλονται από τον «ειδικό», δηλαδή τον γιατρό. Το σχήμα
είναι απλοποιημένο και αφαιρετικό, στο πλαίσιο μιας εύκολης κατανομής
ρόλων (roles and schemas) και εδράζεται σε πρωτογενείς αγωνίες του ανθρώπου. Έχει δε ως εξής:
Χρέος - Ασθένεια
Χρεοκοπημένη ελληνική κοινωνία - Ασθενής
Δανειστές, θεσμοί - Γιατρός
Οικονομικά μέτρα - Φάρμακο, Θεραπεία
Η αναγωγή γίνεται σε ένα γλωσσικό ρεπερτόριο πολύ γνώριμο για τον
αποδέκτη αυτών των σχημάτων. Για την ακρίβεια χρησιμοποιούνται λέξεις
οικείες οι οποίες λαμβάνονται από ένα γνωστό στη μάζα ιατρικό λεξιλόγιο.7 Το χρέος απεικονίζεται ως μία ασθένεια ή πάθηση η οποία δεν ορίζεται,
ούτε οριοθετείται με σαφή και ακριβή τρόπο, αλλά αφήνεται να εννοηθεί
ότι είναι πολύ σοβαρή και μπορεί να οδηγήσει σε βαριά αναπηρία ή ακόμη
και σε αιφνίδια απώλεια του αγαθού της ζωής. Αυτή ακριβώς η ασάφεια
εντείνει το μέγεθος της απειλής και τον φόβο για την άγνωστη έκβαση.
Πρόκειται για ένα αχαρτογράφητο σκοτεινό τοπίο, που πάντως βρίσκεται μπροστά στον ασθενή και από το οποίο είναι μάλλον ανήμπορος να
αποδράσει. Το σκηνικό δεν απέχει από τη μυθοπλασία ενός παραμυθιού.
Παρατηρείται ασάφεια ως προς τον προσδιορισμό της νόσου, μολονότι
αφήνονται σαφή υπονοούμενα ότι είναι επικίνδυνη, καθώς αφορά έναν
φιλάσθενο και ευπρόσβλητο οργανισμό, ο οποίος πάσχει από καχεξία και
αναμένεται επιδείνωση, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε προδιαγεγραμμένο
ή ξαφνικό θάνατο. Ως ασθένεια, ως πόνος, ή ως θάνατος παρουσιάζεται
και η λιτότητα:
(1) Σε παράλυση η ευρωζώνη λόγω λιτότητας.
(2) Επίπονα μέτρα λιτότητας.
(3) Οι εξοντωτικές απαιτήσεις της Τρόικας (Γαβριηλίδου,2017, ό.π.).
7

Το λεξιλόγιο δεν διαταράσσει τον μικρόκοσμο του παραλήπτη και σε αντίθεση με τα
οικονομικά μέτρα τα οποία προέρχονται από μία γλώσσα κρυπτική, περιλαμβάνει λέξεις οι οποίες έχουν μια ιδιαιτέρως εύκολη και γρήγορη νοηματοδότηση.
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Πιο συγκεκριμένα, τα αίτια της ασθένειας είναι κάποιο – άγνωστο πιθανόν - είδος γενετικής ανωμαλίας, ψυχικής διαταραχής, τραυματισμού,
ή μιας τομής:
(5) Όταν το οικοδόμημά τους κατέρρευσε, οι πολιτικοί έλεγαν ότι,
λόγω κάποιας γενετικής ανωμαλίας, είμαστε ανίκανοι να διαχειριστούμε
την οικονομία μας χωρίς ξένες παρεμβάσεις.
(6) Καθένας που έπαιρνε τον λόγο ήταν σαν να έπασχε από διαταραχή
και έπρεπε να τον παρακολουθεί ένας ψυχίατρος.
(7) Είναι σαν να έχει προηγηθεί ένας βαρύς τραυματισμός.
Η ασθένεια, μολονότι δεν ονοματίζεται, γίνεται αντιληπτή μέσα από
την περιγραφή της κατάστασης στην οποία βρίσκεται ο υποτιθέμενος
ασθενής. Η απόδοση αυτής της κατάστασης έχει κλίμακες, ελαφρύτερες
ή βαρύτερες:
(8) Κάτι δεν πάει καλά.
(9) Η ασθένεια έδειξε τα πρώτα της σημάδια εδώ και πολλά χρόνια.
(10) Η κατάσταση είναι πολύ σοβαρή, ο ασθενής κινδυνεύει να πεθάνει.
Σε ορισμένες των περιπτώσεων, εμφανίζονται πιο συγκεκριμένες απεικονίσεις. Σε αυτές η ασθένεια προσδιορίζεται ως ένα είδος κατάθλιψης ή
μόλυνσης:
(11) Η πολιτική λιτότητας έχει ως αποτέλεσμα κατάθλιψη, μαλάρια και
άλλες ασθένειες.
Επιπλέον, το νόσημα μπορεί να σχετίζεται με έναν πόνο στα άκρα, χέρι
ή πόδι, τα οποία ενδεχομένως να απαιτηθεί από τον γιατρό να ακρωτηριαστούν με βιαιότητα. Η ασθένεια όταν δεν προσδιορίζεται επακριβώς,
γίνεται ορατή μέσα από έναν καθρεπτισμό. Ο ασθενής εμφανίζεται να
βρίσκεται σε νάρθηκα, που προϋποθέτει ότι ένα μέλος του σώματος έχει
υποστεί κάταγμα ή εξάρθρωση, στον γύψο, στην εντατική, σε κατάσταση
νάρκωσης, σε κώμα κ.ά.
(12) Η χώρα βρίσκεται σε νάρθηκα μνημονίου.
(13) Η οικονομία μας βρίσκεται στον γύψο.8
8

Ειδικά η αναφορά στον γύψο χαρακτηρίζεται από έντονη διακειμενικότητα, καθώς αναπέμπει και ανακαλεί παλαιότερες δηλώσεις του δικτάτορα Γ. Παπαδόπουλου την εποχή
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(14) Τα μνημόνια μας έβαλαν ως κοινωνία στην εντατική.
(15) Ο Τσίπρας ξύπνησε πολύ γρήγορα και άγρια από τον ύπνο στον
οποίο τον είχε βυθίσει ο Βαρουφάκης με αναισθητικό ότι οι δανειστές θα
υποχωρήσουν.
(16) Ο ασθενής χρειάζεται οξυγόνο.
Οι συνέπειες της άλλοτε πιο οριοθετημένης και άλλοτε απροσδιόριστης, αλλά και στις δύο περιπτώσεις πολύ απειλητικής ασθένειας, μπορεί
να οδηγήσουν σε ακρωτηριασμό, σε εκτεταμένη εκτομή ή και σε ξαφνικό
θάνατο:
(17) Κυρία νοσοκόμα, παρακαλώ τα εργαλεία!
(18) Ας πάρουμε τις περικοπές με τη σειρά… Αυτό τώρα ίσως πονέσει
λιγάκι.9
(19) Πρέπει να διαλέξεις ή θα πεθάνεις ή θα σου κόψουν το πόδι.
(20) Όταν πονάει το χέρι δεν το κόβεις. Πονάει ο λαός και ακρωτηριάζετε τη χώρα.
(21) Ανάμεσα στον ξαφνικό θάνατο και τον βαρύ τραυματισμό, προτιμώ
το δεύτερο.
(22) Η πτώχευση θα έλθει σαν ξαφνικός θάνατος.
(23) Ο ξαφνικός θάνατος της ελληνικής οικονομίας.
Η χρεοκοπημένη ελληνική κοινωνία και ο κάθε πολίτης του ελληνικού
κράτους, άλλοτε διαχωρίζονται κι άλλοτε όχι. Στις περιπτώσεις της γενίκευσης, ολόκληρη η κοινωνία ευθύνεται για την κατάσταση στην οποία
βρίσκεται, καθώς έχει προσβληθεί από μια υποτιθέμενη επιδημία ή λοίμωξη. Ειδικότερα σε μερίδα κειμενικών τεμαχίων ο ασθενής είναι το ίδιο το
κράτος, η κοινωνία, ο λαός, με ρομαντική υποδήλωση, ή και η πατρίδα:

9

της χούντας (1967-1974):
Πάλι θα αποτολμήσω επαφήν με τους γιατρούς. Ασθενήν έχομεν, εις τον γύψον τον
βάλαμε.
Δύο μέρες πριν από το κρίσιμο δημοψήφισμα στην Ελλάδα, το γερμανικό κρατικό
κανάλι ZDF στη σατιρική του εκπομπή «Die Anstalt», κατήγγειλε με χαρακτηριστικό
τρόπο τη στάση της Γερμανίας απέναντι στην Ελλάδα. Η χώρα απεικονίζεται ως ένας
ασθενής στο φορείο, του οποίου η τύχη βρίσκεται στα χέρια ενός γερμανού γιατρού.
Επιλέγεται η χρήση του τσεκουριού. Η Γερμανία ζητά συνεχώς περικοπές από την
ελληνική κυβέρνηση. Ο γιατρός για κάθε περικοπή εκτιμά πως θα πρέπει να κόβει με
ένα τσεκούρι κάθε φορά και από ένα άκρο του ασθενούς. Στο τέλος, ο ασθενής δεν τα
καταφέρνει και αποβιώνει.

ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΈΣ ΑΠΕΙΚΟΝΊΣΕΙΣ ΤΗΣ ΣΎΓΧΡΟΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΉΣ...

217

(24) Η πατρίδα μας δυστυχώς βρίσκεται στην εντατική.
Η ασθένεια αυτή συνεπάγεται ανεπάρκεια, αδυναμία ή ατονία:
(25) Είμαστε (σ.σ. όλοι μας, εμείς) ανίκανοι και αδύναμοι να διαχειριστούμε την οικονομία μας χωρίς ξένες παρεμβάσεις.
Σε άλλα κειμενικά τεμάχια ο άρρωστος είναι το ένα μόνο πρόσωπο, το
κάθε μέλος της κοινότητας, γεγονός που μπορεί να αποδοθεί σε απόπειρα
απόδοσης ατομικών ευθυνών για πράξεις και παραλείψεις της κάθε μονάδας. Ο διαχωρισμός γίνεται προκειμένου να ενοχοποιηθεί ατομικά και
προσωπικά το κάθε μέλος της ελληνικής κοινωνίας ως βαριά ευθυνόμενο
για τα όσα συμβαίνουν. Η μονάδα εξαναγκάζεται να πειστεί και να παραδεχθεί την βιολογική της κατωτερότητα, στο πλαίσιο μιας υποτιθέμενα
αδιαπραγμάτευτης πολιτισμικής εισβολής του ανώτερου έναντι του «κατώτερου». Ο υποδεέστερος δεν δικαιούται άλλη επιλογή από το να φυσικοποιήσει αυτή την κατασκευή, να την οικειοποιηθεί και να συμπεριφερθεί
έχοντας επίγνωση της δυσχερούς θέσης στην οποία βρίσκεται:
(26) Ασθενήν έχομεν, εις τον γύψον τον βάλαμε.
(27) Ο πατέρας σας ξύπνησε από το κώμα.
(28) Ο ασθενής παραπαίει!
(29) Ο Έλληνας ασθενής, ο άρρωστος άνθρωπος της Ευρώπης!
Ο δανειστής εμφανίζεται ως ο άνθρωπος-σωτήρας ο οποίος με την κρίσιμη ιδιότητα του γιατρού είναι εκείνος ο οποίος μπορεί να σώσει τον
πάσχοντα από την ασθένεια, τις συνέπειές της και πιθανόν το μοιραίο. Ο
δανειστής εμφανίζεται ως έχων τα χαρακτηριστικά του σωτήρα καθώς του
αποδίδεται ο ρόλος του γιατρού ή και του αρχίατρου, ο οποίος παρέχει
στον βαριά ασθενή τα φάρμακα ή τη θεραπεία ή ακόμη το πικρό χάπι:
(30) Μην πολεμάτε τον γιατρό.
(31) Ο γιατρός ίσως σας δώσει φάρμακα που δεν σας αρέσουν, αλλά,
ακόμα κι αν δεν σας αρέσουν, ο γιατρός είναι εκεί για να σας βοηθήσει.
Ο γιατρός αναπαριστάνεται άμεσα ή έμμεσα ως αυθεντία, η ανωτερότητα του οποίου δεν κλονίζεται και δεν αμφισβητείται:
(32) Έχετε εμπιστοσύνη στον γιατρό σας.
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Ως εκ τούτου, ο πάσχων υποχρεώνεται σε σιωπηλή υπακοή και προσαρμογή στις εντολές του γιατρού, τον οποίο δεν διανοείται να αντιμετωπίσει κριτικά, αλλά ούτε και να εκδηλώσει την παραμικρή αντίρρηση στις
εντολές του:
(33) Να κάνετε ό,τι σας λέει ο γιατρός σας, εκείνος ξέρει.
Οι γλωσσικές απεικονίσεις του δανειστή ως γιατρού που έρχεται να
θεραπεύσει τον υποτιθέμενο ασθενή εξυπηρετούν μία στρατηγική «διπολική» αντίληψη, δεδομένου ότι για την επιβολή της παρουσίας του κραταιού θεραπευτή προϋποτίθεται η έννοια του αβοήθητου, απελπισμένου και
τραγικού πλάσματος, όπως είναι ο ασθενής, ο οποίος έχει εγκαταλειφθεί
στην ευπάθεια της φύσης του και τους περιορισμούς που αυτή τού επιβάλλει. Η ύπαρξη της τρωτότητας λειτουργεί ως υποδοχέας για την εγκατάσταση και την αναγνώριση της υπεροχής του γιατρού, η αναγνώριση της
κατωτερότητας εκ μέρους του νοσούντος γίνεται αναγκαία συνθήκη για
την αποδοχή της εισβολής της ανωτερότητας του θεραπευτή (Τσιτσανούδη – Μαλλίδη, 2017).
Η φαινομενική «συμμετρία» που στηρίζεται ουσιαστικά σε δύο εύκολα
αναγνωρίσιμα άκρα (τρωτότητα – σωτηρία, κατωτερότητα – ανωτερότητα, ευπάθεια – θεραπεία) κατασκευάζεται για να υπηρετήσει μια στρεβλή
αναπαράσταση με αρνητικές επιδράσεις στη διαμόρφωση εικόνων και
αντιλήψεων για τον υπόχρεο πολίτη μιας χώρας, η οποία αντιμετωπίζει
οικονομικά προβλήματα. Ο πολίτης εξαναγκάζεται ουσιαστικά να υιοθετήσει και να αποδεχτεί ένα αφήγημα της στρατηγικής του φόβου, ένα
συστατικό στοιχείο των πρακτικών με τις οποίες λειτουργεί διεθνώς το
καπιταλιστικό σύστημα εξουσίας (Παπαδημητρίου, 2012).10 Το αφήγημα
αυτό κινείται στη σφαίρα της ρητορικής, με ποικίλες αναπλαισιώσεις και
αναγωγές και στοχεύει στην αποθέωση του τρόμου, ως αναγκαία και ικανή συνθήκη που δικαιολογεί ή και επιβάλλει την έλευση του μεγάθυμου
σωτήρα.
Τα σκληρά οικονομικά μέτρα αντιμετωπίζονται ως θεραπεία της ασθένειας. Κατ’ αρχάς, παρατηρείται συστηματική χρήση της λέξης διάσωση,
η οποία προσλαμβάνει χαρακτηριστικά υπερμεγέθη, διακρίνεται για τη
δραματοποίηση και κινητοποιεί αντανακλαστικά συγκεκριμένου τύπου
10 Ο φυσικός φόβος των ανθρώπων εξελίσσεται σταδιακά σε φόβο της εξουσίας.
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στους παραλήπτες. Τα μέτρα αναπαριστάνονται με ονοματικές δομές,
στο πλαίσιο της μεταφορικής λειτουργίας του λόγου. Εμφανίζονται ως
αναγκαία φάρμακα και θεραπείες που καλείται να πάρει ο ασθενής και
μάλιστα να συνεργαστεί κατά τη χορήγησή τους, εξουδετερώνοντας τις
αντιστάσεις του. Κυρίως προτιμώνται οι λέξεις φάρμακο, χάπι, δόση και
λιγότερο η γενικότερη περιγραφή θεραπεία. Έτσι το φάρμακο μπορεί να
αποδίδεται χωρίς προσδιορισμό με τη γενικευτική μορφή τα φάρμακα, με
γενική διαιρετική στο πλαίσιο της μορφής δόση του φαρμάκου, ενώ το
«χάπι» μπορεί να είναι πικρό, να μην καταπίνεται κ.λπ. Αναλυτικά:
Ο πόνος πραγμοποιείται, καθώς απογυμνώνεται από τη συμβολική του
και ευτελίζεται ως κακέκτυπο φόβητρου (Πολίτης, 2012: 49-74). Τα κείμενα δείχνουν να εξυπηρετούν και να προωθούν την υποτιθέμενη δραστικότητα των φαρμάκων/μέτρων που με μεγαθυμία, σιγουριά και αποφασιστικότητα προσφέρουν οι δανειστές/γιατροί, εν είδει πανάκειας στο άλγος
και στην οδύνη.
(34) Ο γιατρός θα σας δώσει τα φάρμακά σας
(35) Ο γιατρός γνωρίζει τα φάρμακά σας.
Συλλέγονται όμως και μορφές στις οποίες λανθάνει υπαινικτικά μία
αμφισβήτηση της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου, το οποίο αντί για
ιαματικό, μπορεί να γίνει δηλητηριώδες, στο πλαίσιο της αμφιπρόσωπης
υπόστασης: φάρμακο/φαρμάκι.
(36) Έχουμε πάρει τη μεγαλύτερη δόση του φαρμάκου, αλλά δεν έχουμε
καλυτερέψει.
(37) Το φάρμακο μπορεί να σκοτώσει τον ασθενή.
Αλλά και:
(38) Ο λαός δεν μπορεί αυτό το χάπι να το καταπιεί.
(39) Τα μέτρα είχαν αναγγελθεί ως ένα πικρό χάπι.11
Ένα πρώτο συμπέρασμα το οποίο συνάγεται είναι ότι η προσπάθεια να
γνωστοποιηθούν οι σοβαρές διαστάσεις και επιπτώσεις της οικονομικής
κρίσης στο επίπεδο της κοινωνίας οδηγεί τους σχεδιαστές και συντάκτες
11 Τα παραδείγματα ως κειμενικά τεμάχια είναι μέρος του αυθεντικού υλικού που συγκεντρώθηκε για τις ανάγκες σχετικά πρόσφατα δημοσιευμένης έρευνάς μας (2017). Βλ.
σχετικά και στις βιβλιογραφικές αναφορές.
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των κειμένων στην επιλογή δομημένων περιγραφικών όρων και δομών
που έχουν την αναφορά τους στις κοινές μεταφορές και παρομοιώσεις.
Επιλέγονται έντονα φορτισμένες και διακειμενικά επιβαρημένες λέξεις
και φράσεις. Η μεταφορά και η παρομοίωση κατά τη γλωσσική πραγμάτωση των συνεπειών του μνημονίου και της οικονομικής ύφεσης επιτυγχάνουν την ανάδειξη της κρίσης ως μίας ενσαρκωμένης «αυθυπαρξίας» με
εκφοβητικά χαρακτηριστικά.
Συμπερασματικά
Στην παρούσα εργασία ασχοληθήκαμε με πρόσφατες χρήσεις και όψεις
του μεταφορικού λόγου στο πλαίσιο των γλωσσικών δομών που επιλέγονται
ή επινοούνται και σχεδιάζονται για την περιγραφή της οικονομικής κρίσης
στην Ελλάδα και των συνεπειών της, ειδικά μετά την εφαρμογή του πρώτου
μνημονίου στη χώρα. Εξελίσσοντας προηγούμενη μελέτη μας, ασχοληθήκαμε με τις αναγωγές στον πόνο και την ασθένεια, οι οποίες παρατηρούνται
στον λόγο της δημόσιας σφαίρας, με μία συχνότητα άξια να μελετηθεί και
να οδηγήσει σε ορισμένα συμπεράσματα. Επιχειρήσαμε να τεκμηριώσουμε
ότι η παρουσίαση του οφειλέτη λαού ως ασθενή δεν πρέπει να θεωρείται
αδιάφορη ή ένα αποτέλεσμα ενός αλληγορικού λόγου, ακόμη κι αν διαχρονικά η νόσος έχει πολλές φορές χρησιμοποιηθεί ως μεταφορικό σχήμα για
να εκφράσει πολύ σοβαρές καταστάσεις από τις οποίες είναι αδύνατο να
αποδράσει κανείς, ωσάν να πρόκειται για έναν πόλεμο στον οποίο ο εμπλεκόμενος είναι/ή θα γίνει συνένοχος ή (παράπλευρη) απώλεια.
Παρατηρήσαμε ότι για τις αναπαραστάσεις των καταστάσεων και των
συναισθημάτων μεταξύ των αποδεκτών και θυμάτων της κρίσης χρησιμοποιούνται ποικίλα γλωσσικά σχήματα, τα οποία κατά περίπτωση βασίζονταν σε ρηματικές ή ονοματικές δομές. Οι πρώτες εμπερικλείουν την
απόδοση της βαθύτερης ανάμιξης του πολίτη στο επώδυνο βίωμα και
εμπειρία της οικονομικής υστέρησης και των συνεπακόλουθων απειλών,
ενώ οι ονοματικές δομές διακρίνονται κυρίως για την περιγραφική τους
λειτουργία. Αυτό το οποίο διαπιστώθηκε είναι ότι οι δομές αυτές εμπεριεχόμενες στα σχήματα της μεταφοράς καταφέρνουν με μεγάλη αποτελεσματικότητα να αποδώσουν τόσο γεγονότα τα οποία βρίσκονται σε εξέλιξη (με άγνωστη και συχνά απειλητική έκβαση), όσο και καταστάσεις και
συναισθήματα ωσάν να είναι τελειωμένα και με μια σχετική απόσταση
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από αυτά. Η λεξικογραμματική ανάλυση των δεδομένων προσέφερε το
συμπέρασμα ότι οι συνέπειες της κρίσης και η κρίση καθεαυτή πραγματώνεται γλωσσικά ως μια συγκοινωνούσα με την κοινωνία προσωποποιημένη και αντικειμενικοποιημένη «αυθυπαρξία». Ωστόσο, οι περιγραφές
διαφέρουν κάθε φορά ως προς τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα
που αποδίδονται στην ύφεση, ανάλογα με το μέσο μετάδοσης, το ύφος
της εκάστοτε εκπομπής, το αναμενόμενο ακροατήριο και λοιπά.
Παρατηρήσαμε επίσης, ότι για τις απεικονίσεις και την κατασκευή ή την
επιβολή της συναίνεσης, επιλέγεται μία ρητορική ενός λόγου εκλαϊκευτικού, η οποία προσανατολίζεται στη μεταφορά και ενσωματώνει λέξεις και
φράσεις εξαιρετικά οικείες στους ενδεχόμενους αναγνώστες, οι οποίες σε
κάθε περίπτωση είναι απολύτως κατανοητές και δεν αναστατώνουν τον
μικρόκοσμο των αποδεκτών/καταναλωτών του φόβου και του πανικού. Η
συχνή χρήση του μεταφορικού λόγου εξυπηρετεί την εύληπτη και ταχεία
απεικόνιση των διαστάσεων του οικονομικού αδιεξόδου, ειδικά μάλιστα
για τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες ιδέες και εμπειρίες είναι πολύ
δύσκολο να εκφραστούν με κυριολεκτικούς ή συνωνυμικούς όρους ώστε
να γίνουν ευρέως κατανοητές. Οι αναγνώστες αυτών των μεταφορών δεν
αιφνιδιάζονται από τη χρήση τους, δεδομένου ότι εντάσσονται στο γενικότερο πνεύμα της τέχνης του λόγου, που ειδικά για το δημόσιο επίπεδο εμφανίζει τα τελευταία χρόνια μία στροφή προς τη θεατρικότητα και τη δραματοποίηση. Οι ακροατές/αναγνώστες είναι σχεδόν εθισμένοι σε αυτή τη
μορφή της επικοινωνίας, η οποία βασίζεται στην εικόνα, στην υπερβολή,
στα εύκολα σχήματα και ρόλους. Το αφήγημα της στρατηγικής του φόβου
δεν εμφανίζεται πρώτη φορά στον δημόσιο λόγο και βίο και οι αποδέκτες/
επικοινωνούμενοι το γνωρίζουν αυτό.
Πιο συγκεκριμένα τώρα, ο οφειλέτης λαός παρουσιάζεται τόσο στα
μέσα μαζικής επικοινωνίας όσο και στον πολιτικό λόγο ως ένας άρρωστος, συχνά μάλιστα με πρωτόγονες αντιδράσεις απελπισίας και μεγάλης
ενόχλησης για όσα του συμβαίνουν. Η παρουσίαση του υπόχρεου ως
ασθενή γίνεται σκόπιμα, ώστε ο βεβαρημένος δανειολήπτης να σφραγίζεται με κατωτερότητα και βιολογική τρωτότητα, οπότε και να στιγματίζεται ως υποδεέστερη οντότητα που χρήζει θεραπείας και «σωτηρίας».
Επιπροσθέτως, επιδιώκεται η σαφής εγκατάσταση της ιδεολογικής άποψης ότι ο δανειζόμενος έχει το πρόβλημα ως επίνοσος και όχι το πολιτικό
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ή χρηματοπιστωτικό σύστημα και οι βλέψεις/στρατηγικές του. Με άλλα
λόγια συγκροτείται μία ηθική η οποία αναγκάζει τους νοσούντες να αποδεχθούν αφενός το αναπόδραστο από την απειλή της νόσου και αφετέρου
την υπεροχή των χρισθέντων ως ειδικών που προσφέρουν τις λύσεις, τις
θεραπείες και εν τέλει τη «σωτηρία». Οι απεικονίσεις γίνονται στη βάση
της μετωνυμικής σχέσης, δηλαδή αντικείμενο/μέσο αντί για την ενέργεια
ή πράξη/αποτέλεσμα της χρήσης του μέσου. Με τη χρήση ζωηρών απεικονιστικών ουσιαστικών επιτυγχάνεται η μέγιστη δυνατή παραστατικότητα
στην περιγραφή των επιπτώσεων από τη μη εφαρμογή της θεραπείας. Έμφαση δίδεται και στην περιγραφή της κατάστασης στην οποία θα περιέλθουν οι υφιστάμενοι την οικονομική υστέρηση. Επιπλέον, η κρίση αναδεικνύεται σε ενσαρκωμένη οντότητα με σαφή εκφοβιστικά χαρακτηριστικά.
Ο μεταφορικός εγκιβωτισμός του οφειλέτη ως αρρώστου, συχνά μάλιστα με υπερβολικές και ανεξέλεγκτες αντιδράσεις απελπισίας και απαρέσκειας σε όσα του συμβαίνουν, συνοδεύεται με μία αντιστοίχιση η οποία
παρουσιάζει σημαντικό ενδιαφέρον. Στον ασθενή/υπόχρεο αντιστοιχεί
ο γιατρός/δανειστής ο οποίος, προκειμένου να καταπολεμήσει το χρέος/
ασθένεια, παρέχει με αποφασιστικότητα ή και λανθάνοντα σαδισμό τα
φάρμακα/θεραπεία που δεν είναι παρά τα σκληρά οικονομικά μέτρα, τα
οποία ο ασθενής οφείλει να αποδεχτεί αδιαμαρτύρητα. Τα σχήματα δομούνται ως ένα εκκρεμές που κινείται από το ένα άκρο στο άλλο, δεδομένου
ότι η ύπαρξη του ενός άκρου (σωτηρία) στηρίζεται στην εμφάνιση του άλλου άκρου (ασθένεια), στο πλαίσιο της ανάπτυξης ενός αφηγήματος που
σχεδόν αποθεώνει τον τρόμο και τον φόβο.
Πρόκειται για τρόπο κατασκευής συναίνεσης ή για διευκόλυνση της
επιβολής σκληρών μέτρων με τη στήριξη των μέσων ενημέρωσης και
του εκδοτικοπολιτικού συστήματος; Το σχήμα γίνεται ορατό και σαφές
καθώς τεκμηριώνεται σταδιακά μέσω συγκεκριμένων παραδειγμάτων. Σε
ορισμένες μόνον δομές εγγράφεται ευθέως ή υπαινικτικά μία αντιεξουσιαστική διάθεση και μία τάση αμφισβήτησης των επιλογών της πολιτικο-οικονομικής ελίτ σε βάρος της «μάζας». Για την υπηρέτηση αυτού του
σχήματος γιατρού/ασθενή γίνεται συνειδητά ή και έντεχνα ενός είδους
υπερ-χρήση στοιχείων από τη λαϊκή και λαϊκότροπη γλώσσα, προκειμένου
να κατασκευάζεται και να συγκροτείται με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη
αποτελεσματικότητα το αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας μεταξύ
των παραληπτών των διαφόρων δημόσιων λόγων.
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Αποπειρώμενοι να αντιμετωπίσουμε τον συγκεκριμένο μεταφορικό
λόγο με μία κατά το δυνατόν κριτική ματιά, θα μπορούσαμε να πούμε ότι
οι αναγωγές στον πόνο και την ασθένεια, κάθε φορά που μιλάμε για μία οικονομική κρίση δεν ενθαρρύνουν προφανώς έναν δοκιμαζόμενο πολίτη ή
λαό. Από τη στιγμή που ο υπερδανεισμένος πολίτης προειδοποιείται μέσα
από έναν λόγο εξουσιαστικό και ηγεμονικό που επιδιώκει την επιβολή της
σιωπής για το τι πρόκειται να συμβεί, εάν δεν υιοθετήσει τα όσα η εξουσία υποδεικνύει, καλείται ουσιαστικά σε έναν εξαναγκασμό. Να οφείλει
ευγνωμοσύνη στους «γιατρούς» που υποτίθεται ότι θα τον σώσουν από
τα χειρότερα ίσως δε και από το μοιραίο. Ως μάλιστα υποτροπιάζων να
μη διανοηθεί να αμφισβητήσει την κατωτεροποίησή του, ούτε βέβαια την
κατασκευή μιας αντίστοιχης πραγματικότητας υποτέλειας και εξάρτησής
του από την εκδοτικοπολιτική και οικονομική ιεραρχία.
Περνώντας σε μια ευρύτερη κριτική των δημόσιων λόγων, δεν θα πρέπει να ξεχνά κανείς ότι η επιχειρούμενη κατασκευή πραγματικοτήτων και
ιστοριών, μέσω της γλώσσας, έχει στόχο κατά κανόνα ένα ακροατήριο
μαζών και όχι μονάδων. Επιδιώκει να αποδομήσει την «πραγματική πραγματικότητα» και να αναδομήσει μια άλλη πραγματικότητα, με πρωταγωνιστές όσους θέλουν να πείσουν ότι είναι φίλα προσκείμενοι προς τον «λαό»
και θεραπεύουν αποκλειστικά και μόνο τα δικά του συμφέροντα. Μια
τακτική που ειδικά για τον χώρο της πολιτικής και εκδοτικής ιεραρχίας
υπήρξε ιδιαιτέρως προσφιλής, για όσο μάλιστα η φιλοσοφικο – ιδεολογική
προσέγγιση του κριτικού γραμματισμού και των πολυγραμματισμών δεν
είχαν γνωρίσει τη διάδοση που σήμερα απολαμβάνουν. Τέλος, στο άμεσο
μέλλον θα παρουσίαζε ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μελετηθεί η βαθύτερη σχέση που πλέον παρατηρείται ανάμεσα στις μεταφορικές χρήσεις της γλώσσας και την υπηρέτηση της προπαγάνδας και του ιδεολογικού εμποτισμού,
ώστε η όποια αποκάλυψη να συντελέσει στην περαιτέρω αποδυνάμωση
των ηγεμονικών κειμένων και των επιδράσεών τους στη μάζα.
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Abstract
In the framework of this study, we deal with the metaphoric depictions
of the contemporary Greek economic crisis in political and journalistic
discourses, especially after the first economic adjustment programme implemented in the country in May 2020. In particular, we focus on references to pain and illness observed in the public discourse and we try to
document that the representation of the debtor-country as a patient should
not be considered accidental or as a result of a fanciful and allegorical
discourse. The debtors country is presented as a sick person, often with
primitive reactions of despair for what is happening to him/her. The patient/debtor is assigned a doctor/creditor who, in order to fight the debt/
illness, imposes an alleged treatment which is nothing more than the strict
financial measures that the patient must accept without protest.
The pattern becomes visible and clear, supported by specific examples.
The metaphoric discourse is used to deconstruct the “real reality” and to reconstruct another reality, with protagonists all those who want to persuade
that they are friendly to the “people” and act only to their own benefit.
Λέξεις κλειδιά: Γλωσσικές αναπαραστάσεις, μεταφορές, παρομοιώσεις, συναίνεση, εφαρμογή

2.5. Λεξικολογικές προσεγγίσεις

BILINGUAL DICTIONARIES IN VENICE.
ΔΊΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΆ ΣΤΗ ΒΕΝΕΤΊΑ (1527-2013)
Ελληνική ομιλούμενη γλώσσα στην Βενετία
και δίγλωσσα λεξικά
Caterina Carpinato*
Στις αρχές του δεκάτου έκτου αιώνα, στη Βενετία, στους δρόμους γύρω
από την πλατεία του San Marco (nn. 1-2), και στην εμπορική περιοχή,
κοντά στη γέφυρα του Ριάλτο (nn. 3-4) (η οποία δεν είχε ακόμη λάβει την
σημερινή εμφάνισή της), στο λιμάνι και σε όλα τα κανάλια, σε πολυτελή
κτίρια όπως στις ταβέρνες, σε εργαστήρια και σε βιβλιοπωλεία, πολλοί μιλούσαν και καταλάβαιναν ελληνικά: τα ελληνικά στο στόμα των Βενετών
και των Λεβαντίνων δεν ήταν, βέβαια, η γλώσσα των αρχαίων Ελλήνων.

n. 1. Canaletto (1697-1768), Metropolitan Museum of Art
https://www.metmuseum.org/it/art/collection/search/435839

n. 2. Piazza San Marco, 2017, Il Messaggero
https://www.ilmessaggero.it/primopiano/cronaca/venezia_
accesso_controllato_piazza_san_marco-2560453.html
*

Caterina Carpinato, Professore associato, Lingua e letteratura noegreca, Dipartimento
di Studi Umanistici, Università Ca’ Foscari, Venezia, https://www.unive.it/data/persone/5592538/curriculum, carpinat@unive.it
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n. 3. Rialto, Jacopo de Barbari (1500), http://www.canalgrandevenezia.it/index.php/dipintisul-canal-grande-venezia/dipinti-lato-destro/382-jacopo-de-barbari-il-ponte-di-rialto

n. 4. Ponte di Rialto, https://mondointasca.it/2018/02/20/veneto-turismo-the-land-of-venice/

Πράγματι, η αρχαία ελληνική γλώσσα δεν ήταν τότε ακόμη πολύ διαδεδομένη στην Δύση και, παρά τον εξαιρετικό ενθουσιασμό για την ανακάλυψη των
κλασικών και της αρχαίας πνευματικής κληρονομιάς, λίγοι στη Βενετία γνώριζαν σωστά τη γλώσσα του Ομήρου και της αρχαίας ελληνικής γραμματείας.
Μερικοί Βενετσιάνοι όμως αναγκάζονταν να μάθουν την ομιλούμενη
γλώσσα, την λεγόμενη τότε ιδιωτικήν γλώσσα των Γραικών1 όπως χαρακτηρίζεται η δημώδης ελληνική στο λεξικό Corona Preciosa (n. 5) 2, που τυπωθήκε από τον Stefano da Sabbio το 1527, για να επικοινωνήσουν μεταξύ τους
οι άνθρωποι που είχαν επαφή με την Βενετία, άνδρες και γυναίκες, που προέρχονταν από τα εδάφη της στερεάς Ελλάδας, από τα νησιά της Αδριατικής ή
1
2

Corona Preciosa (1527: 1). Η παρούσα μελέτη απευθύνεται στο ευρύτερο κοινό των
νεοελληνικών σπουδών, παρουσιάζει μια σύντομη επισκόπηση των δίγλωσσων ιταλοελληνικών λεξικών στην Βενετία και σημπληρώνει το Carpinato (2013: 12-16).
Πρόσφατη βιβλιογραφία για την Corona Preciosa Considine (2017: 79-82),
Lauxtermann (2011: 170-184), Lauxtermann (2013: 189-210), Carpinato (2004: 217243), Carpinato (2001: 135-48), Carpinato (2000: 107-39). Ανέκδοτη η διατριβή του Κ.
Γεωργούδη (1992), βλ. και Τonnet (1993: 65-107), Τουφεξής (2005: 159–244), Χρήσιμη επισκόπηση για τα ελληνικά βιβλία τυπωμένα στην Βενετία κατά το ΙΣΤ´ αιώνα
Layton (1994) και Moennig (1997: 40-78). Βλ. και Botley (2010), Considine (2008).
Για τις σχέσεις του Andrea Gritti με την ελληνική στρατιωτική παρουσία στην Βενετία
της εποχής Bugh (2002: 81-96); για την εποχή του Gritti, Tafuri (ed) (1984), Benzoni
2002. Για τις εκδόσεις Nicolini da Sabbio σε δημώδη Carpinato (1994), Sandal & alii
(eds) (2002). Για τους εκδότες από Sabbio βλ. Valotti & alii (eds) (2012).
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του Αιγαίου, από την Κωνσταντινούπολη ή την Μικρά Ασία. Το λεξικό, όπως
είναι αυτονόητο, ήταν χρήσιμο και για τους Βενετσιάνους.

n. 5. Corona Preciosa, 1527 https://books.google.it/books?id=RYxNAAAAcAAJ&printse
c=frontcover&hl=it&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false

Ο βενετσιάνος λόγιος και συγγραφέας Πιέτρο Μπέμπο (1470-1547)3
(n. 6), -μια από τις σημαντικότερες μορφές της ιταλικής Αναγέννησης, με
τις ιδέες του για την χρήση, την δομή και την αξία της ομιλούμενης ιταλικής γλώσσας, υπήρξε παράδειγμα και για μερικούς ελληνόφωνους που
ζούσαν στην Βενετία την ίδια περίοδο και που συνεργαζόταν με την βιομηχανική παραγωγή του τυπωμένου βιβλίου.

n. 6. https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/d5/Raffaello_Sanzio_- Pietro
Bembo | 54 × 39 cm | Budapest, Magyar Szépmüvészeti Múzeum, στην εικόνα –αν είναι
ο ίδιος όπως πιστεύανε μερικοί- ο Μπέμπο εμφανίζεται με την εκφραση που ο ζωγράφος
Ραφαήλ Raffaello Sanzio (1483-1520)4 αντιλήφθηκε όταν τον απεικόνισε με το έξυπνο
αριστοκρατικό του βλέμμα.
3

4

Βιογραφικά στοιχεία για τον ίδιο στην Enciclopedia dell’Italiano, Treccani, Ρώμη
2010, λήμμα on line του M. Tavoni, http://www.treccani.it/enciclopedia/pietro-bembo_
(Enciclopedia-dell%27Italiano)/ Σημαντικός είναι ο κατάλογος της έκθεσης Pietro
Bembo e l’invenzione del Rinascimento με επιμέλεια Beltramini, Gasparotto, Tura
(2013).
Pagliaroli (2013: 292-299).

CATERINA CARPINATO

234

Ο Μπέμπο, στην νεαρή του ηλικία, το 1492, ζήτησε να πάει μέχρι την
Μεσίνα στην Σικελία για να παρακολουθήσει μαθήματα αρχαίας ελληνικής γλώσσας πλάι στον Κωνσταντίνο Λάσκαρη (1434-1501), που είχε
εγκατασταθεί εκεί μετά από την άλωση της Πόλης. Δεν έβρισκε κοντά του
καλύτερο μέρος για να εκπαιδευθεί σωστά στα Αρχαία. Από τον χάρτη της
Ιταλίας βλέπουμε τη μεγάλη απόσταση που χωρίζει τη Βενετία από την
Μεσίνα. Είναι περίπου 1200 χλμ (n. 7).

n. 7.

Όταν γύρισε στη Βενετία υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της πολιτισμικής και πολιτικής ζωής της πόλης. Το βιβλίο του
Prose della Volgar Lingua διαδραμάτισε καθοριστικό ρόλο στην τυποποίηση της ιταλικής καθομιλουμένης γλώσσας. Στα κυκλώματα των Ελλήνων
της Βενετίας το βιβλίο αυτό και το γλωσσικό ζήτημα που φούντωσε δεν
έμειναν απαρατήρητα.
Οι εκδοτικές δραστηριότητες των Ελλήνων της Βενετίας εντάσσονται
στο πνευματικό κλίμα που δημιούργησε ο Μπέμπο, σε μία εποχή που η
δύναμη των ομιλουμένων γλωσσών γινόταν όλο και πιο σημαντική στις
εμπορικές, πολιτικές, πολιτισμικές και θρησκευτικές επαφές, και θα έπρεπε να εξεταστεί η παραγωγή σε δημώδη ελληνική γλώσσα στην Βενετία
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της δεκαετίας 1525-1535 σε σύγκριση με το γλωσσικό ζήτημα που ξέσπασε λόγω του Μπέμπο και των οπαδών του5.
Σε εκείνη την εποχή η εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών άρχιζε να
είναι όλο και πιο πολύ διαδεδομένη και από τις τυπογραφίες της Βενετίας
η αρχαία ελληνική λογιοσύνη έβρισκε έναν τρόπο πιο οικονομικό και εύκολο για να ξανακυκλοφορήσει στην Δύση.
Πρέπει να έχουμε υπόψη ταυτόχρονα ότι η ομιλούμενη γραικική γλώσσα κυκλοφορούσε στα πλούσια και στα φτωχά σπίτια της πόλης: ο ίδιος
ο δόγης, στις πρώτες δεκαετίες του δεκάτου έκτου αιώνα, ο Andrea Gritti
(1455-1538) (n. 8), μιλούσε δημώδη ελληνικά όπως και άλλα μέλη των
επιφανών βενετσιάνικων οικογενειών που είχαν περιουσίες στα ελληνόφωνα εδάφη. Στον Gritti είναι αφιερωμένη η Corona Preciosa (n. 9).

n. 8. Tiziano Vecellio, Il doge Andrea Gritti, National Gallery of Art in Washington D. C.
https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Ritratto_del_Doge_Andrea_Gritti_-_
Tiziano_059FXD.jpg
5

Carpinato (2017: 147-167).

CATERINA CARPINATO

236

n. 9.

Στη λιμνοθάλασσα, η κατάσταση σχετικά με την ελληνική παράδοση
και την εκμάθηση των αρχαίων ελληνικών γρήγορα είχε εξελιχθεί, ειδικά
μετά την Άλωση: όπως ξέρουμε ο Καρδινάλιος Βησσαρίωνας (1408-1472)
(n. 10) είχε δωρίσει το 1468 την πλούσια συλλογή των ελληνικών χειρογράφων του για δημόσια χρήση (η βιβλιοθήκη του θα αποτελέσει τον
πρώτο πυρήνα της Εθνικής Μαρκιανής Βιβλιοθήκης)6.

n. 10. Βησσαρίων, Studiolo di Federico da Montefeltro
Louvre 1476, https://it.wikipedia.org/wiki/Bessarione_(cardinale)#/media/File:Bessarion_1476.JPG (Louvre)
6

Zorzi (1987).
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Ο Aldo Manuzio (1449-1515)7 υπήρξε, ως γνωστό, ένας από τους ισχυρότερους οπαδούς της πολιτιστικής επανάστασης που έδωσε στη Βενετία
το ρόλο της «πρωτεύουσας του βιβλίου». To 1495 είχε τυπώσει, με την
βοήθεια του Βέμπο, την Ελληνική Γραμματική του Λάσκαρη. Το 2015, με
αφορμή τα 500 χρόνια από το θάνατο του Άλδου υπήρξαν διάφορες εκδηλώσεις σχετικές με την πνευματική παραγωγή του και το γενικότερο πολιτιστικό κλίμα που ήταν το φυτώριο των εκδόσεων στην volgare, δηλαδή
στην ομιλούμενη ιταλική γλώσσα του λαού.
Ας γυρίσουμε στη «βενετσιάνικη βιομηχανική» παραγωγή δίγλωσσων
ελληνοϊταλικών λεξικών και στο 1527 που αρχίζει η μακρά της ιστορία.
Την εποχή αυτή αρχίζουν να δημοσιεύονται τακτικά και τα βιβλία που
προορίζονται για τους αναγνώστες που χρησιμοποιούσαν την δημώδη
ελληνική γλώσσα. Όπως μας είναι γνωστό, το πρώτο τυπωμένο λεξικό
της ελληνικής και ιταλικής γλώσσας, που κοινώς ονομάζεται Corona
Preciosa, κυκλοφόρησε στη Βενετία από το τυπογραφείο του Stefano da
Sabbio εκείνη την χρονιά. Από το 1530 ο ίδιος ο Βέμπο τυπώνει έναν λογοτεχνικό διάλογο, Gli Asolani (n. 11), στο τυπογραφείο των Νικολίνι δα
Σάββιο, στο ίδιο τυπογραφείο δηλαδή όπου ο Νικόλαος Λουκάνης από τη
Ζάκυνθο, είχε τυπώσει, το 1526, την Ιλιάδα σε δημώδη μετάφραση και
όπου τυπώνονταν τα βιβλία σε δημώδη ελληνικά. Δεν πιστεύω ότι αυτό
είναι τυχαίο.

n. 11.

Μόνο δυο λόγια ακόμα για την Corona Preciosa, που τελευταία και
μπορεί κανείς να την κατεβάσει εύκολα από το google book. Σκοπός
της έκδοσης του λεξικού ήταν να αποτελέσει εργαλείο για τις επικοινωνιακές καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και, ταυτόχρονα, να συμβάλλει
7

Beltramini-Gasparotto (2016).
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στην καλύτερη ανθρώπινη επικοινωνία (n. 12).

n. 12.

Πρόκειται για ένα λεξικό με χαρακτηριστικά παρόμοια με εκείνα του
Solenissimo Vocabulista8, ένα πολύγλωσσο λεξικό που είχε τυπωθεί από τα
τέλη του δεκάτου πέμπτου αιώνα για τις γυναίκες και για τους απλούς εργάτες που θέλανε να μάθουν τις γλώσσες χωρίς να πάνε σχολείο. Ωστόσο,
την ίδια στιγμή ήταν ένα βιβλίο με κάποιες φιλοδοξίες παραπάνω επειδή
συγκρίνει την ελληνική και λατινική με τα μεταγενέστερα αποτελέσματα
των δύο αρχαίων γλωσσών.
Το εν λόγω λεξικό (το οποίο καταγράφει μόνο μερικές χιλιάδες λήμματα) είναι, ως εκ τούτου, ιδιαίτερα πολύτιμο για την ιστορία της ελληνικής
γλώσσας στην Ιταλία, ακριβώς επειδή περιέχει λέξεις στην ιδιωτικήν και
στην αττικήν γλώσσα των Γραικών, στην ιταλική και τη λατινική γλώσσα.
Δε θα αναφέρω άλλα λεξικά του δεκάτου έκτου αιώνα, ούτε τα δίγλωσσα
ιταλοελληνικά λεξικά που τυπώθηκαν κατά τον δέκατο έβδομο αιώνα, για
τα οποία έχω ήδη γράψει στο παρελθόν αλλά, κάνοντας ένα άλμα μερικών
αιώνων, παρουσιάζω ενδεικτικά μεταγενέστερες περιπτώσεις.
Πρόκειται για δύο δίγλωσσα λεξικά του δεκάτου όγδοου και ενάτου
αιώνα (που εύστοχα έχει καθοριστεί ως ο λεξικομανής αιώνας)9.
Το πρώτο είναι ένα πολύ πετυχημένο δίγλωσσο λεξικό που τυπώθηκε
επανειλημμένα στην Βενετία από το δεύτερο μισό του δεκάτου ογδόου
αιώνα, με εξαιρετικούς διαλόγους στο τέλος:
8
9

Finoli (2003: 1-12).
Marazzini (2009).
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Λεξικόν ιταλικών και ρωμαϊκών απλούν πρόχειρον και ωφελιμώτατον
εις το να μάθει, όστις επιθυμά, με ευκολίαν εκείνην την γλώσσαν ….
εις κοινήν ωφέλιαν του Ρωμαϊκού και Ιταλικού Γένος, …. con licenza
de’ Superiori e Privilegio 1776 Vocabolario italiano e greco volgare
utilissimo ad ognuno per apprendere le due lingue che gli fosse a grado.
Contiene inoltre l’orazione domenicale; e altre orazioni della Beata
Vergine con utilissime notizie Stampato con nuove aggiunte a commun
vantaggio della Nazion greca ed italiana e con tutta diligenza corretto.
Το δεύτερο βρίσκεται στο βιβλίο Grammatica e dizionari του Βερναρδίνο Πιανζόλα (1721-1803), που πρωτοκυκλοφόρησε το 1789 στην Πάδοβα από το τυπογραφείο Κονζάττι, (διαθέσιμο στο διαδύκτιο στην βενετσιάνικη επανέκδοση στο τυπογραφείο του Ζάττα το 1801) (n. 13).

n. 13.

Η Γραμματική και τα λεξικά του Πιανζόλα θα χρειαστούν βαθύτερη
ανάλυση από αυτή που ήδη πρότεινα το 2000 στον τόμο Ενθύμησις εις
μνήμη του Ν. Παναγιωτάκη. Η προσπάθεια του Πιανζόλα είναι εξαιρετική για παιδαγωγικούς και γλωσσικούς λόγους, και περιλαμβάνει αποτελεσματικές και προοδευτικές μεθόδους διδασκαλίας: θα άξιζε ειδική επιστημονική έρευνα σε διδακτορικό επίπεδο. Μόνο λίγα παραδείγματα με τις
πολιτικές παροιμίες και ένα με ένα μάθημα γεωγραφίας, μας επιτρέπει να
έχουμε υπόψη το υλικό που κρύβεται σε αυτό το εγχειρίδιο (n. 14, n. 15).
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n. 14.

n. 15.

Συνοψίζοντας:
1. Από τα πρώτα τυπωμένα δίγλωσσα λεξικά είναι φανερή η έγνοια του
εκδότη για την εμπορική επιτυχία. Η Corona Preciosa, που τυπώθηκε
με οικονομική υποστήριξη του πεθερού του Aldo Manuzio (impensis
vero Domine Andrea de Turresani de Asula),εξαφαλίζει copyright
για δέκα χρόνια (per ispatio di anni dieci non è possibile stampare o
far stampare oltre il volere di Maestro Stephano e senza sua espressa
licentia).
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2. Η χρηστική φύση του δίγλωσσου λεξικού σημαίνει ότι το βιβλίο πρέπει να κατέχει όλα εκείνα τα στοιχεία που χρειάζονται για την άμεση
επικοινωνία, και το σχήμα πρέπει να είναι ανάλογο με τις ανάγκες των
ανθρώπων που ταξιδεύουν: Μου αρέσει εις αυτό το σχήμα διατί έτζι
ημπορεί τινάς να το φέρνει εύκολα εις την τζέπην.
3. H διάδοση των ελληνοιταλικών λεξικών υπήρξε μεγάλη και σταθερή
μέχρι τα μέσα του δεκάτου ενάτου αιώνα.
4. Η μορφή, η ανακατάταξη των λημμάτων και η λειτουργικότητα τους
μας επιτρέπουν να διαμορφώσουμε ένα γενικό πλαίσιο με το οποίο μας
γίνεται πιο προσιτή η καθημερινή ζωή των Ελλήνων στην Βενετία και
στα βενετσιάνικα εδάφη του Αιγαίου, και πιο εύληπτη η εξέλιξη της
ελληνικής προφορικής γλώσσας.
5. Η ιστορία των τυπωμένων λεξικών διηγείται, καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο μέσο, τις ελληνοιταλικές επαφές και σχέσεις σε πολιτισμικό,
οικονομικό και κοινωνικό επίπεδο. Οι πληροφορίες που περιλαμβάνουν
ενδιαφέρουν όχι μόνο τους γλωσσολόγους, αλλά και τους ιστορικούς
και τους φιλολόγους.
Tελειώντας θα αναφέρω μόνο κάτι άλλο που γεννήθηκε στο χώρο των
δίγλωσσων λεξικών στην Βενετία, και μάλιστα στο Πανεπιστήμιο Ca’
Foscari. Πρόκειται για το Dizionario Greco moderno-italiano, Ιταλο-ελληνικό που κυκλοφόρησε το 2013 (16).
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n. 16.

Το λεξικό αυτό θα είναι μάλλον το τελευταίο δίγλωσσο ελληνοιταλικό
λεξικό τυπωμένο σε μορφή βιβλίου. Η κρίση των δίγλωσσων λεξικών λέγεται google dictionary.

BILINGUAL DICTIONARIES IN VENICE. ΔΊΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΆ...

243

Bιβλιογραφία
Beltramini Guido, Gasparotto Davide, Tura Adolfo (eds), Pietro Bembo e
l’invenzione del Rinascimento, Venezia: Marsilio 2013.
Beltramini Guido, Gasparotto Davide (eds), Aldo Manuzio. Il Rinascimento
di Venezia. Catalogo della mostra (Venezia, 19 marzo 2015-19 giugno
2016), Venezia: Marsilio 2016.
Benzoni Gino, Andrea Gritti. Στο Dizionario Biografico degli Italiani,
vol. 59, 2002, online: http://www.treccani.it/enciclopedia/andrea-gritti
(Dizionario-Biografico)/.
Botley Paul, Learning Greek in Western Europe, 1396–1529. Grammars,
Lexica, and Classroom Texts. Transactions of the American Philosophical
Society 100.2. Philadelphia: American Philosophical Society, 2010.
Bugh Glenn Richard, “Andrea Gritti and the Greek Stradiots of Venice in
the early 16th century”, Θησαυρίσματα, 32 2002: 81–96.
Carpinato Caterina, Stampe veneziane in greco demotico 1509-1549. Tesi
di dottorato, V ciclo, Filologia greca e latina, Catania 1993.
————, «Appunti di lessicografia in greco volgare. Ine kaliteri i praxi
para i taxi». Στο Στέφανος Κακλαμάνης, Αθανάσιος Μαρκόπουλος,
Γιάννης Μαυρομάτης (επιμ.), Ενθύμησις Νικολάου M. Παναγιωτάκη,
Ηράκλειο: ΠΕΚ 2000:107-39.
————, «Lessicografia greca cinquecentesca: la Corona Preciosa
come archetipo». Στο Carlo Consani - Luisa Mucciante (eds), Norma e
variazione nel diasistema greco, Alessandria: Edizioni dell’Orso 2001:
135-49.
————, «ΤΙ ΟΡΙΖΕΙΣ, ΤΙ ΠΡΟΣΤΑΣΕΙΣ; Θέλεις να αγοράσης βιβλία;
Ἔχομεν». Στο Τριαντάφυλλος Ε. Σκλαβενίτης, Κωνσταντίνος Σπ. Σταΐκος, (επιμ.), Τὸ ἔντυπο ἑλληνικὸ βιβλίο, 15°-19° αἰώνα, Αθήνα: Κότινος 2004: 217-243.
————, Vocabolari bilingue greco-volgare / italiano dal Cinquecento al
Greco moderno Zanichelli, Bologna: Zanichelli 2013: 12-16.
————, Stampe veneziane in greco volgare nella prima metà del
Cinquecento e questione della lingua. Στο: Στέφανος Κακλαμάνης,
Αλέξης Καλοκαινινός (eds), Χαρτογραφώντας την δημώδη λογοτεχνία,

244

CATERINA CARPINATO

Neograeca Medii Aevi VII, Εταιρεία Κρητικών Ιστορικών Μελετών,
Ηράκλειο 2017: 147-67.
Considine John P., Dictionaries in Early Modern Europe: Lexicography
and the Making of Heritage, Cambridge University Press: Cambridge
2008.
————, Small dictionaries and curiosity: Lexicography & Fieldwork in
Post-Medieval Europe, Oxford: Oxford University Press 2017.
Finoli Anna Maria, “Aspetti didattici nei vocabolari plurilingue del XVI
secolo: l’Utilissimo Vocabolista”, Quaderni del CIRSIL, n. 2, 2003:
1-12.
Georgoudis Constantin, La lexicographie du néogrec de Sabio (1527) à
Coray (ci. 1800) (ανέκδοτη διδακτορική διατριβή Strasbourg 1992)
www.sudoc.fr/041465520.
Layton Evro, The Sixteenth-Century Greek Book in Italy: Printers and
Publishers for the Greek World. Venice: Ελληνικό Ινστιτούτο Βυζαντινών και Μεταβυζαντινών Σπουδών 1994.
Lauxtermann Μarc D., “Of frogs and hangmen: The production and
reception of the Corona Preciosa”, Byzantine and Modern Greek
Studies, 35 (2), 2011: 170-184.
————, «Linguistic encounters: the presence of spoken Greek in
sixteenth-century Venice». Στο Marina S. Brownlee and Dimitri
Gondicas (eds.), Renaissance Encounters: Greek East and Latin West.
Medieval and Renaissance Authors and Texts 8. Leiden-Boston: Brill,
2013: 189-210.
Marazzini Claudio, L’ ordine delle parole. Storie di vocabolari italiani,
Bologna: Il Mulino 2009, www.treccani.it/enciclopedia/lessicografia
(Enciclopedia-dell%27Italiano)/.
Moennig Ulrich, “On Martin Crusius’s collection of Greek vernacular and
religious books”, BMGS, 21, 1997: 40–78.
Pagliaroli Stefano, L’epitaffio di Pietro Bembo per Raffaello. Στο Guido
Beltramini, Davide Gasparotto, Adolfo Tura (eds), Pietro Bembo e
l’invenzione del Rinascimento, Venezia: Marsilio 2013: 292-299.
Sandal Ennio, Stevanoni Cristina, Carpené Lorenzo, Il mestiere de le

BILINGUAL DICTIONARIES IN VENICE. ΔΊΓΛΩΣΣΑ ΛΕΞΙΚΆ...

245

stamperie de i libri. Le vicende e i percorsi dei tipografi di Sabbio
Chiese e l’opera dei Nicolini, San Zeno Naviglio: Grafo edizioni 2002.
Tafuri Manfredo, (ed.), Renovatio Urbis: Venezia nell’età di Andrea Gritti
(1523-1538). Roma: Officina Edizioni 1984.
Tonnet Henry, “La Corona Preciosa (1527): édition du texte et étude des
emprunts latins et néo-latins”, Cahiers Balkaniques, 19, 1993: 65–107.
Toufexis Panagiotis, Das Alphabetum vulgáris linguae graecae des
deutschen Humanisten Martin Crusius (1526-1607). Ein Beitrag zur
Erforschung der gesprochenen griechischen Sprache im 16. Jh., Köln:
Romiosini 2005.
Valotti Michela (ed.), Gli stampatori da Sabbio alla conquista del mondo.
Uomini, idee e tecniche fra Cinque e Seicento, Cosio Valtellino: Bolis
edizioni 2012.
Zorzi Marino, La Libreria di San Marco: libri, lettori, società nella Venezia
dei Dogi, Milano: Mondadori 1987.

Abstract
In the essay I review some bilingual vocabularies (Greek-Italian) published in Italy from 1527 to 2013 to tell a few of the long story of linguistic,
cultural and exchange relations between Italian and Greek speakers.
The history of printed vocabularies has entered a crisis in the third millennium due to dictionaries available online.
Λέξεις κλειδιά: Δίγλωσσα λεξικά, Βενετία, νεοελληνική γλώσσα
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ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ
ΤΩΝ ΔΑΡΝΑΚΟΧΩΡΙΩΝ ΑΠΟ ΕΘΝΟΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΚΗ ΟΠΤΙΚΗ
Ξένια Κλίμοβα*
Η μελέτη αναφέρεται στα Δαρνακοχώρια των νομού Σερρών (Εμμανουήλ Παπάς, Άγιο Πνεύμα, Πεντάπολη, Χρυσό, Νέο Σούλι) και είναι
βασισμένη σε υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την διάρκεια επιτόπιων
ερευνών ομάδας καθηγητών και φοιτητών του Τμήματος Βυζαντινής και
Νεοελληνικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου Λομονόσοφ (2015-2016).
Τα αρχεία της έρευνας βρίσκονται στο Πανεπιστήμιο Λομονόσοφ.
Η έρευνα έγινε με βάση τα ερωτηματολόγια του Κέντρου Λαογραφίας
της Ακαδημίας Αθηνών και το Εθνογλωσσολογικό ερωτηματολόγιο για
την μελέτη των χωρών των Βαλκανίων, που έχει συνταχθεί από την Α.
Πλότνικοβα, επιστημονικό συνεργάτη του Ινστιτούτου Σλαβικών Μελετών της Ρωσικής Ακαδημίας Επιστημών στη Μόσχα (Plotnikova 1996).
Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από τέσσερα βασικά μέρη: (α) το λαϊκό
ημερολόγιο, (β) οικονομικά έθιμα και τελετουργίες, (γ) ο οικογενειακός
κύκλος, (δ) λαϊκή μυθολογία.
Τα πέντε Δαρνακοχώρια άλλαξαν την αρχική τους ονομασία το 1926
– 1927, αλλά οι ντόπιοι κάτοικοι μέχρι σήμερα χρησιμοποιούν στον καθημερινό τους λόγο τις παλιές ονομασίες Εμμανουήλ Παπάς (Δοβίστα), Άγιο
Πνεύμα (Βεζνίκιοϊ), Πεντάπολη (Σαρμουσακλί), Χρυσό (Τoπόλιανι) και
το Νεό Σούλι – (Σουμπάσκιοϊ).
Τα Δαρνακοχώρια έχουν κυρίως ελληνικό πληθυσμό και παραδοσιακά
ξεχώριζαν από τα γειτονικά χωριά, της περιοχής που χαρακτηρίζεται από
πολλές εθνικές ομάδες κατοίκων (σλάβοι, βλάχοι κλπ.). Στις παραδόσεις
για την καταγωγή των Δαρνακοχωρίων αναφέρονται αρχαίοι ήρωες, με
τους οποίους οι ντόπιοι συσχετίζουν το όνομα «Δαρνάκας». Έτσι, σύμφωνα με μια εκδοχή της τοπικής ιστορίας των Δαρνάκων, το όνομα ανάγεται
στον Πέρση βασιλιά Δαρείο, ο οποίος περνώντας από την περιοχή άφησε
εκεί μερικούς από τους στρατιώτες του. Μια άλλη εκδοχή ανάγει το όνομα
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«Δαρνάκας» στο διαλεκτολογικό λέξημα ‘δάρη’ - ‘τώρα’ (Παπακυριάκος
1996: 108).
Ιστορικά ο σημερινός πληθυσμός των δαρνακοχωρίων προέρχεται από
την Ήπειρο, η ετυμολογία της ονομασίας του δεν είναι σαφής και μάλλον
ανάγεται στο τούρκικο dernek – “ συμπαγής ομάδα”, επειδή αυτά τα πέντε
χωριά αποτελούν μια κοινή ομάδα.
Το δαρνάκικο ιδίωμα έχει τα χαρακτηριστικά των βόρειων νεοελληνικών ιδιωμάτων, όπως την σίγηση φωνηέντων, μη τήρηση του νόμου
της τρισυλλαβίας, χρήση της αιτιατικής πτώσης για το έμμεσο αντικείμενο κ.α.) Στο λεξιλόγιο παρατηρείται χρήση σλαβικών δανεισμών, όπως
κόσα, ίζμπα κλπ. (Δαρνάκικο γλωσσάρι 1995). Ο τοπικός πληθυσμός τις
περισσότερες φορές αναγνωρίζει τα σλαβικά δάνεια και μπορεί να εστιάσει την προσοχή του ερευνητή στα «ξένα» στοιχεία στο ιδίωμά του. Αυτό
εξηγείται από την πολύ κοντινή σχέση που είχαν με τον βουλγαρόφωνο
πληθυσμό της περιοχής και μάλλον από τις προσπάθειές τους να περιφρουρήσουν την τοπική τους ελληνική γλώσσα, επειδή όταν κάποιο στοιχείο αναγνωρίζεται ως ανεπιθύμητο ξένο, είναι δύσκολο να αφομοιωθεί
μετά με τα ελληνικά.
Στη συνέχεια θα επικεντρωθούμε στη μελέτη των μυθολογικών προσώπων του λαϊκού εορτολογίου όπως αυτά καταγράφηκαν στο πλαίσιο
έρευνάς μας στα Δαρνακοχώρια. Ένα από τα πιο συνηθισμένα πρόσωπα
της νεοελληνικής μυθολογίας είναι, αναμφισβήτητα, οι καλικάτζαροι, οι
δαίμονες των Χριστουγέννων. Στα Δαρνακοχώρια συναντήσαμε τον κοινό
τύπο καλικάντζαροι, όπως και την διαλεκτολογική του παραλλαγή καλκάντζαροι. Ως προς τα εξωγλωσσολογικά χαρακτηριστικά τους, μπορούμε
να αναφέρουμε πως ταυτίζονται με τον συνήθη τύπο των καλικαντζάρων
στον ελληνικό κόσμο (περιγράφονται ως μικρά μαύρα τριχωτά όντα με
ζωόμορφα στοιχεία που μπαίνουν στο σπίτι από την καμινάδα και κάνουν
διάφορες αταξίες την περίοδο του Δωδεκαήμερου).
Όσον αφορά τα μυθολογικά πρόσωπα του τύπου βρυκόλακας και λοιπά
παρόμοια πρόσωπα, μπορούμε να πούμε ότι και αυτά συμπίπτουν με όσα
συναντούμε στην υπόλοιπη Ελλάδα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το
λέξημα βόμπυρας (καταγράφηκε στο Νέο Σούλι) που σε αντίθεση με την
ευρέως διαδεδομένη παράδοση στον χώρο των Σλάβων (вампир – ‘βρυκόλακας’) έχει την σημασία ‘πραχτικός, άνθρωπος που έχει υπερφυσικές
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ικανότητες να διώχνει τους δαίμονες’, στην ουσία δηλαδή κάτι εκ διαμέτρου αντίθετο με τις υπόλοιπες παραδόσεις.
Ο βαλκανισμός στρίγλα (< λατ. strigula) απαντάται μόνο με την μεταφορική έννοια, δηλαδή ‘κακιά, δύστροπη γυναίκα’ και όχι ‘μάγισσα’.
Όπως και η λέξη δράκος δεν έχει πλέον μυθολογική διάσταση και προσδιορίζει έναν «ψηλό και εύσωμο άνθρωπο».
Επίσης θα αναφερθούμε στα θηλυκά μυθολογικά πρόσωπα του τύπου
«Νεράιδα». Για τον τύπο αυτό συναντήσαμε τέσσερα διαφορετικά λεξήματα, συγκεκριμένα: Καλότκες, Διάβες, Τυμπανούδια, Νεράιδες. Ο τύπος
Νεράιδες ήταν ο μόνος που καταγράφηκε στο χωρίο Νέο Σούλι, το οποίο
βρίσκεται κοντά στην πόλη των Σερρών και είναι πλέον ουσιαστικά ένα
προάστιο της πόλης με τακτική επικοινωνία. Έτσι προφανώς, δικαιολογείται η ταύτιση του συγκεκριμένου όρου με την ευρύτερη αποδεκτή έννοια
στην υπόλοιπη Ελλάδα, πράγμα που αφορά όχι μόνο στο συγκεκριμένο
λέξημα, αλλά στην γενική χρήση του δαρνάκικου ιδιώματος στο χωριό. Ο
τύπος Διάβες απαντάται σε δύο χωριά, στην Πεντάπολη και στο Χρυσό,
τα οποία βρίσκονται σε μικρή απόσταση μεταξύ τους και παρουσιάζουν
πολλές ομοιότητες στο λεξιλόγιο του λαϊκού πολιτισμού. Ο τύπος Τυμπανούδια είναι χαρακτηριστικός για το χωριό Άγιο Πνεύμα, ενώ ο τύπος Καλότκες συναντάται στο χωριό Εμμανουήλ Παπάς. Όλα αυτά τα λεξήματα
αφορούν ένα μυθολογικό πρόσωπο με τα εξής κοινά χαρακτηριστικά:
1. Παίρνουν τη φωνή
2. Χορεύουν και τραγουδούν τη νύχτα στις ρεματιές
3. Φοβίζουν τους διαβάτες
4. Εμφανίζονται ως μικρές φωτιές
5. Γεμίζουν με «επικίνδυνο» νερό τα καζάνια που έμειναν το βράδυ
έξω
6. Εμφανίζονται κοντά στα πηγάδια και στις βρύσες
Θεωρούνται επικίνδυνες για τις λεχώνες και τα νεογέννητα μωρά,
έτσι π.χ. σε αυτές αποδίδεται η ευθύνη για παιδικές ασθένειες άγνωστης προέλευσης, όταν το παιδί αρνείται να λάβει τροφή και σε αυτές τις περιπτώσεις λέγεται τσαλαπατημένο.
7. Παίρνουν τα άτακτα παιδιά
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8. Ταυτίζονται με τα κακά πνεύματα γενικά, δηλαδή το όνομά τους
χρησιμοποιείται ως γενική ονομασία των οποιωνδήποτε δαιμόνων.
Από ετυμολογικής απόψεως μπορούμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
α) Η λέξη Διάβα ανάγεται στο ρήμα διαβαίνω και έτσι η ονομασία
αυτή προσδιορίζει τις Νεράιδες ως κάποιες οντότητες «που διαβαίνουν», που περνούν. Σε άλλα μακεδονικά ιδιώματα, απαντάται το
ίδιο λέξημα Διάβα με λίγο διαφορετική σημασία, δηλαδή γυναίκα
μπαμπούλας, γυναίκα φόβητρο, π.χ. «σώπα θα πιράσ(ει) διάβα» (Νιγρίτα).
β) Η λέξη Τυμπανούδι προέρχεται από το τύμπανο και η ετυμολογία
αυτή σχετίζεται με μία από τις ιδιότητες που αποδίδεται στις Νεράιδες να παίζουν μουσικά όργανα, προφανώς και τύμπανα, την ώρα
που χορεύουν στις ρεματιές.
γ) Τέλος, η λέξη Καλότκα, η πιο αινιγματική, υπήρξε αφορμή για έντονες ετυμολογικές συζητήσεις μεταξύ των πληροφορητών μας, πολλοί από τους οποίους είχαν την άποψη ότι μια τόσο ανεξήγητη λέξη
θα έπρεπε προφανώς να ανάγεται σε σλαβική ρίζα. Ουσιαστικά η
λέξη Καλότκα έχει αμιγώς ελληνική προέλευση και αποτελεί ένα
διαλεκτολογικό τύπο της λέξης καλότυχη.
Αναφερόμενοι και πάλι στο ιδίωμα της Νιγρίτας, παρατηρούμε έναν
συγγενικό τύπο σε επίρρημα: καλότχια < καλότυχα, δηλαδή «με καλή
τύχη», π.χ. «καλοτχι’ά τ’ π’ δεν τουν κόβ(ει)».
Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το σπάνιο γεγονός ότι παρά τη μικρή
απόσταση που χωρίζει τα χωριά αυτά και το ότι οι κάτοικοί τους επικοινωνούν μεταξύ τους κανονικά και έχουν άριστες σχέσεις το καθένα από τα
λεξήματα αυτά συναντάται στεγανά στο συγκεκριμένο χωριό προέλευσής
του ενώ σε όλα τα γύρω είναι ακατανόητο. Το φαινόμενο αυτό μπορεί να
εξηγηθεί, κατά την άποψή μας, από την ιδιαιτερότητα της ίδιας της λαϊκής
μυθολογίας ως ενός κλειστού συστήματος, που δεν προσφέρει θέματα για
καθημερινές συζητήσεις, κατά την διάρκεια των οποίων γίνεται συνήθως η
ανταλλαγή του τοπικού λεξιλογίου, πόσο μάλλον που πρόκειται για περιπτώσεις μυθολογικών προσώπων άμεσα συνδεδεμένων με το κακό.
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Ένα άλλο θηλυκό μυθολογικό πρόσωπο γνωστό στα Δαρνακοχώρια είναι η Μόρα, δηλαδή η προσωποποίηση του βραχνά, του κακού ύπνου, της
υπνικής παράλυσης. Ο τύπος του ονόματός της που απαντάται στο δαρνάκικο ιδίωμα μαζί με το πανελληνικό Μόρα είναι Μορεάβα. κατά πάσα πιθανότητα αυτός ο τύπος διαμορφώθηκε κάτω από την σλαβική επίδραση.
Εκτός από συγκεκριμένα πρόσωπα καταγράψαμε και μερικές παραδόσεις για την προσωποποίηση της «κακιάς ώρας», που είναι ένα αόρατο
μυθολογικό πλάσμα που φωνάζει ανθρώπους με το όνομά τους.
Ένας αρκετά μεγάλος αριθμός των μυθολογικών παραδόσεων αναφέρεται στα νησκώματα – πολλαπλά μυθολογικά πρόσωπα με ασαφή εμφάνιση και πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά, παρόμοιο με το κοινό ελληνικό στοιχειό. Το λέξημα νήσκωμα ανάγεται στο ελληνικό ήσκιος (σκιά)
και σχετίζεται με τις λαϊκές δοξασίες, σύμφωνα με τις οποίες η εξωτερική
εμφάνιση αυτών των προσώπων δεν μπορεί να διευκρινιστεί, δηλαδή παρουσιάζονται σαν σκιές. Εδώ παρατηρούμε μια ετυμολογική ομοιότητα
των ονομάτων των μυθολογικών όντων με τα ίδια χαρακτηριστικά, στην
ελληνική γλώσσα από την ρίζα σκιά και στις σλαβικές γλώσσες από την
ρίζα *sěn. Εκτός από την περίπτωση με την λέξη νησκώματα υπάρχουν
οι ελληνικοί τύποι ίσκιος, ήσκιος, ίσκχιωμα με την σημασία ‘στοιχειό’
(Zajkovskie 2001: 178) και ονόματα από την νοτιοδυτική Βουλγαρία
сèнк’а, сèњћа, сениште, сенчиште ‘στοιχειό του σπιτιού, που προέρχεται από την σκιά του ανθρώπου που έπεσε στα θεμέλια του σπιτιού κατά
την οικοδόμισή του’, ‘στοιχειό του σπιτιού που εμφανίζεται σε μορφή μιας
σκιάς’ (Klimova 2006: 125). Στην Βουλγαρία και στη Σερβία υπάρχουν
χαρακτηριστικά μοτίβα της «ακούσιας» μετατροπής του ανθρώπου σε φύλακα-στοιχειό του κτιρίου με μια μεταφορική «κλοπή» της σκιάς του. Για
να πετύχουν αυτό, παίρνουν τα μέτρα από τον άνθρωπο και κτίζουν αυτό
το μέτρο στα θεμέλια του σπιτιού, για να το «στερεώσουν» (Georgieva
1983: 172, Zechevich 1981: 109-111). Εκτός από τα πάνω παραδείγματα, στην Βουλγαρία συναντάμε επίσης το όνομα сенища ‘στοιχειό του
κτιρίου’ [Georgieva 1983: 171], δοξασίες για την ψυχή του πεθαμένου
ανθρώπου που εμφανίζεται σε μορφή σκιάς: сянка, сенчица [Georgieva
1983: 178-179]. Παρόμοια προέλευση αυτών των ονομασιών οφείλεται
στο γεγονός ότι στον λαϊκό πολιτισμό και των Ελλήνων και των Βουλγάρων υπάρχουν παραδόσεις για τα στοιχειά που προέρχονται από κάποια

256

ΞΈΝΙΑ ΚΛΊΜΟΒΑ

σκιά ή παρουσιάζονται σε μορφή μιας σκιάς. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα
μυθολογικά ονόματα που ανάγονται στην λέξη «σκιά» καταγράφονται σε
όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ακόμα και στα Επτάνησα, τα οποία σχετίζονται σε λιγότερο βαθμό με τα Βαλκάνια (Πολίτης 1904: 255, 256). Η
λέξη σκιά μπορεί να χρησιμοποιείται επίσης για άλλα πρόσωπα. Έτσι, στη
Σύμη απαντάται το λέξημα νησκιά για τον βρυκόλακα, ο οποίος, σύμφωνα
με τις λαϊκές δοξασίες, εμφανίζεται σε μορφή μιας δεύτερης σκιάς του
ανθρώπου (Πολίτης 1904: 606). Παραδόσεις, στις οποίες αναφέρεται η
δυνατότητα του βρυκόλακα να εμφανίζεται ως μια σκιά, καταγράφονται
και σε άλλες περιοχές του ελληνικού κόσμου (Μουζάκης 1989: 17, 20).
Στον σλαβικό χώρο των Βαλκανίων υπάρχει μια μεγάλη περιοχή με
ονομασίες μυθολογικών προσώπων που ανάγονται σε ρίζες *sěn’/*těnj με
τη σημασία «σκιά». Η Α. Πλότνικοβα διακρίνει τρεις νοτιοσλαβικές ζώνες
με ληξήματα αυτού του τύπου: σύνορα Σερβιάς και Βουλγαρίας (ανατ.
σερβ.. тенъц, δυτ. βουλγ. тенъц, тенчоморац, тенец), μια περιοχή στο
Μαυροβούνιο (тенац, тēнац, потеченûк) και στη Βόρεια Μακεδονία
(сениште, сенка, senka) (Plotnikova 2005: 215-216).
Ο τόπακας είναι ένα μυθολογικό πρόσωπο με μορφή φιδιού που φυλάγει θησαυρούς, μεταφορικά δε, ‘κοντός άνθρωπος ή πεισματάρης’.
Μια άλλη κατηγορία μυθολογικών προσώπων είναι αυτά του αέρα.
Στα Δαρνακοχώρια καταγράψαμε μια ενδιαφέρουσα περίπτωση χρήσης
του λεξήματος λάμια: μαύρο σύννεφο που εμφανίζεται σε ουρανό με ήλιο.
Οι άλλες πιο συνηθισμένες σημασίες της λέξης αυτής είναι: «μυθικό ζώο
που βγάζει φωτιές από το στόμα» και «λαίμαργος άνθρωπος» στην στερεότυπη έκφραση «τρώει σα λάμια». Ωστόσο, η σύνδεση του λεξήματος
«λάμια» με τα ατμοσφαιρικά φαινόμενα είναι ιδιαίτερα σημαντική. Στη
μονογραφία της «Η Εθνογλωσσολογική γεωγραφία των νότιων σλάβων»,
η Αννα Πλότνικοβα, περιγράφει μια πλήρη εικόνα των μυθολογικών προσώπων με τα ονόματα που ανάγονται ετυμολογικά στην ελληνική λέξη
λάμια: «Ορισμοί του τύπου +ламиjа (+lamija) είναι γνωστοί <…> σε
όλη τη Βόρεια Μακεδονία (FYROM), καθώς και στην νότια, κεντρική και
ανατολική Βουλγαρία, στην νότια Σερβία. Τα παράγωγα από το +ламиjа
(+lamija) σχετίζονται με τα σημασιολογικά πεδία ‘κακοκαιρία (σύννεφα,
χαλάζι, άνεμος)’ και ‘λαίμαργο ον›» (Plotnikova 2004: 230-231).
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Τα βασικά χαρακτηριστικά του μυθολογικού προσώπου +ламиjа
(+lamija) καθορίζονται από την σχέση του με την κατηγορία των δαιμόνων του αέρα ή του νερού (σε μερικές περιπτώσεις οι αντιλήψεις αυτές
αναμειγνύονται, π.χ. στα βουλγαρικά (Μπάνατ) η ламя είναι ένα τέρας,
παρουσιάζεται σαν σύννεφο που πίνει νερό από τη λίμνη). Στα σλαβομακεδονικά ιδιώματα τα ονόματα ламjа (ламња) και аждаjа μπορούν
να λειτουργούν σαν συνώνυμα που προσδιορίζουν ένα τέρας που ζει στα
σύννεφα και κλέβει τη σοδειά, είτε έναν δράκοντα που ζει στα βαθιά νερά
και τρώει ανθρώπους, ζώα. Στις περιοχές της δυτικής Βουλγαρίας η ламя
είναι ένα τέρας του νερού (νοτιοδυτικές περιοχές), το οποίο σύμφωνα με
τις λαϊκές παραδόσεις πήρε μέρος στην δημιουργία της επιφάνειας της
γης. Στις πιο δυτικές περιοχές, υπάρχουν παραδόσεις για την ламн’а «που
μένει στους λάκκους και παίρνει την σοδειά από τους ανθρώπους». Μια
συμπαγή περιοχή στην ανατολική περιοχή της Βόρειας Μακεδονίας αποτελούν οι παραδόσεις για τη +ламиjа ως πρόσωπο που έπαιξε ρόλο στην
διαμόρφωση της επιφάνειας της γης. Η υπόθεση αυτών των θρύλων συνήθως αναφέρεται σε μεγάλες λίμνες και πεδιάδες, στις οποίες, σύμφωνα με
την παράδοση ζούσε κάποτε μια Λάμια που έτρωγε ανθρώπους, την οποία
σκότωσε ένας ανδρειωμένος. Στην κεντρική και ανατολική Βουλγαρία το
μυθολογικό πρόσωπο ламя έχει κυρίως μια λαογραφική εικόνα, γνωστή
από τα παραμύθια και δημοτικά τραγούδια (παραδοσιακό μοτίβο των τραγουδιών – ο Άγιος Γεώργιος και η Λάμια (Plotnikova 2004: 231).
Έτσι, η σύνδεση του λεξήματος λάμια με τα καιρικά φαινόμενα στο
δαρνάκικο ιδίωμα, και ιδιαίτερα με τα σύννεφα και το χαλάζι, αποτελεί ένα
χαρακτηριστικό, που μας επιτρέπει να εξετάσουμε τη σχέση του δαρνάκικου λαϊκού πολιτισμού υπό το πρίσμα ενός ευρύτερου βαλκανικού πεδίου.
Στην ίδια εννοιολογική ομάδα ανήκει και μια σειρά άλλων λέξεων: η
λέξη ζ(ου)λάπ’ (ζουλάπι <αλβ. zullap?, ρουμαν. zulape?) έχει την κοινή
έννοια ‘άγριο ζώο’, αλλά επιπλέον εμφανίζεται και η έννοια ‘μαύρο σύννεφο’. Την ίδια σημασία έχει και η λέξη γκαζεπ’ (< тур. gazap), δηλαδή
‘μεγάλο μαύρο σύννεφο’.
Στο πλαίσιο της επιτόπιας έρευνας εντοπίσαμε και άλλα μυθοποιημένα
φυσικά φαινόμενα χωρίς ειδικές ονομασίες (μαύρο σύννεφο, ανεμοστρόβιλος), όπως και μυθοποιημένα αντικείμενα («το κούτσουρο που τραγουδούσε» από το Νέο Σούλι).
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Τέλος, για το μυθολογικό λεξιλόγιο των Δαρνακοχωρίων, μπορούμε να
προσθέσουμε, ότι μερικά πρόσωπα-κλειδιά του νεοελληνικού μυθολογικού συστήματος απουσιάζουν σχεδόν πλήρως από την τοπική παράδοση:
Μοίρες (σποραδικές μεμονωμένες αναφορές μπορεί να προέχονται από
την κοινή νεοελληνική παράδοση, π.χ. από βιβλία. διαδίκτυο κλπ.), σπιτικό φίδι (λαφιάτης).
Συμπεράσματα
1. Η κατανομή των λεξημάτων με θέμα την λαϊκή μυθολογία των πέντε
χωριών που έχουν μελετηθεί, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον, επειδή
για τα ίδια ακριβώς μυθολογικά πρόσωπα με πανομοιότυπα χαρακτηριστικά (εμφάνιση, χρόνος και χώρος, λειτουργίες) στα Δαρνακοχώρια
χρησιμοποιούνται εντελώς διαφορετικά λεξήματα (καλότκες, διάβες, τυμπανούδια, νεράιδες) και τα ισόγλωσσα συμπίπτουν ακριβώς με τα όρια
των χωριών. Πολλές φορές οι τοπικές ονομασίες μυθολογικών όντων ενός
χωριού είναι εντελώς άγνωστες στο διπλανό χωριό, το οποίο απέχει μόλις
3-5 χιλιόμετρα από το προηγούμενο.
2. Παρατηρούνται κάποιες σχέσεις του δαρνάκικου μυθολογικού λεξιλογίου με το αντίστοιχο κάποιων σλαβικών χωρών των Βαλκανίων, χωρίς
όμως να έχουν έντονο χαρακτήρα, όπως θα μπορούσε να περιμένει κανείς
σε μια περιοχή που είχε μεικτό πληθυσμό.
2.1. Στο επίπεδο των γλωσσικών δανεισμών: μορεάβα/μόρα (?).
2.2. Στο επίπεδο ενός κοινού βαλκανικού μυθολογικού λεξιλογίου κοινός όρος (ελληνικής ή άλλης ετυμολογίας) και κοινή σημασία: στοιχειό,
στρίγγλα σχέση όχι μόνο στο επίπεδο ορολογίας, αλλά και σε μεταγλωσσικό επίπεδο: λάμια (σχέση με ατμοσφαιρικά φαινόμενα).
2.3. Στο επίπεδο της κοινής εσωτερικής μορφής του όρου: {σκιά} νησκώματα/ тенъц, тенец.
Από την αρχαιότητα, και ειδικά από τη βυζαντινή εποχή, οι δοξασίες
για τα στοιχειά ήταν ευρέως διαδεδομένες στην Ελλάδα, πολλές από αυτές
καταγράφονται στον λαϊκό παραδοσιακό πολιτισμό ως και σήμερα. Προφανώς, ακριβώς από εδώ, από την Ελλάδα, πηγάζουν τα κοινά βαλκανικά μοτίβα για τον δαίμονα-φύλακα του τόπου. Αλλά είναι φανερό πως ένας τέτοιος
κοινός τύπος μπορούσε να διαμορφωθεί μόνο στις κατάλληλες συνθήκες
των πολιτιστικών αλληλοεπιδράσεων των λαών όλων των Βαλκανίων.

ΤΟ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΜΥΘΟΛΟΓΙΑΣ...

259

Βιβλιογραφία
BM 1994 – Българска митология. Енциклопедичен речник. Съставител А. Стойнев. София, 1994
Georgieva 1983 – Георгиева И. Българска народна митология. София,
1983
Klimova 2003 - Климова К.А. Вурдалак в народной культуре современной Греции.// Проблемы славяноведения в трудах молодых
ученых. М., 2003.
Klimova 2004 – Климова К.А. Нереиды в традиционной культуре
Греции.// Доклады российских ученых. IX конгресс по изучению
стран юго-восточной Европы. Санкт-Петербург, 2004.
Klimova 2006 – Климова К.А. Стихьо – дух-покровитель места в новогреческой мифологии и некоторые параллели в славянских диалектах // Исследования по славянской диалектологии – 12. Ареальные аспекты изучения славянской лексики. М., 2006. С. 114-130.
Klimova 2008 – Климова К.А. Балканские концепты в народной мифологии современной Греции и славянобалканского ареала// Исследования по славянской диалектологии – 13. Ареальные аспекты
изучения славянской лексики. М., 2008. С. 251-266.
Plotnikova 1996 – Плотникова А.А. Материалы для этнолингвистического изучения балканославянского ареала. М., 1996.
Plotnikova 2004 – Плотникова А.А. Этнолингвистическая география
Южной Славии. М., 2004.
Ponomartchenko (Klimova) 2001 – Пономарченко К.А. Из материалов
по этнолингвистической программе МДАБЯ с островов Родос и
Карпатос (Южная Греция) // Исследования по славянской диалектологии 7. М., 2001.
Sedakova 2007 – Седакова И.А. Балканские мотивы в народной культуре болгар. М., 2007.
Zajkovskie 2001 – Т. Зайковская и В. Зайковский. Этнолингвистические материалы из Северной Греции (с. Эратира, округ Козани). //
Исследования по славянской диалектологии-7, Москва, 2001
Zechevich 1981 – Зечевић С. Митска бића српских предања. Београд, 1981
Μανωλόπουλος Ε., Βράτσιου Τ., Ομηριάδης Α. Οδηγός λαογραφίας δήμου
Εμμανουήλ Παπά. Σέρρες, 2006.

ΞΈΝΙΑ ΚΛΊΜΟΒΑ

260

Μουζάκης Σ.Α. Οι Βρυκόλακες. Δοξασίες. Προλήψεις και παραδόσεις σε
καταγραφές από τους αρχαίους – βυζαντινούς και μεταβυζαντινούς χρόνους. Αθήνα, 1989
Παπακυριάκος Κ. «Η Κοινότητα του Αγίου Πνεύματος Σερρών», Σερραϊκά χρονικά. τ. 12. Αθήνα, 1996.
Πολίτη Ν.Γ. Παραδόσεις. Μελέται περί του βίου και της γλώσσης του ελληνικού λαού. Τόμος Α΄. Αθήνα, 1904
Σπιντιου Ζ. Δαρνάκικο γλωσσάρι. Σέρρες, 1995.
Abstract
The paper is dedicated to Darnakochoria - five villages at the Serres
area (Emmanouil Papas, Agio Pneuma, Pentapoli, Chryso, Neo Souli) and
it is based on the materials gatheres during fieldwork by the Deparment
of Byzantine and Modern Greek Philology of Lomonosov Moscow State
University in 2015-2016. The study focuses on issues of folk mythological traditions. A special dialectical vocabulary of mythological terminology was collected. The distribution of the lexemes in five villages is very
interesting, because in Darnakochoria for the same mythological character with the same characteristics (appearance, time and space, functions
etc.) we fixed completely different words (καλότκες, διάβες, τυμπανούδια,
νεράιδες). This particularity can be explained, in our opinion, by the peculiarity of the folk mythology itself as a closed system, which does not offer
topics for everyday discussions, during which the exchange of the local
vocabulary is usually done.
Λέξεις κλειδιά: Δαρνακοχώρια, εθνογλωσσολογία, λαϊκή μυθολογία,
ελληνική λαογραφία

ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ ΛΕΞΙΚΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΤΟ ΜΕΣΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ
ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΠΟΧΗ
Σωκράτης Δ. Μπαλτζής*
1. Ιστορικά στοιχεία, βασικές έννοιες και ορισμοί
1.1 Εισαγωγή
Η καθολικότητα των Υπολογιστών (Η/Υ) με την οποία αλληλεπιδρούμε σήμερα είναι προφανές ότι δεν βρίσκεται μόνο στις συνεχώς αυξανόμενες ανάγκες για τις οποίες οι Η/Υ βρίσκονται πάνω στα γραφεία μας ή
οι φορητοί μας είναι σε άμεση καθημερινή χρήση αλλά και στους επίσης
κρυμμένους Η/Υ που είναι κυριολεκτικά ενσωματωμένοι σε πάρα πολλές
συσκευές που χρησιμοποιούμε καθημερινά και ανυποψίαστα στο τι υπάρχει πίσω τους1.
Η εναρμόνιση με τη νέα πραγματικότητα επιβάλλει νέες νοοτροπίες
για τη διασφάλιση και θωράκιση της ύπαρξης και συνέχειας της γλώσσας
μας σε καιρούς κρίσης, ως προς: τη διδασκαλία της, την εν γένει χρήση
και αξιοποίησή της και τη διαφύλαξη και διάσωση της γλώσσας των διαχρονικών έργων και κειμένων της, όλων των ιστορικών περιόδων της.
Δηλαδή, επιβάλλει την αξιοποίηση όλων εκείνων των θετικών αποτελεσμάτων που προέκυψαν από τη μετεξέλιξη της Φιλοσοφικής Λογικής στη
Βιομηχανική Λογική Vardi (2009) και τα βιομηχανικά προϊόντα, που προέκυψαν από τις πολυδιάστατες εφαρμογές με επιτυχημένη εφαρμογή και
απήχηση, που αφενός εξελίσσονται συνέχεια, διαθέτουν μνήμη και ταχύτητα για αυτόματους υπολογισμούς στη διαχείριση δεδομένων και γνώσης
κατά συνέπεια και στη λήψη αποφάσεων για καθημερινή χρήση, αφετέρου
υπαγορεύουν νέες προδιαγραφές και νοοτροπίες στην επικοινωνία και τη
*

Σωκράτης Μπαλτζής, Λέκτορας (Αυτόµατη Επεξεργασία Φυσικών Γλωσσών, κυρίως
της Νεοελληνικής): Δ΄ Τοµέας & Εργαστήριο Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας και
Μαθηµατικών Προβληµάτων, Τµήµα Μαθηµατικών, Πανεπιστήµιο Ιωαννίνων.
Email: sbaldzis@gmail.com, http://www.math.uoi.gr/GR/staff/faculty/sbaldzis.html

1

Π.χ. η κάμερα, η οποία είναι ένας Η/Υ με φακό ή το τηλέφωνο, που είναι επίσης ένας
Η/Υ με μικρόφωνο και ακουστικό, μπορούμε ακόμα σχεδόν ανεπιφύλακτα να πούμε
ότι ένα υβριδικό αυτοκίνητο είναι ένας Η/Υ με 4 τροχούς, κ.λπ.
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συναλλαγή στις παγκόσμιες παραδοσιακές, πολυπολιτισμικές και πολυγλωσσικές κοινωνίες. Επιβάλλεται λοιπόν αξιοποιώντας τη φιλοσοφία και
τις τεχνικές τους να εντάξομε τη γλώσσα μας στις σύγχρονες ανάγκες και
προδιαγραφές χρήσης.
1.2 Ιστορικά στοιχεία
Η εξέλιξη των Νέων Τεχνολογιών ή ο δρόμος προς τη νέα ψηφιακή
εποχή πρωτοχαράσσεται από φωτισμένους Μαθηματικούς με καινοτόμες
ιδέες. Έτσι εισάγονται και εξελίσσονται αργά - σταθερά οι έννοιες του
υπολογίσιμου και της υπολογισιμότητας, δηλαδή πώς να προσεγγίζονται
και να τεκμηριώνονται οι προδιαγραφές για να μπορούμε να έχομε αυτόματους υπολογισμούς. Διαμορφώνεται λοιπόν η «Μαθηματική Θεωρία
των Υπολογισμών» Hopcroft (2001), η οποία βασιζόμενη στη Μαθηματική Λογική εξελίσσεται και γεννά τα «μαθηματικά μοντέλα» των σύγχρονων Η/Υ και του τρόπου επικοινωνίας και λειτουργίας τους. Αναφέρονται
χαρακτηριστικά2 Davis (2000): ο Leibniz (1646-1716) ονειρευόταν να
αναγάγει όλους τους ανθρώπινους συλλογισμούς σε αυτόματους υπολογισμούς, και εισάγει τη γνωστή «Υπολογιστική Μηχανή Leibniz», ο Hilbert
(1862-1943) ερευνούσε για έναν καινοτόμο αλγόριθμο, τον γνωστό ως
«Πρόβλημα Απόφασης του Hilbert», που θα μπορούσε να συνοψίσει
την ανθρώπινη επαγωγική σκέψη σε απλούς υπολογισμούς και ο Turing3
(1912-1954) διατυπώνει τη γνωστή «Θέση Turing», ότι: «κάθε εσωτερική
διεργασία φυσικού φαινομένου που μπορεί να περιγραφεί σαν αποτελεσματική διαδικασία, δηλαδή σαν αλγόριθμος, μπορεί να γίνει αποδεκτή
από μια Μηχανή Turing4 (ΜΤ)» Aho (1986), η οποία είναι η υλοποίηση
2
3

4

Αναφέρονται επίσης για τη συνεισφορά τους οι: Babbage (1791-1871), Boole (18151864), Cantor (1845-1918), Frege (1848-1925), Neumann (1903-1957), πατέρα της
Επιστήμης των Η/Υ, Gödel (1906-1978) κ.ά.,
Στο τέλος του Β’ παγκοσμίου πολέμου ο Turing προσκαλείται από το Εθνικό Εργαστήριο Φυσικής του Λονδίνου να σχεδιάσει έναν Υπολογιστή, με την αναφορά του τον
Μάρτιο του 1946 ερρίφθει ο κύβος για την κατασκευή του πρώτου Η/Υ. Ο Turing με
τη βοήθεια ενός άλλου μαθηματικού του W G Welchman, δημιούργησε τη «μηχανή
Bombe», που στηρίχτηκε σε προγενέστερη δουλειά Πολωνών Μαθηματικών. Με τη
μηχανή αυτή, κατά το Β’ παγκόσμιο πόλεμο και από τα τέλη του 1940, οι σύμμαχοι
αποκωδικοποιούσαν όλα τα μηνύματα που έστελναν οι Γερμανοί με τη βοήθεια της
«μηχανής Enigma» της Luftwaffe.
Η ΜΤ είναι ιδιαίτερα χρήσιμη στο να εξηγεί τις λειτουργίες μιας κεντρικής μονάδας
επεξεργασίας στο εσωτερικό του Η/Υ, αφού η υλοποίησή της ΜΤ είναι ο σύγχρονος
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ενός μαθηματικού μοντέλου, μία απλή μηχανή η οποία θα μπορούσε να
υπολογίσει αυτόματα οτιδήποτε μπορεί να υπολογιστεί, όπως για παράδειγμα την αναγνώριση ή μη αλυσίδων χαρακτήρων που έχουν προκύψει
με συγκεκριμένους κανόνες, κ.λπ.
Το 1957 ο δομιστής γλωσσολόγος Chomsky (1928- ) δημοσιεύει τις
«Συντακτικές Δομές» (Syntactic Structures)5 Chomsky (1956, 2000), και
εισάγει τις «γενετικές μετασχηματιστικές γραμματικές» για την περιγραφή
της Αγγλικής Γλώσσας (ΑΓ). Το 1945 ο Neumann αναπτύσσει τη θεωρία
των «Πεπερασμένων Αυτομάτων» Hopcroft (2001), δηλαδή, μαθηματικών μοντέλων - αποδεκτών γλωσσών - που αναγνωρίζουν αλυσίδες χαρακτήρων οι οποίες έχουν παραχθεί βάσει συγκεκριμένων κανόνων κάθε
φορά. Η γραμματική που εισάγει ο Chomsky είναι ένα μαθηματικό μοντέλο, γεννήτρια γλώσσας, που παράγει βάσει συγκεκριμένων κάθε φορά κανόνων παραγωγής - φρασεοδομής αλυσίδες χαρακτήρων και περιγράφουν
τις δομές βάθους της ΑΓ. Οι γραμματικές της ιεραρχίας Chomsky παρουσιάζουν ανεπάρκειες για την περιγραφή της ΑΓ, που συνεπάγονται ανεπάρκειες και στην αυτόματη παραγωγή και αναγνώριση, των προτάσεων
ή δομών επιφανείας της και οδήγησαν σε αδιέξοδο, ταυτόχρονα βοήθησαν
στην ανάπτυξη των γλωσσών προγραμματισμού6. Με τις γραμματικές της
ιεραρχίας Chomsky ορίζονται οι γλώσσες προγραμματισμού με τις οποίες
γράφονται τα προγράμματα - κώδικες που καταλαβαίνουν οι Η/Υ, και με
τα πεπερασμένα αυτόματα ελέγχονται, κατανοούνται και ενεργοποιούνται
οι ανάλογες εσωτερικές διαδικασίες των Η/Υ για την υλοποίησή τους. Τα
παραπάνω μοντέλα των γεννητριών γλωσσών και των αποδεκτών τους

5
6

Η/Υ. Ας σημειωθεί ότι η εξέλιξη μιας ΜΤ είναι η ίδια ΜΤ. Με την αποφασιστικής
σημασίας προσφορά του ο Turing, στο γνωστικό πεδίο της θεωρίας και όχι μόνο, θεωρείται ο πατέρας των Η/Υ.
Βιβλίο που αποτελεί σύνοψη της διδακτορικής του διατριβής (1955), η οποία είχε τίτλο
«Η Λογική Δομή της Γλωσσολογικής Θεωρίας», η οποία δημοσιεύτηκε τελικά το 1975.
Και εν γένει των τυπικών γλωσσών, οι οποίες είναι γλώσσες που επινοήθηκαν για συγκεκριμένους σκοπούς κάθε φορά, όπως για παράδειγμα οι γλώσσες που έχουν σχέση
με τους Η/Υ κι είναι: οι γλώσσες περιγραφής αλγορίθμων, δηλαδή γλώσσες που περιγράφου διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων ή αλγορίθμους, οι γλώσσες προγραμματισμού και οι μεταγλώσσες, δηλαδή γλώσσες που περιγράφουν γλώσσες. Στις τυπικές
γλώσσες, ο ορισμός των κανόνων προηγείται και ό,τι προκύπτει από την εφαρμογή
τους είναι στοιχείο της (τυπικής) γλώσσας, σε αντίθεση με τις φυσικές γλώσσες, που
προϋπάρχουν των κανόνων, οι οποίοι απλά τις περιγράφουν Σημειώνομε επίσης ότι,
στις τυπικές γλώσσες δεν υπάρχει μορφολογία, η σύνταξη ταυτίζεται με τη σημασιολογία.
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έπαιξαν σημαντικότατο ρόλο στην ανάπτυξη των Η/Υ, των εφαρμογών
τους, κατά συνέπεια της Επεξεργασίας Φυσικής Γλώσσας (ΕΦΓ) και κατ’
επέκταση της Γλωσσικής Τεχνολογίας γενικότερα, που είναι ευρύτερος
κλάδος της Τεχνητής Νοημοσύνης.
1.3 Βασικές έννοιες και ορισμοί
Ο λόγος7 είναι λογική, ο γραπτός λόγος διατυπώνεται με τη βοήθεια
της φυσικής γλώσσας που είναι ένα φυσικό φαινόμενο. Η φυσική γλώσσα
(ΦΓ) αποτελείται από αλφάβητο, λεξιλόγιο και δομολειτουργικούς κανόνες που αφορούν στη σύνταξη, στη μορφολογία και στη σημασιολογία.
Αυτοί οι δομολειτουργικοί κανόνες είναι στην πραγματικότητα πεπερασμένου πλήθους πράξεις αλληλοεξαρτώμενες που εφαρμόζονται στα αντίστοιχα γλωσσολογικά δεδομένα, κωδικοποιημένα και αρχειοθετημένα και
παράγουν αποδεκτούς τύπους λέξεων και αποδεκτές προτάσεις της ΦΓ,
ένα απειροσύνολο, που είναι αυτή καθαυτή η ΦΓ. Ανάλογες διαδικασίες
αναγνώρισης των στοιχείων αυτού του απειροσυνόλου μπορούν να διατυπωθούν εφαρμόζοντας τους προαναφερθέντες δομολειτουργικούς κανόνες
με τα αντίστοιχα γλωσσολογικά δεδομένα.
Οι διαδικασίες αναγνώρισης ορίζουν τη συντακτική ανάλυση ή τεχνολόγηση των προτάσεων της γλώσσας. Η ΕΦΓ έγκειται στην ανάλυση των
κειμένων της, δηλαδή στη συντακτική ανάλυση ή τεχνολόγηση των προτάσεων των κειμένων της ΦΓ. Κατά τη διάρκεια της τεχνολόγησης των
κειμένων της ΦΓ, κάθε πρότασή τους «απογραμμικοποιείται», δηλαδή από
τις λέξεις της πρότασης εξάγεται μία δενδροειδής δομή. Αυτή η δομή περιγράφει τον συντακτικό ρόλο κάθε λέξης της πρότασης. Η δυνατότητα ή
μη εξαγωγής της δενδροειδούς δομής επιβεβαιώνει αν η πρόταση ανήκει
ή όχι στη ΦΓ. Στη διαδικασία αυτή τον κεντρικό ρόλο τον παίζει η γραμματική, η οποία είναι ένα σχήμα που περιγράφει τα χαρακτηριστικά των
προτάσεων της ΦΓ. Στην περιγραφή των ΦΓ οι γραμματικές Chomsky, καθώς και διάφορες τροποποιήσεις και επαυξήσεις που οφείλονται είτε στον
Chomsky είτε σε άλλους ερευνητές, παρουσίασαν κάποιες ανεπάρκειες,
όπως προαναφέρθηκε. Πρέπει όμως να σημειώσομε ότι οι ανεπάρκειες
αυτές παρατηρήθηκαν και καταγράφηκαν κυρίως στην περίπτωση της ΑΓ,
7

Με αυτόν εκφράζει ο άνθρωπος τα νοήματά του.
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η οποία διαφέρει σημαντικά από τη ΝΕΓ και από άποψη πληροφοριακού
περιεχομένου των λέξεων (γένη, πτώσεις, κλπ.) Μπαλτζής (1993), Baldzis
(1998, 1999, 2001a, 2001b).
Οι ανεπάρκειες αυτές για την ΑΓ εντοπίζονται κυρίως στο ότι στις
προταθείσες γραμματικές δεν ενσωματώνονται, σε ανάλογο βαθμό, μορφολογικές και κυρίως σημασιολογικές πληροφορίες, οι οποίες ως γνωστόν είναι αλληλοεξαρτώμενες με αυτές της σύνταξης. Επίσης στο ότι
το μοντέλο τους δεν είναι γενικό, «καθολικό», για όλη τη γλώσσα για
την οποία σχεδιάστηκαν, αλλά προτείνονται τόσες περιπτώσεις όσες για
κάθε περίπτωση πρότασης ξεχωριστά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι
οι γραμματικές ενοποίησης Shieber (2003), όπου γίνεται μία προσπάθεια
ενσωμάτωσης μορφολογικών και σημασιολογικών πληροφοριών: τα μοντέλα που προτάθηκαν είναι δύσκολα στην υλοποίηση εξαιτίας της πολυπλοκότητας του σχεδιασμού τους, η οποία επιδεινώνεται καθώς δεν
προβλέπεται, και πάλι, ένα καθολικό μοντέλο που να καλύπτει όλες τις
περιπτώσεις. Για την ΕΦΓ έχουν προταθεί κατά καιρούς και άλλα μοντέλα που χρησιμοποιούν μεθόδους στατιστικής. Για παράδειγμα, με την ετικετοποίηση των λέξεων σωμάτων κειμένων αντιστοιχίζονται στις λέξεις
των σωμάτων κειμένων ετικέτες που περιγράφουν το μέρος του λόγου
που ανήκουν Jurafsky (1996, 2000). Φυσικά η διαδικασία υλοποιείται με
τη βοήθεια της στατιστικής και είναι μία προσπάθεια να εξαχθούν εύχρηστοι κανόνες φρασεοδομής. Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφέραμε και
τα νευρωνικά δίκτυα στις υπό εξέλιξη μεθόδους ΕΦΓ που χρησιμοποιούν
στατιστικές μεθόδους Ruder (2018).
Οι δομολειτουργικές διεργασίες της ΝΕΓ μπορούν να περιγραφούν
ως αλγόριθμοι, σε συνδυασμό δε με τη μελέτη, ταξινόμηση, κωδικοποίηση και αρχειοθέτηση των γλωσσολογικών της δεδομένων, κατάλληλα σε
βάσεις δεδομένων, μπορούμε να προσεγγίσομε την επεξεργασία της αναλυτικά και με στόχους ακρίβειας 100% Μπαλτζής (1993), Baldzis (2002,
2005), αποφεύγοντας προσεγγιστικές μεθόδους που χρησιμοποιούν πιθανότητες και στατιστικές.
Η παρατήρηση ότι στη μη κλιτή ή ημίκλιτη ΑΓ οι πληροφορίες που
φέρουν οι λέξεις στην πρόταση σχετικά με τον συντακτικό τους ρόλο καθορίζεται από την θέση τους ενώ στην κλιτή ΝΕΓ από τις πτώσεις τους,
οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι κανόνες φρασεοδομής των γραμματικών
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της ιεραρχίας Chomsky, που είναι και η βάση όλων των επεκτάσεων ή
επαυξήσεων αυτών και εκφράζουν τη φρασεοδομή των προτάσεων της ΑΓ,
δεν μπορούν να εκφράσουν επαρκώς τη συντακτική δομή των προτάσεων
της ΝΕΓ. Έτσι στη μελέτη μας προτάθηκε μία τροποποιημένη εκδοχή των
γραμματικών της ιεραρχίας Chomsky, όπου μεταξύ των άλλων οι κανόνες
φρασεοδομής αντικαταστάθηκαν από τους κανόνες συντακτικής δομής.
Η διατύπωση λοιπόν της μεθόδου που εισαγάγαμε για την επεξεργασία
της ΝΕΓ Μπαλτζής (1993, 1995, 1997, 2006, 2010, 2014), Baldzis (1998,
1999, 2001a, 2001b, 2005a, 2005b, 2007), παράγει τις συντακτικές δομές
των προτάσεων της ΝΕΓ και εκφράζεται με τις συντακτικές κατηγορίες,
αυτό συνεπάγεται την παραγωγή και τη δυνατότητα επεξεργασίας των συνταγματικών αξόνων τους, καθώς και του ορισμού και ποικιλίας των παραδειγματικών αξόνων σε κάθε περίπτωση ρήματος Μπαλτζής (2017). Οι
συντακτικές κατηγορίες της ΕΓ που συνθέτουν τους συνταγματικούς άξονες είναι τα σημεία όπου εντοπίζεται η αλληλεξάρτηση8 της σύνταξης, της
μορφολογίας και της σημασιολογίας και δίνουν τη δυνατότητα με τη βοήθεια των υπολογιστικών λεξικών και των κατάλληλων αλγορίθμων που τα
συνοδεύουν για να παραχθούν αποδεκτές προτάσεις και κείμενα της ΝΕΓ.
Η αντίστροφη διαδικασία είναι εξίσου εφικτή. Αυτό εξάλλου είναι το αντικείμενο της εν γένει μελέτης και έρευνάς μας για την αυτόματη επεξεργασία της ΝΕΓ. Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τη φιλοσοφία και την
τεκμηρίωση για τη συνέχεια της ΝΕΓ, με τη βοήθεια των ηλεκτρονικών
υπολογιστικών λεξικών της - και των τριών γλωσσολογικών διαστάσεών
της - σε καιρούς κρίσης και μεγάλων ανακατατάξεων που προκαλούν η
σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη ηλεκτρονική εποχή.
2. Η Νεοελληνική Γλώσσα η αυτόματη επεξεργασία και τα υπολογιστικά
λεξικά της
2.1 Εισαγωγή
Ένα από τα κυριότερα χαρακτηριστικά της ανθρώπινης φύσης είναι η
λογική που διαθέτει και η γλώσσα που χρησιμοποιεί για να επικοινωνεί.
8

Μία από τις βασικές αρχές, της κλιτής ΝΕΓ είναι ότι οι λέξεις σε κάθε πρόταση
διαμορφώνουν τον μορφολογικό (γραμματικό) τύπο τους ανάλογα με τον συντακτικό
ρόλο τους, πάντα στα πλαίσια των αποδεκτών σημασιολογικών συνδυασμών των
εννοιών των λέξεών τους.
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Ο τρόπος που λειτουργεί η λογική, αξιοποιείται και διατυπώνεται κυρίως
με τον προφορικό και τον γραπτό λόγο και αναδεικνύει9 ομοιότητες και
διαφοροποιήσεις μεταξύ των ανθρώπων καθορίζοντας τρόπους έκφρασης,
επικοινωνίας και συναλλαγής. Όμως η πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας καθώς και
η Παγκοσμιοποίηση αναδεικνύουν νέες ανάγκες και υπαγορεύουν νέες
προδιαγραφές και νοοτροπίες στις παγκόσμιες παραδοσιακές, πολυπολιτισμικές και πολυγλωσσικές κοινωνίες αφενός στην επικοινωνία με κοινές
γλώσσες και κώδικες αφετέρου στη συναλλαγή με εν γένει συναλλαγές
στο διαδίκτυο σε μηδενικούς χρόνους και εκμηδενισμένες αποστάσεις.
Έτσι η γλώσσα, το κυριότερο μέσο έκφρασης και επικοινωνίας μεταξύ
των ανθρώπων, εξελίσσεται σε ευαίσθητη παράμετρο στη διαδικασία προσαρμογής στα νέα δεδομένα, αφού προτιμώνται όλο και περισσότερο οι
διεθνείς γλώσσες και κώδικες.
Η ΕΓ είναι μία εθνική γλώσσα και μάλιστα της Ευρωπαϊκής Ένωσης
(ΕΕ) με μικρή εμβέλεια και ιδιαιτερότητες σε σχέση με άλλες ανάλογες,
εντός ή εκτός της ΕΕ. Η ΕΓ έχει μία ιστορική διαδρομή 7.000 χρόνων.
Με την ΕΓ έχουν γραφεί και καταγραφεί διαχρονικά έργα και ιδέες και
τροφοδοτηθεί άλλες γλώσσες και σχεδόν όλες οι επιστήμες με λέξεις και
όρους αντίστοιχα. Αυτή η κληρονομιά λειτούργησε ώστε να μελετάται και
να διδάσκεται σε πολλά πανεπιστήμια παγκόσμια. Επιβάλλεται λοιπόν, η
μελέτη και η διδασκαλία της ΕΓ να εναρμονιστεί με τη νέα πραγματικότητα και να προωθηθεί η περαιτέρω αξιοποίησή της στις σύγχρονες ανάγκες.
Σημειώνεται ότι, η ΕΓ είναι μία υψηλού επιπέδου κλιτή γλώσσα με έντονα
τα χαρακτηριστικά της συσσωρευμένης εμπειρίας από τη μακραίωνη χρήση των εννοιών και της δομολειτουργίας της. Αυτά, με τις παραδοσιακές
μεθόδους μελέτης, διδασκαλίας και χρήσης της την καθιστούν μη επιλέξιμη, την εποχή που οι άνθρωποι στρέφονται με κυνικό ρεαλισμό στο εύκολο και το άμεσα εκμεταλλεύσιμο.
Επιβάλλεται λοιπόν, η εναρμόνιση να είναι πέρα της ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης των διαχρονικών έργων της και να επεκταθεί στην αξιοποίηση των σύγχρονων υπολογιστικών εργαλείων για κάθε χρήση της. Δηλαδή,
9

Χωρίς καμία αμφιβολία το γεωγραφικό μήκος και πλάτος η μορφολογία του εδάφους, η
καταγωγή, η θρησκεία κ.ά. είναι σημαντικοί παράγοντες στη διαμόρφωση του ειδικού
στίγματος, δηλαδή, του πολιτισμού αυτών των ομάδων μικρών ή μεγάλων και του
τρόπου που εκφράζονται, επικοινωνούν και συναλλάσσονται εν προκειμένω.
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την προσέγγιση της αυτόματης αναγνώρισης και παραγωγής της δομών
της ΝΕΓ - αυτόματη επεξεργασία (ΑΕ) της, ώστε να βοηθήσει εκτός από
τη μελέτη και τη διδασκαλία της και στην ηλεκτρονική διασύνδεσή της
με την ΕΓ παλαιότερων περιόδων αλλά και στην περαιτέρω αξιοποίησή
της σε σύγχρονες εφαρμογές. Η ΑΕ της θα την εντάξει στη λέσχη των
γλωσσών άμεσης αξιοποίησης σε υπερσύγχρονες εφαρμογές όπως είναι:
η αυτόματη μετάφραση, τα ανοικτά εκπαιδευτικά λογισμικά ή οι CALL
μέθοδοι για τη διδασκαλία της ΕΓ ως πρώτης ή δεύτερης, στη τάξη ή στο
διαδίκτυο Baldzis (2001b), η διαχείριση εγγράφων Baldzis (2000a), η εξαγωγή νοήματος Baldzis (2000a), η ενεργοποίηση ρομπότ, η εξαγωγή συμπερασμάτων και η αξιοποίησή τους από τη μελέτη των συμπεριφορών
των χρηστών των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, κ.ά.
2.2 Τα Υπολογιστικά Λεξικά της ΝΕΓ - χρήσεις και προοπτικές
Η ΕΓ σε όλες τις περιόδους της μακραίωνης ιστορίας της είναι μια
υψηλού επιπέδου κλιτή και νοητική γλώσσα που διέπεται από ξεκάθαρους κανόνες σε όλες τις γλωσσολογικές διαστάσεις της Μπαλτζής (1993,
2017). Αυτοί οι κατά ρητό τρόπο διατυπωμένοι κανόνες που διέπουν τις
εσωτερικές διεργασίες της αν μελετηθούν διεξοδικά μπορούν να περιγραφούν ως αποτελεσματικές διαδικασίες, δηλαδή να αλγοριθμοποιηθούν,
ώστε η δομολειτουργία τους να κωδικοποιηθεί σε γλώσσα προγραμματισμού. Επίσης τα γλωσσολογικά δεδομένα της μορφολογικά, συντακτικά
και σημασιολογικά να μελετηθούν, να ταξινομηθούν, να κωδικοποιηθούν
και να αποθηκευτούν σε κατάλληλες βάσεις δεδομένων για να λειτουργούν αποτελεσματικά ως δεδομένα στα αλληλοεξαρτώμενα προγράμματα
που χειρίζονται τη δομολειτουργία της ΕΓ.
Παρατηρούμε ότι η μηχανική αναπαραγωγή ενός φυσικού φαινομένου
στηρίζεται στη μηχανική αξιοποίηση-υλοποίηση των αρχειοθετημένων
συμπερασμάτων που αφορούν στους νόμους, στους κανόνες και στα δεδομένα που το διέπουν. Όμως η μηχανική και αποτελεσματική υλοποίησή
τους δεν μιμείται αναγκαστικά τον φυσικό τρόπο εφαρμογής τους, αλλά
προσπαθεί να τα αξιοποιήσει αποτελεσματικά στην πράξη με τις δυνατότητες και τους περιορισμούς που επιβάλλονται από τις μεθόδους και το
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μέσον της μηχανικής υλοποίησής10 τους. Ανάλογα συμβαίνει και με την
ΕΦΓ, ως φυσικό φαινόμενο που προσπαθούμε να υλοποιήσομε μηχανικά.
Ενώ ο στόχος τόσο της φυσικής επεξεργασίας της γλώσσας όσο και της
αυτόματης ή μηχανικής επεξεργασίας της είναι ο ίδιος, είναι αναμενόμενο
να διαφέρει ο τρόπος που αξιοποιούνται στην πράξη οι νόμοι, οι κανόνες
και τα δεδομένα που τη διέπουν Μπαλτζής (2017).
Έτσι προτείναμε μία μέθοδο επεξεργασίας της ΝΕΓ αξιοποιώντας τους
δομολειτουργικούς κανόνες παραγωγής και αναγνώρισης των δομών της,
καθώς και των γλωσσολογικών δεδομένων της. Η τροποποιημένη εκδοχή της γραμματικής της ιεραρχίας Chomsky που εισαγάγαμε για την επεξεργασία της ΝΕΓ είναι οι μητροειδείς γραμματικές - χαρακτηριστικοί
εκθέτες Μπαλτζής (1993, 1995), και οι επεκτάσεις τους, οι σπονδυλωτές
μητροειδείς γραμματικές - χαρακτηριστικοί εκθέτες Μπαλτζής (1997), οι
οποίες παράγουν τις εύχρηστες συντακτικές δομές προτάσεων και κειμενοποιημένων προτάσεων αντίστοιχα, δηλαδή τις συντακτικές δομές βάθους της ΝΕΓ, όπως τις ορίζομε, καλύπτοντας τη γενετική διάσταση. Για
τη μετασχηματιστική διάσταση, δηλαδή για να μετασχηματίσομε τις συντακτικές δομές βάθους στις αντίστοιχες δομές επιφανείας της ΝΕΓ ή στις
αποδεκτές προτάσεις της ΝΕΓ, και αντίστροφα, εισαγάγαμε το Βασικό Νεοελληνικό Πολυλεξικό (ΒΝΠ) και τους αλγορίθμους που το συνοδεύουν.
Το ΒΝΠ αποτελείται από τέσσερα ηλεκτρονικά λεξικά, τα τρία από αυτά
είναι υπολογιστικά. Τα λεξικά αυτά είναι:
1. Το Βασικό Νεοελληνικό Λεξικό (ΒΝΛ) Baldzis (2005), Μπαλτζής
(2017), ΛΚΝ (1998), ΛΝΕΓ (1998) περιέχει τις λέξεις, σε αλφαβητική
σειρά που το σύστημα μας αναγνωρίζει. Στα υπάρχοντα λήμματα είναι
καταχωρημένα αντιπροσωπευτικά δείγματα όλων των κλιτών και άκλιτων μερών του λόγου.
2. Το Νεοελληνικό Μορφολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΜορφΥπΛ)
Μπαλτζής (1993, 2006), Baldzis (2002, 2005), το οποίο περιέχει τα
λήμματα του ΒΝΛ και ελέγχει όλα τα είδη της μορφολογικής πληροφορίας,
10 Για παράδειγμα ας συγκριθεί: 1. το πέταγμα του πουλιού και το αντίστοιχο πέταγμα
του αεροπλάνου και 2. το κολύμπι του ψαριού και η αντίστοιχη κίνηση του υποβρυχίου
κάτω από το νερό, κ.λπ.
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3. Το Νεοελληνικό Συντακτικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΣυνΥπΛ) Μπαλτζής (1993, 1995, 1997), Baldzis (2005), το οποίο ελέγχει τις συμφωνίες των μορφολογικών τύπων των λέξεων της πρότασης ανάλογα με τον
συντακτικό ρόλο τους στην πρόταση και τέλος,
4. Το Νεοελληνικό Σημασιολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΣημΥπΛ)
Μπαλτζής (1993, 2015, 2017), Baldzis (1999, 2005, 2007, 2017), το
οποίο χειρίζεται τα λήμματα του ΒΝΛ και αποτελείται από το Λογικό
Υπολογιστικό Λεξικό των Βασικών Εννοιών (ΛΥπΛΒΕ) και το Υπολογιστικό Λεξικό των Συμφραζομένων της ΝΕΓ (ΛΥπΛΣΝΓ).
Τα επιμέρους ΥΛ είναι εύχρηστα, εύκολα επεκτάσιμα και ευκολοσυντήρητα. Εκτός από τη μέθοδο επεξεργασίας της ΝΕΓ μπορούν να αξιοποιηθούν ανεξάρτητα ή ενσωματωμένα σε λογισμικά γενικής χρήσης καθώς
και σε άλλες εφαρμογές. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται ψηφιακά προσβάσιμη και αξιοποιήσιμη και οποιαδήποτε επιμέρους ενέργεια αφορά στην ΕΓ,
είτε για διδακτικούς σκοπούς είτε για μελέτη έργων και κειμένων της είτε
για τη διόρθωση κειμένων ή αναζήτηση από μεγάλες βάσεις δεδομένων ή
γνώσης είτε για οποιαδήποτε άλλη επίκαιρη χρήση της άμεσα, εύκολα και
κατανοητά. Τα ΥΛ παρουσιάζονται παρακάτω αναλυτικά.
2.2.1 Το Νεοελληνικό Μορφολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΜορφΥπΛ)
Για να αναπτύξομε εργαλεία αυτόματης επεξεργασίας της ΝΕΓ, αναπτύξαμε εργαλείο να χειρίζεται τη μορφολογία της, το ΝΜορφΥπΛ Μπαλτζής (1993), Baldzis (2005a & 2005b). Το ΝΜορφΥπΛ αποτελείται από
ένα λεξικό και αλγορίθμους που το συνοδεύουν και περιγράφουν τη μορφολογική αναγνώριση και παραγωγή όλων των μορφολογικών τύπων των
λέξεων του λεξικού. Η μορφολογική ανάλυση αποτελεί αφενός το πρώτο
και βασικότερο βήμα στην αυτόματη επεξεργασία μίας γλώσσας, αφετέρου μία από τις τέσσερις διαστάσεις για την εκμάθηση και σωστή χρήση
μίας γλώσσας ως πρώτης ή δεύτερης στην τάξη ή στο διαδίκτυο, αλλά
και για οποιαδήποτε άλλη σύγχρονη αξιοποίηση και χρήση της. Οι άλλες
τρεις διαστάσεις είναι το λεξιλόγιο, η σύνταξη και η σημασιολογία της,
όπως έχει ήδη προαναφερθεί. Το ΝΜορφΥπΛ: 1.είναι καινοτόμο ως προς
το είδος, την ποιότητα, την ποικιλία και την ακρίβεια των αυτόματων-ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει και 2.παράγει και αναγνωρίζει με
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επιτυχία 100% όλους τους μορφολογικούς τύπους, μονολεκτικούς ή περιφραστικούς, της ΝΕΓ, ανεξαρτήτως από την πολυπλοκότητα των δεδομένων (λέξεις, μέρη του λόγου, ποικιλία κλίσεων, είδος και πολλαπλότητα
τύπων) που κάθε φορά χειρίζεται.
Το ΝΜορφΥπΛ λειτουργώντας ως:
1. ανεξάρτητο εργαλείο καλύπτει:
1.1 όλη την ποικιλία της μορφολογίας της ΝΕΓ, δηλαδή, έχει τις
δυνατότητες χειρισμού (αναγνώρισης και παραγωγής), ομαλών, ανωμάλων και ειδικών περιπτώσεων κλίσεων των κλιτών μερών του λόγου,
μονολεκτικών και περιφραστικών μορφολογικών τύπων,
1.2 ελέγχους περιορισμένης έκτασης μορφολογικής συμφωνίας
συνδυασμού λέξεων όπως άρθρου ↔ ουσιαστικού, άρθρου ↔ επιθέτου, άρθρου ↔ μετοχής και αντωνυμίας ↔ ρήματος.
2. μία συνιστώσα του ΒΝΠ:
2.1 έχει επιπλέον τη δυνατότητα να ελέγχει: τον μορφολογικό τύπο
της λέξης σε σχέση με τον συντακτικό της ρόλο και τις μορφολογικές συμφωνίες συνδυασμού λέξεων, όπως: επίθετο ↔ ουσιαστικό και
αντωνυμία ↔ ουσιαστικό και
2.2 μπορεί να αναγνωρίσει περιφραστικούς μορφολογικούς τύπους
στους οποίους παρεμβάλλονται άλλες λέξεις.
Οι στόχοι μας είναι να διατυπώσουμε αφενός αλγορίθμους, απλούς ως
προς τον σχεδιασμό τους και αποτελεσματικούς ως προς την ακρίβεια στις
διαδικασίες παραγωγής και αναγνώρισης οποιουδήποτε τύπου καθώς και
ως προς την ταχύτητα πρόσβασης στα δεδομένα, αφετέρου ευέλικτες βάσεις δεδομένων, δηλαδή εύκολες στη συντήρηση, εμπλουτισμό και βελτίωση. Αυτό επιτεύχθηκε με την κατάλληλη δόμηση των μορφολογικών
πληροφοριών ώστε να απεμπλακεί η τυποποίηση των κανόνων από τις
ιδιαιτερότητες των δεδομένων και να σχεδιαστούν απλοί και αποτελεσματικοί αλγόριθμοι, ευέλικτοι και ανεξάρτητοι από τα δεδομένα που χειρίζονται. Δίνουν έτσι στους αλγορίθμους-προγράμματα αναγνώρισης και
παραγωγής μορφολογικών τύπων, ανάλογες ιδιότητες με τους αλγορίθμους-προγράμματα που υπολογίζουν πράξεις πρόσθεσης, πολλαπλασιασμού, κ.λπ. και είναι ανεξάρτητοι από τους αριθμούς που χειρίζονται.
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Ο αποτελεσματικός χειρισμός των άκλιτων μερών του λόγου είναι θέμα
που αφορά αποκλειστικά στην όσο το δυνατόν πληρέστερη ενημέρωση
των αντίστοιχων βάσεων δεδομένων. Αντίθετα ο αποτελεσματικός χειρισμός των κλιτών μερών του λόγου και του συνόλου των μορφολογικών
τους τύπων αφορά και στον αποτελεσματικό σχεδιασμό-οργάνωση των
βάσεων δεδομένων και τυποποίηση-κωδικοποίηση των δομολειτουργικών
μορφολογικών κανόνων. Το σύστημά μας χειρίζεται 1053 κλίσεις, οι οποίες καλύπτουν όλο το φάσμα της νεοελληνικής μορφολογίας. Ταξινομώντας τις κλιτές λέξεις ανάλογα με την κλίση τους ελαχιστοποιούμε τις πληροφορίες που απαιτούνται να αποθηκευθούν στις βάσεις μεγιστοποιώντας
συγχρόνως την ταχύτητα των διαδικασιών αναγνώρισης και παραγωγής
των τύπων τους. Με τον τρόπο αυτόν το λεξικό εμπλουτίζεται εύκολα καθώς η μόνη πληροφορία που χρειάζεται να καταχωρηθεί για κάθε καινούργια λέξη είναι η κλίση και τα θέματά της.
Στην παρούσα φάση το ΝΜορφΥπΛ αναγνωρίζει και παράγει 3.000
ουσιαστικά, 1.600 επίθετα, 2.100 ρήματα και τις αντίστοιχες μετοχές τους,
50 αντωνυμίες και 250 μη κλιτές λέξεις. Υπολογίζοντας ότι κάθε ουσιαστικό έχει 8 διακεκριμένους μορφολογικούς τύπους, κάθε επίθετο 120,
κάθε ρήμα 76 κ.ο.κ., το σύστημά μας αναγνωρίζει και παράγει περίπου
1.000.000 τύπους συμπεριλαμβανομένων και των δεύτερων και τρίτων τύπων κάποιων περιπτώσεων. Οι καταχωρημένες ήδη λέξεις είναι αντιπροσωπευτικές όλων των κλίσεων και περιπτώσεων. Έτσι ο εμπλουτισμός ή
επέκταση του λεξικού μας, με κάποιες εκατοντάδες ή χιλιάδες λέξεις, είναι
θέμα απλής καταχώρησής τους.
2.2.2 Το Νεοελληνικό Σημασιολογικό Υπολογιστικό Λεξικό (ΝΣημΥπΛ)
Η σημασιολογία είναι ίσως η δυσκολότερη και πλέον σημαντική γλωσσολογική διάσταση στην επεξεργασία μίας ΦΓ, διότι δεν υπάρχουν καταγεγραμμένοι δομολειτουργικοί σημασιολογικοί κανόνες, ανάλογοι αυτών
της μορφολογίας ή της σύνταξης για να κωδικοποιηθούν και να αξιοποιηθούν περαιτέρω ηλεκτρονικά11. Είναι η πλέον σημαντική γλωσσολογική
11 Δηλαδή, με πεπερασμένου πλήθους σχέσεις να μπορεί να περιγραφεί το σύνολο των
δεσποζόντων σημασιολογικών συνδυασμών των εννοιών των λέξεων ως προς τον συντακτικό τους ρόλο για την άμεση σύνδεσή τους με τους παραδειγματικούς άξονες των
συνταγματικών αξόνων κάθε φορά και όχι μόνο.
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διάσταση διότι στις σύγχρονες εφαρμογές ο έξυπνος χειρισμός της πληροφορίας και της γνώσης εστιάζεται πρωτίστως στην κατανόηση της σημασίας τους πέραν της συντακτικής διάστασής τους. Επίσης, στην κατανόηση της σημασίας λέξεων ή προτάσεων εστιάζεται η κάθε πολυγλωσσική
εφαρμογή που δεν χρησιμοποιεί στατιστικές μεθόδους.
Προσεγγίζοντας τη σημασιολογική διάσταση εισαγάγαμε το ΝΣημΥπΛ Μπαλτζής (1993, 2014, 2017), Baldzis (1999, 2001a, 2001b, 2007),
είναι ένα καινοτόμο ηλεκτρονικό υπολογιστικό λεξικό της ΝΕΓ, ως προς
το είδος, την ποιότητα, την ποικιλία και την ακρίβεια των αυτόματων-ηλεκτρονικών υπηρεσιών που παρέχει. Έτσι μπορεί:
1. να δώσει για κάθε λέξη που περιέχει τα συνώνυμα και τα αντώνυμά

της, εάν υπάρχουν, καθώς και τις διαφορετικές έννοιες εάν οι λέξεις αυτές
είναι πολύσημες,
2. να αναγνωρίσει ή να υποδείξει αποδεκτούς ή μη σημασιολογικούς

συνδυασμούς με άλλες λέξεις στα πλαίσια συγκεκριμένων συντακτικών
ρόλων που οι λέξεις αυτές μπορούν να έχουν.
Ως ανεξάρτητο εργαλείο το ΝΣημΥπΛ καλύπτει όλη την ποικιλία
των απαιτήσεων της σημασιολογίας της ΝΕΓ για εκμάθησή της αλλά και
σύγχρονες εφαρμογές ελέγχοντας δεσπόζοντες σημασιολογικούς συνδυασμούς εννοιών λέξεων και ως προς τον συντακτικό τους ρόλο.
Το ΝΣημΥπΛ αποτελείται από 2 επιμέρους υπολογιστικά λεξικά: το
Λογικό Υπολογιστικό Λεξικό των Βασικών Εννοιών (ΛΥπΛΒΕ) και το
Υπολογιστικό Λεξικό των Συμφραζομένων της ΝΕΓ (ΛΥπΛΣΝΓ).
2.2.2.1 Το Λογικό Υπολογιστικό Λεξικό των Βασικών Εννοιών (ΛΥπΛΒΕ)
Το περιεχόμενο του ΛΥπΛΒΕ είναι το περιεχόμενο του ΒΝΛ αναταξινομημένο κατά αυστηρή αλληλουχία των εννοιών του με προδιαγραφές
«Λογικού Λεξικού», βάσει του Αντιλεξικού ή Ονομαστικού της Νεοελληνικής Γλώσσης του Βοσταντζόγλου12 Μπαλτζής (1993, 2017), Baldzis
12 Ο Βοσταντζόγλου (1962) έχει ως πρότυπό του το λεξικό («Θησαυρό») του Roget
(1982), ενώ μνεία γίνεται στα «Συνώνυμα και Συγγενικά» του Πέτρου Βλαστού (1931,
2018) και στο πρώτο «ονομαστικό» λεξικό του Πολυδεύκη - 1ος αι. (2018). Ο Βοσταντζόγλου σημειώνει πως στα λογικά λεξικά η ύλη παρατίθεται με αυστηρή αλληλουχία
των εννοιών, χωρίς καμιά επεξήγηση της σημασίας των λέξεων. Ως προς αυτό καινοτομεί το Αντιλεξικό. Πρώτα τίθενται μέσα σε αγκύλες οι επί μέρους έννοιες (=ση-
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(1999). Έτσι, σε κάθε λέξη του ΒΝΛ αντιστοιχεί ένας κωδικός καταχωρημένος στο ΛΥπΛΒΕ, ο οποίος δηλώνει το επιμέρους διακριτό επίπεδο της
σημασιολογικής ταξινόμησης στην οποία η λέξη αυτή ανήκει. Ο κωδικός
αυτός αποτελείται από τέσσερα πεδία, τα οποία αντιστοιχούν στα επίπεδα
της σημασιολογικής ταξινόμησης στην οποία η λέξη ανήκει. Στο πρώτο
πεδίο του κωδικού - πρώτο επίπεδο σημασιολογικής ταξινόμησης - καταγράφεται μία από τις 21 Κατηγορίες Ευρύτερων Ενοτήτων Εννοιών/
Κεφαλαίων (ΚΕΕΕ/Κ) που διαιρείται ο κόσμος και ανήκει η λέξη. Στο
δεύτερο πεδίο του κωδικού - δεύτερο επίπεδο σημασιολογικής ταξινόμησης - καταγράφεται μία από τις 1500 Έννοιες/Κεφάλαια (Ε/Κ)13, που είναι
το σύνολο των υποδιαιρέσεων των ΚΕΕΕ/Κ και ανήκει επίσης η λέξη. Στο
τρίτο πεδίο του κωδικού - τρίτο επίπεδο σημασιολογικής ταξινόμησης καταχωρείται ο αριθμός που αντιστοιχεί στην Παράγραφο όπου ανήκει η
λέξη. Σε κάθε Παράγραφο σχηματίζονται ομάδες σημασιολογικά συγγενών λέξεων βάσει της σχέσης των συνωνύμου ή αντωνύμου, που ονομάζονται Επιμέρους Έννοιες (ΕΕ). Στο τέταρτο πεδίο του κωδικού - τέταρτο
επίπεδο σημασιολογικής ταξινόμησης - αντιστοιχεί η ΕΕ όπου ανήκει η
λέξη. Με τη βοήθεια αυτής της κωδικοποίησης:
1. διατυπώθηκαν οι σημασιολογικοί κανόνες που περιγράφουν κανόνες-μηχανισμούς που εντοπίζουν και ανασύρουν τις λέξεις που συνδέονται μεταξύ τους με μια σημασιολογική σχέση, για παράδειγμα
τα συνώνυμα ή τα αντώνυμα ενός ρήματος ή ενός επιθέτου, τα συνώνυμα ενός ουσιαστικού, κ.λπ. και
2. αντιμετωπίστηκε ακόμα και το δυσεπίλυτο πρόβλημα της πολυσημίας.

μασίες) και ακολουθούν οι συνώνυμες και συγγενικές λέξεις. (Ο Βοσταντζόγλου δεν
κάνει διάκριση των όρων έννοια και σημασία, παρότι παραθέτει ορισμένες αρχές της
λεξικογραφίας και της «νέας επιστήμης της Σημαντικής», δηλ. της σημασιολογίας).
13 Κάθε Ε/Κ της κάθε ΚΕΕΕ/Κ αποτελεί μία διακριτή έννοια στην οποία ανήκει, μπορεί
να είναι αντίθετη ή συμπληρωματική με μία άλλη Ε/Κ της ίδιας ΚΕΕΕ/Κ και έχει τόσες
Παραγράφους όσες είναι οι κλιτές και οι άκλιτες λέξεις, τα παραγγέλματα, οι φράσεις
και οι ιδιωτισμοί που συναντώνται στη γλώσσα με την ίδια γενική έννοια, δηλαδή,
λέξεις που μπορεί να είναι συνώνυμες ή αντώνυμες με τη γενικότερη ή ειδικότερη
έννοια του όρου.
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2.2.2.2 Το Υπολογιστικό Λεξικό των Συμφραζομένων της ΝΕΓ
Είναι γνωστό ότι το ρήμα περιγράφει την ενέργεια στην πρόταση
και καθορίζει τη συντακτική δομή ή τον παραδειγματικό άξονα και τις
αντίστοιχες λέξεις της πρότασης σε κάθε συντακτική κατηγορία ή τους
αντίστοιχους παραδειγματικούς άξονες Μπαλτζής (1993, 2017), Baldzis
(1999). Δηλαδή, το ρήμα, στον συνταγματικό άξονα που εισάγει, καθορίζει τις σημασιολογικές ιδιότητες που πρέπει να έχουν οι λέξεις κάθε
παραδειγματικού άξονά του για να μπορούν να εναλλάσσονται αποδεκτά
σε καθένα από αυτούς. Οι σημασιολογικές ιδιότητες που ομαδοποιούν
λέξεις −που ανήκουν στην ίδια Παράγραφο ακόμα και διαφορετικών Ε/
Κ− βάσει των οποίων ανάλογα με το μέρος του λόγου της λέξης μπορεί να
συνδυαστεί με άλλες λέξεις και με συγκεκριμένους συντακτικούς ρόλους
κάθε φορά ορίζουν τις σημασιολογικές κατηγορίες (σ.κ.) Μπαλτζής (1993,
2017), Baldzis (1999). Οι σ.κ. που αντιστοιχούν στις λέξεις του ΒΝΛ είναι το περιεχόμενο του Υπολογιστικού Λεξικού των Συμφραζομένων της
ΝΕΓ (ΛΥπΛΣΝΓ) Μπαλτζής (1993, 2017), Baldzis (1999). Οι επιτρεπτοί
αυτοί συνδυασμοί συνθέτουν τους αντίστοιχους σημασιοσυντακτικούς
κανόνες Μπαλτζής (2017). Τα σημασιολογικά χαρακτηριστικά κάποιων
ομάδων λέξεων μπορεί να μην είναι ξένα μεταξύ τους αλλά να σχετίζονται
με κριτήρια υπερωνύμων και υπωνύμων. Έτσι και οι αντίστοιχες σ.κ. τους
σχετίζονται ανάλογα και ανήκουν στην ίδια διαδρομή της ίδιας δενδροειδούς δομής σημασιολογικών κατηγοριών (δ.δ.σ.κ.). Επίσης, ορίζομε 1,
τη σύνθετη σημασιολογική κατηγορία (σ.σ.κ.) επεκτείνοντας την έννοια
της σ.κ., ως την ομαδοποίηση σ.κ., υπωνύμων σ.κ., που ανήκουν στο ίδιο
υποδένδρο σ.κ. ή διαφορετικά υποδένδρα σ.κ. με επιπλέον κοινό σημασιολογικό χαρακτηριστικό και 2, τους κόμβους-ρίζες υποδένδρων σ.κ.
πρώτου επιπέδου τις διαφορετικές ιδιότητες που μπορεί να έχει η έννοια
μιας λέξης ή η αντίστοιχη χαρακτηριστική σημασιολογική ιδιότητά της
Μπαλτζής (2014, 2017).
Η ταξινόμηση αυτή των δενδροειδών δομών των κοινών σημασιολογικών χαρακτηριστικών των λέξεων και των επεκτάσεών τους, σε συνδυασμό με την ταξινόμηση των λέξεων σε Ε/Κ και Παραγράφους προσδίδει
στο σύστημά μας μία πλήρη, αποτελεσματική, ευέλικτη και ευκολοσυντήρητη σημασιολογική βάση. Με τη βοήθεια της βάσης αυτής, μπορούμε
να ορίσομε το πεπερασμένο σύστημα των σημασιοσυντακτικών κανόνων
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μας, αφού πεπερασμένα είναι τα ρήματα και ελέγξιμη η ποικιλία των ουσιαστικών κάθε φορά, ώστε να περιγράφομε τους δεσπόζοντες σημασιολογικούς συνδυασμούς των εννοιών των λέξεων και κατά συνέπεια των δεσποζουσών σημασιοσυντακτικών δομών της ΝΕΓ, δηλαδή των αντίστοιχων
σημασιοσυντακτικών κανόνων τους.
3. Συγκρίσεις - Συμπεράσματα
Παραθέτομε τα χαρακτηριστικά των υπολογιστικών λεξικών της ΝΕΓ
που εισαγάγαμε, συγκρίνοντάς τα με τα συνήθη χαρακτηριστικά άλλων
ανάλογων εργαλείων επεξεργασίας ΦΓ. Παράλληλα παραθέτομε τα εν γένει συμπεράσματα που αφορούν στην εύχρηστη και πολλαπλών δυνατοτήτων αξιοποίησή τους ανάλογα με τις ανάγκες, τους ρόλους και τους στόχους χρήσης τους, αφενός του καθενός υπολογιστικού λεξικού ξεχωριστά
και ανεξάρτητα, αφετέρου λειτουργώντας και τα τρία σαν ολοκληρωμένη
Μέθοδος Επεξεργασίας της ΝΕΓ. Δυνατότητες που δημιουργούν τις αναγκαίες και ικανές συνθήκες για να αποτελούν τα προτεινόμενα εργαλεία
το μέσο για τη συνέχεια της ΕΓ στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη ηλεκτρονική εποχή.
Η ειδοποιός διαφορά στην ανάπτυξη της μεθόδου επεξεργασίας της
ΝΕΓ και των επιμέρους εργαλείων της που εισαγάγαμε είναι ότι ελήφθη
υπόψη η ιδιαιτερότητα της ΕΓ ως υψηλού επιπέδου κλιτής ΦΓ και αξιοποιήθηκαν για την περιγραφή της δομολειτουργίας της προσαρμοσμένα
μαθηματικά μοντέλα παραγωγής και αναγνώρισης αλυσίδων της «Μαθηματικής Θεωρίας Υπολογισμού». Επίσης ότι τα γλωσσολογικά αλληλοεξαρτώμενα δεδομένα της ΝΕΓ μελετήθηκαν διεξοδικά, κωδικοποιήθηκαν
κατάλληλα και αρχειοθετήθηκαν σε αποτελεσματικά σχεδιασμένες βάσεις
δεδομένων, με τρόπο που να συντηρούνται εύκολα και να αξιοποιούνται
άμεσα και ταχύτατα από τους απλούς και ευέλικτους αλγορίθμους παραγωγής και αναγνώρισης που σχεδιάστηκαν για τους αποδεκτούς τύπους
λέξεων, προτάσεων και κειμένων της ΝΕΓ με στόχο ακρίβειας 100%.
Έτσι, αναλυτικά για:
3.1. Το ΝΜορφΥπΛ, η πλειονότητα αυτών των εργαλείων: μορφολογικοί επεξεργαστές, ετικετοποιητές, ανιχνευτές θεμάτων χρησιμοποιούν
πρακτικές καθιερωμένες παγκόσμια όπως το μορφολογικό μοντέλο των
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δύο επιπέδων, Koskenniemi (1983), το άμεσο ακυκλικό γράφημα λέξης,
οι τεχνικές εκμάθησης μηχανής και οι στατιστικές μέθοδοι. Όλα αυτά τα
συστήματα, παρ΄ όλη την ποικιλία τους, έχουν ένα κοινό χαρακτηριστικό:
βασίζονται σε προσεγγίσεις οι οποίες αναπτύχθηκαν για να αντιμετωπίσουν τη μορφολογία φτωχότερων κλιτικά γλωσσών. Γεγονός που προδικάζει τις δυσκολίες που αναφύονται στην προσπάθεια χειρισμού δια μέσου αυτών της μορφολογίας της ΝΕΓ.
Το μοντέλο που προτείνουμε δεν επικεντρώνεται στην επεξεργασία της
λέξης ούτε σε στατιστικές μεθόδους, αλλά είναι όσο το δυνατόν γενικότερο και αντιμετωπίζει συνολικά τη δομολειτουργία της γλώσσας, ώστε οι
μηχανισμοί αναγνώρισης και παραγωγής μορφολογικών τύπων λειτουργούν ανεξάρτητα από την πολυπλοκότητα των δεδομένων που χειρίζονται
κάθε φορά. Τα δεδομένα, κωδικοποιημένα, είναι αρχειοθετημένα και ταξινομημένα στη βάση δεδομένων του συστήματος. Το αποτέλεσμα αυτής
της καινοτομίας οδήγησε στην 100% αναγνώριση όλων των μορφολογικών τύπων της ΝΕΓ και κατ’ επέκταση στην παραγωγή τους με απλούς,
αποτελεσματικούς και ταχείς αλγορίθμους, γραμμικής πολυπλοκότητας.
Επιπλέον οι χρόνοι αναγνώρισης είναι πολύ μικροί, ακόμη και αυτοί που
αντιστοιχούν σε αποτελέσματα περισσότερα του ενός.
3.2. Το ΝΣημΥπΛ, η πρώτη ομοιότητα της σημασιολογικής βάσης και ιεράρχησης του συστήματός μας με άλλες διαδεδομένες, αφορά στην ταξινόμηση των λέξεων σε σημασιολογικές ομάδες Μπαλτζής (2017). Αυτή όμως
η σημασιολογική ταξινόμηση των εννοιών σε κατηγορίες ευρύτερων εννοιών κεφαλαίων, σε έννοιες κεφάλαια και παραγράφους βασίστηκε σε μοντέλο ταξινόμησης προσαρμοσμένου θησαυρού και μόνο στο καταληκτικό
επίπεδο, αυτό των επιμέρους εννοιών, οι έννοιες οργανώνονται σε δίκτυα
συνώνυμων ή αντώνυμων εννοιών τα οποία υλοποιούνται με τους σημασιολογικούς κανόνες. Έτσι συνδυάζονται τα πλεονεκτήματα ενός προσαρμοσμένου θησαυρού και ενός εναλλακτικού λεκτικού δικτύου. Η έλλειψη
συσχετισμού των λέξεων στον συνταγματικό άξονα στα λεκτικά δίκτυα
κατέστησε αναγκαίο τον εμπλουτισμό του υπάρχοντος προσαρμοσμένου
θησαυρού με έναν νέο τρόπο σημασιολογικής ταξινόμησης που να ομαδοποιεί τις λέξεις που ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου και που μπορούν να
αντικαταστήσουν η μία την άλλη σε συνταγματικές σχέσεις. Έτσι εισαγά-
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γαμε τη σ.κ.14 που αναφέρεται σε μία εγγενή σημασιολογική ιδιότητα και
που μας επιτρέπει να ομαδοποιούμε λέξεις που ανήκουν στην ίδια σημασιολογική ομάδα ή σε διαφορετική αλλά ανήκουν στο ίδιο μέρος του λόγου,
άρα μπορούν να καταλάβουν την ίδια συντακτική θέση και παρουσιάζουν
τις ίδιες ιδιότητες κατανομής στο κείμενο. Επιπλέον οι σ.κ. μπορούν και
αυτές να δομηθούν ιεραρχικά βάσει σχέσεων υπερωνυμίας και υπωνυμίας
και έτσι να αποτελέσουν στην πραγματικότητα ένα ιεραρχικά δομημένο
εννοιολογικό δίκτυο κάνοντας χρήση του μηχανισμού της κληρονόμησης.
Το τελικό αποτέλεσμα είναι ένα μοντέλο που συνδυάζει: τα πλεονεκτήματα ενός θησαυρού για την κωδικοποίηση των σημασιών των λέξεων και
την ευελιξία μίας ιεραρχικής και δικτυακής δομής που προσομοιάζει σε
αυτή μιας οντολογίας τα μέλη της οποίας μπορούν να λειτουργήσουν ως
μεταβλητές σε σημασιοσυντακτικούς κανόνες.
Η ουσιώδης διαφορά όμως μεταξύ αυτής της εναλλακτικής γλωσσολογικής οντολογίας και μιας κλασικής οντολογίας είναι πως κάθε οντολογική
κλάση −κόμβος στην δενδροειδή δομή− δεν αντιστοιχεί σε μία έννοια ή ένα
σύνολο συνώνυμων εννοιών όπως στο WordNet αλλά σε μία σημασιολογική ιδιότητα ή σε ένα συνδυασμό σημασιολογικών ιδιοτήτων στις σύνθετες
σημασιολογικές κατηγορίες. Αυτό καθιστά την οντολογία πολύ πιο μικρή
άρα και πιο διαχειρίσιμη −εφόσον το πλήθος των χαρακτηριστικών είναι
πολύ μικρότερο του πλήθους των εννοιών των καταγεγραμμένων λέξεων−
αλλά με ευρύτερο φάσμα καθώς κάθε σημασιολογική ιδιότητα ανασύρει
πλήθος εννοιών που ανήκουν σε τελείως διαφορετικές έννοιες κεφάλαια.
Επιπλέον η τμηματικοποίηση που επιφέρει η χρήση σύνθετων κατηγοριών
καθιστά την οντολογία εύκολα επεκτάσιμη και ευέλικτη, καθώς κατά τον
τρόπο αυτό μπορούν να συνδυαστούν έννοιες που ανήκουν σε διαφορετικές δενδροειδείς δομές των σ.κ.. Τέλος, επιτρέπει την ευκολότερη διαχείριση του ιεραρχικού μοντέλου στα ανώτερα επίπεδά του.
Σημειώνομε ότι η σ.κ. και η σ.σ.κ. εμπεριέχουν και συνοψίζουν ταυτόχρονα σημασιολογική πληροφορία, συντακτική πληροφορία και πληροφορία κατανομής −οντολογία σημασιολογικών δομών− σε έναν ενιαίο
φορμαλισμό. Αυτή η ιεραρχική ταξινόμηση καθιστά τη γλωσσολογική
14 Η σ.κ. είναι η κοινή χαρακτηριστική ιδιότητα του γεωμετρικού τόπου που εισάγουν το
εκάστοτε ρήμα ενός συνταγματικού άξονα με κάθε παραδειγματικό άξονα που αντιστοιχεί σε μία κύρια συντακτική κατηγορία του κάθε φορά, π.χ. του υποκειμένου κ.ο.κ.
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οντολογία μικρή, ελέγξιμη, ευέλικτη και εύκολα επεκτάσιμη καθιστώντας
τους αλγόριθμους του συστήματος απλούς και αποτελεσματικούς καθώς
έχουν να διαχειριστούν ένα πολύ μικρότερο αριθμό κόμβων σε σχέση με
μια οντολογία που οι έννοιές της αναφέρονται στις έννοιες των λέξεων
που αναγνωρίζει το σύστημα.
3.3. Το ΝΣυνΥπΛ, το οποίο αν λειτουργεί ανεξάρτητα ενσωματώνει τις
διαδικασίες του ΝΜορφΥπΛ και του ΝΣημΥπΛ, αφού αναγνωρίζει τους
συντακτικούς ρόλους και σχηματίζει τους αποδεκτούς μορφολογικούς τύπους λέξεων ανάλογα με αυτούς, ελέγχοντας και τους αποδεκτούς σημασιολογικούς συνδυασμούς τους, σε μία φράση ή πρόταση της ΝΕΓ.
Οι γραμματικές στη διεθνή πρακτική, ως επί το πλείστον, σχεδιάστηκαν
για την επεξεργασία μη κλιτών ή ημίκλιτων ΦΓ, με γνώμονα κυρίως την
ΑΓ. Παρόλο που οι γραμματικές οι οποίες επιλέγονται για τεχνολόγηση στις
περιπτώσεις αυτές είναι με κριτήρια γλωσσολογικά και υπολογιστικά, παρουσιάζουν ανεπάρκειες15. Θα ήταν παράλειψη αν δεν αναφερθούμε στους
πιο σύγχρονους τεχνολόγους που χρησιμοποιούν, τουλάχιστον μερικώς, τη
στατιστική, δηλαδή βασίζονται στην ετικετοποίηση των λέξεων σε σώματα
κειμένων, κατά την οποία αντιστοιχίζεται χειρωνακτικά σε κάθε λέξη των
προτάσεων του κειμένου το μέρος του λόγου που ανήκει η λέξη. Πρακτική
που περιέχει γραμματικές με πιθανότητες, την αρχή της μέγιστης εντροπίας
και νευρωνικά δίκτυα, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για τη συχνότητα εμφάνισης διάφορων σχηματισμών λέξεων σε συγκεκριμένα συμφραζόμενα,
όχι πάντα με ικανοποιητικά αποτελέσματα. Αναμφίβολα οι ακολουθούμενες προσεγγίσεις δοκιμάζονται ακόμα περισσότερο σε περιπτώσεις κλιτών
γλωσσών όπως η ΝΕΓ και επιβάλλονται τροποποιήσεις και επεκτάσεις στις
καθιερωμένες γραμματικές, για αποτελεσματική τεχνολόγησή της.
Οι τροποποιήσεις που εισαγάγαμε αξιοποιούν την ιδιότητα της κλιτής
ΝΕΓ κατά την οποία η πληροφορία για τον συντακτικό ρόλο των λέξεων
15 Π.χ. οι λεξιλογικές λειτουργικές γραμματικές έχουν δύσκολο σχεδιασμό της διαδικασίας για αυτόματο υπολογισμό, οι καθοδηγούμενες από την κεφαλή γραμματικές φρασεοδομής έχουν πολύπλοκο και μη καθολικό σχεδιασμό του μοντέλου τους (ο αλγόριθμός
τους, στη γλώσσα των Η/Υ, είναι πρόβλημα με την ιδιότητα της NP πληρότητας), όπως
επίσης είναι και οι λιγότερο πολύπλοκες γραμματικές που χρησιμοποιούνται στο Penn
Treebank καθώς και οι εξαρτημένες από την τεχνολόγηση γραμματικές, οι οποίες είναι
στρατηγικές που αποφεύγουν τη γλωσσολογική αμφισβήτηση, κ.ά. Σε κάποιες περιπτώσεις η επιφανειακή τεχνολόγηση επικεντρώνεται στο να εντοπίσει μόνο τα όρια των
κύριων συστατικών της πρότασης, όπως για παράδειγμα είναι οι ονοματικές φράσεις.

280

ΣΩΚΡΆΤΗΣ Δ. ΜΠΑΛΤΖΉΣ

στην πρόταση δίνεται από τις πτώσεις τους και όχι από τη θέση τους στην
πρόταση. Έτσι, οδηγηθήκαμε στη διατύπωση των μητροειδών γραμματικών (μ. γραμματικών) - χαρακτηριστικών εκθετών (χ.ε.) Μπαλτζής
(1993, 1995), Baldzis (1998), μίας τροποποιημένης εκδοχής των γραμματικών Chomsky. Η τροποποίηση δεν αφορά τους τύπους των γραμματικών οι οποίοι παραμένουν ως έχουν, αλλά τους κανόνες παραγωγής,
οι οποίοι είναι κανόνες συντακτικής δομής και όχι φρασεοδομής, και
τους ομαδοποιούν σε μήτρες συντακτικών κανόνων, οι οποίες παράγουν
συντακτικές δομές, δηλαδή συνταγματικούς άξονες, συνήθων και εύχρηστων κύριων και ακέραιων προτάσεων της ΝΕΓ.
Οι μ. γραμματικές παράγουν μία ενδιάμεση γλώσσα, τη γλώσσα των
συντακτικών κατηγοριών ή γλώσσα βάση της ΝΕΓ, η οποία προσομοιάζει
με τη ΝΕΓ ως προς τη συντακτική δομή της. Το πλεονέκτημα είναι ότι
είναι απαλλαγμένη από γραμματικούς τύπους και έννοιες και μελετάται
εύκολα η συντακτική συμπεριφορά της αφού είναι μία τυπική γλώσσα που
εύκολα προγραμματίζεται Μπαλτζής (1993, 1995), Baldzis (1998). Οι χ.ε.
είναι μία ακολουθία ακεραίων που αντιστοιχίζεται μοναδικά στο περιεχόμενο της εκάστοτε συντακτικής δομής, δηλαδή, του εκάστοτε συνταγματικού άξονα. Με τη βοήθεια των χ.ε. βρίσκεται άμεσα η μήτρα των συντακτικών κανόνων παραγωγής από την οποία προέκυψε η κάθε συντακτική
δομή, αποφεύγοντας τις δύσκολα προγραμματιζόμενες και χρονοβόρες
ευρεστικές μεθόδους των γραμματικών της ιεραρχίας Chomsky. Με τις μ.
γραμματικές και μάλιστα τις τύπου 316 και όχι με τις πολυπλοκότερα προγραμματιζόμενες τύπου 2 που προτείνονται από τη διεθνή βιβλιογραφία,
περιγράφομε ξεχωριστά τις συντακτικές δομές - συνταγματικούς άξονες
των προτάσεων της ΝΕΓ17, Με ανάλογο τρόπο ορίσαμε τις επεκτάσεις των
μ. γραμματικών, τις σπονδυλωτές μητροειδείς γραμματικές (σ.μ. γραμματικές) - χαρακτηριστικοί εκθέτες Μπαλτζής (1997) για την παραγωγή και
αναγνώριση των συντακτικών δομών κειμενοποιημένων προτάσεων της
16 Είναι οι απλούστερες ως προς τον εν γένει αυτόματο χειρισμό δηλαδή τον προγραμματισμό τους.
17 Οι συντακτικές δομές ή οι συνταγματικοί άξονες των κυρίων και ακεραίων προτάσεων
της ΝΕΓ είναι αυτές των απλών προτάσεων που είναι μόνο 2, των σύνθετων προτάσεων της ΝΕΓ, που είναι 20, των εύχρηστων και συνήθων επαυξημένων προτάσεων και
σύνθετων και επαυξημένων προτάσεων της ΝΕΓ, των οποίων το πλήθος είναι n και
m αντίστοιχα, όπου n και m μεταβλητές τιμές για εύλογους λόγους λόγω της μεγάλης
ποικιλίας των προσδιορισμών.
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ΝΕΓ, δηλαδή συνταγματικούς άξονες κειμενοποιημένων προτάσεων, κύριων και δευτερευουσών της ΝΕΓ, χωρίς να αυξάνεται η πολυπλοκότητα
τους.
Η παρατήρηση ότι κάθε ρήμα εισάγει τον δικό του συνταγματικό άξονα
και υπαγορεύει τις δικές του σημασιολογικές ιδιότητες των λέξεων των
αντίστοιχων παραδειγματικών αξόνων του, σε συνδυασμό με τα ηλεκτρονικά ΥΛ του ΒΝΠ και των αλγορίθμων του καθιστούν εφικτό οποιονδήποτε αυτόματο επιμέρους χειρισμό ή επεξεργασία της ΝΕΓ για περαιτέρω
αξιοποίησή της.
Συμπερασματικά, η ολιστική προσέγγιση και μελέτη της δομολειτουργίας της ΝΕΓ, η τμηματικοποιημένη περιγραφή, μοντελοποίηση και αλγοριθμοποίηση των επιμέρους γλωσσολογικών λειτουργιών της με προδιαγραφές της Θεωρίας Υπολογισμού και η κατάλληλη σχεδίαση των βάσεων
των γλωσσολογικών δεδομένων της, προσδίδουν όλες τις δυνατότητες
οποιασδήποτε αυτόματης αξιοποίησής της με ακρίβεια σε σύγχρονες
εφαρμογές και επίκαιρες χρήσεις της. Η όλη προσπάθεια έγινε αξιοποιώντας την παραδοσιακή περιγραφή και μελέτη της ΝΕΓ, αξιοποιώντας επίσης υπολογιστικά τις εσωτερικές διεργασίες της και αναλυτικά τα γλωσσολογικά δεδομένα της, αποφεύγοντας τις αγγλοσαξωνίζουσες ερμηνείες
και περιγραφές τους καθώς και τις μεθόδους για την παραγωγή με τη βοήθειά ευρεστικών ή προσεγγιστικών στατιστικών μεθόδων βιομηχανικών
υπολογιστικών γλωσσολογικών προϊόντων. Οι ίδιες διαδικασίες μπορούν
να ακολουθηθούν για την επεξεργασία της ΕΓ των σημαντικότερων ιστορικών περιόδων της, όπως και να εισαχθούν υπολογιστικά εργαλεία για
αντιστοιχίσεις λέξεων τους, συντακτικών δομών τους, κ.λπ. με στόχο την
αυτόματη μετάφραση διαχρονικών κειμένων της οποιασδήποτε ιστορικής
περιόδου της ΕΓ στη ΝΕΓ.
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Abstract
The structure and function of the Greek Language (GL), this constantly
evolving natural phenomenon of expression and writing follow rules with
the accuracy and consistency of mathematical logic and ethics; moreover,
a natural phenomenon with continuity and adaptability to the emerging reality of each era. In this paper we present our multiannual effort to design
and implement separately the processing of all three linguistic dimensions
of the Modern Greek Language (MGL) aiming at MGL processing. These
efforts have resulted in the three respective Computational Dictionaries
of MGL that we introduced. For this purpose, we utilized the traditional
description and way of studying MGL, as well as, computationally, the
MGL linguistic internal processes and the MGL linguistic data. We avoided interpretations, analyzes and descriptions unrelated to the characteristics of the declinable MGL internal linguistic processes as well as established methods which use heuristics or approximate statistical methods in
the production of industrial computational linguistic products. Our MGL
Computational Dictionaries, even as stand-alone linguistic tools, provide
all the potential for any automatic exploitation with accuracy in current
applications and uses in today’s globalized electronic era, confirming MGL
diachronicity.
Λέξεις κλειδιά: Υπολογιστικά Λεξικά, Νεοελληνική Γλώσσα, παγκοσμιοποίηση, ηλεκτρονική εποχή

2.6. Σύγχρονα γλωσσικά ζητήματα

VARIATIONS IN MOUTHING OCCURRENCE
IN GREEK SIGN LANGUAGE (GSL);
THE CASE OF REGISTER AND GRAMMATICAL CLASS
Ioanna Tsourma*
Greek Sign Language (GSL)
GSL is a fully-fledged, independent language used by Greek Deaf1,
Hard-of-Hearing (HoH) and hearing people in Greece (Papaspyrou 1994;
Lampropoulou 1997; Hatzopoulou 2008). It is an autonomous language
and as such, it can be studied and analysed in all its aspects. It has its
own lexicon, morphology, grammatical and syntactical structure (Papaspyrou, 1994) and it has developed in similar sociolinguistic circumstances as
those described for other SLs (Efthimiou & Fotinea, 2014). The language
shares the same basic characteristics that have been documented for most
SLs; it is articulated by one or both hands in the space in front of the signer,
while it also employs non-manual articulators such as eye gaze, eyebrows,
facial expression, head and mouth movements (Hatzopoulou, 2008) for the
transmission of the intended meaning.
The use of the mouth in sign language production; the case of mouthings
Sign languages (SLs) are minority languages that develop inside larger
communities and in sustained contact with a dominant spoken language
(SpL) (Woodward, 1973). Consequently, most signers are usually considered bilinguals who communicate in the SpL of the surrounding community
and the SL of the Deaf community, on a regular basis (Johnston & Schem*

1

Ioanna Tsourma holds a BA in Greek Philology (Specialization: Linguistics) from
the National Kapodistrian University of Athens (UoA) and has completed her Master
of Research in English Language and Applied Linguistics from the University of
Birmingham (graduation pending). Her research interests pertain to the field of signed
(language) linguistics. She is a qualified teacher of the Deaf and Hard of Hearing
(HoH), training as a Greek Sign Language interpreter. She is currently working as a
language tutor, teaching English and Modern Greek as second or additional languages
in a private educational institution in Athens.
Throughout this analysis the term ‘Deaf’ with a capital D is used to refer to profoundly
deaf signers who self-identify as active members of the Greek Deaf community, for
whom GSL Is their chosen means of communication.
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bri, 2007; Grosjean, 2010). This often means that while the hands have the
leading role during language production, the mouth is still free to assist at
the transmission of the intended message, by offering additional information (Pyers & Emmorey, 2008). Mouth activity has been considered a key
component of all SLs studied to date (see Baker & Padden, 1978; Liddell,
1978, etc.), including some newly emerging, young SLs (Sandler, 2012).
These visual- gestural languages are often viewed as manual languages,
mainly because the manual signs are usually perceived as being similar
to words or phrases used in SpLs (Johnston, et al., 2015). Since the late
1970s, when the first sign linguists focused their research on non-manual elements, it has been acknowledged that this perception does not capture the essence of a SL (Baker & Padden, 1978; Vogt-Svendsen, 1983;
Sandler, 1999; Pfau & Quer, 2010, etc.). It is usually divided into two distinct realizations of movements; ‘mouthings’, which originate from words
in the surrounding predominant SpL and ‘mouth gestures’, a term used to
describe all communicative mouth movements used in sign language production, which are not mouthings, i.e. they do not resemble words from the
predominant SpL (Bank et al., 2016). Therefore, they are perceived as an
intrinsic part of SLs (Vogt-Svendsen, 2001; Sutton-Spence, 2007).
Mouthings are described in literature as visual representations of the
spoken words, “articulated without vocalisation and the prosodic features of spoken words” (Vogt-Svendsen, 2001:31). For instance, a sign in
GSL glossed2as HOUSE may be accompanied by the mouthing “house”
(“σπίτι”), which is articulated simultaneously with the sign (usually) without vocalization (P4)3.As for mouth gestures, they constitute movements
of the mouth that involve puffing, blowing, the closure and opening of the
mouth, aural strings etc. (Keller, 2001). For instance, a frequently cited example of a mouth gesture for British Sign Language (and other SLs) is the
protrusion of the tongue [θ] adding – in most cases – the adverbial meaning
of “effortlessly”, “without control” or “boring” etc. (Lewin & Schembri,
2

3

During the annotation process signs and mouth movements are identified for their
meaning through the assignment of a contextual “identifier”, i.e. a gloss, used for further analysis. Glosses for signs are written in capital letters, while mouthing glosses are
written in lowercase letters throughout this analysis, as in the example included above.
The example included here is produced by one of the participants of this study,
specifically participant number four.
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2011). The specific mouth movements termed as ‘mouthings’, constitute
the focus of this study.
Variation in mouthing occurrence rates
In studies of mouthings, the nature of signs co-occurring with mouthings was of particular interest for sign linguists, as it was reported to affect
their occurrence rates. Overall, a number of scholars report that mouthings
co-occur with over 50% of their transcribed data (e.g.Sutton-Spence &
Day, 2001; Ebbinghaus & Hessman, 2001; Boyes Braem, 2001; Bank et
al., 2015, etc.) and that there is substantial variation in their use by different
signers and in their behaviour in different contexts (Sutton-Spence & Day,
2001; Keller 2001; Zeshan, 2001, etc.).Both linguistic and sociolinguistic
factors have been observed to affect the percentages of mouthings in SLs
studied to date.
In the course of this project two linguistic factors which have been observed to influence mouthing occurrence rates for a number of SLs, namely
the factors of register and grammatical class, are examined here for their
potential effect on the mouthing occurrence rates for GSL.
Linguistic factors affecting mouthing occurrence rates- Hypotheses
The term ‘register’ refers to “the appropriate language use for a specific situation directed to a specific group of speakers” (Schermer, 2016:288).
According to Zimmer, (1989:253), this type of “differential language use”
is considered to be influenced by a variety of factors. The documented differences in the use of language across different registers have also been
characterised as “patterned” (Quinto- Pontos and Mehta, 2010:558), thus
implying that certain distributional patterns across different situations can
be detected systematically and cross-linguistically; in the current case, the
differences in question are hypothesised to refer to the distributional patters
of mouthings. In literature, the influence of this factor is prevalent and it has
been observed to affect mouthing occurrence rates for British Sign Language
(Sutton- Spence and Day, 2001), American Sign Language (Nadolske and
Rosenstock, 2007) and Australian Sign Language (Johnston et al., 2015),
among others. This study is the first to examine this link for GSL, drawing
from two distinct data sources: informative and narrative registers. In order
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to treat these two registers as comparable, examples of language productions
from both registers have been collected for each of the participants. As Nadolske and Rosenstock (2007) point out, this course of action is significantly
advantageous in terms of focusing on the linguistic factor of register4, while
simultaneously aiming at controlling (as much as possible) variation in language use due to sociolinguistic reasons relating to the signer (e.g. family
background, education, age of language acquisition, etc.). Higher mouthing
occurrence rates in the informative rather than the narrative register are expected for the GSL data, as has been observed previously in the literature.
As for the factor of grammatical class of the co-occurring sign, i.e. the
part this sign plays in a sentence, an observable link between the sign’s
grammatical class (for which all signs have been identified for during the
course of this project, see following segment) and mouthing occurrence
rates is hypothesised to exist. Again, based on previous research, there is
consensus among scholars that items which convey semantic information
in an utterance, i.e. the lexical categories, are more likely to be accompanied by mouthings rather than the items exhibiting a more grammatical function (such as the various functional categories) (Hohenberger &
Happ, 2001). In that sense, lexicalised nouns and morphologically simple
signs are expected to be accompanied by mouthings more frequently than
morphologically complex signs, such as verbal signs (especially the category of ‘depicting verbs’)5, which seem to disfavour the occurrence of
mouthings (Nadolske & Rosenstock, 2007; Johnston et al., 2015). While
mouthings are reported to accompany mostly nominal signs, some categories of verbs, adverbials and other function words are usually paired with
mouth gestures, which frequently add adverbial or adjectival meaning to
the co-occurring sign. A frequently cited example of mouth gesture observed in various SLs is, for instance, the example of PUFFED CHEEKS,
used to depict the large size of an entity (Bank, et al., 2016). Any mouthing
4
5

Nadolske and Rosenstock (2007) use the term ‘situation’ to refer to what is referred
here as register.
Depicting verbs are a phenomenon observed in most SLs studied to date. What differentiates this category of verbs from the rest is the fact that they “depict aspects of
their meanings” (Liddell, 2003:261) through their basic element, the handshape. The
handshape depicts the size, shape and generally the semantic class of an object and also
whether it moves or stays stationary in the signing space (Zeshan, 2003).
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patterns that would potentially emerge with regard to their correlation to
signs of different grammatical classes for GSL are also mapped here.
Following the examination of the potential influence of register and
grammatical class on the occurrence rates of mouthings individually, the
researcher also hypothesises that the two linguistic factors are related,
in the sense that e.g. an informative register is expected to include more
nouns, which in turn are thought to co-occur with mouthings more frequently and therefore higher mouthing rates are expected to be observed
for informative registers. Analogically, the narrative register is expected to
include more descriptive use of language and therefore a higher percentage of verbal signs, which, as previously mentioned, have been shown to
disfavor mouthing occurrence in literature, thus reducing the percentage of
mouthings used in narratives.
Grammatical class assignment
In order to analyse the occurrence of mouthings across various grammatical classes all signs had to be identified for their grammatical class.
In sign linguistics grammatical class assignment is undoubtedly an under-represented issue and, therefore, the most challenging aspect of this
project. Scholars agree that we will have to move beyond the traditional
grammatical classes used in SpLs and not just apply them faint-heartedly
to SLs, as the theoretical problems that occur are rather broad (Entenkamp,
2000, Zeshan, 2000/2003, Slobin, 2008, Mohr, 2014). At the same time
the alternatives are scarce. In recent years, a combination of semantic,
syntactic and morphological criteria have been proposed as the most accurate approach for the identification of grammatical classes in sign linguistics (Schwager & Zeshan, 2008; Mohr, 2014), while the occurrence
of non-manual elements is also taken into account as a modality-specific
element employed for grammatical class identification (for similar projects see also Crasborn et al. 2008; Schwager & Zeshan 2008; Meir 2012;
Mohr, 2014). Morphological complexity, the semantic content, the sign’s
formational characteristics and/or the syntactical slot it fills play an important role in grammatical class classification (Mohr, 2014). For the current
project a combination of semantic, syntactic and morphological criteria
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and a set of other cues6 were used in order to classify each sign for its
grammatical class provisionally. The goal is not to propose a grammatical
class classification scheme that could possibly be applied cross-linguistically, but rather to map mouthing occurrence rates in accordance with the
grammatical class of the accompanying signs.
The proposed classification of lexical and functional signs is mainly
based on Nadolske and Rosenstock’s (2007) grammatical class classifications for American Sign Language and includes the following classes:
Table 1: Grammatical classes including in the analysis
Entities

Predicates

Modifying
elements

High Greek
Contact

Other

Nouns

Verbs7

Adjectives

Conjunctions

Interjections

Pronouns

Depicting
verbs

Adverbs

Prepositions8

NorV

Question
signs

Predicate
adjectives

Negators
Determiners

Linguistic status of mouthings
This documented variation in mouthing occurrence has raised a number
of questions for the overall behaviour of mouthings during signing and their
distributional patterns. However, the real debate amongst scholars concerns
their linguistic status, i.e. whether they should be considered part of these
6
7

8

For instance, the co-occurrence of function signs, such as the possessive sign “YOURS”,
with content signs, such as the sign “CHILDREN” is thought to hint to the grammatical
class of the content sign (Meir, 2012), which- in this example- is identified as a noun .
This category is varied and includes instances of two, out of three, categories of verbs
usually identified for SLs, namely the categories of plain and indication/ agreement
verbs (Fenlon et al., 2018). The third verbal category, the category of depicting verbs,
is identified separately due to the fact that it has been repeatedly observed to strongly
disfavour mouthing co-occurrence cross-linguistically (Nadolske & Rosenstock, 2007;
Johnston et al., 2015)
Prepositions were finally excluded from the final statistical analysis due to the low
frequency of occurrence of this class
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visual- gestural languages or not (Hohenberger & Happ 2001; Keller 2001;
Bank et al. 2011). Researchers’ approaches vary considerably thus forming a hypothetical continuum regarding their linguistic status (Davis, 1989).
On one end, researchers such as Boyes Braem (and Ajello et al 2001; Woll,
2001; Rainò, 2001; Sutton-Spence & Day, 2001; Vogt-Svendsen, 2001) suggest that mouthings can be viewed as part of the sign language lexicon, due
to the variety of functions they serve. The most frequently cited functions of
mouthings are of a semantic nature; they are observed to disambiguate between identical manual sign9 and to provide a closer description of a manual
sign’s meaning10. In this context, mouthings could be treated as elements
originating from the predominant SpL, which have been integrated in the
structure of SLs (Bergman & Wallin, 2001). Many researchers share the
same opinion, pointing out that, although mouthings fulfill criteria employed
in SpLs for distinguishing loan elements, they still should be viewed as elements that have adapted to the structural and visual characteristics of SLs
(Ajello et al., 2001; Vogt-Svendsen, 2001; Bergman &Wallin, 2001).
At the other end of the continuum there is the argument according to which
mouthings are merely coincidental to sign language production (Ebbinghaus
& Hessman, 2001; Hohenberger & Happ, 2001). Hohenberger and Happ
(2001:185) characterise mouthings as a “peripheral performance phenomenon” and they point out that there is a variety of sociolinguistic factors known
to affect their behaviour (e.g. age of language acquisition, the family’s linguistic background, education, etc.), while they can also be dropped altogether
(such as instances of communication between signers of different SLs).
The goal of this study is not to come to a decisive conclusion regarding
the linguistic status of these controversial mouth actions, but rather to report
on specific distributional patterns of mouthings influenced by the factor of
register and the grammatical class of the sign they co-occur with. Therefore,
the analysis is mainly a descriptive one as percentages of mouthing occurrence are reported here, while attempting to explain these observed patterns.
9

For example, for GSL the signs MALE and OLD-PERSON are identical but their
contextual meaning is clarified with the use of the mouthing “daddy” (“μπαμπάς”) or
the mouthing “papa” (“παππούς”) respectively, (Hatzopoulou, 2008)
10 The sign GROUP, which occurred frequently in the current dataset, was almost in every
instance paired with the mouthings ‘group’ (‘omada’), ‘committee’ (‘epitropi’) and
‘people’ (‘anthropi’) that further explained its contextual meaning.
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Methodology
Dataset
In the current project, a systematic analysis of video recordings of six
Deaf signers signing in GSL was performed. Due to limited resources and
time the elicitation of videos specific to the current project was not possible.
Alternatively, carefully selected videos available online (www.prosvasimo.
gr, www.omke.gr, and www.youtube.gr ) or provided to the researcher by
one of the few private institutions licensed to teach GSL in Athens were
used. The latter were to be used strictly for the purposes of this project.
The collected videos were categorised in the two registers (informative
and narrative) based on the nature of the signed text that was used and the
perceived intention of the signer, i.e. whether the goal of the communicative instance is the provision of information about a specific subject or the
narration of a story. In that sense, translations of UN articles on Human
Rights of People with Disabilities and presentations of the curriculum for
the new academic year for two schools licensed to teach GSL are included in the informative register, while the narrative register comprises of
fairy-tales and personal narrations. Altogether, 45’ minutes of data were
analysed for the purposes of this project. The analysis resulted in 3052
tokens from which 2709 constituted the main body of data, following the
exclusion of a number of signs that were deemed as unfit to be included
in the final analysis (such as false starts or examples which raised doubt).
Participants
The dataset includes videos of two female and four male Deaf adults
whose ages range between the early 30s to early 50s. All six of them were or
still are teachers of Deaf students (in primary or secondary education), teachers of hearing L2 students and interpreters, with deep ties to the core deaf
community. These participants were selected mostly because they are Deaf
native and near-native signers11, they self- identify as active members of the
Greek deaf community, they choose GSL as their main form of everyday
communication and they are perceived by other members of the community
as competent signers.
11 i.e. they acquired the language naturally from one (or both) deaf parents, with the exception
of one male signer raised in a boarding school for Deaf children from a young age.
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Analysis
Collectively the data were analysed using the ELAN multi-media annotation software (Wittenburg et al., 2006), while the tokens were then
exported to an Excel spreadsheet for further statistical analysis. For illustration, consider the ELAN example in the following figure.
Figure 1: Sample of data coding through ELAN

The signer appears in the far-left corner and the transcriber can assign
a small tag, i.e. a gloss12, to each sign describing its meaning. Six different
transcriptions for each sign are included here. The six different tiers13 include
the information signed on the left and the right hand separately (in both English and Greek), the mouthings co-occurring with the sign are also noted
here (both in English and Greek) and finally a grammatical class is assigned
to all signs and to all mouthings. Only the signs to which the researcher was
confident to assign a class were classified. Following the transcription and
the grammatical class assignment, all glosses had to be extracted in an Excel
spreadsheet for further analysis. Finally, the significance of the two linguistic
factors, i.e. whether they can be viewed as possible predictors of mouthing
12 Those glosses were designed to comply with the instructions regarding the glossing of
different sign types of signs and grammatical classes as described in the “Australian
Corpus Annotation Guidelines‟ (Johnston, 2016, November edition).
13 The term refers to the multiple layers shown on the left side of the sample, where
different kinds of annotations can be created.
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occurrence, was investigated with the use of a multivariate logistic regression and mixed-effects modeling, namely Rbrul (Johnson, 2009).
Results
Based on the results of the statistical analysis, both linguistic factors, i.e.
register and grammatical class, which were hypothesised to affect mouthing rates have been found to be significant for the GSL data (p<0.001),
as has been claimed for other SLs (see also Sutton-Spence & Day, 2001;
Nadolske & Rosenstock, 2007; Johnston et al. 2015).
The hypothesis concerning the factor of register according to which
mouthings would be more prevalent in the informative rather than the
narrative register is upheld by the results presented here, as is evident
from Figure 2. The results of the analysis indicate a high effect size for
the variable of register (7.63e-07) and therefore the factor can be viewed
as a significant predictor of mouthing occurrence for GSL. More than
50% of the tokens found in the informative register are accompanied by
mouthings, while the equivalent percentage for the narrative register is
less than 30%. As noted in the methodology chapter, the two registers are
treated here as comparable, since each signer has samples of language
production in both registers.
Figure 2: Percentages of mouthing occurrence in different registers
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As for the correlation of mouthings to the grammatical classes of the
signs the results of the logistic regression analysis also report a high
effect size (2.35e-110) for this factor, thus confirming the hypothesis that
mouthing rates in the GSL data would vary considerably in relation to the
grammatical class of the sign they accompanied.
Figure 3: Mouthing occurrence rates with grammatical classes
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As depicted in the figure above, morphologically complex signs, such
as verbs and especially the modality specific category of ‘depicting verbs’,
as well as pronouns, all disfavoured the use of mouthings, while nouns,
question signs, numerals and other less morphologically complex classes
occurred with mouthings in higher frequency.
Register, grammatical classes and mouthing compared
Following the individual examination of each linguistic factor and
their influence on mouthing occurrence rates, Figure 4 presents the statistical results of the correlation of the two factors in an effort to examine whether certain grammatical categories occur in higher frequency
in the informative or the narrative register and, consequently, whether
their interaction is also significant for the occurrence rates of mouthings
for GSL.

Figure 4: The distribution of grammatical classes across different registers

Nouns as well as question signs, numerals, negators, conjunctions and
determiners, adjectives, predicative adjectives are more frequent in the informative register. In the narrative register, adverbs, verbs, depicting verbs,
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interjections and pronouns were observed to occur in higher frequency.
Naturally, the classes found to be strongly favoured in a certain register
are disfavoured in the other. For instance, depicting verbs are strongly favoured in narrative texts and at the same time strongly disfavoured in informative texts.
Discussion
Differences in the occurrence of mouthings across registers can be explained by the way the two factors of register and grammatical class interact with one another. Since the occurrence of certain grammatical classes
(nouns, numerals, question signs, etc.) was found to be more prominent in
the informative register (see Figure 4), and these classes have also been
observed to co-occur with mouthings more frequently (see Figure 3), higher mouthing occurrence rates for the informative register can be expected.
Considering that mouthings are of a more informative nature than mouth
gestures (Ebbinghaus & Hessman, 2001; Sande & Crasborn, 2009), they
tend to co-occur more frequently with nouns and nominal signs in general.
Drawing from the current dataset for instance, the informative register is
shown to favour the occurrence of morphologically less complex grammatical classes, including instances of abstract notions usually classified
as nouns, such as the signs ‘EQUALITY/equality14’, ‘RIGHTS/rights’,
‘CONTRACT/contract’, etc. At the same time, nouns such as these were
observed to favour mouthing occurrence 66% (Figure 3). Therefore, the
higher percentages of mouthing occurrence observed for the informative
register (Figure 2) can be anticipated.
The same principle applies to the narrative register. Classes, such as the
class of verbs or depicting verbs, which are more frequent in the narrative
register, have also been observed to disfavour mouthing occurrence, and in
the case of depicting verbs quite strongly (0.7%). Depicting verbs are morphologically complex signs, which occur more frequently in storytelling
genres and are usually co-articulated with mouth actions of a more expressive nature, i.e. mouth gestures (Sande & Crasborn, 2009). For instance, in
one of the personal vignettes included in the narrative register a helicopter
is flying in the sky, gets trapped in a thunderstorm and crashes violently
14 As previously mentioned, the gloss in capital letters describes the manual sign and the
gloss in lowercase letters the mouthing.
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on a mountainside. In this story the use of depicting verbs during the narration of this event is prominent. Therefore, the depicting verb glossed as
AIRPLANE-GOING-IN-CIRCLES-AND-CRASHING was paired with a
mouth gesture congruent with the violent nature of the crash. As noted previously, the handshape of a depicting verb encodes information about the
object or the entity, the way in which it is “handled” and/or the way it moves
in space. All this information translates to a morphologically complex sign
glossed using multiple words. These signs are not easily translatable in the
matrix SpL and therefore it is understandable why the signer faces substantial difficulty in encoding the information of the sign in a single mouthing.
Interestingly, while examining mouthing occurrence rates across both
registers, separately for each signer, the same pattern emerges; higher percentages of mouthing occurrence for the informative register (Figure 5).
The data from each signer validate the argument regarding the influence of
register, underscoring that the documented difference between the informative and the narrative register is not driven merely by individual variation,
i.e. by the specific sociolinguistic characteristics of a particular signer, but
mainly by the linguistic effect of register.
Figure 5: Percentages of mouthing occurrence for each signer

To sum up, mouthings usually accompany nominal signs, which have
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a more informative nature, while mouth gestures are of a more expressive
and descriptive nature. Due to their nature, the latter are more likely to be
found accompanying predicates in narratives. Therefore, mouth gestures
appear more frequently in instances where a signer is re-enacting a character in a story, while mouthings are more frequent in informative registers,
such as a UN article on human rights. Since the mouth can perform only
one action at a time, the higher the number of mouth gestures the lower the
number of mouthings and vice versa (Sutton-Spence & Day, 2001).
Practical applications and Social context
Questions regarding the use of mouthings and their linguistic status,
i.e. whether they are coincidental to sign language production or could be
considered a phenomenon in many ways reformed to fit the structure of
these languages is not merely a theoretical one as the practical implications
are rather broad. Schermer (1990) and Boyes Braem (2001) highlight that
further research on this issue is quite significant for new lexicographical
attempts, as it could potentially “evoke high emotional and political interest in wider circles” (Boyes Braem, 2001:119). In that sense, since mouthings originate from the matrix SpL, their inclusion in the lexicographical
description of a sign might be seen as controversial, i.e. they might be
viewed as intrusive elements of a spoken language included in a SL dictionary. Schermer (1990) also anticipates that, if mouthings are included in
the lemmas of signs, without a thorough analysis of their correlation with
the sign, this could lead to a more “resilient” presence of mouthings for a
whole generation of signers.
In recent years, there is a shift of interest towards the creation of electronic educational material, easily accessible to Deaf students and their
family (Andrikopoulou, 2015).The website www.prosvasimo.com of the
Project: “Design and Development of Accessible Educational & Instructional Material for Students with Disabilities”, is the first of its kind, aiming at the provision of teaching and other material accessible to, amongst
others, Deaf, HoH and blind students. Such projects are of paramount
importance since, due to the ongoing economic crisis in Greece, the lack
of funding can in some cases affect the accessibility of Deaf and HoH
signers in various aspects of their everyday life. The case of the discontin-
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uation of ‘Prisma’, the first cable TV channel designed for citizens with
special needs in 2013 due to financial reasons, is reported as a characteristic example of the effect of the economic crisis on Deaf accessibility
(Sapountzaki, 2015).
On the 7th of September 2017, GSL was recognised as an official state
language. Its recognition was accompanied by the Greek government’s
commitment “to promote it and to meet all the communication needs of the
Deaf and HoH citizens” (Fek N4488/2017). The first practical application
of article 67 of the 4488/2017 (Α’ 137) legislative act is already in force
since the 1st of January, 2019 and pertains to:
“the means of access, the procedure and the technical specifications
for ensuring the access of People with Disabilities to the services of
mass-media and communication service providers, namely free-to-air
TV stations, public service broadcasting, pay-TV stations and providers
of non-linear audiovisual media services” (translation mine).
Within this context of this new act, GSL is overtly defined as “the officially recognized language… of the deaf and hard of hearing”. The phrasing has been met with substantial opposition (as evidenced from the numerous comments of the citizens in a governmental website15)from deaf,
HoH, cochlear implanted (and other) individuals, many of whom self-identify as deaf (or HoH), but not as signers of GSL. At the same time, the
accessibility of Deaf and HoH citizens in all aspects of their social life has
been the main focus of the Hellenic Federation of the Deaf (OMKE) and
“deaf-led advocacy organizations” around the world (Murray, 2015:382).
According to Murray (2015), research on the discourse of the linguistic
human rights of Deaf and HoH signers has revealed the long-lasting belief
in deaf community activism that it is only through the official recognition
of these languages that the human rights of their users can be ensured.
Deaf signers in Greece and around the world are fighting to establish their
linguistic human rights under the principle that Deaf signers constitute
a distinct cultural and linguistic minority (Ladd, 2005). But in an era of
such financial hardship, it is conceivable to assume that the allocation of
15 “Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης | Δικτυακός Τόπος
Διαβουλεύσεων», 2019)
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any limited funds to projects promoting the use of GSL could spark heated debates amongst member of the wider Greek community who do not
self-identify as signers and active members of the Deaf community.
Considering the heterogeneous social context, the impact this official
recognition could have on a variety of projects relating to GSL, as well
as the controversy surrounding mouthings, the researcher argues that the
current project is going to illuminate some of the possible ways mouthings
correlate with signs, thus providing valuable information for such projects.
Limitations and directions for further research
The present study is not without its limitations. Specifically in terms of
data, the difficulties a researcher faces when using pre-existing material
are inevitable. It is apparent that the conditions surrounding the recording
of those videos vary and they are not always known, making the study
of certain factors quite challenging. Nevertheless, the use of previously
recorded videos for a linguistic analysis is not rare (see also Nadolske &
Rosenstock, 2007; Andrikopoulou, 2015). The selection of these videos
provided the researcher with the chance to form a dataset comprising of
videos which were not elicited for the particular purpose of a linguistic
analysis of mouth movement, or any linguistic analysis in general, and
therefore mouth movement is assumed not to be “motivated and structured” by the goals of the researcher (House, 2018:2).
Moreover, the data were analysed exclusively by the researcher, a hearing signer, who acquired GSL as an additional language. Due to time and
budget limitations, the recruitment of a second annotator who would analyse part of the data and provide a peer sample for comparison was not
possible. Nevertheless, throughout the annotation process, consultation
with a Deaf informant for instances that needed clarification was available.
Only those instances for which the informant’s perception, as to what was
mouthed or signed, was similar to the researcher’s were used in the final
analysis.
Furthermore, there is a variety of factors relating to register and to the
sociolinguistic background of the individual signers which could affect
mouthing occurrence rates but are not isolated and studied further at this
point. Briefly, relating to the factor of register, the use of direct speech as
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part of role shift (Sutton-Spence, 2007), or the experience of the storyteller
in narrating stories (Earis & Cormier, 2013) are frequently assumed to play
a certain role in mouthing occurrence. Also, the overall situational context
surrounding the elicitation of the analysed data, mainly the formality of the
situation, is also considered influential (Nadolske and Rosenstock, 2007).
As for the sociolinguistic background of the signers, the current sample
is very small to yield any valuable sociolinguistic results, therefore the
project does not touch open factors such as age, region, social class, level of education, age of language acquisition etc. usually studied for their
(potential) effect on mouthing occurrence cross-linguistically (for projects
focusing on both linguistic and sociolinguistic factors see Sutton- Spence
and Day, 2001 and Rentelis, 2011 for British Sign Language, Nadolske and
Rosenstock 2007 for American Sign Language, Mohr 2014 for Irish Sign
Language, Johnston et al., 2015 for Australian Sign Language.). Further
research is needed to focus on any one of these factors, as the extent of
their effect cannot be studied further at this point.
For future studies on mouthings in general, different instances of mouthings, such as partial/reduced mouthings, standard mouthings (i.e. mouthings observed to occur with a specific sign almost in an obligatory manner)
or mouthings stretching over to adjacent signs have to be identified and
studied. As for their correlation to the various grammatical classes, a more
differentiated scheme of grammatical class assignment would be necessary
for further research on the subject of the association of mouth movements
and grammatical classes.
Except for mouthings, different categories of mouth gestures and their
occurrence rates throughout different registers and grammatical classes
could be analysed alongside mouthings, in order to gain a better understanding of mouth movements is general for GSL.
Conclusion
Research on the co-occurrence of non- manual elements to signs needs
to take into consideration the co-occurrence of mouthings with signs and
within this framework the factors that influence their occurrence rates. The
data reported here provide a detailed description of the distributional patterns of mouthings throughout different registers and grammatical classes
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for GSL. Although not an inherent part of the signed language structure, the
nature of the mouthings is not straightforward. Quite the contrary, mouthings are observed to serve multiple purposes throughout sign language production. They constitute a unique language contact phenomenon (Lucas
& Valli, 1989), in the sense that they exhibit both conventionalised and
variable characteristics. Specific patterns with regards to their occurrence
were identified for the GSL data, as it has been the case for other European
and non-European SLs. The data described here support previous claims in
reference to the influence of register and grammatical class for other SLs
(Sutton-Spence& Day, 2001; Nadolske & Rosenstock, 2007; Johnston et al.
2015). Therefore, according to these results, the two factors can be viewed
as significant predictors influencing mouthing occurrence, alongside several
other linguistic and sociolinguistic factors not studied here. Reaching a decisive conclusion with regards to the nature of mouthings is not the purpose
of this study. Nevertheless, the specific patterns of mouthing occurrence
highlighted here demonstrate that mouthings are an important part of SLs.
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Περίληψη
Η παρούσα ανάλυση επιχειρεί να αποτυπώσει συγκεκριμένα μοτίβα
κατανομής των στοματικών εικόνων, δηλ. ενός είδους κινήσεων του στόματος, η ύπαρξη του οποίου έχει παρατηρηθεί στην πλειοψηφία των νοηματικών γλωσσών που έχουν μελετηθεί μέχρι σήμερα, σε διαφορετικά
κειμενικά είδη και γραμματικές κατηγορίες για την Ελληνική Νοηματική
Γλώσσα (ΕΝΓ). Ο ερευνητής στοχεύει να τονίσει τη σημασία της γλωσσικής έρευνας σε μια μειονοτική γλώσσα, όπως η ΕΝΓ, σε μια εποχή συνεχόμενων αλλαγών ως προς τον γλωσσικό σχεδιασμό και τις πολιτικές που
αφορούν στη γλώσσα εντός της Ελλάδας, και διεθνών συζητήσεων για τα
γλωσσικά ανθρώπινα δικαιώματα για τους χρήστες νοηματικών γλωσσών
(Murray , 2015).
Keywords: mouthings, sign language, Greek sign language, register,
grammatical class
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1. Στόχοι της έρευνας, θεωρητικό πλαίσιο
Στην έρευνά μας συγκρίνουμε μερικές ομιλίες των πρωθυπουργών της
Ελλάδας και των προέδρων της αξιωματικής αντιπολίτευσης που εκφωνήθηκαν στο διάστημα Σεπτέμβριου 2009 – Απριλίου 2012. Οι στόχοι μας
είναι να διαπιστώσουμε:
- εάν και κατά πόσο η πολιτική θέση (κυβερνών ή αντιπολιτευόμενος) και
η πολιτική παράταξη επηρεάζουν τον λόγο για την ελληνική κρίση και με
ποιον τρόπο,
- πώς δομούνται τα αίτια και οι υπεύθυνοι για την ελληνική κρίση στο παρελθόν, καθώς και οι επιπτώσεις της κρίσης στην ελληνική κοινωνία και
οικονομία, και η διαχείρισή της κατά την εποχή εκφώνησης της ομιλίας
(παρόν),
- ποιες στρατηγικές λόγου εφαρμόζονται για τις προαναφερθείσες διαστάσεις της κρίσης, με ποιο σκοπό και με ποια γλωσσικά μέσα πραγματοποιούνται αυτές οι στρατηγικές.
Η ανάλυση βασίζεται στα εργαλεία που παρέχει η Ιστορική Προσέγγιση
του Λόγου (Discourse-Historical Approach) (Reisigl, Wodak 2009). Στο
πλαίσιο της προσέγγισης αυτής η μελέτη του λόγου πραγματοποιείται διεπιστημονικά, καθώς λαμβάνονται υπ’ όψη διάφορες πηγές δεδομένων από
διάφορες προοπτικές ανάλυσης ανάλογα με το συγκεκριμένο πρόβλημα.
Στην Ιστορική Προσέγγιση του Λόγου ο λόγος (discourse) θεωρείται ως
δομημένες μορφές γνώσης για κοινωνικές πρακτικές, οι οποίες συνδέονται
*
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με διαφορετικές ιδεολογικές θέσεις. Ο όρος κείμενο (text), από την άλλη,
αναφέρεται στα προφορικά ή γραπτά μηνύματα στο πλαίσιο συγκεκριμένων εκφωνημάτων (Reisigl, Wodak, 2001, 2009, Wodak 1996, 2001, 2011,
όπως παρατίθενται στην Wodak 2013: xxiv).
Η Ιστορική Προσέγγιση του Λόγου (DHA) λαμβάνει υπ’ όψη τόσο τις
διακειμενικές και τις διαλογικές (interdiscursive) σχέσεις ανάμεσα στα εκφωνήματα, τα κείμενα, τα γένη και τους λόγους, όσο και τις εξωγλωσσικές
κοινωνικές και κοινωνιολογικές μεταβλητές, την ιστορία ενός φαινομένου
και τις διάφορες πτυχές της περίστασης, στην οποία αυτό λαμβάνει χώρα.
Αφού συνεκτιμηθούν όλες αυτές οι σχέσεις, η Ιστορική Προσέγγιση του
Λόγου μελετά τον τρόπο με τον οποίο οι λόγοι, τα είδη και τα κείμενα
αλλάζουν σε σχέση με τις κοινωνικές και πολιτικές αλλαγές / δυναμικές.
(Reisigl, Wodak 2009: 90)
Τα επίπεδα ανάλυσης του λόγου της Ιστορικής Προσέγγισης του Λόγου είναι τρία (Reisigl, Wodak 2009: 102):
1) προσδιορισμός του συγκεκριμένου περιεχομένου ή των θεμάτων
ενός συγκεκριμένου λόγου,
2) εξέταση των στρατηγικών λόγου – ονομασία (nomination), κατηγόρηση (predication), τεκμηρίωση (argumentation), κτλ. και
3) εξέταση των γλωσσικών μέσων που χρησιμοποιούνται στις διάφορες στρατηγικές λόγου.
Υπό τον όρο «στρατηγική λόγου» γενικά εννοείται λιγότερο ή περισσότερο συνειδητή εφαρμογή πρακτικών για την επίτευξη συγκεκριμένων
κοινωνικών, πολιτικών, ψυχολογικών και γλωσσικών σκοπών. Οι στρατηγικές λόγου εντοπίζονται σε διάφορα επίπεδα της γλωσσικής οργάνωσης
και συνθετότητας. (Reisigl, Wodak 2009: 94)
Οι πέντε βασικές στρατηγικές λόγου στο πλαίσιο της Ιστορικής Προσέγγισης του Λόγου είναι οι εξής (Reisigl, Wodak 2009: 95):
- ονομασία (nomination) – γλωσσική κατασκευή των συμμετεχόντων, των
αντικειμένων, των φαινομένων, των γεγονότων, των διαδικασιών και των
ενεργειών,
- κατηγόρηση (predication) – χαρακτηρισμός των συμμετεχόντων, των
αντικειμένων, των φαινομένων, των γεγονότων, των διαδικασιών και των
ενεργειών (περισσότερο ή λιγότερο θετικός ή αρνητικός),
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- τεκμηρίωση (argumentation) – τεκμηρίωση ή αμφισβήτηση ισχυρισμών
που διεκδικούν την αλήθεια και την κανονιστική ορθότητα,
- προοπτικοποίηση (perspectivization) – ο καθορισμός της προοπτικής του
ομιλούντος, έκφραση δέσμευσης ή αποστασιοποίησης,
- εντατικοποίηση ή μετριασμός (intensification / mitigation) – τροποποίηση της προσλεκτικής δύναμης των εκφωνημάτων και ακολούθως του επιστημικού ή του δεοντικού στάτους των εκφωνημάτων.
Στην ανάλυσή μας δεν ασχολούμαστε με τη στρατηγική τεκμηρίωσης,
καθώς ο έλεγχος των σχημάτων τεκμηρίωσης απαιτεί εξειδικευμένη γνώση των ευρύτερων πολιτικο-κοινωνικών και ιδίως οικονομικών συμφραζομένων (πρβλ. επίσης Reisigl, Wodak 2009: 102).
2. Παρουσίαση του σώματος κειμένων και χρονικό της ελληνικής κρίσης
στο διάστημα Σεπτέμβριο 2009 – Απρίλιο 2012
2.1. Το σώμα κειμένων περιλαμβάνει εννέα πολιτικές ομιλίες που εκφωνήθηκαν στο διάστημα Σεπτέμβριο 2009 – Απρίλιο 2012:
- Δύο ομιλίες του Κ. Καραμανλή, πρωθυπουργός, της 5.09.2009 στο πλαίσιο της 74ης Διεθνούς Έκθεσής Θεσσαλονίκης, και της 2.10.2009 στην
κεντρική προεκλογική συγκέντρωση της Νέας Δημοκρατίας στην Αθήνα.
Και οι δύο ομιλίες πραγματοποιήθηκαν εν μέσω προεκλογικής περιόδου.
- Τέσσερις ομιλίες του Γιώργου Α. Παπανδρέου – ως προέδρου της αξιωματικής αντιπολίτευσης της 12.09.2009
στο πλαίσιο της 74ης Διεθνούς Έκθεσής Θεσσαλονίκης, και ως πρωθυπουργού – της 16.10.2009,
προγραμματική ομιλία στη Βουλή, της 11.09.2010 στο πλαίσιο της 75ης
Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης, και της 10.09.2011 στο πλαίσιο της
76ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης.
- Τρεις ομιλίες του Α. Σαμαρά, προέδρου της Νέας Δημοκρατίας (αξιωματικής αντιπολίτευσης) – της 19.09.2010, στο πλαίσιο της 75ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης, της 17.09.2011 στο πλαίσιο της 76ης Διεθνούς
Έκθεσης Θεσσαλονίκης και της 22.04.2012 στο Ζάππειο για την παρουσίαση του οικονομικού προγράμματος της Νέας Δημοκρατίας.
Ο κατάλογος των ομιλιών παρατίθεται στο τέλος της ανακοίνωσης.
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2.2. Ιστορικό πλαίσιο – ορισμός και χρονικό της ελληνικής κρίσης (μέχρι
τον Ιούνιο του 2012)
Τα αίτια της ελληνικής οικονομικής κρίσης που ξεκίνησε από το 2007
και συνεχίζεται μέχρι σήμερα βρίσκονται στην παρατεταμένη οικονομική ύφεση και την αδυναμία του κράτους να συγκρατήσει τους ρυθμούς
δημόσιου δανεισμού. Στους βασικούς αυτούς παράγοντες προστίθενται
και εγχώριες παθογένειες όπως η υπέρμετρη διόγκωση του δημόσιου τομέα, η κατασπατάληση δημόσιου χρήματος και η διαφθορά, η εκτεταμένη
φοροδιαφυγή και εισφοροδιαφυγή, η παραοικονομία, τα προβλήματα του
ασφαλιστικού συστήματος κ.ά.
Η κρίση χρέους στην Ελλάδα πήρε διαστάσεις από τα τέλη του 2008
και άρχισε να κορυφώνεται προς τα τέλη του ίδιου έτους, μετά τις 4 Οκτωβρίου 2009 όταν το ΠΑΣΟΚ κερδίζει τις πρόωρες εκλογές και σχηματίζει κυβέρνηση. Το Δεκέμβριο 2009, οι διεθνείς χρηματοοικονομικοί οίκοι
υποβαθμίζουν την ελληνική οικονομία, πράγμα που είχε ως αποτέλεσμα
την συνεχή άνοδο των spreads που ξεκίνησε από τον Ιανουάριο του 2010
και στις 21 Ιανουαρίου το 10ετές ελληνικό ομόλογο ξεπέρασε τις 3000
μονάδες. Στα τέλη Απριλίου του 2010 η Ελλάδα άμεσα αντιμετώπιζε τον
κίνδυνο στάσης πληρωμών. Παρενέβησαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η ΕΚΤ
και το ΔΝΤ που δημιούργησαν μηχανισμό στήριξης της Ελλάδας. Το λεγόμενο Μνημόνιο Συνεννόησης («Πρώτο Μνημόνιο») προέβλεπε χρηματική στήριξη ύψους 110 δισ. ευρώ και σημαντικές μεταρρυθμίσεις και περικοπές δαπανών με τα αντίστοιχα χρονοδιαγράμματα. Το μνημόνιο αυτό
ίσχυσε από τον Μάιο του 2010.
Στις 12 Μαρτίου 2011 υπεγράφη συμφωνία για μείωση του ποσοστού
δανεισμού κατά 1 ποσοστιαία μονάδα και επιμήκυνση του χρόνου απόσβεσης στα 7.5 χρόνια. Η Ελλάδα υπέγραψε το «Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο
Δημοσιονομικής Στρατηγικής 2012–2015», το οποίο ψηφίστηκε από τη
Βουλή των Ελλήνων στις 29 Ιουνίου 2011.
Στις 23 Οκτωβρίου 2011 πραγματοποιήθηκε έκτακτη Σύνοδος Κορυφής των χωρών μελών της ΕΕ η οποία έλαβε έκτακτα μέτρα διάσωσης της
Ελλάδας μεταξύ των οποίων ήταν κούρεμα 50% του ελληνικού χρέους
με τη συμμετοχή των ιδιωτών κατόχων ελληνικών ομολόγων και νέο δανειακό πακέτο ύψους 130 δισ. ευρώ. Στις 11 Νοεμβρίου 2011 ο πρωθυπουργός Γιώργος Α. Παπανδρέου παραιτείται. Τον διαδέχτηκε ο Λουκάς
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Παπαδήμος ως πρόεδρος μιας μεταβατικής κυβέρνησης, στην οποία συμμετείχαν στελέχη του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας και του ΛΑΟΣ.
Το νέο πακέτο μέτρων, το λεγόμενο δεύτερο Μνημόνιο, εγκρίθηκε από
τη Βουλή των Ελλήνων στις 12 Φεβρουαρίου του 2012. Ακολούθησαν
δύο αλλεπάλληλες εκλογικές αναμετρήσεις τον Μάιο και τον Ιούνιο 2012,
μετά από τις οποίες σχηματίστηκε η κυβέρνηση συνεργασίας ΝΔ, ΠΑΣΟΚ και ΔΗΜΑΡ με πρωθυπουργό τον ηγέτη της ΝΔ Αντώνη Σαμαρά.
3. Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της ανάλυσης
3.1. Αίτια και υπεύθυνοι για την ελληνική κρίση στο παρελθόν
Κ. Καραμανλής (Πρωθυπουργός)
Στις δύο ομιλίες του Κ. Καραμανλή, της 5ης Σεπτεμβρίου 2009 και της
2ας Οκτωβρίου 2009, στην ιδιότητα του Πρωθυπουργού εν μέσω προεκλογικής περιόδου, ως βασικά αίτια για την κρίση επισημαίνονται εσωτερικοί παράγοντες όπως «το τεράστιο δημόσιο χρέος, που μας κληροδότησε το παρελθόν», και οι «σοβαρές χρόνιες παθογένειες, που εντείνονται
κάτω από την πίεση της διεθνούς κρίσης» (ονομασία και κατηγόρηση). Ως
υπαίτιο για την κρίση ο Κ. Καραμανλής αναφέρει ρητά το ΠΑΣΟΚ και οι
κυβερνήσεις του επί εικοσαετία (ονομασία και κατηγόρηση):
«εκείνοι που κυβέρνησαν για μια εικοσαετία» (5.09.2009)
«το δημόσιο χρέος που δημιούργησε και μας κληροδότησε το ΠΑΣΟΚ»
(2.10.2009)

Στην ομιλία της 5.09.2009 η ευθύνη του ΠΑΣΟΚ τονίζεται με τη στρατηγική εντατικοποίησης μέσω επιστημικής τροπικότητας και επανάληψης:
«Η αλήθεια είναι ότι εκείνοι που κυβέρνησαν για μια εικοσαετία, δημιούργησαν ένα σαθρό κρατικό τομέα (…) Η αλήθεια είναι ότι οι μεγάλες αδυναμίες
του Δημόσιου Τομέα είναι δημιούργημα του ΠΑΣΟΚ».

Στην ίδια ομιλία σχετικά με την ευθύνη άλλων προσώπων ή φορέων
για τα προβλήματα της ελληνικής οικονομίας στο παρελθόν εφαρμόζεται
στρατηγική μετριασμού, καθώς είτε ο υπεύθυνος δεν κατονομάζεται:
«το τεράστιο δημόσιο χρέος, που μας κληροδότησε το παρελθόν»,

είτε ο Κ. Καραμανλής αποδέχεται εμμέσως την ύπαρξη κοινής ευθύνης
και την διανέμει με ρηματικό τύπο στο α’ πληθυντικό πρόσωπο:
«Δεν αρνούμαι ότι όλοι όσοι κυβερνήσαμε έχουμε τις ευθύνες μας».
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Γιώργος Α. Παπανδρέου (Αξιωματική Αντιπολίτευση – 12.09.2009,
Πρωθυπουργός – 16.10.2009, 11.09.2010, 10.09.2011)
Ο Γιώργος Α. Παπανδρέου διαπιστώνει μία σειρά προβλημάτων που
δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και οδήγησαν στην ελληνική κρίση (ονομασία και κατηγόρηση): «ένα πελατειακό συγκεντρωτικό κράτος που πνίγει κάθε πρωτοβουλία», «διαφθορά» (12.09.2009), «τεράστιο έλλειμμα»
(16.10.2009), «υπερτροφικό, συγκεντρωτικό, πελατειακό, αναποτελεσματικό κράτος», «έλλειμμα ανάπτυξης», «έλλειψη ανταγωνιστικότητας των
επιχειρήσεών μας», «απαξιωμένο κράτος πρόνοιας, τις πελατειακές προσλήψεις, τις τεράστιες σπατάλες του Δημοσίου», «εκτεταμένη φοροδιαφυγή» (11.09.2010), «εκτεταμένης ανομίας», «η οικονομία μας ήταν αιχμάλωτη ενός κρατικοδίαιτου και πελατειακού συστήματος», «Ένα κράτος
σπάταλο και διάτρητο» (10.09.2011).
Η απόδοση της ευθύνης για τα φαινόμενα αυτά του παρελθόντος πραγματοποιείται κυρίως με στρατηγικές μετριασμού:
- με ρηματικούς τύπους και προσωπικές αντωνυμίες στο α’ πληθυντικό
πρόσωπο:
«φτάσαμε εδώ, διότι δημιουργήσαμε ένα πελατειακό συγκεντρωτικό κράτος
που πνίγει κάθε πρωτοβουλία, δεν στηρίξαμε την ανταγωνιστικότητα της οικονομίας μας, αφήσαμε την αγορά ανεξέλεγκτη και παραδώσαμε το κράτος
στην διαφθορά» (12.09.2009)
«Κανένα μνημόνιο δεν φταίει για το χρέος που είχαμε δημιουργήσει».
(11.09.2010)
«Γύρω από το «δεν γίνεται», χτίσαμε έναν κόσμο διαφθοράς και ανομίας. Γίναμε η χώρα τού «δεν γίνεται». Και εδώ μέσα, πνίξαμε τα όνειρα και τις ελπίδες μιας ολόκληρης γενιάς». (10.09.2011)

- με αναφορά σε χρονικές περιόδους:
«ένα θέμα που απασχολεί χωρίς καμία εξαίρεση όλους μας (…) είναι αυτό
της εκτεταμένης ανομίας, που κυρίευσε τη χώρα τις τελευταίες δεκαετίες».
(10.09.2011)
«Ναι, αλλά όχι για τη χώρα μας, μέχρι πρόσφατα. Για όλα αυτά, δεν είχε γίνει
τίποτα στο παρελθόν». (10.09.2011)
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- με αναφορά στη γενιά του και χρήση ρηματικού τύπου στο α’ πληθυντικό πρόσωπο:
«βλέπω γύρω μου ανθρώπους της γενιάς μου. Ναι, προσφέραμε, αλλά είμαστε και μια γενιά που φόρτωσε στις επόμενες γενιές δυσβάσταχτα βάρη».
(10.09.2011)

- τριτοπρόσωπη αναφορά ή αναφορά σε φαινόμενα:
«οι ίδιοι που έχουν λεηλατήσει το δημόσιο πλούτο, που έχουν κατακλέψει τις
επιχειρήσεις τους, που έχουν ρημάξει τα Ασφαλιστικά Ταμεία» (10.09.2011)
«νοοτροπίες και αντιλήψεις, που έφεραν τη χώρα στο χείλος του γκρεμού»
(10.09.2011)

Οι πιο συγκεκριμένες αναφορές σε υπαίτιους για την κρίση στο παρελθόν γίνονται στη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και αφορούν
την έλλειψη ευθύνης για την πορεία της χώρας (12.09.2009), την εκτόξευση του δημόσιου χρέους και του ελλείμματος του προϋπολογισμού
(16.10.2009, 10.09.2011), την απώλεια ανταγωνιστικότητας και την
εκτεταμένη διαφθορά (11.09.2010). Η αναφορά στη Νέα Δημοκρατία
πραγματοποιείται κυρίως με την περίοδο της διακυβέρνησής της: «τα
τελευταία έξι χρόνια», «από το 2004», «μέσα σε πέντε χρόνια», «την
τελευταία πενταετία» (12.09.2009), «τα τελευταία χρόνια» (16.10.2009),
«Το 2004» (11.09.2010), «Στα χρόνια που μεσολάβησαν μέχρι τον
Οκτώβριο του 2009» (11.09.2010), «Μετά το 2004», «Με τις δαπάνες
του κράτους να αυξάνονται από 68 δις ευρώ το 2004, στα 112 δις το
2009» (10.09.2011).
Η Νέα Δημοκρατία κατονομάζεται ρητά λίγες μόνο φορές – «της
ΝΔ» (στην ομιλία της 16.10.2009), «η προηγούμενη κυβέρνηση»
(ομιλία της 16.10.2009), «στην προηγούμενη κυβέρνηση» (ομιλία της
11.09.2010).
Οι αναφορές στη διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν περιορίζονται στην κυβέρνηση του Κ. Σημίτη (2000 – 2004) και αποτελούν μέτρο
σύγκρισης για τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν ή επιδεινώθηκαν την
περίοδο κατά την οποία η Νέα Δημοκρατία είχε την εξουσία (στις ομιλίες
της 12.09.2009, της 11.09.2010 και της 10.09.2011):
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«Με τις δαπάνες του κράτους να αυξάνονται από 68 δις ευρώ το 2004, στα 112
δις το 2009, χωρίς να υπολογίζουμε καν τους τόκους». (10.09.2011)

A. Σαμαράς (Αξιωματική Αντιπολίτευση)
Στην πρώτη χρονολογικά ομιλία του, της 19.09.2010, ο Α. Σαμαράς
επιρρίπτει ευθέως στις κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για τη δημιουργία της κρίσης χρέους (ονομασία και κατηγόρηση):
«Αυτά που ευθέως δανείστηκαν οι κυβερνήσεις του ΠΑΣΟΚ στη δεκαετία του
’80 (…) μετέτρεψαν την Ελλάδα σε μια από τις πιο υπερχρεωμένες χώρες της
Ευρώπης!»

Ο Σαμαράς ανατρέπει τον ισχυρισμό του ΠΑΣΟΚ ότι η κυβέρνηση της
Νέας Δημοκρατίας δημιούργησε το δημόσιο χρέος της Ελλάδας, δίνοντας
απολογισμό με συγκεκριμένους αριθμούς. Προς ενίσχυση της θέσης του,
χρησιμοποιείται η αντίθεση ψέμα – αλήθεια (στρατηγική εντατικοποίησης):
«Δεύτερο ψέμα: ότι το χρέος το δημιούργησε η προηγούμενη διακυβέρνηση
της Νέας Δημοκρατίας. (…) Από τα 80 δισεκατομμύρια που «χρεώνουν» τη
Νέα Δημοκρατία ότι επιβάρυνε το συνολικό χρέος της Ελλάδας, τα 70 περίπου, πήγαν για την κάλυψη υποχρεώσεων που είχαν αναλάβει οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Του ΠΑΣΟΚ!» (19.09.2010)

Στην ίδια ομιλία ο Σαμαράς αναφέρεται στην προβληματική οικονομική πολιτική που ασκούσαν οι διάφορες κυβερνήσεις στο παρελθόν, η
οποία ήταν ελλιπής ως προς την επίτευξη ανάπτυξης και την αξιοποίηση των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της Ελλάδας. Στο θέμα αυτό ο
Σαμαράς μοιράζει την ευθύνη ανάμεσα στους πολιτικούς φορείς με ρηματικούς τύπους και προσωπική αντωνυμία στο α’ πληθυντικό πρόσωπο,
εφαρμόζοντας στρατηγική μετριασμού:
«Επί πολλές δεκαετίες, όταν μιλούσαμε για Οικονομική Πολιτική, αναφερόμασταν σε τρία πράγματα: Πώς θα κατανείμουμε τα Κοινοτικά Κονδύλια».
«Η Ανάπτυξη δεν μας απασχολούσε αληθινά. (…) Δεν ξέρουμε καν τους τομείς όπου η Ελλάδα έχει ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα».

Στην επόμενη ομιλία του, της 17.09.2011, ο Σαμαράς καταφεύγει ξανά
στη στρατηγική μετριασμού σχετικά με τη γενικότερη ευθύνη όλων όσοι
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κυβέρνησαν την Ελλάδα από την Μεταπολίτευση και έπειτα – με ρηματικό τύπο στο β’ ενικό πρόσωπο με γενικευτική αναφορά και το επίρρημα
παντού:
«Ψάχνοντας ευθύνες από τη Μεταπολίτευση και μετά, βρίσκεις παντού».

Σχετικά με τους υπαίτιους ο Σαμαράς και στην ομιλία της 22.04.2012
εφαρμόζει σταθερά στρατηγικές μετριασμού με διάφορα γλωσσικά μέσα:
- κατανέμει την ευθύνη με ρηματικό τύπο στο α’ πληθυντικό πρόσωπο:
«μέχρι τώρα καταναλώναμε από δανεικά. Και χρεώναμε τα παιδιά μας. Ξοδεύαμε όλο και περισσότερο, ενώ παράγαμε όλο και λιγότερα. Δανειζόμασταν
όλο και περισσότερο, και εισάγαμε σχεδόν τα πάντα».

- εντοπίζει μόνο την περίοδο κατά την οποία εμφανίστηκε το φαινόμενο:
«Η μεγαλύτερη αποτυχία όλης της μεταπολιτευτικής περιόδου είναι ότι οδήγησε στη χρεοκοπία μια χώρα με τεράστιο Πλούτο!»,

- είτε χρησιμοποιεί ρηματικό τύπο στο γ’ πληθυντικό πρόσωπο χωρίς να
αναφέρει ρητά το υποκείμενο:
«η Ελλάδα είναι μια πλούσια χώρα που την κατάντησαν… υπερχρεωμένη!»

3.2. Αίτια και υπεύθυνοι για την κρίση στο παρόν κατά την εκφώνηση της
ομιλίας
Κ. Καραμανλής (Πρωθυπουργός)
Η αναφορά στην παγκόσμια κρίση ως παράγοντας που συντελεί στην
επιδείνωση της ελληνικής οικονομίας υπάρχει και στις δύο ομιλίες του Κ.
Καραμανλή:
«εξωγενείς επιπτώσεις είναι ήδη αισθητές και στην Πατρίδα μας» (5.09.2009)
«η Χώρα, εξαιτίας της διεθνούς κρίσης, θα είναι στα επόμενα δύο χρόνια σε
κρίσιμη φάση της πορείας της». (5.09.2009)
«Οι επιπτώσεις της παγκόσμιας κρίσης είναι ακόμα μπροστά μας» (2.10.2009)

Ο ρόλος της παγκόσμιας κρίσης τονίζεται με στρατηγική εντατικοποίησης με τη χρήση λέξεων και εκφράσεων όπως «Χρειάζεται πάντως,
μπροστά στις προκλήσεις της διεθνούς κρίσης, να δώσουμε ακόμη πιο
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σκληρές μάχες» (5.09.2009), «θύελλα», «της σφοδρότερης παγκόσμιας κρίσης», «τα ελλείμματα στην Ευρώπη εκτινάσσονται στα ύψη»
(2.10.2009).
Σημαντικό μέρος και στις δύο ομιλίες αφιερώνεται στις μεταρρυθμιστικές πολιτικές της κυβέρνησης και στα μέτρα που ελήφθησαν για αντιμετώπιση των συνεπειών της παγκόσμιας κρίσης. Το έργο της κυβέρνησης
χαρακτηρίζεται με εκφράσεις που δηλώνουν την ύπαρξη και την υλοποίηση συγκεκριμένου σχεδίου, τονίζουν τη σημασία, την αναγκαιότητα και
ωφελιμότητα των μεταρρυθμίσεων και των μέτρων. Οι μεταρρυθμίσεις
που έγιναν είναι «σημαντικές», «ουσιαστικές», «επωφελείς», επιβεβαιώνουν «ευθύνη απέναντι στις νέες γενιές» (5.09.2009). Η κυβέρνηση ακολούθησε «συγκροτημένη μεταρρυθμιστική στρατηγική», έκανε πράξη
«σημαντικές παρεμβάσεις» (5.09.2009), κινήθηκε «έγκαιρα με συγκεκριμένα μέτρα», έβαλε σε εφαρμογή «συγκεκριμένες δράσεις», κατάρτισε
«συγκροτημένο σχέδιο σε τρεις άξονες» (2.10.2009).
Για τη διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ο Κ. Καραμανλής ασκεί
και αυτοκριτική, αναγνωρίζοντας καθυστερήσεις και έλλειψη αρκετής
αποφασιστικότητας σε ορισμένους τομείς (ομιλία της 05.09.2009). Στη
διατύπωση της αυτοκριτικής εφαρμόζεται στρατηγική μετριασμού: «Κάποιοι, καλοπροαίρετα, θα ρωτήσουν …», «Δεν έχω δυσκολία να παραδεχτώ και λάθη και αδυναμίες και καθυστερήσεις», «Αναγνωρίζω ότι σε
ορισμένες περιπτώσεις, χρειαζόταν να κινηθούμε πιο γρήγορα, πιο αποφασιστικά, σε πιο βαθιές τομές». Ως αντίθεση στην ενδεχόμενη κριτική
αναφέρεται το τι έχει επιτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και
ποιες ακόμη «σκληρές μάχες» χρειάζεται να δοθούν.
Σημαντικό μέρος στις δύο ομιλίες του Κ. Καραμανλή έχουν οι κριτικές
εναντίον της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Στην ομιλία της 5.09.2009 η
πολιτική στάση του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν και στο παρόν χαρακτηρίζεται
ως επιβλαβής και τίθεται σε αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία. Το
ΠΑΣΟΚ κατηγορείται για το ότι εμποδίζει τις διαρθρωτικές αλλαγές και
τις πολιτικές για την εξυγίανση της οικονομίας, επιδίδεται σε λαϊκισμό
(«μοιράζει παντού υποσχέσεις», «Για την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ, η κρίση
είναι ευκαιρία δημαγωγίας») και «ούτε την κρίσιμη συγκυρία κατανοεί,
ούτε διαθέτει τα στοιχειώδη εργαλεία για την αντιμετώπισή της». Από την
άλλη, η Νέα Δημοκρατία γνωρίζει την κρισιμότητα της κατάστασης, ξέρει
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«πού και πώς να βαδίσ[ει]». Για τη Νέα Δημοκρατία και προσωπικά για
τον Κ. Καραμανλή η κρίση «είναι εθνική υπόθεση». Η σύγκριση αυτή τονίζεται με στρατηγική εντατικοποίησης με εκφράσεις όπως: «αντιτάχθηκε
-και αντιτάσσεται» (επαναλαμβάνεται 2 φορές), «η αλήθεια είναι ότι» (3
φορές), «σ όλα αυτά είναι ουσιαστικές οι διαφορές μας», «Είναι και αυτή
μια μεγάλη διαφορά μας», «Ένα πάντως είναι περισσότερο από βέβαιο»,
«Ένα, λοιπόν, είναι απόλυτα φανερό».
Το σχήμα της αντιπαράθεσης εφαρμόζεται και στην ομιλία της
2.10.2009, όπου στον λαϊκισμό αντιτάσσεται το ρεαλιστικό και υπεύθυνο
σχέδιο:
«Το διακύβευμα είναι ξεκάθαρο: Από τη μια, οι εξωπραγματικές υποσχέσεις,
η απουσία σχεδίου, η ασάφεια των θέσεων και, τελικά, ο κίνδυνος οικονομικής περιπέτειας. Από την άλλη, ένα ρεαλιστικό σχέδιο! Υπεύθυνο. Με συγκεκριμένα, ειλικρινή και αναγκαία μέτρα. Ενα σχέδιο, που διασφαλίζει την
ελπίδα, Ώστε να βγούμε πιο δυνατοί από την κρίση το 2011».

Στην ίδια ομιλία η αντιπαράθεση τίθεται σε προσωπικό επίπεδο με τους
ρηματικούς τύπους στο α’ ενικό πρόσωπο (στρατηγική προοπτικοποίησης) και τονίζεται με την επανάληψη (εντατικοποίηση):
«Συνάντησα, σε όλα, τη στείρα αντίδραση ΠΑΣΟΚ. Συνάντησα απέναντι μου
συνδικάτα, που αντιμάχονταν κάθε αλλαγή. Συνάντησα απέναντί μου ιδεοληψίες μιας άλλης εποχής». (02.10.2009)

Η πολιτική στάση του Προέδρου του ΠΑΣΟΚ επικρίνεται ως «εκβιασμός», «γνωστή, απαράδεκτη», «με καταστρεπτικές συνέπειες για την
Οικονομία» και τονίζεται με τη στρατηγική προοπτικοποίησης – η τριτοπρόσωπη αναφορά εναλλάσσεται με παράθεση των λεγομένων του Παπανδρέου (με ρηματικούς τύπους στο α’ ενικό πρόσωπο):
«ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ επέλεξε να προκαλέσει εκλογές στις αρχές του χρόνου, ακολουθώντας τη γνωστή, απαράδεκτη στάση του: Δεν ψηφίζω τον Κάρολο Παπούλια για Πρόεδρο της Δημοκρατίας, εκβιάζω εκλογές και μετά τον
ψηφίζω. Ο εκβιασμός αυτός εγκλώβιζε τον Τόπο σε μια εξάμηνη προεκλογική
περίοδο, με καταστρεπτικές συνέπειες για την Οικονομία. » (5.09.2009)
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Γιώργος Α. Παπανδρέου (Αξιωματική Αντιπολίτευση – 12.09.2009,
Πρωθυπουργός – 16.10.2009, 11.09.2010, 10.09.2011)
Στην ομιλία της 12.09.2009 που εκφωνήθηκε στο πλαίσιο της προεκλογικής εκστρατείας για τις πρόωρες εκλογές, και στην ομιλία της 16.10.2009
από το βήμα της Βουλής με την οποία πραγματοποιεί τις προγραμματικές
δηλώσεις της νεοεκλεγείσας κυβέρνησης του ΠΑΣΟΚ, ο Παπανδρέου διαπιστώνει τη δύσκολη συγκυρία στην οποία βρίσκεται η χώρα. Χρησιμοποιούνται αρνητικοί χαρακτηρισμοί για όλες τις πτυχές της δημόσιας
και οικονομικής ζωής: «τα σημερινά αδιέξοδα της χώρας» (12.09.2009),
«από το σημερινό αδιέξοδο» (16.10.2009), «η παρακμή που βιώνουμε σήμερα» (12.09.2009), «η οικονομία μας έχει καθηλωθεί» (12.09.2009). Η
Ελλάδα βρίσκεται «σε μία από τις πιο κρίσιμες στιγμές της σύγχρονης
ιστορίας μας», «σε οριακό σημείο», η κατάσταση στο κράτος και στους
δημοκρατικούς θεσμούς είναι «αποκαρδιωτική» (16.10.2009), στην οικονομία – «εκρηκτική» και η ελληνική οικογένεια «δυσκολεύεται να τα
βγάλει πέρα» (16.10.2009).
Ο Παπανδρέου χαρακτηρίζει την κρίση ως καθολική – δεν πρόκειται
μόνο οικονομική, αλλά και για «πολιτική κρίση, κρίση θεσμών, κρίση
αξιών», «Μια πολυδιάστατη κρίση διακυβέρνησης», με έλλειμμα ηθικής,
αξιών, θεσμών και εμπιστοσύνης, το οποίο «έφερε την απαξίωση των πάντων» (16.10.2009).
Στην τελευταία ομιλία, της 10.09.2011, γίνεται επίσης αναφορά στο
χρέος, το έλλειμμα, την εκτεταμένη ανομία, στο «σπάταλο και διάτρητο»
κράτος, στο «έλλειμμα δικαιοσύνης» και όλα αυτά χαρακτηρίζονται ως
συμπτώματα «μιας βαθύτερης και πολύπλευρης κρίσης».
Στην ομιλία της 16.10.2009 ο Παπανδρέου αναφέρεται και στην αρνητική ψυχολογία των Ελλήνων ως αποτέλεσμα των δυσχερειών που βιώνουν:
«όλα αυτά δημιούργησαν στους Έλληνες ένα πρωτοφανές συναίσθημα απελπισίας, ανημποριάς, καταρράκωσης της αυτοπεποίθησης ενός ολόκληρου
λαού». (16.10.2009)
«είχαμε καταφέρει αυτή τη βαθιά έλλειψη αυτοπεποίθησης, να την κάνουμε
βίωμα στον Έλληνα τα τελευταία χρόνια» (16.10.2009)

Στις δύο ομιλίες του σώματος κειμένων που εκφωνήθηκαν κατά την περίοδο που το ΠΑΣΟΚ είναι στην εξουσία, της 11.09.2010 και της 10.09.2011,
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ο Παπανδρέου θέτει έμφαση στο ότι το κόμμα του έλαβε εντολή από τον ελληνικό λαό για να σταματήσει «τον κατήφορο». Η κυβέρνησή του βρέθηκε
απέναντι «στην μεγαλύτερη κρίση που αντιμετώπισε η Ελλάδα στην πρόσφατη ιστορία της», τη «μεγαλύτερη κρίση που μας έφερε στο χείλος της
καταστροφής και τους Έλληνες στο χείλος της παρατεταμένης φτώχειας»
και «στην εξαθλίωση» (11.09.2011). Στο έργο της η κυβέρνηση λειτουργεί
με γνώμονα την εντολή του λαού να απελευθερώσει «τις δημιουργικές δυνάμεις της χώρας από βάρη και δουλείες» και να κάνει «εκείνες τις μεγάλες
τομές, που θα επιτρέψουν στη χώρα μας να αξιοποιήσει τις μεγάλες δυνατότητές της, παραγωγικά» (10.09.2011). Ο Παπανδρέου επιβεβαιώνει την
προσήλωση της κυβέρνησής του σε αυτόν τον στόχο και την τονίζει, χρησιμοποιώντας επανάληψη και ρηματικούς τύπους στον ενεστώτα (στρατηγική
εντατικοποίησης):
«Αυτό κάνουμε. Αυτό προσπαθούμε. Αυτός είναι ο στόχος μας. (…) Εκεί οδηγούν οι μεγάλες μεταρρυθμίσεις που έγιναν και γίνονται». (10.09.2011)

Η περίοδος της διακυβέρνησής του ΠΑΣΟΚ χαρακτηρίζεται ως «μεταβατική», «καθόλου εύκολη», «επώδυνη» (11.09.2010), το διεθνές περιβάλλον είναι «δυσμενές», η πορεία της κυβέρνησης είναι «ανηφορική»,
«μέσα σε μια διεθνή καταιγίδα» (10.09.2011).
Η αναφορά στην πορεία της διακυβέρνησης πραγματοποιείται με όρους
που παραπέμπουν σε εμπόλεμη κατάσταση, σε πεδίο μάχης (στρατηγικές
κατηγόρησης και εντατικοποίησης):
«όλους αυτούς τους 11 μήνες, δώσαμε ένα σκληρό, τιτάνιο αγώνα»
(11.09.2010)
«τη μάχη τη δίνω, τη δίνουμε και θα τη δώσουμε για την Ελλάδα, παντού»
(11.09.2010)
«Να δώσουμε μάχη» (10.09.2011)
«Ενάντια σε αυτά παλεύουμε» (10.09.2011)
«Εδώ δίνουμε τις μεγαλύτερες μάχες». (10.09.2011)
«Εντείνουμε τη μεγάλη μάχη κατά» (10.09.2011)
«Είμαι όμως αποφασισμένος να συγκρουστώ μέχρι τέλους» (10.09.2011)
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Ο Παπανδρέου τονίζει τη θετική έκβαση του αγώνα αυτού που επιτυγχάνει η κυβέρνησή του. Χρησιμοποιούνται λέξεις και εκφράσεις όπως:
«καταφέραμε», «η Ελλάδα πάει μπροστά», «ανακτάμε βήμα-βήμα την
αξιοπιστία της Ελλάδας», «η μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού ακολουθεί πρωτόγνωρους ρυθμούς», «έχουμε προχωρήσει και ολοκληρώσει μεγάλες διαρθρωτικές αλλαγές», «εξασφαλίσαμε το δάνειο των
110 δις ευρώ», «πετύχαμε την επιμήκυνση αποπληρωμής αυτών των 110
δις ευρώ και τη μείωση του επιτοκίου», «τον Ιούλιο, πετύχαμε τις καθοριστικές αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου». Χρησιμοποιούνται
ρηματικοί τύποι στον αόριστο, αλλά και στον ενεστώτα, ο οποίος τονίζει
την ισχύ των αποτελεσμάτων στο παρόν, αλλά και το ότι η προσπάθεια
συνεχίζεται:
«η Ελλάδα πάει μπροστά» (11.09.2010)
«Αλλά αυτή η μετάβαση, όσο επώδυνη κι αν είναι, είναι ο τοκετός που γεννά
μια διαφορετική Ελλάδα». (11.09.2010)
«Κάθε μέρα, χτίζουμε την προοπτική». (11.09.2010)
«Κάνουμε μια μικρή επανάσταση (…) Κι έχουμε ήδη αποτελέσματα».
(11.09.2010)
«ανακτάμε βήμα-βήμα την αξιοπιστία της Ελλάδας» (10.09.2011)

Το Πρώτο Μνημόνιο και η συμφωνία για την επιμήκυνση της αποπληρωμής του (Μάρτιος 2011) χαρακτηρίζονται με θετικό πρόσημο ως επιτεύγματα. Τονίζεται η μοναδικότητα του δανείου και το ότι αυτό αποτελεί
ένδειξη εμπιστοσύνης στην Ελλάδα και στο μέλλον της:
«Με τον αγώνα μας, πετύχαμε να εξασφαλίσουμε ένα πακέτο στήριξης, ύψους
110 δισεκατομμυρίων ευρώ. Παρόμοιο δάνειο δεν έχει ξαναπάρει ποτέ στην
ιστορία άλλη χώρα». (11.09.2010)

Η προσφυγή στο πακέτο στήριξης αιτιολογείται στην ομιλία της
11.09.2010 με την ανάγκη να αλλάξει η Ελλάδα και να εξαλειφθούν τα
φαινόμενα υπανάπτυξης.
Οι αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούλιο 2011 χαρακτηρίζονται ως «ιστορικές» και «μοναδικές», με τις οποίες η Ευρώπη
«έκανε ένα αποφασιστικό βήμα για την ενίσχυση της συνεργασίας της,
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για να θεσπίσει νέα εργαλεία για την αντιμετώπιση της κρίσης χρέους»
(10.09.2011).
Στην ομιλία της 11.09.2010 ο Παπανδρέου τοποθετεί τις προσπάθειες
της κυβέρνησής του προς τη διευθέτηση των προβλημάτων της Ελλάδας
απέναντι «σε αυτούς που διακηρύττουν την καταστροφή, τη μοιρολατρία
και το «δεν γίνεται» και την «παρασιτική Ελλάδα», τη νοοτροπία που έφερε τη χώρα «έφερε στο χείλος της χρεοκοπίας». Οι εκπρόσωποι αυτής της
νοοτροπίας όμως δεν κατονομάζονται ρητά. Πιο συγκεκριμένη αναφορά
γίνεται στις κοινοβουλευτικές δυνάμεις που καταψήφισαν νομοθετικές
προτάσεις του ΠΑΣΟΚ για μεταρρυθμίσεις, αλλά και πάλι χωρίς να διευκρινίζεται ποιες είναι:
«Αλλαγές που, δυστυχώς, στη Βουλή, ψηφίστηκαν μόνο από εμάς και καταψηφίστηκαν από τις δυνάμεις εκείνες, που θέλουν να μην αλλάξει τίποτα στην
Ελλάδα, να την γυρίσουν πίσω, στο παρελθόν». (11.09.2010)

Στην τελευταία ομιλία του, της 10.09.2011, ο Παπανδρέου ασκεί και
αυτοκριτική στην κυβέρνηση και στον εαυτό του σε συνδυασμό με στρατηγική μετριασμού – η ανατροπή των χρόνιων προβλημάτων συντελείται
«έστω με λάθη», τα οποία γίνονται επειδή ο δρόμος είναι «δύσβατος» και
η πορεία «αχαρτογράφητη», πάντα όμως οι προσπάθειες είναι για το καλό
και το συμφέρον της χώρας:
«Η υπόσχεσή μας το 2009 ήταν όλα αυτά να τα ανατρέψουμε. Και τα ανατρέπουμε, έστω με λάθη που γίνονται στο δύσβατο δρόμο μιας αχαρτογράφητης
πορείας, στην οποία ορθώνονται. Αλλά πάντα με τα μάτια προσηλωμένα σε
όσα πρέπει να γίνουν, για να αλλάξει η πατρίδα μας». (10.09.2011)
«Μπορείτε να μου καταλογίσετε πολλά. Και όσοι με γνωρίζουν ξέρουν ότι
είμαι ανοιχτός στην κριτική. Δεν είμαι αλάνθαστος. Όμως, είμαι απόλυτα
αφοσιωμένος στην εθνική μας προσπάθεια. Για το κοινό μας μέλλον και το
συλλογικό συμφέρον». (10.09.2011)

Ο Παπανδρέου δίνει και την προσωπική του προοπτική στις δυσκολίες
που βιώνουν οι Έλληνες. Η στρατηγική προοπτικοποίησης εφαρμόζεται με
τη χρήση ρηματικών τύπων στο α’ ενικό πρόσωπο, συχνά σε επαναλήψεις,
για να δοθεί έμφαση στην πλήρη αντίληψη που έχει ο Παπανδρέου για τη
δεινή κατάσταση των συμπολιτών του:
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«Απευθύνομαι σήμερα (…) σε κάθε πολίτη της χώρας». (12.09.2009)
«Το γνωρίζω. Γνωρίζω τα προβλήματα, γνωρίζω τις δυσκολίες. Συμπάσχω με
όσους φορτώνονται αμαρτίες άλλων». (11.09.2010)
«Η συγκυρία, ξέρω, είναι πολύ δύσκολη για όλους. Ξέρω καλά τι σημαίνει για
τα χαμηλά και μεσαία εισοδήματα. (10.09.2011)
«Και ας μην υποθέσει κανείς ότι δεν γνωρίζω πόσο μεγάλες είναι οι δυσκολίες
σε κάθε ελληνική οικογένεια». (10.09.2011)

Α. Σαμαράς (Αξιωματική Αντιπολίτευση)
Στην πρώτη χρονολογικά ομιλία (19.09.2010) ο Σαμαράς χαρακτηρίζει
την κρίση δανεισμού στην Ελλάδα ως «εποχή παρακμής» «ανεπανάληπτη»,
«μοναδική στην Ευρώπη», «πολύ πυκνό σκοτάδι» και τονίζει τη θέση του
με μέσα επιστημικής τροπικότητας (στρατηγική εντατικοποίησης):
«Η αλήθεια είναι ότι πολύ πυκνό σκοτάδι σκέπασε τη χώρα μας τους τελευταίους μήνες…».

Ένα χρόνο αργότερα, στις 17.09.2011, ο Σαμαράς περιγράφει την κατάσταση στην Ελλάδα πάλι με τα πλέον μελανά χρώματα: «κατήφορο της
Ύφεσης», «η Ελλάδα που σήμερα βουλιάζει…», «σημερινή αδυναμία».
Αναφέρεται στα δυνατά συναισθήματα και τη βαριά ψυχολογία που δημιουργούνται από την οικονομική κρίση και τονίζει ότι τα συναισθήματα
αυτά είναι διάχυτα στην κοινωνία με ρηματικούς τύπους και αντωνυμίες
στο α’ πληθυντικό πρόσωπο και επαναλήψεις (στρατηγικές προοπτικοποίησης και εντατικοποίησης):
«Κάθε μέρα βλέπει γύρω του ο καθένας μας, δυστυχία, απελπισία, απόγνωση,
Ψυχολογία κατάθλιψης…Φόβο! Διάχυτο φόβο για το αύριο. Και οργή για το
σήμερα…»
«διάχυτη κατάθλιψη ενός ολόκληρου λαού»

Με παραδείγματα από την καθημερινότητα τονίζεται η δεινή κατάσταση της οικονομίας και το ότι από αυτή επηρεάζονται όλοι ανεξαιρέτως οι
Έλληνες:
«Βλέπει λουκέτα στους δρόμους, βλέπει ανέργους, βλέπει πραγματική δυστυχία, βλέπει οικογένειες με δύο εισοδήματα ως χθες, σήμερα να μην έχουν
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κανένα. Αλλά οι υποχρεώσεις τους να έχουν ανέβει… Βλέπει και ξέρει ότι οι
ακάλυπτες επιταγές έχουν ξεφύγει από κάθε έλεγχο, κι έχουν γίνει αληθινή
βόμβα στα θεμέλια της αγοράς…Βλέπει μια ολόκληρη μεσαία τάξη να μην
έχει που να πιαστεί, τι να ελπίσει. Βλέπει μια νεολαία χωρίς αύριο κι έναν
ολόκληρο λαό να ακούει καθημερινά να τον προσβάλλουν και να τον καθυβρίζουν». (17.09.2011)
«για τις σκληρές ώρες που όλοι περνάμε σήμερα». (17.09.2011)

Ο Σαμαράς δίνει και την προσωπική του προοπτική, για να δηλώσει ότι
έχει πλήρη συνείδηση για την κατάσταση που βιώνει ο ελληνικός λαός (με
ρηματικό τύπο στο α’ ενικό πρόσωπο – «γνωρίζω», στρατηγική προοπτικοποίησης):
«Γνωρίζω την ανηφόρα που θα συνεχίσουμε, για καιρό, να ανεβαίνουμε, ως
λαός και ως χώρα». (17.09.2011)

Στην ομιλία της 22.04.2012 ο Σαμαράς αναφέρεται στα προβλήματα
της δημοκρατίας στην Ελλάδα:
«Γιατί η δημοκρατία μας έχει πρόβλημα!»
«Αυτά όλα είναι νοσηρά συμπτώματα, είναι στρεβλώσεις της δημοκρατίας
μας».

Ως αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης ο Σαμαράς ασκεί έντονη
κριτική στην διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ και στον πρωθυπουργό Γιώργο
Α. Παπανδρέου (6.10.2009 – 11.11.2011). Οι βασικές του θέσεις είναι ότι
η διακυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ στο παρελθόν και στο παρόν στηρίζεται στο
ψέμα και στον λαϊκισμό και ότι το ΠΑΣΟΚ δεν διαθέτει σχέδιο να χειριστεί την τρέχουσα κατάσταση και να βγάλει τη χώρα από την κρίση. Από
την άλλη, η Νέα Δημοκρατία είναι το κόμμα της αλήθειας, της υπευθυνότητας και της ελπίδας, γνωρίζει τις δυνατότητες της Ελλάδας και του Έλληνα και τον τρόπο να τις αξιοποιήσει με στόχο την έξοδο από την κρίση
και την επίτευξη ανάπτυξης.
Η αντίθεση ψέμα – αλήθεια (στρατηγική εντατικοποίησης) αποτελεί
τον άξονα γύρω από τον οποίο δομείται η πρώτη χρονολογικά ομιλία του
Α. Σαμαρά στο σώμα κειμένων, της 19.09.2010. Ο Σαμαράς αναφέρεται
σε εφτά ψέματα του ΠΑΣΟΚ που αφορούν στη δημιουργία του χρέους
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από το 1981 και έπειτα, στο ότι η προηγούμενη διακυβέρνηση της Νέας
Δημοκρατίας ευθύνεται για τη δημιουργία του χρέους και του ελλείμματος στον προϋπολογισμό, στο ότι η προσφυγή στο Μηχανισμό Στήριξης
ήταν αναπόφευκτη και το Μνημόνιο θα οδηγήσει σε έξοδο από την κρίση
και ότι η Νέα Δημοκρατία έδειξε ανευθυνότητα με την άρνησή της στο
Μνημόνιο.
Το ΠΑΣΟΚ και ο αρχηγός του κατηγορούνται για λαϊκισμό, αθέτηση
προεκλογικών υποσχέσεων, έλλειψη σχεδίου δράσης και στις τρεις ομιλίες του Α. Σαμαρά – της 19.09.2010, της 17.09.2011 και της 22.04.2012:
«Μας λένε ότι τότε δεν γνώριζαν την κατάσταση. Λένε ψέματα! Την γνώριζαν! (…) Κι όμως βγήκαν προεκλογικά με κεντρικό σύνθημα: λεφτά υπάρχουν!» (19.09.2010)
«Το οποίο όταν είναι στην Αντιπολίτευση τάζει λαγούς με πετραχήλια. Κι όταν
βρεθεί στην κυβέρνηση κόβει και τις συντάξεις των 700 ευρώ!». (19.09.2010)
«Στις προηγούμενες εκλογές ο λαός ξεγελάστηκε με ψεύτικες υποσχέσεις.
Το «λεφτά υπάρχουν» θα μείνει στην Ιστορία ως η τελευταία μεγάλη απάτη του μεταπολιτευτικού λαϊκισμού. Τώρα, όμως, τέλειωσαν τα ψέματα».
(17.09.2011)
«Η μεγάλη διαφορά μας με το ΠΑΣΟΚ είναι ότι εκείνο φώναζε παραμονές
εκλογών «λεφτά υπάρχουν». (22.04.2012)

Η έλλειψη σχεδίου για τη διαχείριση της κρίσης από πλευράς του κυβερνώντος ΠΑΣΟΚ τονίζεται σε όλες τις ομιλίες:
«Πράγματι, η ανάπτυξη δεν θέλει μεγάλα λόγια. Σχέδιο θέλει. Και Σχέδιο δεν
έχει το ΠΑΣΟΚ». (19.09.2010)
«(…) όλα έγιναν χωρίς κανένα απολύτως Σχέδιο…» (17.09.2011)
«Το ΠΑΣΟΚ δεν έχει Σχέδιο!» (24.04.2012)

Σχετικά με την εφαρμογή του Πρώτου Μνημονίου ο Σαμαράς αναφέρει ότι «όχι απλώς δεν έλυνε το πρόβλημα της Ελληνικής Οικονομίας.
Αλλά το έκανε πολύ χειρότερο» (19.09.2010). Κατηγορεί την κυβέρνηση
για ότι δεν γνώριζε τι υπέγραφε και στη συνέχεια δεχόταν άκριτα όλα τα
μέτρα που πρότεινε η «Τρόϊκα»:
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«Κι όπως αποδείχθηκε λίγο αργότερα, δεν είχαν καν συναίσθηση τι υπέγραφαν…» (19.09.2010)».
«Μας έφερε στο Μνημόνιο και στη συνέχεια, υπέγραφε ό,τι του έδιναν. Πολλές φορές χωρίς να τα διαβάσει καν! Κι αυτό δεν το λέω εγώ, μόνοι τους το
παραδέχθηκαν…» (22.04.2012)

Το Πρώτο Μνημόνιο χαρακτηρίζεται ως φαύλος κύκλος και η ακαταλληλότητά του τονίζεται με στρατηγική εντατικοποίησης μέσω της επανάληψης και της αντίθεσης (δεν οδηγεί – οδηγεί σε) και το επίρρημα «συνεχώς» σε ξεχωριστή πρόταση και αποσιωπητικά:
«Αυτό το σχέδιο δεν οδηγεί σε έξοδο από την κρίση. Οδηγεί σε βαθύτερη
κρίση. Δεν οδηγεί σε εκμηδένιση του ελλείμματος, μετατρέπει μια μορφή
ελλείμματος, σε άλλη. Οδηγεί σε ελλείμματα – στο εξής πλέον – λόγω ύφεσης και λόγω υπερχρέωσης. Οδηγεί σε πολύ μεγαλύτερο χρέος. Οδηγεί σε
φαύλο κύκλο λουκέτων, ανεργίας, επίμονα υψηλών ελλειμμάτων, σκληρότερων μέτρων, επίμονης ύφεσης, και νέων σκληρότερων μέτρων. Συνεχώς…»
(19.09.2010)

Από την άλλη πλευρά, η εικόνα της Νέας Δημοκρατίας που δομείται
στις ομιλίες του Α. Σαμαρά, συνδέεται με την αλήθεια, την υπεύθυνη θέση
και με την ικανότητα να καταρτίσει το κατάλληλο σχέδιο εξόδου από την
κρίση. Στην ομιλία της 19.09.2010 στα «εφτά ψέματα» που ΠΑΣΟΚ αντιπαρατίθενται οι θέσεις της Νέας Δημοκρατίας οι οποίες παρουσιάζονται
ως αλήθειες («Αυτή είναι η αλήθεια», «Η αλήθεια είναι εντελώς διαφορετική», στρατηγική εντατικοποίησης). Ο Σαμαράς και κατ’ επέκταση το
κόμμα του παρουσιάζονται ως φορείς της αλήθειας που θα φέρουν τη νέα
εποχή ανόρθωσης για την ελληνική κοινωνία:
«Μέχρι τώρα καταρρίψαμε επτά ψέματα, ώστε να ξεκόψουμε από τις αγκυλώσεις
και τις εμμονές του χθες. Τώρα πρέπει να θεμελιώσουμε μερικές αλήθειες. Χωρίς
τις οποίες δεν μπορούμε να κάνουμε το άλμα στο αύριο»
«Ήλθα, όμως, να σας μιλήσω για το τέλος μιας εποχής παρακμής. Και για την
απαρχή μιας νέας εποχής».
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Η Νέα Δημοκρατία και ο αρχηγός της Α. Σαμαράς έχουν να προτείνουν
άλλη λύση η ορθότητα της οποίας τονίζεται με επανάληψη (στρατηγική
εντατικοποίησης):
«υπάρχει άλλη λύση. Διαφορετική λύση. Πραγματική λύση. Την οποία την
υποδείξαμε έγκαιρα».

Στην ομιλία της 22.04.2012 εκ νέου τονίζεται ότι η Νέα Δημοκρατία
διαθέτει σχέδιο:
«Η παράταξή μας, αντίθετα, έχει Σχέδιο».

Στην ομιλία της 19.09.2010 αναφέρεται η υπεύθυνη στάση της Νέας
Δημοκρατίας και του αρχηγού της, οι οποίοι δεν περιορίστηκαν στην
απόρριψη του Πρώτου Μνημονίου, αλλά υπέβαλαν «ένα πλήρες εναλλακτικό σχέδιο διεξόδου από την κρίση. Όπως όφειλε να κάνει μια σοβαρή
Αξιωματική Αντιπολίτευση». Στην ομιλία της 22.04.2012 τονίζεται ξανά
ότι η Νέα Δημοκρατία επιλέγει πάντα στα δύσκολα τον δρόμο της ευθύνης
και όχι τον δρόμο του λαϊκισμού.
Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία χτίζεται και σε επίπεδο αρχηγών των δύο κομμάτων. Από τη μια πλευρά ο
Γιώργος Α. Παπανδρέου κατηγορείται για ψέματα και λαϊκισμό και, από
την άλλη, ο Α. Σαμαράς λέει την αλήθεια (ομιλία της 17.09.2011):
«Δεν θα σας πω εγώ, «λεφτά υπάρχουν». Γιατί, έτσι κι αλλιώς, εγώ δεν λέω
τέτοια… Άλλοι τα λέγανε αυτά. Πριν δύο χρόνια… Ακούστε: λεφτά δεν υπάρχουν! Ούτε και τότε υπήρχαν…»
«Απορρίπτω το εύκολο μονοπάτι των ψεύτικων υποσχέσεων. Είναι η ώρα να
πούμε καθαρά όσα η Νέα Δημοκρατία μπορεί και πρέπει να κάνει».

Η αντιπαράθεση ανάμεσα στο ΠΑΣΟΚ και τη Νέα Δημοκρατία κορυφώνεται στην ομιλία της 19.09.2010 με την αντίθεση φόβος – ελπίδα: «Η
κυβέρνηση επενδύει στο φόβο. Εμείς στην Ελπίδα»..
4. Συμπεράσματα
Στην έρευνα αυτή μελετήσαμε τον τρόπο, με τον οποίο δομούνται ορισμένες πτυχές της ελληνικής κρίσης στις ομιλίες των πρωθυπουργών και
των αρχηγών της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Ελλάδας στο διάστημα
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Σεπτέμβριο 2009 – Απρίλιο 2012, εφαρμόζοντας τα εργαλεία της Ιστορικής Προσέγγισης του Λόγου (Discourse-Historical Approach).
Όλοι οι ομιλούντες, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας και θέσης ως
προς την εξουσία, εντοπίζουν μια σειρά προβλημάτων που δημιουργήθηκαν στο παρελθόν και εντείνουν την ελληνική κρίση.
Βάσει της ανάλυσης συμπεραίνουμε ότι ο σημαντικότερος παράγοντας
για τη δόμηση των υπευθύνων για την ελληνική κρίση στο παρελθόν είναι
η πολιτική ταυτότητα του ομιλούντος – σε ποιο από τα δύο μεγάλα κόμματα ανήκει, το ΠΑΣΟΚ ή τη Νέα Δημοκρατία. Ο Κ. Καραμανλής και ο Α.
Σαμαράς επιρρίπτουν ευθέως στο ΠΑΣΟΚ την ευθύνη για τη δημιουργία
των παραγόντων στο παρελθόν που συνέβαλαν για την κρίση. Επίσης, οι
δύο αρχηγοί της Νέας Δημοκρατίας χρησιμοποιούν και στρατηγικές μετριασμού ως προς την απόδοση της ευθύνης στο παρελθόν, καθώς η Νέα
Δημοκρατία βρισκόταν στην εξουσία κατά την περίοδο 1989 – 1993 με
πρωθυπουργό τον Κ. Μητσοτάκη.
Από την άλλη, ο Γιώργος Α. Παπανδρέου καταφεύγει κυρίως σε στρατηγικές μετριασμού στην απόδοση ευθυνών του παρελθόντος, καθώς το
κόμμα του βρισκόταν στην εξουσία στο μεγαλύτερο μέρος του χρονικού
διαστήματος από το 1981 μέχρι το 2009. Ο Παπανδρέου επιρρίπτει ευθύνες
και στην διακυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας (2004–2009), αλλά την αναφέρει κυρίως μέσω της χρονικής περιόδου και σπανίως την ονομάζει ρητά.
Για τα αίτια της κρίσης στο παρόν ο Καραμανλής ως πρωθυπουργός αναφέρεται στην παγκόσμια οικονομική κρίση και στην αντιδραστική στάση του
αντιπολιτευόμενου ΠΑΣΟΚ και του προέδρου του με την οποία παρεμποδίζουν το κυβερνητικό έργο. Το ΠΑΣΟΚ κατηγορείται για λαϊκισμό, απουσία
σχεδίου και για το ότι δεν κατανοεί την κρισιμότητα της κατάστασης.
Ο Καραμανλής κάνει θετικό απολογισμό των πεπραγμένων της κυβέρνησής του, αλλά ασκεί και αυτοκριτική με την εφαρμογή στρατηγικής μετριασμού.
Ο Παπανδρέου στις ομιλίες του ως πρωθυπουργός δίνει έμφαση στην
εντολή που έλαβε από τον ελληνικό λαό για να αντιμετωπίσει τα προβλήματα και την κρίση. Η εντολή αυτή αποτελεί την αφετηρία, αλλά και τον
τελικό στόχο των πολιτικών και των μεταρρυθμίσεων που εφαρμόζει η
κυβέρνησή του. Τονίζονται οι δυσκολίες που συναντά η κυβέρνηση στο
έργο της, καθώς και τα θετικά αποτελέσματα που επιτυγχάνονται. Ο Πα-
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πανδρέου αναφέρεται στην αρνητική στάση των πολιτικών του αντιπάλων, αποφεύγοντας όμως να τους κατονομάσει ρητά.
Και οι δύο πρωθυπουργοί ασκούν αυτοκριτική ως προς τη διακυβέρνησή τους, η οποία όμως εκφέρεται πάντα σε συνδυασμό με στρατηγική
μετριασμού.
Ο Α. Σαμαράς, ως αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περιγράφει αναλυτικά και με πολύ αρνητικούς όρους την τρέχουσα κατάσταση της
οικονομίας και της κοινωνίας. Κεντρική θέση στις ομιλίες του έχει η αντιπαράθεση με το κυβερνών ΠΑΣΟΚ. Στον έναν πόλο ο Σαμαράς τοποθετεί
το ΠΑΣΟΚ και τον πρωθυπουργό Γιώργο Α. Παπανδρέου, τους οποίους
κατηγορεί για ψεύδη, λαϊκισμό και έλλειψη σχεδίου δράσης. Στον άλλο
πόλο είναι η Νέα Δημοκρατία και ο ίδιος ο Σαμαράς ως αρχηγός της, οι
οποίοι στις ομιλίες του σχετίζονται με την αλήθεια, την υπευθυνότητα και
την ικανότητα να οδηγήσουν τη χώρα έξω από την κρίση βάσει σχεδίου.
Οι στρατηγικές λόγου που εφαρμόζονται σε όλες τις ομιλίες – ονομασία, κατηγόρηση, προοπτικοποίηση, εντατικοποίηση και μετριασμός,
συνδέονται στενά με την πολιτική ταυτότητα και την πολιτική θέση του
ομιλούντος – οι θετικές αξίες χρησιμοποιούνται για τη δική του παράταξη
ή/και κυβέρνηση και οι αρνητικές – για τον πολιτικό αντίπαλο.
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Abstract
The study analyses the construction of the discourse about Greek crisis
in several speeches of Prime Ministers of Greece and leaders of the first
opposition party in the period from September 2009 to April 2012. The
goal is to investigate how the current political position of each of the actors
(Prime Minister or leader of the first opposition party) and their ideological
affiliations affect their talking about the economic crisis. In particular,
the speeches are analyzed as to what causes and responsibilities are
identified with respect to the past and how current effects of the crisis and
counter measures applied are addressed. The study follows the DiscourseHistorical Approach in analyzing the specific discourse topics and the
adopted discourse strategies (nomination, predication, perspectivization,
intensification/mitigation), as well as the language means used for them.
Λέξεις-κλειδιά: Ελληνική κρίση, Ιστορική Προσέγγιση του Λόγου

DRAWING BOUNDARIES BETWEEN THE SELF
AND THE OTHER(S) WITHIN THE GREEK ‘DOUBLE CRISIS’
YANNIS TSIRBAS’ VICTORIA DOES NOT EXIST AS A CASE STUDY
Marianna Georgouli*
The global financial crisis that broke out in 2008 with the US crash,
hit Greece in 2009, radically changing the daily life of the biggest part of
the population. To this reality of the debt crisis, as well as to the constant
finger pointing and blame shift that this entailed, the migrant crisis comes
to be added, creating the complex nexus of the so-called “crisis within the
crisis”. In the present paper, I wish to show how the novella Victoria does
not exist [H Bικτώρια δεν υπάρχει] by Yannis Tsirbas uses this context of
the double crisis as a platform to explore the relation between the self and
the various others enabling the drawing of boundaries not only along ethnicity but also along class, and making in this way visible multiple kinds of
differentiation that contest generalizing debates about the crisis.
The emergence of a literary production set within and affected by
the current crisis, has been widely discussed (e.g. Lemos & Yannakakis 2015; Tziovas 2017) and seen as part of a general artistic flourishing
that has come along with the crisis. Eleni Papargyriou, in a recent article
(2016) on the Greek ‘prose of the crisis’, proposes a distinction between
those literary works published during the first four years of the crisis (20092013) and those having been published since 2014. The works belonging
to the first category reacted, as she argues, in a reflective way to the crisis, explicitly referring to the suicides, the debts, the banks, the evictions,
the homelessness in a way that did not essentially differ from that of the
mass media that projected a homogenous image of a suffering people without drawing attention to class or other differentiations. On the other hand,
works published after 2014 tend to take the reality of the crisis as granted
and are set into it without explicitly referring to its symptoms.  
*
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Tsirbas’ novella, published in 2013, seems to belong to the first category of Papargyriou’s distinction, although it draws attention, as I wish to argue, to the differences that social stratification creates in the way one experiences the double crisis. Victoria does not exist starts with the dialogue of
two Greek citizens who are in the same train. The first is from Victoria, the
area around Victoria square, one of the most typical squares of the centre
of Athens and one which large numbers of migrants reaching Athens found
refuge in, causing frustration to the locals. The second is from Aghia Paraskevi, a quite affluent suburb of the city, which automatically creates a
distinction between the two men. The one from Victoria, 40-year-old, born
and raised in the neighbourhood of Victoria, where he still lives, and affected by the economic crisis, speaks with frustration and anger against the
migrants whose advent has radically changed his favourite neighbourhood,
while the other one is absorbed in the emails and the advertisements he
receives, and barely listens to him. In the novel, the voice of the main narrator, namely the man from Victoria, is interrupted by five smaller stories,
all narrated by Greeks, current or former citizens of Victoria.
From the beginning of the novella, the change of the square due to the
advent of migrants is presented as something that has deeply affected the
narrator. Talking about how many foreigners and how many Greeks live
in his block of flats, he stresses that the former outweigh the latter saying:
Final score 12-24, man. Double score. Plus, the cleaning lady of Calantzi that
is from Bulgaria or something like that, 12-25! I’m really desperate. Initially
they did not disturb me, but I was not used to it, man. Do you know how nice
it was before? And now you go to walk up to the museum and they do drugs
around the peristyle. […] The national museum of drugs. It is my neighborhood, dude. (8)

The stark distinction between the first and the third person, between the
“I” and the “they” marks the boundary between the self and the other in
the protagonist’s mind. The first person is associated with a former, “nice”
state of homogeneity and harmony of the “I/We” which got disturbed by the
arrival of the “they”, while the third person is associated with the present
disturbing reality of misery that is also related to the financial crisis. As
Anna Carastathis claims, “crisis evokes a certain embodiment of time, since
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the past presents a haunting nostalgia, the present is in crisis, and the future
becomes increasingly impossible to imagine or picture. The only meaningful future is constructed through a romanticized and nostalgic remembrance
of the past. In short, crisis breaks the linear contract of time: looking back
seems like the only way forward” (31-32). This relation between present
and past is traced in the protagonist’s thinking: in his romanticized construction of the past, the foreigners were not there, they were not part of
the homogenous and flourishing community and, thus, in the present “[s]
trangers are not simply those who are not known in this dwelling, but those
who are, in their very proximity, already recognised as not belonging, as
being out of place” (Ahmed 21, original emphasis). In setting others out of
place, the native ensures his presence into this place associated with a pleasant past and a bonded community that was abruptly disturbed:
Such a recognition of those who are out of place allows both the demarcation
and enforcement of the boundaries of ‘this place’, as where ‘we’ dwell. The
enforcement of boundaries requires that somebody- here locatable in the dirty
figure of the stranger – has already crossed the line, has already come too
close...The recognition of strangers is a means by which inhabitable or bounded spaces are produced (‘this street’), not simply as the place or locality of
residence, but as the very living form of a community. (Ahmed 21-22)

The following passage from the protagonist’s monologue is telling of
how the “dirty figure of the stranger” came to contaminate the healthy
body of the society:
Victoria…I turned my head one day and I saw it full with hundreds of people.
Such men, Moroccans, Pakistani, everything. Jam, the square was like a club.
Children playing in filth, the statue full of Arabic letters written with red spray.
Gobbledygook. Dogs, women, veils, headscarves, madness, I’m telling you.
I don’t know when this happened, but it’s like I slept one night without them
being there and woke up in the morning into this madness, man. (14)

The phrase “such men” is indicative of how the protagonist assumes
to know the other as a certain “kind” before even getting to know them.
What are the properties of these men, what does the “such” signify here if
not their perception as those that, dirty as they are, do not belong here? At
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the same time, “such men” clearly refers to the culturally others, those belonging to the countries of the Middle East and Northern Africa, as various
word choices of the native indicate: “Moroccans”, “Pakistani”, “Arabic
letters”, “veils”, “headscarves”.
It is interesting that this man is the main focaliser in the narration and,
since his interlocutor remains silent in the biggest part of their ‘interaction’, the reader feels as if the protagonist, using the second person, addresses him/her. When the narrator says “It is my neighbourhood, man”
he seems to aim at the empathy of the reader who might feel some slight
uneasiness as s/he traces the character’s xenophobic views but may also
develop understanding for the plight of this person, especially if s/he has
been experiencing similar changes in their life. What we have here is a
sample of ‘light racism’ which is somehow presented by the narrator as
‘justified’ and may evoke to a certain extent sympathy as he explains how
“really desperate” he is. This sympathy becomes even more intense as he
explicitly refers to the financial crisis and the way it has radically affected
his neighbourhood and his daily life, resonating the feelings of despair and
frustration experienced by many Greeks affected by the crisis:
And I see, man, several smiley guys on TV or I meet now and then someone
reckless and I’m looking closely at them and I’m wondering whether they have
dosh. How do these people live? Do they work, do they have a normal life, do
they have dosh from their parents, are they penniless and they pretend to be
cool? Who knows. Am I the only one that cannot sleep in the night? Am I the
only one stressing out, man, about my mother and my father that cannot make
a living? (23)

The potential force of this address lies in the way it engages the reader
in the agony it expresses, inciting the reader to choose camp and align
themselves with this perspective. The questions, which remain unanswered
by the protagonist’s interlocutor, reach the reader and enable identification,
since the narrator is for sure not “the only one that cannot sleep in the
night” and that is “stressing out”. In this way, the novella shows the effects
of the “crisis within the crisis” on people’s feelings towards the migrants
and how this context can lead to the justification of thoughts and behaviours that can easily (usually also under the pressure of political propagan-
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da) be attributed to the objectively difficult conditions they experience and
not to xenophobia or racism.
The crisis that the country faces and its effect on peoples’ lives calls
for the fabrication of a scapegoat, using the most vulnerable ones to this
end. In her book, “The Cultural Politics of Emotion”, Sara Ahmed draws
connections between emotions and the way “we come into contact with objects and others» (208), explaining how certain groups of people turn to be
scapegoated especially at times of crisis:
In naming or describing an atmosphere, whether to ourselves or to others,
we also give it form. If there is tension we might search for an explanation:
someone or something becomes the cause of tension. Some attributions ‘take
hold’, becoming shared explanations for an event or situation. Once someone
or something is agreed to be the cause of tension, then shared feelings are directed towards that cause. Something ‘out there’ which is sensed and real, but
also intangible, is made tangible. In ‘finding’ cause, feelings can become even
more forceful. Political discourse is powerful as it can turn intangible feelings
into tangible things that you can do things with. If we feel nervous, we can do
something by eliminating what is agreed to be making us nervous. […] It is
then as if fear originates with the arrival of others whose bodies become containers of our fear. Given that containers spill, fear becomes the management
of the crisis. (227)

Exactly this process of scapegoating, as it is described by Ahmed, can
be traced in the novel, particularly in the way that the native subject, severely affected by austerity, associates his living conditions with these of
the foreign other’s, implicitly or explicitly calling this ‘other’ the cause of
the misery he experiences:
Multiculturalism and globalization, like this is our problem. And I do not have
gas in the car, man, and –what a humiliation! - I only put in five euros worth
of fuel. Five euros of gas, dude, have you ever put five euros of gas? […] And
then, a dark man passes happily in front of me and he holds a cap full of icecream and syrups and almonds and everything on the top. Parfait. And he takes
his time to enjoy it, man. […] And I don’t have money even for gas, dude, and
I barely have money to eat and I smoke cigarettes of one euro, Gold Mound,
illegal, you know, but how can you know? […] And I don’t know since when I
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haven’t eaten ice-cream and I have restricted myself only to the necessary, and
the African people comes [grammatical inconsistency in the original] and eats
my ice-cream. So does he have money for food and he also wants a dessert?
I’m getting crazy, man. I got crazy. I’m turning on the hazard lights and I’m
going out of the car and I’m doing “Psst” and with the first [punch] the icecream fell and with the second one he’s lying on the street […]. […] I’m also
kicking him on the face (32-33).

As one can notice, in the above passage, the two distinctive crises –
namely the financial and the migrant one– come to connect in a way that
the negative feelings toward the migrant other are presented as a result of
the native subject’s misery and the feelings of fear and anxiety he experiences in the present. The other here is presented as an uncivilized intruder
whose advent changes the native’s homeland and challenges his happiness.
The ice-cream functions as the metaphor not only of what is lost, but particularly of what is stolen by a concrete other. To return to Ahmed, “[i]f
there is tension we might search for an explanation: someone or something
becomes the cause of tension” and this “someone” is incarnated in the
figure of the migrant who becomes “the container of our fear” and misery.
In this way, the fear and anxiety of the ‘native subject’ for becoming gradually marginalized and excluded from societal hope and expectations of a
better life turns into hatred for the other’s pleasure-object, taking here the
form of ice-cream. It could be argued that the ice-cream becomes a symbol of the national subject’s ‘jouissance’1 now taken away by the ‘other’.
1

Zizek has borrowed this term from Jacques Lacan but he appropriated in his own work,
where he uses it in the following context: “Today, in our post-traditional ‘reflexive’
societies, we encounter th[e] enjoyment in its pure, distilled form in the guise of excessive, non-functional cruelty as a feature of contemporary life: a cruelty whose figures
range from ‘fundamentalist’ racist and/or religious slaughter to ‘senseless’ outbursts
of violence by adolescents and the homeless in our megalopolises, a violence that is
not grounded in utilitarian or ideological reasons. What we encounter here is indeed
W-Evil, that is, an Evil structured and motivated by the most elementary imbalance in
the relationship between the Ego and jouissance, by the tension between pleasure and
the foreign body of jouissance at its very heart. Id-Evil thus stages the most elementary
‘short circuit’ in the subject’s relationship to the primordially missing object-cause of
his desire: what ‘bothers’ us in the ‘other’ (Jew, Japanese, African, Turk) is that he
appears to entertain privileged relationship to the object - the other either possesses
the object-treasure, having snatched it away from us (which is why we don’t have it),
or poses a threat to our possession of the object. Here should suggest an ultimate symmetry between these ‘useless’ and ‘excessive’ outbursts of violent immediacy, which
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“The African people comes and eats my ice-cream” states the narrator, as
if the withdrawal of his own hope is directly linked to the other’s perceived
‘expropriation’ of this pleasure object that metonymically represents ‘βίος’
(qualified life) as opposed to ‘ζωή’ (bare life)2. Hence, the narrator’s speech
is characterized by the distinction between ‘us’ and ‘them’, between those
belonging to the Greek nation and those who “appear to threaten, from
without, what is felt as precariously within” (Ahmed 227).
The protagonist’s racist delirium reaches its peak when, close to the
end of the novel, he discloses to his interlocutor, without guilt or reluctance, that he, with other (probably Greek) inhabitants of this area, leave
poisoned food for the hungry migrants next to the trash bins:
Cement and water, dude. What do mice like? Cheese, this is common knowledge. So, you put two bowls in several corners of the house. In the one you
have put grated cheese, mixed with concrete. The mouse goes there, eats and
[…] fills its belly. In the other bowl you have water, thirsty as it is it drinks it
and its stomach becomes concrete, water and cement, and the mouse blows up.
Natural way of extermination, neither chemicals nor other means. (41)

This practice, among others, not only underscores the vulnerability of
migrants, as they are exposed to the senseless violence of the natives, but
demonstrates the lack of value with which their life is associated: for the
precarious native subject to reassert a sense of power and agency, the migrant other has to be rendered sub-human, animalized, and even exterminated. Here, it is striking that the comparison with vermin disturbingly
evokes Nazi propaganda for the extermination of the Jews, also represented through metaphors of vermin.
Thus, the book follows the central character’s feelings and their escalation that reaches its climax with the outrageous act of poisoning. It is at this
point that the reader will likely feel shocked at having identified with such
a person. The novella in this way raises awareness about the thin line between ‘light’ racism and xenophobia on the one hand (the kind of attitude
that would make people say “well, I’m not racist, but those foreigners are

2

display nothing but a pure and naked (‘non-sublimated’) hatred of Otherness, and the
global reflexivization of society.” (Zizek xc-xci)
(Agamben 66).
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dirty, uncivilized, they occupy our neighbourhoods, they steal our things”
and so on) and extremism, dehumanization, genocide on the other hand.
Highlighting this thin line, it could be said that the work intervenes in debates about the Golden Dawn, one of the most extremist political parties
in Europe that emerged as Greece’s third biggest political force in the last
elections, and its supporters. Specifically, if the reader recognizes within
him/herself ‘light’ racist tendencies through identification with the protagonist, the novel shows how easy it is to move towards far more extreme
conceptions of the we/they relation, whereby the external ‘they’ is an enemy to be exterminated for taking away the national subject’s ‘jouissance’
and power:
Under conditions of recession, the strict migration policies contribute to the
more intensified policing of public life and the repression of the democratic rights, while they create appropriate ideological ground for the action of
self-driven xenophobic organizations and subjects. Within this social environment, precarity gets aggravated, since, apart from the systemic and symbolic violence of the state, the migrants also have to confront the violence of
organized groups that, in the name of the national-religious patriotism, act,
sometimes with lethal force, against the migrants. (Athanasiou and Tsimouris
19-20)3

While the book forcefully making visible the boundaries between the
native self and the migrant other in a way that shocks and awakens the
reader, at the same time it complicates the boundaries between self and
other by drawing them not only between Greeks and migrants but also
between different groups within the Greek community itself. In this way,
I will argue, he sheds light on multiple kinds of differentiation that are at
work in today’s society, even though they are often not as visible as the
ones related to nationality and race.
The interlocutor of the protagonist plays a crucial role to this direction.
As mentioned above, he lives in Aghia Paraskevi and does not seem to
be affected by the crisis, neither the financial nor the migrant one. “And I
don’t have money even for gas, dude, and I barely have money to eat and
I smoke cigarettes of one euro, Gold Mound, illegal” (Tsirbas 32) says
3

The passages of Athanasiou and Tsimouris’ article are translated by me.
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the protagonist, while the interlocutor seems indifferent towards what
he hears and tries to avoid opening a dialogue with him. Absorbed in his
mobile phone, he checks the advertisements that he receives through email
and he comments now and then on the protagonist’s sayings, without expressing any disagreement:
Probably I don’t ask him because I have this civic nobility for which Vaso
makes fun of me. I don’t want to strongly disagree with unknown people. In
fact, I don’t want to disagree with anyone. What should I tell him, about democracy and violence and civilization? (40)

The interlocutor’s thoughts here juxtapose his good manners to these
of the protagonist also implying that the latter, in comparison to him,
is uncivilized and violent. This contrast is made even more apparent by
comparing the kind of language that the two characters use. The protagonist uses sharp, vulgar language, with small sentences often without
verbs, and coloquial or slang words, whereas the other man uses more
complex language in terms of syntax and vocabulary. Word choices of the
man from Aghia Paraskevi, like ‘αθίγγανη’, ‘τείνουν’, ‘ρακένδυτος’, ‘κρ
άμα’, ‘απώθηση’ and others, all suggesting formal and politically correct
speech, create a striking contrast with the kind of words that the main narrator prefers, like ‘βρομοκοπάγανε’, ‘μάπα’, ‘αλαμπουρνέζικα’, ‘πλέμπα’,
‘σάλταρα’ and so on. The two men are from -and live in- the same country
but belong to different worlds and they are both aware of it. When the
protagonist find out that his interlocutor is from Aghia Paraskevi, the protagonist responds “Κυριλέ φάση”, asking him how he would feel if he was
experiencing all the mess of his own neighbourhood (Tsirbas 31). Similarly, the other man is also aware that he is detached from the reality that the
protagonist describes to him. The following lines, narrated by the affluent
interlocutor, are typical of his inability to identify with what he hears from
the man from Victoria:  
For the first time, he [the man from Victoria] is turning his face and he is
looking at me straight into the eyes. I’m trying, into this unique moment, to
understand. To understand him. […] I am not asking because I do not know.
How can you explain everything that is happening? In order to understand it
I have to watch it in the news. Otherwise, it does not become real. It does not
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exist. Otherwise you do not digest it. Someone must serve it to you. [...] I need
a screen. I wish a screen could interfere between us. (39)  

The man cannot understand what is happening because what he knows
is only what he has only seen on the television screen of the television, as
he admits. What for the man from Victoria is a lived hard reality, for the
other is a highly mediated one coming into being only through the screen,
as a spectacle commodified in the TV news.
The gap between the interlocutors is further illustrated by the fact
that, while the protagonist narrates an extremely violent serial hate crime,
the man from Aghia Paraskevi receives emails for «unlimited use of the
gym, treatment against stretch marks, massage by four hands» and other
luxurious products or services (57) that, it could be argued, represent the
world of consumerism and capitalism, thriving at the same time that people are deprived from the basic rights, as these of housing and food,
and even life. While some people lose their jobs and their houses, and
others die or are killed –although, ironically, they left their homelands
to escape death-, there are others whose worries are restricted to what
more they are going to consume. The affluent interlocutor forwards the
email to Vassoula, his spouse, saying that she will get happy, since she
wanted to start going to the gym. Just a bit later he is worried that Vassoula may be annoyed by his email if she thinks that he sent it to her not
because of the gym but for the treatment against stretch marks advertised
in the same email. «For», as he says, «she has stretch marks and lately
one appeared at a very strange spot, on the back of the calf. And I could
not resist noting it. I remember I had felt repulsion by this small sign of
physical decline» (Tsirbas 57-58).
The book closes with thoughts like these, ironically juxtaposing the two
characters’ life problems and drawing attention to the fact that “divisions
like ‘natives’ versus ‘migrants’ […] cannot say a lot about the performative
possibilities of these identities, since both of them are interwoven with other properties –like the intake, the social capital, the gender, the education”
(Athanasiou and Tsimouris 17).  The imagined community of the nation
is not a homogeneous entity and some of the lines of the last chapter of
the book, articulated by the man from Aghia Paraskevi, are telling of the
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different experiences of reality embedded within the same, shared reality,
and project the life worlds of the two interlocutors as incommensurable:
What I have been hearing all this time in the train already seems like it never
happened. Like I saw it in my dreams. It retreats under the influence of the
reality. Of the real reality. (55)

Concluding, I would like to come back to Eleni Papargyriou’s assertion,
as laid out in the first chapter of this thesis, that the first literary responses
to the crisis tended not to differentiate the Greek population along class
and other lines. Going against this trend, Tsirbas’ novella brings precisely
such a differentiation to the foreground, as the above analysis shows. Specifically, in contrast to other books also written during the first years of the
crisis, Victoria deals with the double -financial and migrant- crisis simultaneously taking place in Greece. Through this double preoccupation, the
novel manages to draw the contours of the multiple lines of differentiation that can be traced within Greek society more forcefully. The novel’s
political thrust lies, one the one hand, in the way it alerts the reader to the
ease -especially at times of economic hardship and political propaganda- of
moving from ‘light racism’ to severely violent behaviours (see chapter 2);
and on the other hand, in the way it sheds light on the workings of conditions of extreme precarity in today’s reality of neoliberalism for certain
groups of people: particularly, here, migrants and members of the lower
classes whose living conditions deteriorated even more due to the crisis.
Thus, the book, without deploying a didactic tone or trying to teach the
readers a moral lesson, shows (rather than tells) that precarity is linked not
only to ethnicity and the place of origin, but also to one’s socioeconomic
power as this is given meaning within the neoliberal system. By providing
access to the interlocutor’s thoughts, the novel helps the reader realize that
the so-called ‘crisis’ is not experienced by everyone in the same way(s):
for some, the crisis is the top story of the daily news; for others, the crisis
is the protagonist of their lives. This also potentially entails a realization
that, at times of crisis, a Greek citizen may share more with a migrant than
with another Greek whose living conditions are far from similar with these
of the former. The protagonist, unemployed, poor and blinded by hatred
for the foreign other, fails to understand who is/are responsible for the
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severe degradation of his living conditions, and thus scapegoats the easiest
target. The reader, on the other hand, by having access to both characters’ thoughts and actions, can probably detect the ‘responsible’ elsewhere.
This ‘responsible’, it could be said, is the world socioeconomic system that
survives because of all the inequalities and contradictions that it tolerates
or even encourages. A sample of these contradictions is the fact that others fulfil themselves by accumulating commodities and others save themselves by illegally selling commodities on the streets in order to survive (to
recall a scene of the novel that the protagonist refers to the migrants that
sell products on the square (Tsirbas 8)). Hence, by the end of the novel it is
made apparent, as eloquently described by Athanasiou and Tsimouris, that
the current crisis, in parallel with the shrinking of the welfare state, set the
ideological framework for the reinforcement of the repressive state and the
delimitation and control of the ‘dangerous others’, within and out of the
country. This attitude is even more dominant towards the ‘vulnerable
groups’ and the minorities that are regarded as responsible for the crisis
and become scapegoated (15), as Tsirbas’ novella showcases.
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Περίληψη
Η παρούσα εργασία έχει στόχο να μελετήσει το πώς η σύγχρονη
ελληνική λογοτεχνία, και συγκεκριμένα η νουβέλα του Γιάννη Τσίρμπα,
«Η Βικτώρια δεν υπάρχει», που δημοσιεύτηκε το 2013 απο τις εκδόσεις
Νεφέλη, διαπραγματεύεται τις σχέσεις που αναπτύσσονται ανάμεσα στο
άτομο και τους ποικίλους ‘άλλους’ μέσα στο περικείμενο της λεγόμενης
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‘διπλής κρίσης’. Με τον όρο ‘διπλή κρίση’ αναφερόμαστε στην οικονομική
κρίση και τη μεταναστευτική ‘κρίση’ που συνυπάρχουν τα τελευταία χρόνια
στον ελληνικό χώρο. Πώς το βιβλίο του Γιάννη Τσίρμπα ενεργοποιεί τον
Έλληνα αναγνώστη, τον συνταράσσει και τον προκαλεί να αντιληφθεί το
πόσο εύκολα ενδεχομένως περνάει κανείς από τον ‘αθώο’ ρατσισμό και
την -εν μέρει προερχόμενη από την ανέχεια του παρόντος- στοχοποίηση
του ξένου ‘άλλου’, στην ωμή και θανατηφόρα βία εναντίον του; Επιπλέον,
η μελέτη έχει στόχο να παρακολουθήσει τον τρόπο, με τον οποίο η
νουβέλα καταδεικνύει τις διαφοροποιήσεις που αναδύονται, ειδικά μέσα
στην κρίση, όχι μόνο μεταξύ Ελλήνων και μεταναστών, αλλά και μεταξύ
Ελλήνων που, αν και μοιράζονται την ίδια εθνικότητα, προέρχονται από
διαφορετικές κοινωνικές τάξεις. Με τον τρόπο αυτό, θα προσπαθήσουμε
να δείξουμε, το βιβλίο μπορεί να στρέψει την προσοχή του αναγνώστη
στο παγκόσμιο κοινωνικο-οικονομικό σύστημα που δημιουργεί ευάλωτες
ομάδες ανθρώπων, ανεξαρτήτως εθνότητας, και επιβιώνει λόγω, ακριβώς,
των διαφοροποιήσεων αυτών που ανέχεται ή ακόμα και ενθαρρύνει.
Key words: crisis, migrants, vulnerability, racism

2.7. Η διδασκαλία
της νέας ελληνικής γλώσσας
ως δεύτερης ξένης κατά την κρίση

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ
ΤΗΣ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΕΚΜΑΘΗΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ
ΩΣ ΔΕΥΤΕΡΗΣ/ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Άνκα Ρατζένοβιτς, Ντίνα Ντμίτροβιτς, Ντράγκανα Τκάλατς*
1. Εισαγωγή
Στην παρούσα εργασία έρχεται στο προσκήνιο ένα θέμα που βρίσκεται ακόμα υπό συζήτηση, και προκαλεί ίσως και αντιπαράθεση μεταξύ
των γλωσσολόγων: η θέση της μετάφρασης στις ανθρωπιστικές σπουδές.
Αναλυτικότερα, η σημασία της μετάφρασης ως αντικείμενο σπουδών είναι
αδιαμφισβήτητη, διαφοροποιήσεις, όμως, υπάρχουν στον βαθμό και στον
τρόπο που η μετάφραση χρησιμοποιείται στην εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας, είτε ως εργαλείο μέσω μεταφραστικών ασκήσεων ή μέσω της λογοτεχνικής ανάλυσης είτε ως στρατηγική εκμάθησης από την πλευρά των
σπουδαστών. Το εμπειρικό κομμάτι της εργασίας έρχεται να αναδείξει τη
σημασία της μετάφρασης και τη στάση των σερβόφωνων φοιτητών απέναντι σε αυτή. Η μετάφραση εξετάζεται σφαιρικά στις διάφορες εκφάνσεις
της κατά την εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας.
Ανατρέχοντας στην εξέλιξη της διδακτικής, η μετάφραση συναντάται
σε διάφορες μεθόδους διδασκαλίας ξένων γλωσσών, αλλά ανέκαθεν χρησιμοποιείται και από τους σπουδαστές των ξένων γλωσσών διευκολύνοντας την επαφή με την ξένη γλώσσα ιδιαίτερα στα αρχικά επίπεδα. Ενώ
από τη μία πλευρά η μετάφραση λειτουργεί ως ένα σημαντικό μέσο για
την κατανόηση του νοήματος, από την άλλη, υπάρχουν προσεγγίσεις που
απαγορεύουν πλήρως τη χρήση της μητρικής γλώσσας και τη μετάφραση
προς αυτή στην τάξη, κάτι που συμβαίνει και στη σύγχρονη διδακτική
πράξη, λαμβάνοντας υπόψη ότι η σύγχρονη διδασκαλία ξένων γλωσσών
βασίζεται στην επικοινωνιακή μέθοδο. Οι απόψεις ακόμα διίστανται.
Όπως δήλωσε ο Malmkjær, «το ζήτημα της χρήσης της μετάφρασης
στη διδασκαλία ξένων γλωσσών είναι ένα θέμα στο οποίο οι περισσότεροι
*
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διδάσκοντες έχουν μια άποψη» (1998: 1). Ιδιαίτερα από τα τέλη του εικοστού αιώνα, πολλά θεωρητικά έργα και πρακτικές μέθοδοι στη διδασκαλία
ξένων γλωσσών έχουν θεωρήσει ότι μια δεύτερη/ξένη γλώσσα (Γ2) πρέπει
να διδάσκεται χωρίς αναφορά στη μητρική γλώσσα των μαθητών (Γ1).
Έχει δημιουργηθεί μια δημοφιλής πεποίθηση μεταξύ των διδασκόντων ότι
η μετάφραση παρεμποδίζει την εκμάθηση της Γ2.
Στη γραμματικο-μεταφραστική προσέγγιση η μετάφραση εθεωρείτο
απαραίτητη για τη διδασκαλία και την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Σύμφωνα με τη μετέπειτα αναπτυχθείσα μέθοδο άμεσης προσέγγισης, η μετάφραση απαγορεύτηκε και δεν αποτελεί πλέον μέρος των δραστηριοτήτων
στην τάξη. Στην τρέχουσα δημοφιλέστερη επικοινωνιακή γλωσσική προσέγγιση, η γλώσσα-στόχος χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια αυθεντικών,
λειτουργικών, επικοινωνιακών δραστηριοτήτων και η μητρική γλώσσα
των μαθητών δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο στην τάξη. Πολλοί διδάσκοντες
υποστηρίζουν ότι ο καλύτερος τρόπος για τους μαθητές να επιτύχουν τον
εγγενή έλεγχο της γλώσσας-στόχου είναι να σκέφτονται σε αυτή τη γλώσσα και όχι να μεταφράζουν ή να επεξεργάζονται τη γλώσσα-στόχο στη
μητρική τους (Liao, 2006: 191-192).
Από μια αντίθετη οπτική γωνία, η μετάφραση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως θύμα της γραμματικό-μεταφραστικής μεθόδου, και όχι ως πηγή του
κακού. Το πρόβλημα δεν είναι η ίδια η μετάφραση, αλλά μια μεθοδολογία
διδασκαλίας που διαχώρισε τη γλώσσα από την επικοινωνιακή της λειτουργία. Πράγματι, η ίδια η μετάφραση, όπως λαμβάνει χώρα στον πραγματικό κόσμο, συνδέεται ουσιαστικά με έναν επικοινωνιακό σκοπό. Όπως
λέει ο Duff (1989: 6), «η μετάφραση συμβαίνει παντού, όλη την ώρα, γιατί
όχι και στην τάξη;»
Η συνέπεια της βίαιης αντίδρασης κατά της γραμματικο-μεταφραστικής μεθόδου στη διδασκαλία γλωσσών ήταν μια πλήρης δυσπιστία για τη
μετάφραση ως εργαλείο διδασκαλίας. Αυτό που δεν ήταν σωστό με αυτή
τη μέθοδο δεν ήταν ότι η μετάφραση χρησιμοποιήθηκε, αλλά ότι χρησιμοποιήθηκε ακατάλληλα.
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2. Μετάφραση στη διδασκαλία ξένων γλωσσών: πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα
Αν και η μετάφραση και γενικότερα η χρήση της μητρικής γλώσσας
στη διδασκαλία ξένων γλωσσών έχουν χάσει την δυναμική που είχαν στη
γραμματικο-μεταφραστική προσέγγιση, φαίνεται πως υπάρχει ανάγκη να
αναθεωρηθούν η σημασία και η θέση τους στην εκμάθηση και τη διδασκαλία ξένων γλωσσών. Σε αυτήν την αναθεώρηση εγείρονται ερωτήματα τα
οποία αφορούν τη χρήση της μετάφρασης στην τάξη, τη θέση της στα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, το επίπεδο γλωσσομάθειας που απαιτεί η διδασκαλία της μετάφρασης, το θέμα της γλωσσικής
παρεμβολής και το ρόλο της μετάφρασης στην κατανόηση της δομής μιας
ξένης γλώσσας.
Αυτά τα ερωτήματα προκύπτουν διότι η φύση της μετάφρασης συχνά παρερμηνεύεται και η λειτουργία της στη διαδικασία εκμάθησης δεν
προσδιορίζεται. Το πρόβλημα αυτό συζητήθηκε έντονα σε πολλά θέματα
της επιθεώρησης Linguistische Berichte. Ενώ οι συμμετέχοντες στη συζήτηση διαφώνησαν σχετικά με τη μετάφραση στο πρόγραμμα σπουδών της
τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και το βαθμό στον οποίο μπορεί να διδαχθεί η
μετάφραση, οι περισσότεροι συμφώνησαν σχετικά με τη νομιμότητα της
μετάφρασης ως ακαδημαϊκού κλάδου τον οποίο μπορούμε να μάθουμε και
να διδάξουμε. Και οι εκπαιδευτικοί συμφωνούν, επίσης, για την ανάγκη
κωδικοποίησης των τεχνικών μετάφρασης και μιας τυπολογίας κειμένου
προσανατολισμένης προς τη μετάφραση με σκοπό τη διευκόλυνση της διδασκαλίας της μετάφρασης στα προγράμματα σπουδών της τριτοβάθμιας
εκπαίδευσης (Cordero, 1984: 351).
Η Cordero (1984: 351) είναι της γνώμης ότι η μετάφραση δε θα έπρεπε
να είναι ξεχωριστό μάθημα στο πρόγραμμα σπουδών, αλλά μια επιλογή
στην εξάσκηση γλωσσικών δεξιοτήτων. Όταν διδάσκεται με σωστό τρόπο
μπορεί να διατηρήσει τον ουσιώδη ρόλο της συμβάλλοντας στην εξέλιξη
της γενικής γλωσσικής επάρκειας των φοιτητών. Πιστεύει επίσης πως δεν
είναι ρεαλιστικό να περιμένουμε από τον σπουδαστή να έχει δίγλωσση
δεξιότητα, διότι στην πραγματικότητα προσπαθεί ακόμη να αποκτήσει μια
πρακτική γνώση της ξένης γλώσσας. Η κατάσταση είναι φυσικά αρκετά
διαφορετική στα επαγγελματικά μεταφραστικά σχολεία όπου απαιτείται ο
σπουδαστής να είναι ήδη ικανός στη γλώσσα-στόχο.
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Όσον αφορά τη χρήση της μετάφρασης μόνο σε προχωρημένα επίπεδα,
η Carreres (2006) θεωρεί τις μεταφραστικές δραστηριότητες ως μια συνεχή αλληλεπίδραση μεταξύ των άκρων της κυριολεκτικής, επεξηγηματικής
μετάφρασης και εκείνης της επικοινωνιακής μετάφρασης καθώς λαμβάνει χώρα στον επαγγελματικό κόσμο. Στην πρώτη, η μετάφραση στη Γ1
είναι απλά ένα εργαλείο - πολύ αποτελεσματικό - για να βοηθήσει τους
μαθητές να καταλάβουν μια συγκεκριμένη δομή της Γ2. Ως εκ τούτου, οι
στιλιστικές εκτιμήσεις παραμένουν στην άκρη. Στην τελευταία, έμφαση
δίνεται στην επικοινωνιακή αξία ενός κειμένου. Οι μαθητές αναμένεται να
παράγουν ένα κείμενο που ταιριάζει στην κουλτούρα της Γ2. Και οι δύο
προσεγγίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζονται προσεκτικά, έχουν
τη θέση τους στην τάξη των ξένων γλωσσών και θα πρέπει να θεωρούνται
ως αμοιβαία ενισχυτικές και όχι αποκλειστικές.
Η μετάφραση σε όλα τα επίπεδα εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας μπορεί να είναι μια κινητήρια δραστηριότητα διότι οι μαθητές μιας ξένης
γλώσσας αναπόφευκτα αναφέρονται στη μητρική τους γλώσσα κατά τη
διαδικασία απόκτησης επάρκειας της Γ2 ή, με άλλα λόγια, «μεταφράζουν
σιωπηλά» (Titford, 1985: 78). Υπό το πρίσμα αυτό, η μετάφραση στη Γ2
μπορεί να τους βοηθήσει να συστηματοποιήσουν και να εξορθολογήσουν
έναν μηχανισμό μάθησης που συμβαίνει ούτως ή άλλως.
Οι Shiyab και Abdullateef (2001) θεωρούν ότι η μετάφραση είναι εξαιρετικά σημαντική για τη διδασκαλία ξένων γλωσσών, απλώς και μόνο διότι επιτρέπει συνειδητή εκμάθηση και έλεγχο της ξένης γλώσσας και, ως
εκ τούτου, μειώνει τη γλωσσική παρεμβολή. Η χρήση της μετάφρασης
μπορεί να κάνει τη μάθηση ουσιαστική επειδή ο μαθητής είναι ενεργός
συμμετέχων στη διαδικασία.
Η μετάφραση έχει, επίσης, χρησιμοποιηθεί για τη διδασκαλία της γραμματικής. Από την άποψη αυτή, οι διδάσκοντες μπορούν να παρουσιάσουν
στους μαθητές ισοδύναμες και μη ισοδύναμες δομές μεταξύ Γ1 και Γ2.
Πρόσφατη έρευνα δείχνει, επίσης, ότι στην πραγματικότητα η καλύτερη συνειδητοποίηση της Γ1 βοηθά στην αποτελεσματικότερη επικοινωνιακή χρήση της Γ2. Η μετάφραση είναι ένα μέσο με το οποίο μπορούν να
αξιολογηθούν και οι δύο γλώσσες. Αντί να θεωρείται εμπόδιο στην πραγματική χρήση της γλώσσας, η μετάφραση θα μπορούσε να θεωρηθεί ως
ένας τρόπος ρύθμισης της γλώσσας που θα χρησιμοποιηθεί σε δεδομένες
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καταστάσεις και συνθήκες (Owen, 2003). Στην περίπτωσή μας για παράδειγμα, αν και η μέθοδος διδασκαλίας βασίζεται κατά κύριο λόγο στην
επικοινωνιακή προσέγγιση, στα δύο πρώτα έτη η μετάφραση χρησιμοποιείται για την εξήγηση γραμματικών φαινομένων και δομών της ελληνικής
γλώσσας.
2.1. Ορισμένοι βασικοί παράγοντες που επηρεάζουν τη μεταφραστική ικανότητα στην τάξη
Η μετάφραση φαίνεται πως επηρεάζεται τόσο από τη στάση που έχουν
οι ίδιοι οι σπουδαστές απέναντί της αλλά και από εξωγενείς παράγοντες
όπως διάφοροι πολιτισμικοί λόγοι, κάτι που επισημαίνεται πιο κάτω.
Σύμφωνα με τον Siregar (2018), η μετάφραση συνδέεται με την ανάπτυξη ορισμένων γλωσσικών δεξιοτήτων και αυτό είναι ιδιαίτερα εμφανές
και στην αντίληψη που έχουν οι ίδιοι οι σπουδαστές και στην αποδοχή που
δείχνουν στην πρακτική της μετάφρασης. Δείγμα σπουδαστών, οι οποίοι
κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο για τα μαθήματα της μετάφρασης σε ακαδημαϊκό επίπεδο, δήλωσαν ότι θεωρούν τη μετάφραση
σημαντικό μάθημα (76,8%), ενώ το 87,5% δηλώνει ότι είναι πρόθυμο να
το παρακολουθήσει (Siregar, 2018: 97). Επιπλέον, το 73,2% του δείγματος αντιλαμβάνεται τη μετάφραση ως ένα δύσκολο έργο, ωστόσο, θεωρούν πως έχουν το κίνητρο να φέρουν εις πέρας τις διάφορες προκλήσεις
(Siregar, 2018: 97). Η συγκεκριμένη μελέτη, επίσης, θεωρεί καθοριστική
τη βαρύτητα που δίνεται στις δεξιότητες παραγωγής λόγου. Σύμφωνα με
την άποψη των φοιτητών, η ανάγνωση, η ικανότητα παραγωγής γραπτού
κειμένου και προφορικού λόγου βοηθούν στο να εμπλουτιστεί το λεξιλόγιό τους. Το συγκεκριμένο δείγμα καταδεικνύει ακόμα ότι η γραμματική
είναι το κλειδί για την καλή γραφή και την ορθή κατανόηση. Τέλος, πολλοί
φοιτητές του δείγματος επιβεβαίωσαν ότι χρησιμοποιούν μηχανική μετάφραση, όπως το Google Translator ως βοηθητικό εργαλείο. Καταλήγουμε
έτσι στο συμπέρασμα ότι η μετάφραση είναι απαραίτητη ακόμα και σε μια
μη μεταφραστική τάξη και κρίνεται ως βασικό κομμάτι της διδασκαλίας
ξένων γλωσσών από τους ίδιους τους σπουδαστές.
Σχετικά με τη μετάφραση και την εκμάθηση της ξένης γλώσσας, ένας
άλλος παράγοντας που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη είναι η εθνικο-πολιτική απόσταση των γλωσσών, δηλαδή της γλώσσας στόχου και της
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γλώσσας πηγής. Για παράδειγμα, σύμφωνα με τη μελέτη των Rafieyan
και Yamanashi (2016), που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα Γερμανών και
Νοτιοκορεατών προπτυχιακών φοιτητών που σπουδάζουν τα αγγλικά
ως δεύτερη ξένη γλώσσα, η εθνικο-πολιτική απόσταση του τόπου καταγωγής τους σε σχέση με τη Βρετανία επηρέασε την απόδοσή τους κατά
τη μετάφραση ενός αριθμού κειμένων από τα αγγλικά προς τη μητρική
τους γλώσσα. Πιο συγκεκριμένα, οι Γερμανοί προπτυχιακοί φοιτητές της
Αγγλικής είχαν καλύτερα αποτελέσματα στην ποιότητα της μετάφρασης
όσον αφορά τα κείμενα που εξετάστηκαν από τους προπτυχιακούς φοιτητές της αγγλικής γλώσσας της Νότιας Κορέας (Rafieyan και Yamanashi,
2016: 71-72). Οι Rafieyan και Yamanashi (2016) αποδίδουν τη διαφορά στο ότι η κουλτούρα της Νότιας Κορέας είναι αρκετά διαφορετική
από αυτή των Βρετανών, καθώς και ότι οι χώρες αυτές είναι γεωγραφικά
απομακρυσμένες. Επίσης, σύμφωνα με τον Hofstede (2001), οι Γερμανοί
φοιτητές της μετάφρασης έχουν κοινές βασικές κοινωνιογλωσσικές και
κοινωνικοπολιτισμικές γνώσεις, ή διαφορετικά κοινές πραγματολογικές
γνώσεις με τους Βρετανούς. Η καλύτερη επίδοση, επίσης, αποδίδεται
στο γεγονός ότι οι Γερμανοί φοιτητές της μετάφρασης είχαν περισσότερες ευκαιρίες να εκτίθενται στην κουλτούρα της γλώσσας πηγής και να
έχουν συχνότερη επαφή με τους ομιλητές της γλώσσας πηγής από ό,τι οι
φοιτητές της Νότιας Κορέας (Rafieyan και Yamanashi, 2016: 71-72). Η
Γερμανία βρίσκεται κοντά στη Μεγάλη Βρετανία και οι Γερμανοί έχουν
άφθονες ευκαιρίες να την επισκεφθούν. Αυτά τα δύο χαρακτηριστικά θα
μπορούσαμε να τα επικαλεστούμε και για τους σερβόφωνους φοιτητές
του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου, οι οποίοι παρουσιάζουν ιδιαίτερη έφεση σχετικά με την εκμάθηση
της Ελληνικής. Συμπερασματικά, θα λέγαμε πως η μελέτη του πολιτισμού
καθώς και η τριβή με αυθεντικά κείμενα, και ιδιαίτερα με λογοτεχνικά
έργα ενισχύει τη μεταφραστική ικανότητα των σπουδαστών. Η θέση αυτή
εξετάζεται εμπειρικά στην παρούσα εργασία, ώστε να προσφέρει μια
καλύτερη εικόνα της θέσης της μετάφρασης στο Τμήμα Νεοελληνικών
Σπουδών.
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2.2. Η λογοτεχνική μετάφραση
Το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νεοελληνικών
Σπουδών δεν προσφέρει αυτόνομα μαθήματα εξειδίκευσης στη μετάφραση ή και στη θεωρία της μετάφρασης, τα τελευταία έτη. Στο πλαίσιο αυτό,
μόνο οι πρωτοετείς φοιτητές έχουν την δυνατότητα να παρακολουθούν τα
μαθήματα «Εισαγωγή στη μετάφραση 1» και «Εισαγωγή στη μετάφραση
2» στο πρώτο και στο δεύτερο εξάμηνο των σπουδών τους αντίστοιχα,
τα οποία θα πρέπει να τονιστεί ότι είναι επιλογής και όχι υποχρεωτικά
για όλους τους φοιτητές1. Αυτό σημαίνει πως η μετάφραση ως πρακτική,
ενυπάρχει κυρίως στα μαθήματα λογοτεχνίας και σε μικρότερο βαθμό συναντάται στη μορφή μεταφραστικών ασκήσεων στα μαθήματα γλώσσας.
Οι φοιτητές έρχονται εν μέρει σε επαφή με τη μετάφραση μόνο στο πλαίσιο των μαθημάτων «Ελληνική λογοτεχνία 5», «Ελληνική λογοτεχνία 6»,
«Ελληνική λογοτεχνία 7» και «Ελληνική λογοτεχνία 8» στο πέμπτο, στο
έκτο, στο έβδομο και στο όγδοο εξάμηνο των σπουδών τους, τα οποία
είναι υποχρεωτικά2. Μπορούμε να μιλάμε, λοιπόν, για λογοτεχνική μετάφραση. Η μετάφραση δεν προσφέρεται στους φοιτητές ως αυτόνομος κλάδος3, γεγονός που δε μειώνει τη σημασία της λογοτεχνικής μετάφρασης.
Η λογοτεχνική μετάφραση αποτελεί ένα ξεχωριστό είδος μετάφρασης,
η οποία απαιτεί ιδιαίτερες ικανότητες. Σύμφωνα με τη μετάφραση του
Ladmiral (1979, όπ. αναφ. στο Cordero, 1984: 352), η λογοτεχνική μετάφραση περιγράφεται ως εξής: οι σκέψεις και τα συναισθήματα ενός ατόμου
όπως έχουν εκφραστεί μέσω της γλώσσας πηγής πρέπει να γίνουν κατανοητά από ένα άλλο άτομο, το οποίο θα τα εκφράσει με το δικό του τρόπο
αντίληψης (δηλαδή τα δικά του συναισθήματα, τις δικές του σκέψεις και
1

2
3

Το επίπεδο που προβλέπεται να κατακτήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του πρώτου
έτους είναι το Α2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες
(CEFR). Εδώ πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι για την εγγραφή στο πρόγραμμα σπουδών
του Τμήματος Νεοελληνικών δεν απαιτείται η γνώση της νεοελληνικής γλώσσας. Οι
φοιτητές ξεκινούν από το επίπεδο αρχαρίων.
Το επίπεδο που προβλέπεται να κατακτήσουν οι φοιτητές κατά τη διάρκεια του τρίτου
έτους είναι το Β2, ενώ του τέταρτου έτους Γ1 - Γ2, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό
Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR).
Αξίζει να αναφερθεί εδώ ότι η μετάφραση υπήρχε ως υποχρεωτικό ανεξάρτητο κομμάτι
των εξετάσεων λογοτεχνίας «Ελληνική λογοτεχνία 5», «Ελληνική λογοτεχνία 6»,
«Ελληνική λογοτεχνία 7» και «Ελληνική λογοτεχνία 8» έως το ακαδημαϊκό εξάμηνο
2015-2016.
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βιώματα) στη γλώσσα στόχο, κάτι που σημαίνει πως πιθανότατα θα μεταφέρει τα νοήματα με τρόπο καθαρά υποκειμενικό. Επί της ουσίας, η λογοτεχνική μετάφραση είναι η επίτευξη του σωστού ύφους και της διατήρησης
της ποιότητας του πρωτότυπου κειμένου (Cordero, 1984: 352).
Όσον αφορά το Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών, η λογοτεχνική μετάφραση ενυπάρχει στα μαθήματα λογοτεχνίας του τρίτου και του τετάρτου
έτους: α) ενσωματωμένη στην ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων στις διαλέξεις και β) ορισμένες φορές ως λογοτεχνική ερευνητική εργασία.
2.2.1. Ανάλυση Λογοτεχνικών κειμένων
Η διδασκαλία της λογοτεχνίας στο Τμήμα Νοελληνικών Σπουδών εμπερικλείει την ανάλυση λογοτεχνικών κειμένων κατά την οποία πραγματοποιείται μετάφραση μέρους των κειμένων στα σερβικά. Αυτό σημαίνει πως
μεταφράζονται ορισμένα τμήματα, παράγραφοι ή σημεία για την καλύτερη
κατανόηση του περιεχομένου όπως λογοτεχνικοί όροι, αμφισημίες, δυσνόητες φράσεις και λόγιες λέξεις που οι φοιτητές δε συναντούν συχνά στα μαθήματα γλώσσας. Επίσης, στο τρίτο έτος όταν αναλύονται κείμενα γραμμένα
στην καθαρεύουσα ή στην κυπριακή διάλεκτο, επειδή δε γίνονται εύκολα
αντιληπτά από τους φοιτητές, αναγκαστικά αποδίδονται αρκετά σημεία τους
στη μητρική (σερβική) γλώσσα. Ιδιαίτερα, η καθαρεύουσα ή και οι διάφορες
ιδιόλεκτοι κάποιων συγγραφέων μπερδεύουν και δυσκολεύουν τους φοιητητές στα τελευταία έτη σπουδών˙ οι ίδιοι οι φοιτητές έχουν πολλές άγνωστες
λέξεις, γεγονός που αποτελεί τροχοπέδη για την κατανόηση του νοήματος.
Ακόμα και τα κείμενα στη δημοτική γλώσσα εμφανίζουν άλλου είδους προβλήματα. Από την πλευρά τους δηλαδή, οι φοιτητές στο τέταρτο έτος, επηρεασμένοι από τη λογοτεχνική γραφή, κάνουν συνήθως υπερβολική χρήση
της λόγιας γλώσσας και λόγιων εκφράσεων στις γραπτές και προφορικές
εξετάσεις λογοτεχνίας. Σε αυτό το σημείο απαιτείται μετάφραση στη σερβική και ορθή επεξήγηση ώστε να κατανοήσουν οι φοιτητές το ύφος των
διάφορων συγγραφέων. Γι’ αυτο και η γραμμή που ακολουθείται στη λογοτεχνική ανάλυση εμπερικλείει: α) μια αρχική ανάγνωση όλου του κειμένου
(η ανάγνωση πραγματοποιείται και δυνατά) και β) τη διατήρηση των νοημάτων των προτάσεων η οποία προηγείται της σημασιολογικής και λεξιλογικής επεξεργασίας του κειμένου (Cordero, 1984: 353). Δηλαδή, δίνεται
έμφαση στο περιεχόμενο και έπειτα στα στιλιστικά σημεία. Η μετάφραση,
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λοιπόν, λαμβάνει χώρα κατά την ανάλυση του νοήματος. Συγκριτικά με τα
μαθήματα γλώσσας, η μετάφραση προς τη μητρική στα λογοτεχνικά μαθήματα βοηθάει τους φοιτητές στο να κατανοήσουν τις διαφορές μεταξύ της
ελεύθερης απόδοσης και της κατά λέξη μετάφρασης.
2.2.2. Ερευνητική εργασία στη Λογοτεχνία
Η ερευνητική εργασία υπάρχει ως επιπρόσθετο κομμάτι των υποχρεώσεων των φοιτητών στο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών και είναι προαιρετική. Οι μονάδες που μπορούν να συγκεντρώσουν οι φοιτητές γι’ αυτή
την εργασία κυμαίνονται από 5 έως 15 και δε συμπεριλαμβάνονται στις
100 μονάδες που αντιστοιχούν στα υποχρεωτικά μέρη της εξέτασης. Ως
θέμα ερευνητικής εργασίας οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν
τη μετάφραση κειμένων που αναλύονται στα μαθήματα, εάν δεν είναι ήδη
μεταφρασμένα. Ωστόσο, είναι ελάχιστοι οι φοιτητές που την επιλέγουν.
Γενικότερα, η ελάχιστη αυτή τριβή με τη μετάφραση στα λογοτεχνικά
μαθήματα φαίνεται πως δεν προσφέρει τις απαραίτητες βάσεις ώστε να συμβάλλει ουσιαστικά στη βελτίωση του επιπέδου της γλώσσας των φοιτητών
ή στη μετέπειτα επαγγελματική τους πορεία. Η εμπειρική έρευνα, η οποία
διαπραγματεύεται στην παρούσα εργασία, ρίχνει φως στις απόψεις ενός
δείγματος των φοιτητών του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών σχετικά με
τη σημασία και τη θέση της μετάφρασης στο πρόγραμμα σπουδών τους.
3. Εμπειρική μελέτη
3.1. Μεθοδολογία
Ο σκοπός της εμπειρικής έρευνας ήταν να εξεταστούν οι απόψεις των
πρωτοετών και τριτοετών φοιτητών του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών
της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου σχετικά με τη
διδασκαλία της μετάφρασης στο πλαίσιο του προγράμματος των προπτυχιακών σπουδών τους. Πιο συγκεκριμένα, εξετάστηκαν οι απόψεις τους σχετικά με το: α) αν η μετάφραση και στη γλώσσα-στόχο και στη γλώσσα-πηγή
αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση των ελληνικών, β) αν βρίσκουν τη μετάφραση βοηθητική για την απόκτηση γλωσσικών δεξιοτήτων
(όπως η κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου ή η παραγωγή προφορικού και γραπτού λόγου), τον εμπλουτισμό λεξιλογίου και την αφομοίωση
των κανόνων γραμματικής, και γ) αν αισθάνονται έτοιμοι να ασχοληθούν με
τη μετάφραση επαγγελματικά.
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3.2. Συλλογή δεδομένων
Η συλλογή των δεδομένων για τις ανάγκες της υφιστάμενης έρευνας,
έγινε μέσω της χορήγησης ερωτηματολογίων σε φοιτητές του Τμήματος
Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του
Βελιγραδίου. Το Σεπτέμβριο μήνα του 2018 συμπληρώθηκαν 35 ερωτηματολόγια στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Moodle, από τα οποία 15 από
πρωτοετείς φοιτητές και 20 από τριτοετείς φοιτητές.
Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε στη διεξαγωγή της έρευνας
αποτελείται από 24 διερευνητικές δηλώσεις (καταφατικές προτάσεις) διατυπωμένες ως απόψεις, τις οποίες οι φοιτητές κλήθηκαν να εκτιμήσουν
σε βαθμολογική κλίμακα 5 διαστημάτων (1-5). Πρόκειται για την κλίμακα
Λίκερτ (Likert), στην οποία οι φοιτητές έπρεπε να σημειώσουν το βαθμό
συμφωνίας ή διαφωνίας τους με την εκάστοτε άποψη, ακολουθώντας την
εξής λεζάντα: 1- «διαφωνώ απόλυτα», 2- «διαφωνώ», 3- «ούτε συμφωνώ
ούτε διαφωνώ», 4- «συμφωνώ», 5- «συμφωνώ απόλυτα».
3.3. Αποτελέσματα της έρευνας
Τα αποτελέσματα του υπολογισμού ποσοστών καταγράφηκαν και παρουσιάζονται σε γραφήματα στηλών για καθεμία δήλωση, για κάθε έτος
ξεχωριστά. Το αριστερό γράφημα στηλών από 1-10 απεικονίζει τα αποτελέσματα έρευνας στο πρώτο έτος, ενώ το δεξί γράφημα στηλών απεικονίζει τα αποτελέσματα στο τρίτο έτος.
Γράφημα 1

Πιστεύω ότι η διδασκαλία της μετάφρασης θα έπρεπε να υπάρχει στο
πρόγραμμα σπουδών της νεοελληνικής γλώσσας στις προπτυχιακές σπουδές.
Σύμφωνα με το γράφημα 1, το 53,4% των πρωτοετών φοιτητών συμφωνεί (26,7%) ή συμφωνεί απόλυτα (26,7%) με την άποψη ότι η διδασκαλία
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της μετάφρασης θα έπρεπε να υπάρχει στο πρόγραμμα των σπουδών τους.
Το ένα τρίτο (33,3%) έχει ουδέτερη στάση, ενώ μόνο το 13,3% διαφωνεί.
Το 90% των φοιτητών συνολικά συμφωνεί (το 75% συμφωνεί απόλυτα
και ένα 15% απλά συμφωνεί) με την άποψη ότι η διδασκαλία της μετάφρασης θα έπρεπε να υπάρχει στο πρόγραμμα σπουδών τους. Ουδέτερη
στάση ή διαφωνία εξέφρασε μόνο το 10% των τριτοετών φοιτητών. Επίσης, κανένας φοιτητής δε δήλωσε ότι διαφωνεί απόλυτα, ούτε από το πρώτο ούτε από το τρίτο έτος.
Παρά τη διαδεδομένη άποψη ότι η μετάφραση δεν είναι κατάλληλη
άσκηση στο επίπεδο αρχαρίων (Marsh, 1987, Snell-Hornby, 1985, Thiel,
1985, όπ. αναφ. στο Carreres, 2006: 14), το συμπέρασμα που προκύπτει
είναι ότι και στο επίπεδο αρχαρίων και στο επίπεδο προχωρημένων, οι
φοιτητές με βάση την εμπειρία που απέκτησαν παρακολουθώντας τα μαθήματα μετάφρασης, είναι της άποψης ότι η διδασκαλία της μετάφρασης
θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμά τους.
Σε υψηλότερο επίπεδο, σύμφωνα με τα αποτελέσματα, αυτή η ανάγκη
είναι περισσότερο αισθητή. Οι αριθμοί αποδεικνύουν ότι όσοι φοιτητές
έχουν προχωρήσει πέρα από το επίπεδο των αρχαρίων, είναι σε θέση να
εκμεταλλευτούν τη μετάφραση με το σύνολο των δυνατοτήτων της, δηλαδή όχι μόνο για την αφομοίωση κάποιων δομών ή λεκτικών σημείων,
αλλά και για την απόκτηση γνώσεων για τον πολιτισμό, για καλλιέργεια
της διαπολιτισμικής συνείδησης, την εκτίμηση της καταλληλότητας του
ύφους κτλ. (Carreres, 2006: 14).
Γράφημα 2

Πιστεύω ότι η μετάφραση από τα ελληνικά στα σερβικά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση των ελληνικών.
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Σύμφωνα με το γράφημα 2, συνολικά το 80% των πρωτοετών φοιτητών συμφωνεί (33,3%) ή συμφωνεί απόλυτα (46,7%) με την άποψη ότι η
μετάφραση από τα ελληνικά στα σερβικά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για
την εκμάθηση των ελληνικών. Οι υπόλοιποι πρωτοετείς (20%) έχουν ουδέτερη στάση, ενώ κανένας δε διαφωνεί.
Συνολικά 85% των τριτοετών φοιτητών συμφωνεί (το 70% συμφωνεί
απόλυτα και ένα 15% απλά συμφωνεί) με την ίδια άποψη. Ουδέτερη στάση εξέφρασε το 15% των φοιτητών, ενώ κανένας φοιτητής δε δήλωσε ότι
διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας είναι φανερό ότι οι φοιτητές του
Τμήματος Νεοελληνικών εκφράζουν την ίδια άποψη. Κανένας φοιτητής
που συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο δε διαφωνεί ότι η μετάφραση από
τα ελληνικά στα σερβικά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση
των ελληνικών.
Γράφημα 3

Πιστεύω ότι η μετάφραση από τα σερβικά στα ελληνικά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση των ελληνικών.
Σύμφωνα με το γράφημα 3, συνολικά το 86,7% των πρωτοετών φοιτητών συμφωνεί (40%) ή συμφωνεί απόλυτα (46,7%) με την άποψη ότι η
μετάφραση από τα σερβικά στα ελληνικά αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για
την εκμάθηση των ελληνικών. Οι υπόλοιποι πρωτοετείς (13,3%) έχουν
ουδέτερη στάση, ενώ κανένας δεν εξέφρασε διαφωνία.
Το 85% των τριτοετών φοιτητών συνολικά συμφωνεί απόλυτα (75%)
ή απλά συμφωνεί (10%) με την προαναφερθείσα άποψη. Ουδέτερη στάση
εξέφρασε το 15% των φοιτητών, ενώ κανένας φοιτητής δε δήλωσε ότι
διαφωνεί ή διαφωνεί απόλυτα.
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Η μετάφραση στην ξένη γλώσσα συνεχίζει να είναι αντικείμενο αντιπαραθέσεων ανάμεσα στους ερευνητές. Υποτίθεται ότι η μετάφραση στην
ξένη γλώσσα είναι δραστηριότητα με την οποία οι απόφοιτοι θα μπορούσαν να ασχοληθούν στην επαγγελματική τους ζωή, ως «πραγματικοί» μεταφραστές (Carreres, 2006: 6), ενώ η μετάφραση προς τη μητρική είναι μη
ρεαλιστική και ανέφικτη άσκηση και επομένως είναι άχρηστη. Κάτι που
δεν βρίσκει σύμφωνους τους φοιτητές του δείγματός μας.
Γράφημα 4

Η μετάφραση με βοηθάει να καταλάβω το περιεχόμενο εγχειριδίου γραμμένου στα ελληνικά.
Σύμφωνα με το γράφημα 4, το 80% των πρωτοετών φοιτητών συμφωνεί (26,7%) ή συμφωνεί απόλυτα (53,3%) με την άποψη ότι η μετάφραση
τους βοηθάει στην κατανόηση του περιεχομένου των εγχειριδίων τους, τα
οποία είναι στα ελληνικά. Το 13,3% έχει ουδέτερη στάση, ενώ μόνο το
6,7% διαφωνεί απόλυτα.
Το 75% των τριτοετών φοιτητών συμφωνεί (35%) ή συμφωνεί απόλυτα
(40%) με την ίδια άποψη. Ουδέτερη στάση έχει μόνο το 5% των φοιτητών,
και το 20% δήλωσε ότι διαφωνεί.
Αυτή η άποψη παραπέμπει στην κατανόηση γραπτού λόγου, όπου το
κείμενο παρέχει πληροφορίες που αναµένεται να γίνουν κατανοητές από
τον αναγνώστη, ο οποίος καλείται να αλληλεπιδράσει µε το κείμενο. Τα
προαναφερόμενα αποτελέσματα είναι αναμενόμενα, εφόσον το επίπεδο
της γλώσσας των εγχειριδίων τους αντιστοιχεί στο επίπεδο το οποίο προβλέπεται να κατακτηθεί κατά τη διάρκεια του συγκεκριμένου εξαμήνου,
σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών και τις προδιαγραφές των μαθημάτων τους.
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Δηλαδή, οι φοιτητές εξοικειώνονται μέσω της μετάφρασης με τον λόγο,
ώστε οποιαδήποτε άλλη αλληλεπίδραση με προφορικό ή γραπτό λόγο π.χ.
κατανόηση γραπτού λόγου γίνεται αμεσότερα. Η μετάφραση ενισχύει τις
δεξιότητες κατανόησης και ίσως τους βοηθάει να εξασκήσουν κάποιες
στρατηγικές μάθησης π.χ. χρήση λεξικού κατά την ανάγνωση κειμένων.
Γράφημα 5

Η μετάφραση με βοηθάει στη γραφή π.χ. μιας έκθεσης ιδεών στα ελληνικά.
Σύμφωνα με το γράφημα 5, περίπου το 73% των πρωτοετών φοιτητών
συμφωνεί (26,7%) ή συμφωνεί απόλυτα (46,7%) με την άποψη ότι η μετάφραση τους βοηθάει στη γραφή π.χ. μιας έκθεσης στα ελληνικά. Το 13,3%
έχει ουδέτερη στάση, ενώ κανένας δε διαφωνεί.
Το 60% των τριτοετών φοιτητών συμφωνεί (30%) ή συμφωνεί απόλυτα
(30%) με την ίδια άποψη. Ουδέτερη στάση έχει το 25% των φοιτητών, ενώ
το 10% δήλωσε ότι διαφωνεί και μόλις ένα 5% ότι διαφωνεί απόλυτα.
Η άποψη αυτή σχετίζεται με την παραγωγή γραπτού λόγου, μια δεξιότητα στην οποία οι φοιτητές αντιμετωπίζουν αρκετά προβλήματα. Για να
είναι αποτελεσματική η παραγωγή γραπτού λόγου, όμως, προϋποθέτει την
έκθεση των φοιτητών σε ποικίλες εμπειρίες ανάγνωσης και γραφής στην
ξένη γλώσσα.
Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ότι το ποσοστό των
φοιτητών, οι οποίοι συμφωνούν με την άποψη ότι η μετάφραση τους
βοηθάει στη γραφή έκθεσης, είναι πιο υψηλό στο πρώτο έτος παρά στο
τρίτο. Στο πρώτο έτος, εξάλλου, η μετάφραση αποτελεί πρόκληση, γιατί
οι αρχάριοι συνήθως μεταφράζουν στο μυαλό τους πριν εκφραστούν,
ενώ στο τρίτο έτος η έκφραση στα ελληνικά πραγματοποιείται σχεδόν
αυτόματα και πολλές φορές αβίαστα. Αν και δεν υπάρχουν αποδείξεις
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στη συγκεκριμένη έρευνα, η προτίμηση και η προσπάθεια των τριτοετών να γράφουν άμεσα στα ελληνικά πιθανόν οφείλεται στην πεποίθησή
τους ότι με αυτό τον τρόπο μειώνεται η πιθανότητα παρεμβολής από τη
μητρική τους γλώσσα.
Γράφημα 6

Η μετάφραση με βοηθάει να μιλάω στα ελληνικά.
Σύμφωνα με το γράφημα 6, περίπου το 73% των πρωτοετών φοιτητών
συμφωνεί (40%) ή συμφωνεί απόλυτα (33,3%) με την άποψη ότι η μετάφραση τους βοηθάει στην ομιλία. Το 13,3% έχει ουδέτερη στάση, ενώ το
13,3% διαφωνεί.
Το 60% των τριτοετών φοιτητών συμφωνεί (30%) ή συμφωνεί απόλυτα (30%) με την ίδια άποψη. Ουδέτερη στάση έχει το 25% των φοιτητών, ενώ το 10% δήλωσε ότι διαφωνεί και μάλιστα ένα 5% ότι διαφωνεί
απόλυτα.
Η άποψη αυτή αφορά στην παραγωγή προφορικού λόγου. Όσοι καθηγητές είναι υποστηρικτές της επικοινωνιακής προσέγγισης του γλωσσικού μαθήματος υποστηρίζουν ότι η μετάφραση δεν είναι καλή στρατηγική μάθησης, και ότι, αν ο φοιτητής σκέφτεται στη γλώσσα στόχο,
αυξάνεται η δυνατότητα να αποκτήσει ευχέρεια και ακρίβεια λόγου στη
γλώσσα στόχο, χωρίς παρεμβολή από τη μητρική γλώσσα. Όμως, ισχύει
και το γεγονός ότι η μετάφραση όταν λαμβάνει χώρο σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις π.χ. ταξίδι στο εξωτερικό, είναι αρκετές φορές
αναπόφευκτη και άρρηκτα συνδεδεμένη με τον επικοινωνιακό της σκοπό
(Carreres, 2006: 5). Από τα αποτελέσματα της έρευνας, πάντως, προκύπτει ότι αυτή η διαδικασία επηρεάζει περισσότερο τους πρωτοετείς φοιτητές παρά τους τριτοετείς στην παραγωγή προφορικού λόγου, επειδή
σκέφτονται πριν μιλήσουν.

370

ΆΝΚΑ ΡΑΤΖΈΝΟΒΙΤΣ, ΝΤΊΝΑ ΝΤΜΊΤΡΟΒΙΤΣ, ΝΤΡΆΓΚΑΝΑ ΤΚΆΛΑΤΣ

Γράφημα 7

Η μετάφραση με βοηθάει να θυμηθώ λέξεις στα ελληνικά.
Σύμφωνα με το γράφημα 7, περίπου το 53% των πρωτοετών φοιτητών
συμφωνεί (6,7%) ή συμφωνεί απόλυτα (46,7%) με την άποψη ότι η μετάφραση τους βοηθάει στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου τους. Το 20% έχει
ουδέτερη στάση, ενώ το 13,3% δήλωσε ότι διαφωνεί και το 13,3% ότι
διαφωνεί απόλυτα.
Το 90% των τριτοετών φοιτητών συμφωνεί (45%) ή συμφωνεί απόλυτα
(45%) με την ίδια άποψη. Ουδέτερη στάση έχει το 10% των φοιτητών, ενώ
κανένας δε διαφωνεί.
Ο εμπλουτισμός του λεξιλογίου και η αποσαφήνιση εννοιών επιτυγχάνονται, μεταξύ άλλων, µε την εξοικείωση με κάποια συγκεκριμένη θεματική, το ειδικό της λεξιλόγιο ή ορολογία, όπως και με το είδος ενός
κειμένου και διάφορες γλωσσικές δομές σε ποικίλα κείμενα. Η εντυπωσιακή διαφορά ανάμεσα στον αριθμό των πρωτοετών που συμφωνούν
γενικότερα με την άποψη διατυπωμένη στο γράφημα 7 και τον αριθμό
των τριτοετών που συμφωνούν με αυτή, θα μπορούσε να εξηγηθεί και να
συγκριθεί με ένα από τα αποτελέσματα της έρευνας του Husain (1995,
όπ. αναφ. στο Liao, 2006: 196), σύμφωνα με τα οποία οι φοιτητές πιο
προχωρημένου επιπέδου κέρδισαν περισσότερο σε σημασιολογικό επίπεδο, δηλαδή στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου σε σχέση με αυτούς που
ήταν σε αρχάριο επίπεδο. Οι αρχάριοι όμως κέρδισαν περισσότερο στην
εκμάθηση γραμματικών κατηγοριών.

ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ ΣΕ ΚΡΙΣΗ: Η ΠΟΡΕΙΑ ΚΑΙ Η ΘΕΣΗ ΤΗΣ...

371

Γράφημα 8

Η μετάφραση με βοηθάει να καταλάβω τους κανόνες της ελληνικής
γραμματικής.
Σύμφωνα με το γράφημα 8, το 60% των πρωτοετών φοιτητών συμφωνεί (40%) ή συμφωνεί απόλυτα (20%) με την άποψη ότι η μετάφραση
τους βοηθάει στην κατανόηση των κανόνων γραμματικής. Το 13,3% έχει
ουδέτερη στάση, ενώ το 20% δήλωσε ότι διαφωνεί και το 6,7% διαφωνεί
απόλυτα.
Το 60% των τριτοετών φοιτητών συμφωνεί (25%) ή συμφωνεί απόλυτα
(35%) με την ίδια άποψη. Ουδέτερη στάση έχει σχεδόν το ένα τρίτο (30%)
των φοιτητών, ενώ το 5% διαφωνεί και ένα 5% διαφωνεί απόλυτα.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, θα μπορούσε να συμπεράνει κανείς ότι
και τα δύο έτη θεωρούν τη μετάφραση εξίσου σημαντική για την κατανόηση των γραμματικών κανόνων. Όμως, η διαφορά μεταξύ των ποσοστών
των φοιτητών οι οποίοι εξέφρασαν ουδέτερη στάση θα μπορούσε να συνδεθεί με το γεγονός ότι οι τριτοετείς, επειδή βρίσκονται σε προχωρημένο
επίπεδο, έχουν ήδη αποκτήσει βασικές γνώσεις της ελληνικής γραμματικής, και επομένως είναι πιο πιθανό ότι θα επιστήσουν την προσοχή τους
στις λεπτές διαφορές στη χρήση της γραμματικής, όπως και στο λεξιλόγιο,
ανάμεσα στα ελληνικά και τα σερβικά. Οι τριτοετείς θα είχαν πιο σαφή
εικόνα των διαφορών αυτών σε συντακτικό, σημασιολογικό και στιλιστικό
επίπεδο (Perkins, 1985, όπ. αναφ. στο Liao, 2006: 197).
Σύμφωνα με τον Titford (1985, όπ. αναφ. στο Carreres, 2006: 6), οι φοιτητές που είναι σε προχωρημένο επίπεδο συχνά ενδιαφέρονται να μάθουν
την προέλευση διάφορων γραμματικών στοιχείων μιας γλώσσας. Προτίθενται να κάνουν ερωτήσεις σχετικά με τη μετάφραση μιας έκφρασης στην
ξένη γλώσσα και τους κανόνες οι οποίοι εμπλέκονται.
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Γράφημα 9

Η μετάφραση στα σερβικά μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την ικανότητά
μου να μάθω καλά τα ελληνικά.
Σύμφωνα με το γράφημα 9, το 20% των πρωτοετών φοιτητών συμφωνεί (13,3%) ή συμφωνεί απόλυτα (6,7%) με την άποψη ότι η μετάφραση
στα σερβικά θα μπορούσε να τους επηρεάσει αρνητικά κατά τη διάρκεια
της εκμάθησης ελληνικών. Το 13,3% έχει ουδέτερη στάση, ενώ το 13,3%
διαφωνεί και το 53% διαφωνεί απόλυτα (περίπου ένα 66% διαφωνεί γενικότερα).
Το 15% των τριτοετών φοιτητών συμφωνεί (5%) ή συμφωνεί απόλυτα
(10%) με την ίδια άποψη. Ουδέτερη στάση υιοθετεί το 25% των φοιτητών,
ενώ το 60% δήλωσε ότι διαφωνεί (30%) ή ότι διαφωνεί απόλυτα (30%).
Με βάση τα αποτελέσματα προκύπτει ότι οι περισσότεροι φοιτητές και
των δύο ετών διαφωνούν γενικότερα με την άποψη σχετικά με την αρνητική επιρροή της μετάφρασης στα σερβικά. Αυτή η άποψη διατυπώθηκε
με μεγαλύτερη έμφαση από τους πρωτοετείς. Υπάρχουν έρευνες οι οποίες
αποδεικνύουν ότι μερικοί μαθητές ανατρέχουν στις γνώσεις της μητρικής τους γλώσσας κατά τη διαδικασία εκμάθησης της ξένης, δηλαδή ότι
«μεταφράζουν σιωπηλά» (Titford 1985: 78). Η μετάφραση τους βοηθάει,
δηλαδή στη συστηματοποίηση και την εκλογίκευση των γνώσεών τους.
Ούτως ή άλλως, είναι αδύνατο για τους φοιτητές να μάθουν τα ελληνικά
όπως θα μάθαιναν τα παιδιά τη μητρική τους γλώσσα μέσω πλήρους εμβύθισης. Δηλαδή, οι πρωτοετείς φοιτητές καταφεύγουν στη μετάφραση στη
μητρική τους πιο συχνά.
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Γράφημα 10

Μετά τη διδασκαλία της μετάφρασης κατά τη διάρκεια των σπουδών,
πιστεύω ότι είμαι έτοιμος/-η να ασχοληθώ επαγγελματικά με τη μετάφραση.
Σύμφωνα με το γράφημα 10, το 40% των πρωτοετών φοιτητών συμφωνεί (26,7%) ή συμφωνεί απόλυτα (13,3%) με την άποψη ότι είναι έτοιμοι
να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη μετάφραση. Το 13,3% έχει ουδέτερη
στάση, ενώ περίπου το 66% διαφωνεί γενικότερα (το 13,3% διαφωνεί και
το 53% διαφωνεί απόλυτα).
Μόνο το 5% των τριτοετών φοιτητών συμφωνεί με την ίδια άποψη.
Ουδέτερη στάση έχει το 35% των φοιτητών, ενώ το 60% δήλωσε ότι διαφωνεί (20%) ή ότι διαφωνεί απόλυτα (40%).
Στην περίπτωση των πρωτοετών φοιτητών αυτό που προξενεί εντύπωση είναι ο αριθμός αυτών που πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να ασχοληθούν
επαγγελματικά με τη μετάφραση μετά τις σπουδές, ενώ είναι ακόμα σε
αρχάριο επίπεδο και έχουν παρακολουθήσει μαθήματα μετάφρασης μόνο
δύο εξάμηνα. Από την άλλη πλευρά, το 60% των τριτοετών δήλωσε ακριβώς το αντίθετο. Οι αριθμοί αυτοί, πάντως, δε θα έπρεπε να παραξενεύουν
αν λάβει κανείς υπόψη ότι το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νεοελληνικών δεν είναι δομημένο έτσι ώστε να «αποφοιτούν» επαγγελματίες
μεταφραστές. Εξάλλου, όπως αναφέρει και η Μπατσαλιά (2010: 75), η
μετάφραση και η διερμηνεία είναι επικοινωνιακές διαδικασίες που «απαιτούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων, οι οποίες δεν αποκτώνται
αυτόματα και αυτονόητα κατά την εκμάθηση μιας γλώσσας».
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4. Συμπεράσματα
Στην παρούσα εργασία εξετάστηκαν οι απόψεις των πρωτοετών και
τριτοετών φοιτητών του Τμήματος Νεοελληνικών Σπουδών της Φιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου του Βελιγραδίου σχετικά με τη διδασκαλία της μετάφρασης στο πλαίσιο του προγράμματος των προπτυχιακών
σπουδών τους. Στην έρευνα που διεξάχθηκε έλαβαν μέρος 15 πρωτοετείς
φοιτητές και 20 τριτοετείς φοιτητές του Τμήματος, οι οποίοι συμπληρώνοντας ερωτηματολόγια εκτίμησαν διερευνητικές δηλώσεις (καταφατικές
προτάσεις) σχετικές με τη χρησιμότητα της μετάφρασης.
Τα συμπεράσματα της έρευνάς μας κατά μεγάλο μέρος συμπίπτουν
με τα συμπεράσματα της Schäffner (1998, όπ. αναφ. στο Δογορίτη, 2017:
328), η οποία εξηγεί ότι μετάφραση και συναφείς ασκήσεις μπορούν να
βοηθήσουν όσους μαθαίνουν ξένη γλώσσα: α) να βελτιώσουν τη λεξιλογική τους ευχέρεια, β) να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους στην ξένη γλώσσα, γ) να αναπτύξουν το ύφος τους, δ) να κατανοήσουν καλύτερα πώς
λειτουργούν οι γλώσσες, ε) να παγιώσουν δομές της ξένης γλώσσας και
στ) να βελτιωθεί η κατανόησή τους στην ξένη γλώσσα.
Πιο συγκεκριμένα, οι περισσότεροι φοιτητές και στο επίπεδο αρχαρίων και στο επίπεδο προχωρημένων, με βάση την εμπειρία που απέκτησαν
παρακολουθώντας τα μαθήματα μετάφρασης, είναι της άποψης ότι η διδασκαλία της μετάφρασης θα έπρεπε να συμπεριληφθεί στο πρόγραμμά
τους (53,4-90%) και ότι η μετάφραση και από τα ελληνικά στα σερβικά
(80-85%) και από τα σερβικά στα ελληνικά (85-86,7%) αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για την εκμάθηση των ελληνικών. Από τα αποτελέσματα της
έρευνας επίσης προκύπτει ότι μεγαλύτερο ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών (73%) σε σχέση με τους τριτοετείς (60%) βρίσκει τη μετάφραση βοηθητική στη γραφή έκθεσης, όπως και στην ανάπτυξη της ομιλίας (73% στο
πρώτο και 60% στο τρίτο έτος), ενώ μεγαλύτερο ποσοστό των τριτοετών
φοιτητών (90%) σε σχέση με τους πρωτοετείς (53%) βρίσκει τη μετάφραση βοηθητική στον εμπλουτισμό λεξιλογίου. Και τα δύο έτη θεωρούν τη
μετάφραση εξίσου σημαντική για την κατανόηση του περιεχομένου των
εγχειριδίων τους (75-80%), όπως και για την αφομοίωση των γραμματικών κανόνων (60% και στα δύο έτη), και διαφωνούν με την άποψη ότι η
μετάφραση στα σερβικά θα μπορούσε να τους επηρεάσει αρνητικά κατά
τη διάρκεια της εκμάθησης ελληνικών (60-66%). Επίσης, αξιοπρόσεκτο
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είναι το σχετικά μεγάλο ποσοστό των πρωτοετών φοιτητών (40%), οι
οποίοι πιστεύουν ότι θα μπορούσαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τη
μετάφραση μετά τις σπουδές, ενώ το ποσοστό των τριτοετών φοιτητών οι
οποίοι έχουν την ίδια άποψη είναι πάρα πολύ χαμηλό (μόλις 5%). Αν και
το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νεοελληνικών δεν είναι δομημένο
έτσι ώστε να «αποφοιτούν» επαγγελματίες μεταφραστές, αυτό δε σημαίνει
ότι αγνοούνται τα δεδομένα της νέας εργασιακής πραγματικότητας ή οι
εξελίξεις στην αγορά εργασίας. Αντιθέτως, επιβάλλεται να γίνει μια αναθεώρηση και ένας εκσυγχρονισμός του προγράμματος σπουδών με σκοπό
την προσαρμογή του στις ανάγκες της σημερινής πραγματικότητας.
Επιπροσθέτως, όπως αναφέρει και η Lavault (1985, όπ. αναφ. στο Δογορίτη, 2017: 327), η μετάφραση στη διδασκαλία των γλωσσών μπορεί να
είναι ένα χρήσιμο προσόν για την επαγγελματική ζωή και μια δραστηριότητα που δίνει κίνητρα στους φοιτητές. Εκτός από αυτά, όμως, μπορεί να
είναι και η τελειοποίηση μιας ξένης γλώσσας και τέλος, η τελειοποίηση
της μητρικής γλώσσας.
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Abstract
In an era of communicative approaches to foreign language teaching
(Little, Devitt, & Singleton, 1989), the role of translation, despite its benefits (Snell-Hornby, 1988), has lost its dynamics and it is often neglected
among other methodologies of foreign language teaching, as well as in
teaching practice and it is usually left out as an “undesirable element”. Although the teaching of translation in the frame of foreign language teaching practice is going through a crisis, it is necessary to raise a question if
the teaching of translation in tertiary education should be a part of the foreign language study programs or it should be observed as a separate skill,
which would result in foundation of independent departments for translation studies. After using this question as a starting point, in this paper we
will analyze opinions of a number of students enrolled in undergraduate
studies of Modern Greek language at the Faculty of Philology of the University of Belgrade concerning the place of translation, having in mind that
teaching of translation is not included in the present study program. Translation is being used quite sporadically, e.g. as a tool for interpretation of
literary texts in third and fourth year of studies. This way the present paper
attempts to reexamine the role of translation as a cross-language tool in
teaching Greek as a foreign language at faculty level. Finally, we will refer
to the advantages of this language skill not only for the foreign language
teaching, but for the intercultural studies in general.
Λέξεις κλειδιά: εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας, μετάφραση,
διδασκαλία ξένων γλωσσών, αξιολόγηση προγράμματος από φοιτητές

Η ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΤΩΝ ΜΜΕ ΣΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ
Jingjing Hu*
Εισαγωγή
Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Κίνα χρονολογείται από το
1972 στη Σαγκάη όπου ιδρύθηκε το πρώτο Τμήμα Νεοελληνικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο Διεθνών Σπουδών της Σαγκάης. Κατά τη δεκαετία
70΄- 80΄ καθώς η διδασκαλία της αγγλικής γλώσσας ξεκίνησε να μεταρρυθμίζεται και να αναπτύσσεται στην Κίνα, η διδασκαλία της ελληνικής
μόλις ξεκίνησε τη δύσκολη και ανεξάρτητη πορεία. Υπήρχε μόνο ένας Κινέζος καθηγητής και περίπου 10 φοιτητές που ήταν πρωτοπόροι. Παρόλου
που η Κινέζικη Κυβέρνηση αποφάσισε να ιδρύσει το Τμήμα αυτό αφού
ιδρύθηκε επίσημα η διπλωματική σχέση μεταξύ της Κίνας και της Ελλάδας, δεν είχε δυνατότητα να του δώσει πολλή προσοχή για πολλούς λόγους. Ο μοναδικός διδάσκων με τη δική του γλωσσική ικανότητα δίδασκε
την ελληνική γλώσσα στους Κινέζους φοιτητές με ένα βασικό εγχειρίδιο
που είχε φέρει από την Αλβανία. Δεν υπήρχαν άλλα διδακτικά ή βοηθητικά
υλικά. Ούτε λεξικό.
Η αρχή ήταν αρκετά δύσκολη αλλά τα επόμενα περίπου 30 χρόνια η
λειτουργία του Τμήματος σχεδόν δεν αναπτυσσόταν και παρέμενε σε μια
πολύ σκληρή κατάσταση έως το τέλος του 20ού αιώνα. Εκείνα τα χρόνια
η Κίνα αντιμετώπιζαν πολλές δυσκολίες και στην οικονομία και σε άλλες
πλευρές. Η γενική ανάπτυξη της κινέζικης εκπαίδευσης ήταν καθυστερημένη. Ο αριθμός των διδασκόντων της ελληνικής γλώσσας είχε αυξηθεί
αλλά μετά πολλοί έφυγαν για οικονομικούς λόγους. Αυτοί που παρέμειναν αφομοιώθηκαν ολοκληρωμένα στη διδασκαλία και γενικά στην μετάδοση της ελληνικής γλώσσας. Συνέγραψαν διδακτικά βιβλία που όμως
δεν εκδόθηκαν. Προσκάλεσαν Έλληνες καθηγητές για να βοηθήσουν στη
διδασκαλία στο Τμήμα. Αγόρασαν ελληνικά βιβλία και ακουστικά υλικά
*
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με κάθε ευκαιρία όταν πήγαιναν στην Ελλάδα, το γεγονός που ήταν πολύ
δύσκολο εκείνη την εποχή. Έκαναν αρκετές προσπάθειες αλλά το μεγαλύτερο πρόβλημα της διδασκαλίας δεν αντιμετωπίστηκε αποτελεσματικά.
Οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις για τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών, ιδιαίτερα της ελληνικής, οι οποίες χρησιμοποιούνταν εκείνη την
εποχή ήταν κυρίως παραδοσιακές, όπως η γραμματικο-μεταφραστική
μέθοδος, η προφορική προσέγγιση και η μέθοδος εκμάθησης μέσα από
καταστάσεις, η άμεση μέθοδος κ.ά.. Οι περιορισμοί ήταν αρκετοί. Οι ιδιότητες της ελληνικής γλώσσας, η έλλειψη των ακουστικών υλικών, και το
περιορισμένο γλωσσικό περιβάλλον, όλα αυτά έφεραν μεγάλες δυσκολίες
στη διδασκαλία και καθόρισαν τις παλιές διδακτικές μεθόδους ως βασικές και συνηθισμένες με αποτέλεσμα ότι οι φοιτητές εκείνης της εποχής
ανάπτυξαν καλύτερη ικανότητα της κατανόησης και παραγωγής γραπτού
λόγου από αυτή της κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου. Στην
Κίνα έτσι δημιουργήθηκε μια καινούργια φράση «βουβά αγγλικά» που
περιέγραψε εκείνους που διάβαζαν αλλά δεν μιλούσαν αγγλικά. Οι περισσότεροι Κινέζοι ελληνομαθείς αντιμετώπιζαν την ίδια αμηχανία.
Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας και την μεταρρύθμιση της εκπαίδευσης, περισσότερη έμφαση δίνεται στην διδασκαλία των ξένων γλωσσών.
Εμφανίζονται αργότερα πιο σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις με τις
οποίες βελτιώνεται πολύ γρήγορα το γενικό επίπεδο των αγγλομαθών. Γενικεύεται η οπτικο-ακουστική προσέγγιση και στη συνέχεια η επικοινωνιακή προσέγγιση στη γλωσσική διδακτική1. Από τον 21ο αιώνα η διδασκαλία
της ελληνικής γλώσσας εξελίσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Εισάγονται
αρκετά διδακτικά και βοηθητικά υλικά ενώ οι διδάσκοντες προσπαθούν να
χρησιμοποιήσουν σύγχρονες μεθόδους στο μάθημα, όπως την επικοινωνιακή προσέγγιση, για να αναπτύξουν πιο αποτελεσματικά την ικανότητά
της κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου των φοιτητών. Το πιο
σπουδαίο στοιχείο της γρήγορης ανάπτυξης της γλωσσικής διδασκαλίας
είναι η γενίκευση του διαδικτύου. Από κάποια στιγμή ξαφνικά εμφανίζονται πλούσιοι πόροι στο διαδίκτυο που μειώνει την απόσταση μεταξύ των
χωρών. Εξάλλου, σύγχρονη διδακτική τεχνολογία δημιουργείται ενώ ο
ρόλος των διδασκόντων αντιμετωπίζει νέες προκλήσεις, διότι πολλοί μπορούν να μάθουν μια ξένη γλώσσα χωρίς δάσκαλο αλλά μέσω διαδικτύου.
1

LU (2018:125)
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Αυτοί μπορούν ίσως να βρουν οποιαδήποτε διδακτικά υλικά στο διαδίκτυο
και ιδιαίτερα τα οπτικο-ακουστικά υλικά για να κάνουν εξάσκηση ώστε να
βελτιώσουν την γλωσσική τους ικανότητα. Και οι διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας αντιμετωπίζουν το ίδιο πρόβλημα. Σκέφτονται πώς να κληρονομήσουν τις παραδοσιακές μεθόδους καθώς και να εκμεταλλευτούν
ταυτόχρονα τη νέα τεχνολογία ώστε να βγει το καλύτερο αποτέλεσμα στη
διδασκαλία.
Όταν η γενίκευση του διαδικτύου μάς διευκολύνει τη ζωή και την εκμάθηση των ξένων γλωσσών, δεν μπορούμε να αποφύγουμε τις αρνητικές
επιρροές που προκαλεί. Ως διδάσκοντες της ελληνικής γλώσσας, η ευθύνη
μας δεν είναι μόνο να διδάσκουμε όπως γράφεται στο βιβλίο αλλά να οδηγήσουμε τους φοιτητές να εκμεταλλευτούν σωστά τους πόρους στο διαδίκτυο αλλά και να ξεχωρίζουν τα σωστά από τα λανθασμένα. Η διερεύνηση
των νέων μεθόδων είναι υποχρεωτική.
Κεφάλαιο 1. Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας των ΜΜΕ
Τα χαρακτηριστικά της γλώσσας των ΜΜΕ που αναφέρουμε στο κείμενο αυτό δεν είναι ίδια με τα παραδοσιακά. Εκείνη την εποχή ο Τύπος, η
τηλεόραση και το ραδιόφωνο ήταν τα κύρια ΜΜΕ από τα οποία το κοινό
ενημερωνόταν. Έμφαση δινόταν στην σωστή χρησιμοποίηση και τυποποίηση της γλώσσας. Η προφορά, η συντακτική και το λεξιλόγιο που χρησιμοποιούνταν στα ΜΜΕ τα διόρθωναν προσεκτικά πριν ακουστούν από
το κοινό.2 Η ανάπτυξη των ΜΜΕ τα τελευταία χρόνια σηματοδοτεί ότι η
σημερινή κοινωνική ζωή προχωρεί σε μια εποχή γρήγορης κατανάλωσης.
Τα ΜΜΕ δίνουν πιο πολλή έμφαση στο να τραβήξουν την προσοχή του
κοινού με φανταστικούς τίτλους, περίεργο περιεχόμενο και νεωτεριστικό
λεξιλόγιο. Για τον σκοπό αυτό η γλώσσα των ΜΜΕ έχει διαμορφωθεί με
τα δικά τους καινούργια χαρακτηριστικά.
Ο λόγος των ηλεκτρονικών ΜΜΕ χαρακτηρίζεται από απλοποιήσεις
και συντομεύσεις και, συχνά εξελίσσεται σε τυπικό παράδειγμα συνθηματικού λόγου. Μπορεί επίσης να συνοδεύεται από λάθη, τα οποία, καθώς
μεταδίδονται από ισχυρό δίαυλο, συχνά επηρεάζουν τους αποδέκτες και
ρυθμίζουν τις γλωσσικές χρήσεις και μορφές. Ιδιαίτερα τα τελευταία 10
2
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χρόνια η εμφάνιση των σύγχρονων ΜΜΕ επηρεάζει ακόμα περισσότερο
τη γλωσσική χρήση. Η γλώσσα που χρησιμοποιείται σήμερα στα ψηφιακά ΜΜΕ μας έφερε πολλές εκπλήξεις. Σύμφωνα με τις ιδιότητες των
ΜΜΕ, η γλώσσα τους έχει τα αντίστοιχα χαρακτηριστικά. Η απλοποίηση
είναι ένα προφανές φαινόμενο στη γλωσσική χρήση των ΜΜΕ η οποία
αντιστοιχεί στον σημερινό πολιτισμό του «φαστφούντ»3. Το δεύτερο χαρακτηριστικό πρέπει να είναι η ελευθερία της γλωσσικής χρήσης αλλά και
της έκφρασης των απόψεων. Οι δημοσιογράφοι δεν είναι γλωσσολόγοι,
έτσι δεν δίνουν πολλή έμφαση στη σωστή έκφραση ενώ προκαλούν συχνά
λάθη ορθογραφικά, μορφοσυντακτικά κ.ά.. Ένα άλλο χαρακτηριστικό της
είναι η δημιουργικότητα που νομίζω ότι ξεχωρίζει ιδιαίτερα τη γλώσσα
των ΜΜΕ από άλλες. Με την ανάπτυξη της κοινωνίας σχεδόν κάθε μέρα
εμφανίζονται καινούργια πράγματα από τα οποία πολλά ονομάζονται από
το κοινό ή από τα ΜΜΕ. Μαθαίνουμε κάθε μέρα καινούργιες δημιουργημένες λέξεις είτε ξένες είτε σύνθετες αλλά όχι σχηματισμένες σύμφωνα με
τους γραμματικούς κανόνες της ελληνικής γλώσσας. Μια άλλη μορφή της
δημιουργικότητας της γλώσσας των ΜΜΕ είναι η δημιουργική χρήση των
καθημερινών λέξεων. Καινούργιες σημασίες προστίθενται σε υφιστάμενες
λέξεις και σιγά σιγά αντικαθιστούν τις συνηθισμένες σημασίες.
Για τη γλώσσα των ΜΜΕ υπάρχουν και άλλα χαρακτηριστικά εκτός
από τα αναφερόμενα παραπάνω τα οποία επηρεάζουν την καθημερινή
γλώσσα είτε θετικά είτε αρνητικά αλλά δεν μπορούμε να διαφωνήσουμε
ότι παίζει σπουδαίο ρόλο στην εξέλιξη της γλώσσας μας.
Κεφάλαιο 2. Η επίδραση της γλώσσας των ΜΜΕ στην διδασκαλία
Υπάρχει μια άποψη ότι η γλώσσα που μιλιέται είναι ζωντανός οργανισμός και εξελίσσεται καθημερινώς και διαρκώς. Έτσι όταν αναφέρεται
το φαινόμενο της «λανθασμένης» χρήσης της γλώσσας, βάζουν τη λανθασμένη στο εισαγωγικό. Αλλά περισσότεροι γλωσσολόγοι ανησυχούν
για την ανάπτυξη της γλώσσας των ΜΜΕ, ιδιαίτερα για την επιρροή της
στους νέους που ακόμα μαθαίνουν πώς χρησιμοποιούν μια γλώσσα με τον
σωστό τρόπο καθώς και πώς εκφράζουν τον εαυτό τους με τον κατάλληλο
τρόπο. Η επιρροή μπορεί να είναι ακόμα πιο σημαντική από αυτό που
3
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φανταζόμαστε. Μπορεί να επηρεάσει και την μελλοντική ανάπτυξη μιας
γλώσσας είτε θετικά είτε αρνητικά χωρίς να ξέρουμε το αποτέλεσμα.
Ως το κυριότερο μέσο ενημέρωσης, οι ιδιότητες των ΜΜΕ είναι εμφανείς. Η γρήγορη ανανέωση, το πλήθος των πληροφοριών, το πλούσιο περιεχόμενο, οι ποικίλες μορφές, τα αμέτρητα σύμβολα καθώς και η απλότητα
με ζωντάνια, προκαλούν βαθιά επιρροή στο κοινό και στη διαμόρφωση
της γλώσσας του.4 Τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα συνυπάρχουν
προωθώντας την ανάπτυξη της γλώσσας των ΜΜΕ.
Όπως αναφέραμε, αφού μπήκαμε στην εποχή του διαδικτύου, η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στην Κίνα άρχισε να αντιμετωπίζει
καινούργια πρόκληση. Οι πλούσιοι γλωσσικοί πόροι στο διαδίκτυο προσφέρουν διάφορα υλικά στους κινέζους μαθητές για την εκμάθηση, αλλά
ταυτόχρονα εμφανίζονται και καινούργια προβλήματα. Το θέμα δεν είναι
πια αν υπάρχουν αρκετά υλικά αλλά είναι ότι αυτά που διαβάζουμε είναι
καλά ή άχρηστα, σωστά ή λανθασμένα. Έτσι μεταβάλλεται και ο ρόλος
των διδασκόντων στη διδασκαλία. Πώς ακριβώς επηρεάζει η γλώσσα των
ΜΜΕ τη διδασκαλία της ελληνικής, ιδιαίτερα στην Κίνα;
1. Θετικές επιρροές.
Η εμφάνιση του διαδικτύου βασικά συμβάλλει στην εκμάθηση της
γλώσσας προσφέροντας περισσότερους διαύλους στους μαθητές να αποκτήσουν γλωσσικές γνώσεις. Βασικά οι δίαυλοι εκμάθησης της ελληνικής
γλώσσας είναι τα μαθήματα και τα διδακτικά βιβλία που προσφέρονται
από το σχολείο, από τα οποία αποκτούν συστηματικές γλωσσικές γνώσεις
όπως της φωνητικής, της γραμματικής, της σύνταξης και του λεξιλογίου
κατακτώντας τις βασικές γλωσσικές δεξιότητες. Ο χρόνος και το περιεχόμενο στο μάθημα όμως είναι περιορισμένα. Με παράδειγμα την έδρα
μας, οι αρχάριοι μαθητές κάθονται στην τάξη 10-12 διδακτικές ώρες την
εβδομάδα για την συστηματική εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας. Το βασικό εγχειρίδιο που χρησιμοποιείται είναι το «επικοινωνήστε ελληνικά».
Οι διδάσκοντες τους δίνουν αρκετές ασκήσεις για την κατάκτηση των
διάφορων δεξιοτήτων. Μετά από δύο χρόνια συστηματική εκμάθηση, οι
μαθητές κατακτούν τους βασικούς κανόνες γραμματικής και δεν κάθονται
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τόσες ώρες στην τάξη. Οι γνώσεις που αποκτούν από την τάξη δεν είναι
αρκετές. Οι πόροι έξω από το μάθημα θα είναι πολύ χρήσιμοι οι οποίοι
τους φέρνουν ευρύτερες γνώσεις που είναι αδύνατο να μάθουν μέσα στο
μάθημα. Η ύπαρξη των ΜΜΕ, ιδιαίτερα η εμφάνιση του διαδικτύου προσφέρει καινούργιες δυνατότητες από τις οποίες οι μαθητές έχουν περισσότερες επιλογές για την βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτήτων.
Σύμφωνα με τις θεωρίες της κατάκτησης μητρικής γλώσσας, τα παιδιά
κατακτούν την μητρική γλώσσα σε ένα φυσικό γλωσσικό περιβάλλον από
την οικογένεια, τους γονείς καθώς και όλη την κοινωνία. Οι Κινέζοι μαθητές που δεν βρίσκονται σε τέτοιο περιβάλλον εκμεταλλεύονται τα ΜΜΕ
ως ένα αληθινό γλωσσικό περιβάλλον της ελληνικής όπου εδραιώνονται
και ενισχύονται οι γλωσσικές τους γνώσεις. Εξάλλου η εκμάθηση της ελληνικής μεταμορφώνεται από ένα σιωπηλό, απλό και επιφανειακό επίπεδο
έως το κινητό, γενικό και βαθύ επίπεδο με αποτέλεσμα να βελτιώνονται η
γλωσσική ικανότητα και η γλωσσική πραγμάτωση.5 Για παράδειγμα, από
τα οπτικά υλικά οι Κινέζοι μαθητές ακούνε την γνήσια προφορά των Ελλήνων την οποία δεν θα μπορούσαν να μάθουν από το μάθημα. Ειδήσεις,
τηλεοπτικές σειρές καθώς και διάφορες εκπομπές προσφέρουν πλούσιες
δυνατότητες να εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο των μαθητών της ελληνικής
γλώσσας σε όλους τους τομείς. Συνήθως το περιεχόμενο του κειμένου στα
περισσότερα διδακτικά υλικά είναι παρόμοιο, το οποίο βασίζεται στο συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο ενώ οι προτάσεις και οι φράσεις είναι
περιορισμένες. Αντίθετα, σε τηλεοπτικές σειρές και διάφορες εκπομπές οι
σκηνές είναι απεριόριστες από τις οποίες οι μαθητές μαθαίνουν πιο καθημερινές και πιο συνηθισμένες φράσεις που μιλούνται από τους Ελλήνων
των διάφορων κοινωνικών στρωμάτων. Από τις ειδήσεις όμως η εκμάθηση της γλώσσας αντιμετωπίζει άλλη περίπτωση. Οι μαθητές κατακτούν
περισσότερες επίσημες, λογικές λέξεις και τρόπους έκφρασης που δεν
υπάρχουν καθόλου στο διδακτικό υλικό αλλά ίσως θα τους βοηθούσαν
στο μελλοντικό τους επάγγελμα.
Σε κάποιο βαθμό, η γλώσσα των ΜΜΕ ερεθίζει στους μαθητές την
δημιουργικότητα και την φαντασία της γλώσσας. Όπως ξέρουμε, ένα από
τα χαρακτηριστικά της γλώσσας ΜΜΕ είναι η καινοτομία της. Πολλές
λέξεις που εμφανίζονται πρόσφατα δημιουργούνται και μεταδίδονται από
5
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τα ΜΜΕ οι οποίες δεν υπάρχουν ούτε στο λεξικό. Οι κανόνες στο μορφολογικό επίπεδο που βρίσκονται στα ΜΜΕ συμβάλλουν στην εκμάθηση
του λεξιλογίου ίσως και στην δημιουργία ή στην φαντασία κάποιων συγκεκριμένων λέξεων. Με την κατάλληλη χρήση και τη σωστή διάκριση οι
μαθητές εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο καθώς και βελτιώνουν τις γλωσσικές
τους δεξιότητες.6
Στην πλευρά των διδακτικών μεθόδων η εμφάνιση των ΜΜΕ μάς φέρνουν καινούργιες ιδέες. Οι παραδοσιακές διδακτικές μέθοδοι δίνουν πιο
πολλή έμφαση στην εκμάθηση της συστηματικότητας της γλώσσας, με
στόχο να κατακτώνται οι εσωτερικές δομές της φωνητικής, της γραμματικής, του λεξιλογίου κτλ. καθώς και οι κανόνες τους. Για ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα η γραμματικο-μεταφραστική μέθοδος χρησιμοποιούνταν πολύ συχνά στο μάθημα της αγγλικής, βεβαίως και στο μάθημα
της ελληνικής. Τα ακουστικά και οπτικά υλικά στα ΜΜΕ ή στο διαδίκτυο
συμβάλλει στη γενίκευση της οπτικο-ακουστικής προσέγγισης και της
επικοινωνιακής προσέγγισης οι οποίες αποτελούν διάφορες μορφές διδακτικής και προκαλούν τους μαθητές να συμμετάσχουν στις εκμαθησιακές
δραστηριότητες με πιο μεγάλο ενδιαφέρον. Αυτό το θέμα θα το αναπτύξω
πιο συγκεκριμένα στο επόμενο κεφάλαιο.
Γενικά η γλώσσα των ΜΜΕ, από μια πλευρά, προκαλεί πολλές αμφιβολίες, αλλά από την άλλη πλευρά προωθεί την ανάπτυξη της γλώσσας επηρεάζοντας σίγουρα τη διδασκαλία της ελληνικής στους Κινέζους μαθητές.
2. Αρνητικές επιρροές.
Η γλώσσα των ΜΜΕ αναπτύσσεται με απίστευτο ρυθμό στη σημερινή
κοινωνία και επηρεάζει την καθημερινή μας γλώσσα, και προφορική και
γραπτή. Μαζί με τα πλεονεκτήματα, όπως τον νεωτερισμό και την καινοτομία της γλώσσας, εμφανίζονται επίσης αρκετά μειονεκτήματα, γεγονός
που προκαλεί κρίση της σημερινής μας γλώσσας. Πολλοί γλωσσολόγοι
ανησυχούν για την ταπείνωση της νέας ελληνικής σε πολλά επίπεδα. Στην
πραγματικότητα ήδη εμφανίζονται μερικά φαινόμενα, όπως η απλοποίηση
της νέας ελληνικής στο μορφοσυντακτικό επίπεδο, η λεξιπενία της νέας
γενιάς, η εισαγωγή του πλήθους ξένων λέξεων κτλ.
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Παρά τις αναφερόμενες θετικές επιρροές της γλώσσας των ΜΜΕ στην
εκμάθηση και στη διδασκαλία της ελληνικής, ως διδάσκοντες αντιμετωπίζουμε αρκετές δυσκολίες και σύγχυση. Η ανάγνωση των άρθρων στον
Τύπο και στο διαδίκτυο προκαλεί και αρνητικές επιρροές, ιδίως όταν η
ανάγνωση γίνεται εκτός του μαθήματος από τους μαθητές μόνους τους.
Ό,τι μαθαίνουν από τα ΜΜΕ το χρησιμοποιούν είτε με λανθασμένη μορφή
είτε με λανθασμένη έννοια. Η απλοποίηση της γραμματικής, η κατάχρηση
των ξένων λέξεων και η μη σωστή κατανόηση των άγνωστων λέξεων είναι
τα κύρια προβλήματα που αντιμετωπίζουμε στη διδασκαλία της ελληνικής
ως ξένης γλώσσας υπό την επίδραση των ΜΜΕ.7
Το σημερινό διαδίκτυο είναι ένα ανοιχτό πλατφόρμα στο οποίο μπορεί να δημοσιεύσει όποιος θέλει και ό,τι θέλει. Αλλά οι συγγραφείς των
άρθρων μπορεί να είναι από οποιοδήποτε κοινωνικό στρώμα είτε καλά
μορφωμένοι είτε μην των οποίων η γλωσσική τους ικανότητα ποικίλλει. Η
ακρίβεια και η ομαλοποίηση της γλώσσας των ΜΜΕ αμφιβάλλεται. Ένα
φαινόμενο που εμφανίζεται στις ασκήσεις των μαθητών είναι η απλοποίηση της γραμματικής, π.χ.: η έλλειψη των οριστικών άρθρων, η έλλειψη
των ρημάτων στην πρόταση εμφανίζονται όλο και πιο συχνά. Ο λόγος είναι απλός. Αυτοί που γράφουν στο διαδίκτυο πρόκειται να προσελκύσουν
την προσοχή του κοινού με μερικές λέξεις – κλειδιά. Ένα πολύ μεγάλο
άρθρο ίσως είναι λίγο βαρετό για τους περισσότερους αναγνώστες ενώ για
να εκφράσουν ένα συγκεκριμένο θέμα στην περιορισμένη έκταση είναι
αναπόφευκτο να αφαιρέσουν τα γραμματικά μόρια και να χρησιμοποιούν
απλοποιημένες προτάσεις. Οι μαθητές μας δεν έχουν ικανότητα να διακρίνουν ποιο είναι σωστό και ποιο είναι λάθος, ειδικά για την χρησιμοποίηση
των οριστικών άρθρων. Σε αυτό το γλωσσικό φαινόμενο η αρνητική μεταβολή της μητρικής γλώσσας είναι εμφανής επειδή στην κινέζικη δεν υπάρχει οριστικό άρθρο. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν μεγάλη δυσκολία στο πότε
βάζουν το οριστικό και πότε όχι. Η ανάγνωση των άρθρων στο διαδίκτυο
δυσκολεύει ακόμα πιο πολύ τους μαθητές σε αυτή την πλευρά.
Ένα άλλο φαινόμενο είναι η προτίμηση των ξένων λέξεων ή σε κάποιες
περιπτώσεις η κατάχρηση των ξένων λέξεων. Πριν μάθουν την ελληνική οι
Κινέζοι μαθητές έχουν μάθει την αγγλική για περίπου 12 χρόνια. Η επιρροή
της είναι εντυπωσιακή και σε κάποιο βαθμό επηρεάζει την εκμάθηση της
7
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ελληνικής πιο πολύ από την μητρική τους γλώσσα. Σήμερα όταν μιλάμε,
είναι της μόδας να χρησιμοποιούμε μια δύο αγγλικές λέξεις στην πρότασή
μας, άσχετο με το αν υπάρχει αυτή η λέξη στην μητρική μας γλώσσα. Στην
γλώσσα των ΜΜΕ υπάρχει επίσης αυτό το φαινόμενο, διότι οι περισσότερες αγγλικές λέξεις που είναι η προέλευση των αντίστοιχων ελληνικών
λέξεων είναι πιο οικείες στο κοινό. Οι Κινέζοι μαθητές εξοικειώνονται
ασφαλώς πιο πολύ με τις αγγλικές λέξεις χρησιμοποιώντας πιο συχνά τον
κομπιούτερ, το ίντερνετ, το email, το λίβινγκ ρουμ. αντί για τον υπολογιστή, το διαδίκτυο, την ηλεκτρονική διεύθυνση και το σαλόνι. Έστω κι
αν ξέρουν αυτές τις ελληνικές λέξεις, αποφεύγουν να τις χρησιμοποιούν
επειδή φοβούνται μήπως δεν τις λένε ή δεν τις γράφουν σωστά. Στη συνέχεια πιο πολλές αγγλικές λέξεις εμφανίζονται στην έκφρασή τους οι οποίες
όμως δεν είναι τόσο συνηθισμένες στην ελληνική γλώσσα αλλά ως μαθητές
της ακόμα δεν ξέρουν να ξεχωρίσουν ποιες περιπτώσεις αντιστοιχούν στις
γλωσσικές συνήθειες των Ελλήνων. Η κατάχρηση των ξένων γλωσσών εμφανίζεται ασυνείδητα στην έκφρασή τους.
Για αυτούς που μαθαίνουν την ελληνική ως ξένη γλώσσα αντιμετωπίζει
και ένα άλλο πρόβλημα. Κατά την ανάγνωσή τους στις εφημερίδες, στα
περιοδικά και στο διαδίκτυο ο σκοπός τους είναι να επεκτείνουν το λεξιλόγιο τους αλλά πολλές φορές δεν το μαθαίνουν σωστά. Σύμφωνα με τα
συμφραζόμενα του άρθρου, οι μαθητές κατανοούν τις άγνωστες λέξεις και
μετά προσπαθούν να τις χρησιμοποιούν στην δική τους παραγωγή προφορικού ή γραπτού λόγου αλλά χωρίς να κατανοούν σωστά την ακριβή
τους έννοια. Ένας άλλος λόγος είναι ότι δεν έχουν κανένα ελληνο-κινεζικό
λεξικό. Μερικές φορές κατανοούν την έννοια και την χρήση μιας ελληνικής λέξης μέσω ενός ελληνο-αγγλικού λεξικού που προκαλεί σύγχυση.
Έτσι παράγουν προτάσεις όπως: Οι δύο πέτρες έχουν την ίδια βαρύτητα.
Μπερδεύουν πολύ εύκολα το βάρος με τη βαρύτητα. Οι λέξεις με αφηρημένες έννοιες τους δυσκολεύουν ακόμα και πιο πολύ, όπως καινοτομία,
νεωτερισμός, πρωτοβουλία, προτεραιότητα κ.ά., τις οποίες δεν μπορούν
να αντιστοιχούν με τις κατάλληλες κινέζικες λέξεις, ιδιαίτερα στην εξάσκηση της μετάφρασης.
Αυτά τα τρία προβλήματα τα αντιμετωπίζουν κυρίως οι Κινέζοι μαθητές
της ελληνικής ως ξένης γλώσσας αφού εκμεταλλεύονται τα ΜΜΕ ως εξάσκηση έξω από τα μαθήματα. Για τους αρχάριους οι αρνητικές επιρροές δεν
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παίζουν πολύ μεγάλο ρόλο ενώ για τους προχωρημένους, δηλαδή αυτούς
με γλωσσικό επίπεδο πάνω από Β2, η επιρροή της γλώσσας των ΜΜΕ είναι πολύ εμφανής στην εκμάθηση της ελληνικής γλώσσας καθώς και στην
διδασκαλία.
Κεφάλαιο 3. Η αντιμετώπιση της επιρροής της γλώσσας των ΜΜΕ
Αφού αναλύσαμε τις θετικές και τις αρνητικές επιρροές της γλώσσας
των ΜΜΕ στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας, δηλώνεται
ότι είναι αδύνατο να απομακρυνθούμε από τα ΜΜΕ στη διδασκαλία. Ως
διδάσκοντες υποχρεωνόμαστε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα παρά τα
μειονεκτήματά τους για να βελτιώσουμε τη διδακτική ποιότητα και το
αποτέλεσμα της εκμάθησης. Σκοπός της έρευνας αυτής δεν είναι μόνο να
αναλύσουμε την επίδραση αλλά και να προτείνουμε αντίστοιχες μεθόδους
για να εκμεταλλευτούμε τις θετικές επιρροές αλλά και να αντιμετωπίσουμε τις αρνητικές.
1. Σε σύγκριση με την παραδοσιακή μέθοδο που χρησιμοποιείται στο μάθημα της ελληνικής στους Κινέζους μαθητές, τα σύγχρονα μέσα διδακτικής γίνονται πιο δημοφιλή και αποτελεσματικά στα σημερινά μαθήματα.
Οι διδάσκοντες χρησιμοποιούν πιο συχνά και πιο πολλά επιλεγμένα οπτικά ή ακουστικά υλικά που διαλέγονται στο διαδίκτυο. Αυτά που διαλέγουμε ως διδακτικό περιεχόμενο συνήθως προέρχονται από τις επίσημες
ιστοσελίδες ή από τα κρατικά κανάλια τα οποία δίνουν πιο πολλή έμφαση
στη χρήση της τυπικής γλώσσας. Για τους αρχάριους διαλέγονται αυτά με
καθημερινά θέματα και σωστή γραμματική. Για τους προχωρημένους οι
επιλογές είναι πιο πολλές. Τα υλικά με τα θέματα των διάφορων τομέων
εμπλουτίζουν το λεξιλόγιο των μαθητών καθώς και ενισχύουν την εκμάθηση της γραμματικής. Το αποτέλεσμα είναι εμφανές. Το μάθημα δεν είναι
πια βαρετό αλλά πιο ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών γίνεται πιο
ενεργητική.
2. Η ανάγνωση των κειμένων εκτός από τα μαθήματα γενικά παίζει σημαντικό ρόλο στην εκμάθηση αλλά δεν μπορούν να διαβάσουν χωρίς επιλογές. Ως διδάσκοντες πρώτα προτείνουμε κρατικά, δημόσια και δημοφιλή
περιοδικά ή εφημερίδες για την ανάγνωση. Μετά μπορούμε να διαλέξουμε
συγκεκριμένα άρθρα ως συμπληρωματικά υλικά τα οποία έχουν σχετικά
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θέματα με αυτά στο διδακτικό βιβλίο. Τους δίνουμε επίσης ένα πλαίσιο για
να βρουν άλλα σχετικά άρθρα για διάβασμα. Το αποτέλεσμα είναι θετικό.
Γενικά η παραγωγή του προφορικού και γραπτού λόγου των μαθητών αναπτύσσεται τακτικά προς τον προορισμό που έχουν διαθέσει.
Έτσι πιστεύουμε ότι οι κατάλληλες μέθοδοι και η λογική εκμετάλλευση των ΜΜΕ συμβάλλει στην εκμάθηση της ελληνικής ενώ διευκολύνει
τη διδασκαλία της. Οι καινούργιες προκλήσεις σίγουρα προσφέρουν καινούργιες δυνατότητες και στο μέλλον θα αναπτύξουν σε κάποιο βαθμό την
γλωσσική εκπαίδευση.
Συμπέρασμα
Για τους Κινέζους μαθητές της ελληνικής η εκμάθηση είναι ιδιαίτερα
δύσκολη σε σύγκριση με αυτούς από την Ευρώπη λόγω της μεγάλης γλωσσικής απόστασης μεταξύ της κινεζικής και της ελληνικής, αλλά και λόγω
της καθυστερημένης ανάπτυξης της διάδοσης της ελληνικής στην Κίνα. Σε
αυτό το σημείο ο ρόλος των διδασκόντων είναι πολύ σπουδαίος. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας διευκολύνει την σημερινή ζωή αν και προκαλεί διάφορες προκλήσεις και κρίσεις. Αφού δεν μπορούμε να παραμελήσουμε το
φαινόμενο αυτό, πρέπει να προσαρμοστούμε στην καινούργια τεχνολογία.
Η συνηθισμένη εμφάνιση των ΜΜΕ στη ζωή μας με ραγδαίους ρυθμούς επηρεάζει τη καθημερινή μας γλώσσα αλλά και στην διδασκαλία
της ξένης γλώσσας. Διάφορα και καινούργια προβλήματα εμφανίζονται
στη διδασκαλία της ελληνικής αλλά αν τα αντιμετωπίσουμε κατάλληλα, η
γλώσσα των ΜΜΕ βοηθάει. Η απλοποίηση της γραμματικής, η προτίμηση
και η κατάχρηση των ξένων λέξεων και η παρεξήγηση των άγνωστων λέξεων δυσκολεύουν την εκμάθηση της ελληνικής. Έτσι οι διδάσκοντες πρέπει να παίξουν σωστό και κατάλληλο ρόλο σε αυτή τη διαδικασία. Με τις
σωστές επιλογές και συμβουλές, η κρίση μεταμορφώνεται στην ευκαιρία.
Πιστεύω ότι στο σημερινό περιβάλλον και υπό τις σημερινές συνθήκες,
η κατάκτηση της ελληνικής γλώσσας δεν θα είναι τόσο δύσκολη όσο στο
παρελθόν.

JINGJING HU
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Abstract
The mass media language is developing so quickly that we can’t imagine
its influence in our daily life. When the mass media brings advantages to
people such as innovation it has also caused crisis to our language with
its disadvantages. Many phenomenons such as simplification of language,
vocabulary deficit and insertion of foreign words make the linguists be
worried about today’s human language. The influence of mass media
language is also conspicuous in foreign language teaching. On the one
hand the mass media is a very important way for the students to get more
informations. It enriches students’ vocabulary and helps them develop their
language skills. On the other hand it causes negative influences to read
articles on the internet by themselves, especially when they are beginners.
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Those they learn from mass media are either in wrong form or with wrong
meaning. There are three most important problems that are caused by the
appearance of mass media, such as simplification of language, false use of
foreign words and wrong comprehension of new words. The purpose of
this article is not only to analyze the phenomenon but to give suggestions
of proper language teaching methods.
Λέξεις-κλειδιά: διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας, ΜΜΕ, διδακτικές προτάσεις

3. Θέματα νεοελληνικών
σπουδών

ΓΙΑΤΙ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΜΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ
ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΩΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΡΩΙΜΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ;
David Holton*
Αν τοποθετήσουμε την πρώτη γραπτή μορφή της ελληνικής γλώσσας,
τη γνωστή Γραμμική Β, γύρω στα 1400 π.Χ., είναι αδιαμφισβήτητο ότι
η ιστορία της Ελληνικής ξεπερνά σε μήκος κάθε άλλη ευρωπαϊκή γλώσσα. Ομολογουμένως υπάρχει ένα κενό περίπου τεσσάρων αιώνων, από το
οποίο δεν έχει σωθεί κανένα γραπτό μνημείο της ελληνικής γλώσσας ―
από τα 1200 π.Χ. μέχρι τον 8ο αιώνα. Επομένως δεν ισχυρίζομαι ότι η
γραπτή παράδοση είναι απολύτως συνεχής και αδιάλειπτη, αλλά αυτό δεν
υπονομεύει το βασικό γεγονός: η ελληνική γλώσσα έχει πίσω της μια γραπτή ιστορία σχεδόν τρεισήμιση χιλιετιών. Αυτή η χρονική διάρκεια από
μόνη της πρέπει οπωσδήποτε να ενδιαφέρει τους ιστορικούς της γλώσσας,
και όχι μόνο της ελληνικής γλώσσας.
Και έτσι είναι: η ελληνική γλώσσα έχει μελετηθεί εκτενέστατα από
τους ειδικούς, ή τουλάχιστο ορισμένα στάδια της ιστορίας της έχουν μελετηθεί: η γλώσσα των ομηρικών επών, η Ελληνική της κλασικής εποχής
και οι διάλεκτοί της, η ελληνιστική Κοινή. Τα Ελληνικά των παπύρων
έχουν αναλυθεί σε ένα λεξικό (Lampe 1961) και σε μια δίτομη γραμματική
(Gignac 1976 και 1981). Αν προχωρήσουμε στις μεταγενέστερες φάσεις
της γλώσσας, μπαίνοντας στη βυζαντινή περίοδο, παρατηρούμε ότι υπάρχει μόνο μια παλιά (αλλ’ όχι ξεπερασμένη) γραμματική των βυζαντινών
χρονικών (Psaltes 1913). Από λεξικά είμαστε σχετικά καλά εφοδιασμένοι, χάρη στην Αυστριακή Ακαδημία, που έχει ολοκληρώσει το λεξικό
της βυζαντινής Ελληνικής (Trapp κ. ά. 1994-2017), και στον αείμνηστο
Εμμανουήλ Κριαρά και τώρα στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, που ξεκίνησε ο πρώτος και ανέλαβε στη συνέχεια το δεύτερο, το Λεξικό της Μεσαιωνικής Δημώδους Ελληνικής Γραμματείας (Κριαράς 1968-). Το λεξικό
αυτό καλύπτει την περίοδο από το 1100 μέχρι το 1669, απαριθμεί μέχρι
τώρα 20 τόμους και έχει φτάσει στο λήμμα σταματώ. Ωστόσο ένα λεξικό
δίνει κυρίως τις έννοιες των λέξεων· ίσως παραθέτει λίγες πληροφορίες
*
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για τη χρήση τους, με παραδείγματα, αλλά συνήθως δεν προσφέρει πολλές
λεπτομέρειες για τη μορφολογία των λέξεων, ούτε για τη γεωγραφική και
διαχρονική διάδοση των διαφόρων παραλλαγών. Ένα λεξικό εστιάζεται εξ
ορισμού (περιττό να το πω) στις λέξεις, και κατά συνέπεια δεν αναλύει το
γραμματικό σύστημα της γλώσσας ως σύνολο.
Μια πλήρης περιγραφική ανάλυση της μεσαιωνικής και της πρώιμης
νέας Ελληνικής μάς λείπει. Αναφέρομαι στην περίοδο από την εμφάνιση
των πρώτων κειμένων της δημώδους ελληνικής λογοτεχνίας –τον δωδέκατο αιώνα– μέχρι το τέλος του 17ου αιώνα, την περίοδο στην οποία
τοποθετούνται πάμπολλες εξελίξεις στη μορφολογία και στη σύνταξη
της Ελληνικής, στη μετάβαση δηλαδή από τη μεσαιωνική κοινή στη νέα
γλώσσα, με τα ειδοποιά γνωρίσματά της. Στα γραμματικά φαινόμενα που
εμφανίζονται για πρώτη φορά αυτή την περίοδο συμπεριλαμβάνονται: η
περίφραση με θέλω και έπειτα θα για το μέλλοντα, η χρήση του βοηθητικού ρήματος έχω για το σχηματισμό του υπερσυντέλικου και αργότερα
του παρακειμένου, η κτητική αντωνυμία τους για το 3ο πρόσωπο πληθυντικού, ο τύπος τις του θηλυκού οριστικού άρθρου (αντικαθιστώντας
τας ή τες), το 3ο πρόσωπο πληθυντικού του ενεστώτα σε –ουν αντί για
–ουσι (βρίσκονται όμως μεμονωμένες περιπτώσεις από τον 10ο αιώνα),
η κατάληξη –ηκα για τον παθητικό αόριστο, το γερούνδιο σε –οντας/-ώντας, και πολλά άλλα. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά γνωρίσματα της
σημερινής Ελληνικής σε αντιδιαστολή με προγενέστερες μορφές της
γλώσσας.
Είπα ότι δεν υπάρχει γραμματική της μεσαιωνικής Ελληνικής, αλλά
πρέπει να διορθώσω τη δήλωση αυτή: πραγματικά διαθέτουμε μια γραμματική της Ελληνικής που καλύπτει και την περίοδο που μας ενδιαφέρει
εδώ. Πρόκειται για το βιβλίο του Αντώνη Γιάνναρη, An Historical Greek
Grammar chiefly of the Attic dialect as written and spoken from Classical
Antiquity to the present time. Εκδόθηκε την τελευταία δεκαετία του 19ου
αιώνα και, για την εποχή του, αποτελούσε σίγουρα ένα πολύ αξιόλογο
έργο (Jannaris 1897). Επαναλαμβάνω, αξιόλογο για την εποχή του, πριν
από 120 χρόνια. Πιο πρόσφατα υπάρχουν ορισμένες ιστορίες της Ελληνικής που είτε καλύπτουν ολόκληρη την ιστορική διαδρομή της (π.χ.
εκείνη του Adrados 2003 και η εκτενέστερη και περισσότερο ενημερωμένη ιστορία του Horrocks 1997 και 2010), είτε ασχολούνται κυρίως με
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τα μεσαιωνικά και νέα Ελληνικά (π.χ. Browning 1983, Tonnet 1995 και
2003, και διάφορα εγχειρίδια γραμμένα στα Ελληνικά). Φυσικά τέτοια
βιβλία δεν περιγράφουν όλες τις λεπτομέρειες του γραμματικού συστήματος και γενικά (μολονότι υπάρχουν εξαιρέσεις) δεν στηρίζονται σε νέα
πρωτότυπη έρευνα· στη χειρότερη περίπτωση ανακυκλώνουν ακόμα και
τα λάθη προηγουμένων συγγραφέων. Θα δώσω μόνο ένα παράδειγμα.
Το 1965 στη διδακτορική διατριβή του, ένας νέος Ολλανδός ερευνητής
παρέθετε μια ρηματική φράση από το Χρονικό του Μωρέως ως υποτιθέμενη περίφραση για τον παρακείμενο. Πρόκειται για το συνδυασμό έχω +
απαρέμφατο. Από εκεί το πήρε ο Robert Browning και έγραφε στο βιβλίο
του Medieval and Modern Greek ως εξής:1
The next step … was to use ἔχω+aor. infin. of action completed in the past,
i.e. to replace the ancient perfect. There are already examples of this in the
Chronicle [of Morea], e.g.
ὁ κάποιος Φράγκος εὐγενής, ἄνθρωπος παιδεμένος,
ἀπὸ τὴν πόλιν ἔχει ἐλθεῖ ἀπὸ τὸν βασιλέαν (4900-1)
‘Some noble Frank, an educated man, has come from the city, from the
emperor’

Όμως, τόσο το χειρόγραφο της Κοπεγχάγης όσο και η έκδοση του
Schmitt (1904: 322) προσφέρουν εδώ όχι έναν τύπο του παρακειμένου,
αλλά τον υπερσυντέλικο εἶχε ἐλθεῖ. Δυστυχώς το λαθάκι του νεαρού Ολλανδού πέρασε από το βιβλίο του σεβαστού Βρετανού καθηγητή και σε
άλλες μελέτες και έμεινε μέχρι πρόσφατα στη βιβλιογραφία. Μπορούμε
τώρα να πούμε κατηγορηματικά ότι ο παρακείμενος του τύπου έχω γράψει
δεν υπάρχει ακόμα τον 14ο αιώνα, όταν γράφτηκε το παλαιότερο σωζόμενο χειρόγραφο του Χρονικού.2 Πραγματικά, τον βρίσκουμε για πρώτη
φορά μόλις την τελευταία δεκαετία του 17ου αιώνα. Το πρώτο αδιαμφησβήτητο παράδειγμα που έχει εντοπιστεί, χρονολογείται στα 1691:3
1
2

3

Browning 1983: 80, παρόμοια και στην πρώτη έκδοση του βιβλίου, 1969: 84.
Ακριβέστερα, δεν βρέθηκε κανένα ίχνος τέτοιου παρακειμένου σε γραπτό κείμενο του
14ου αιώνα. Θεωρητικά θα μπορούσε να υπήρχε ήδη στην προφορική γλώσσα, αλλά
τότε θα ήταν απίθανο να μην εμφανίζεται σε γραπτό κείμενο για τρεις ολόκληρους
αιώνες.
Βλ. Janssen 2013 για μια διεξοδική ανάλυση του ζητήματος της πρώτης εμφάνισης του
νεοελληνικού παρακειμένου.
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ὅποιος χρεωστᾶ ἕνας περὶ τοῦ ἄλλου μὶ ὁμολογία καὶ δὲν ἔχει πλερώσει κατὰ
τὴν ὁμολογία του, νὰ εἶνι θεληματάρης μὶ τὴν κρίση να τὸν φυλακώνει (Τσούρκα-Παπαστάθη 2011: A 25, f.51v.2–4).

Το σχετικό έγγραφο γράφτηκε στην Τρανσυλβανία, στην πόλη Σιμπίου. Το δεύτερο παράδειγμα χρονολογείται το 1697 και αυτό επίσης προέρχεται από το βόρειο ελληνόφωνο χώρο –την Αλβανία (Δυρράχειο) σ᾽ αυτή
την περίπτωση– και ίσως η σύμπτωση δεν είναι τυχαία:
καὶ ἄλλα ἄσπρα ἔχει δώσει διὰ κιρὶ (Μέρτζιος 1947: 74, 243.15).

Όπως είναι γνωστό, ο παρακείμενος, στη σημερινή μορφή του, εμφανίστηκε αργά. Σε αρκετές διαλέκτους δεν υπάρχει καθόλου. Αν λοιπόν
εντοπίσει κανείς ρηματικές φράσεις του τύπου ἔχω γράψει σε κείμενο που
χρονολογείται πριν από τα τέλη του 17ου αιώνα, πιο πιθανό είναι να αποτελεί περίφραση του μέλλοντα, όχι παρακείμενο.
Σήμερα δεν υπάρχει έλλειψη έρευνας για μεγάλη ποικιλία θεμάτων
που αφορούν την ιστορία της νέας ελληνικής γλώσσας. Το αντίθετο. Διδακτορικές διατριβές, άρθρα σε περιοδικά, βιβλία, και πρακτικά συνεδρίων
προσφέρουν άφθονο υλικό, ιδιαίτερα για τη σύνταξη, αλλά και για τη μορφολογία και τη φωνολογία της μεσαιωνικής και πρώιμης νέας ελληνικής.
Όμως όταν ζητήσεις πληροφορίες για ένα συγκεκριμένο γραμματικό φαινόμενο της μεσαιωνικής ή πρώιμης νέας ελληνικής, πρέπει να ψάξεις στη
βιβλιογραφία, και ίσως βρεις αυτό που θέλεις, ίσως όχι. Δεν υπάρχει ένα
αυτοτελές έργο αναφοράς, στο οποίο μπορείς να ανατρέξεις για πληροφορίες πάνω στο γλωσσικό φαινόμενο που σε ενδιαφέρει.
Συμπεραίνω λοιπόν ότι μια σύγχρονη ενημερωμένη γραμματική αναφοράς της μεσαιωνικής και της πρώιμης νέας ελληνικής αποτελεί ένα
μείζον desideratum της ελληνικής γλωσσολογικής και φιλολογικής έρευνας. Δεν είμαι βέβαια ο πρώτος που παρατήρησε αυτή την έλλειψη. Ο
Γάλλος νεοελληνιστής André Mirambel έκανε σχετική ανακοίνωση στο
12ο Διεθνές Συνέδριο Βυζαντινών Σπουδών το 1961, με τίτλο «Pour
une grammaire historique du grec médiéval: problèmes et méthodes»
(Mirambel 1964· βλ. επίσης Manolessou 2008). Αλλά δεν βρήκε ανταπόκριση, με την έννοια τουλάχιστο ότι η πρόταση του Mirambel δεν οδήγησε σε καμία σοβαρή πρωτοβουλία για τη σύνταξη τέτοιας γραμματικής,
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και έχουν περάσει περισσότερα από 50 χρόνια. Είμαι όμως στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσω ότι το κενό αυτό θα συμπληρωθεί πολύ
σύντομα. Καρπός πολύχρονης έρευνας από εξαμελή ομάδα ερευνητών,4
The Cambridge Grammar of Medieval and Early Modern Greek πρόκειται να δημοσιευθεί κατά τους πρώτους μἠνες του 2019, σε τέσσερις
τόμους. Λίγο αργότερα θα κυκλοφορήσει και ως ηλεκτρονικό βιβλίο. Η
Γραμματική θα προσφέρει μια περιεκτική και αναλυτική περιγραφή της
φωνολογίας, της μορφολογίας και της σύνταξης της Ελληνικής, με άφθονα αυθεντικά παραδείγματα από λογοτεχνικά έργα, έγγραφα, επιστολές,
θρησκευτικά και διδακτικά κείμενα κτλ., που καταγράφτηκαν στη σχετική περίοδο.
Στον τίτλο της ανακοίνωσης αυτής έθεσα την ερώτηση: «Γιατί χρειάζεται μια τέτοια γραμματική;» Η απάντηση θα είναι σαφέστερη αν την
τροποποιήσουμε ως εξής: Ποιοι θα είναι οι μελλοντικοί χρήστες της Γραμματικής μας και για ποιους σκοπούς θα τη χρησιμοποιούν; Η έγκυρη έκδοση κείμενων, λογοτεχνικών και μη, συνεχίζει να παίζει σημαντικό και
απαραίτητο ρόλο στις νεοελληνικές σπουδές. Και αναφέρομαι όχι μόνο σε
κείμενα που μόλις έχουν ανακαλυφθεί, αλλά και σε γνωστά κείμενα των
οποίων οι εκδόσεις θα μπορούσαν, και θα έπρεπε, να βελτιωθούν, με την
εφαρμογή σύγχρονων μεθοδολογιών. Διότι όλοι μας χρησιμοποιούμε εκδόσεις κειμένων και θέλουμε να έχουμε εμπιστοσύνη σ’ αυτά που διαβάζουμε. Υπάρχουν δυστυχώς εκδότες που παρασύρονται από την επιθυμία
τους να «βελτιώσουν» το ύφος του κειμένου που εκδίδουν, ή να το κάνουν
πιο αναγνώσιμο, και επομένως εισάγουν λέξεις ή τύπους που γλωσσολογικά δεν ευσταθούν. Αν συμβουλευτεί κανείς την έκδοση του Πολέμου
της Τρωάδος (Παπαθωμόπουλος και Jeffreys 1996), θα βρει τρεις φορές
το μόριο θα, που χρησιμοποιείται για το σχηματισμό του μέλλοντα. Στον
στίχο 1816, λόγου χάριν, διαβάζουμε:
Ἐτοῦτοι ὁποὺ εἰς τὰ κάτεργα θὰ εἶναι διωρθωμένοι.
4

Τα άλλα μέλη είναι: Geoffrey Horrocks, Marjolijne Janssen, Τίνα Λεντάρη, Ιώ
Μανωλέσσου και Νότης Τουφεξής. Είχα την τιμή να διευθύνω το ερευνητικό
πρόγραμμα. Κατά την προετοιμασία της ανακοίνωσης αυτής, η Marjolijne Janssen είχε
την καλοσύνη να συζητήσει μαζί μου το συγκεκριμένο θέμα και να προτείνει σχετικά
παραδείγματα. Την ευχαριστώ θερμά. Ευχαριστώ επίσης τον φίλο καθηγτή Πάνο
Καραγιώργο, που διάβασε το τελικό κείμενό μου και πρότεινε βελτιώσεις στη γλώσσα
και το ύφος.
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Πρόκειται για επινόηση ενός από τους δύο εκδότες, και αυτό δηλώνεται στο κριτικό υπόμνημα: τα χείρογραφα δίνουν ἄς, όχι θά.5 Η περίφραση
με θα δεν εμφανίζεται πριν από τις τελευταίες δεκαετίες του 16ου αιώνα,
και επομένως δεν ταιριάζει σε ένα έργο που συντέθηκε, κατά πάσαν πιθανότητα, τον 13ο αιώνα.
Άλλο παράδειγμα του θα βρίσκεται στην έκδοση των Λόγων διδακτικών του Μάρκου Δεφαράνα, που τυπώθηκε στη Βενετία το 1543. Στη
μόνη σύγχρονη έκδοση του στιχουργήματος (Karaiskakis 1934, στ. 31112) διαβάζουμε:
καὶ τὲς γυναῖκες τοῦ σπιτιοῦ ἐκείνη ἂς τὲς διατάσση
καὶ μὴν ψηφᾶς ἐσὺ ποτὲ αὐτὲς τὸ τί θὰ φᾶσι.

Το θὰ δεν βρίσκεται στο βενετικό έντυπο, τη μοναδική πηγή για μια
επιστημονική έκδοση. Η σωστή γραφή είναι τὸ τί νὰ φᾶσι. Δεν ξέρουμε
αν το σφάλμα οφείλεται στην επιμελήτρια την ίδια ή στον τυπογράφο
του περιοδικού στο οποίο εκδόθηκε το κείμενο. Πάντως διέλαθε την
προσοχή τους.
Ως συντάκτες της Γραμματικής έχουμε μάθει να είμαστε δύσπιστοι·
όταν έχουμε την ελάχιστη υποψία ότι κάτι δεν πάει καλά με την έκδοση
που χρησιμοποιούμε, διερευνούμε τις πηγές. Ελέγχουμε το πρωτότυπο,
χειρόγραφο ή έντυπο, αν μπορούμε να έχουμε πρόσβαση σε pdf, ή σε ορισμένες περιπτώσεις βρίσκουμε τον τρόπο να συμβουλευτούμε το ίδιο το
χειρόγραφο. Πιστεύουμε ότι η Γραμματική μας θα αποτελέσει πολύτιμο
βοήθημα για μελλοντικούς εκδότες κειμένων της μεσαιωνικής και πρώιμης νέας ελληνικής γραμματείας, και θα συνεισφέρει σημαντικά στην
ακρίβεια και αξιοπιστία της γλωσσικής υφής των εκδόσεων. Οι εκδότες
θα βρουν πληροφορίες για τη γεωγραφική διανομή των γλωσσικών παραλλαγών, την πρώτη εμφάνιση συγκεκριμένων γραμματικών τύπων, για
περίπλοκα συντακτικά φαινόμενα που ίσως προβληματίζουν τον εκδότη
και επηρεάζουν και τη στίξη, και πολλά άλλα που συνεισφέρουν στην εξακρίβωση της χρονολόγησης και της γεωγραφικής προέλευσης του κειμένου, και στην επίλυση συναφών εκδοτικών προβλημάτων.
Όμως δεν είναι μόνο οι εκδότες που θα βρουν τη Γραμματική μας
χρήσιμη. Όσοι διαβάζουν, ερμηνεύουν, σχολιάζουν και μεταφράζουν ή
5

Για αυτό και άλλα παρόμοια εκδοτικά σφάλματα βλ. Manolessou 2008: 69-71.
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παραφράζουν τέτοια κείμενα θα έχουν στη διάθεσή τους ένα εργαλείο
που θα τους βοηθήσει να κατανοήσουν τις γλωσσικές λεπτότητες του
κειμένου, να ταυτίσουν το γλωσσικό επίπεδο και τυχόν μετατοπίσεις επιπέδου, και γενικά να αναγνωρίσουν τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του
κειμένου και να διαπιστώσουν τι ρόλο παίζουν τα χαρακτηριστικά αυτά
στο ύφος του εν λόγω κειμένου.
Τέλος, η Γραμματική μας φυσικά ενδιαφέρει και τους γλωσσολόγους.
Ένα μεγάλο μέρος τής μέχρι τώρα έρευνας για τα μεσαιωνικά και πρώιμα
νέα Ελληνικά βασίζεται σε περιορισμένο ποσό γλωσσικών δεδομένων, και
κάποτε αυτά τα δεδομένα αντλούνται από εκδόσεις, παλιές ή και νεότερες,
που δεν είναι πάντοτε αξιόπιστες για τέτοιες έρευνες, δηλ. δεν αποδίδουν
πιστά τις γλωσσικές ιδιαιτερότητες του πρωτότυπου. Για κάθε γλωσσικό
φαινόμενο καταχωρίζουμε πολλά παραδείγματα, μαζί με τα συμφραζόμενά τους, και σημειώνουμε, όποτε είναι δυνατό, τις διαχρονικές και διατοπικές παραλλαγές, καθώς και διαβαθμίσεις του γλωσσικού επιπέδου. Πιστεύουμε ότι μ’ αυτόν τον τρόπο προμηθεύουμε νέο ή πρόσθετο γλωσσικό
υλικό, που μπορεί να ενθαρρύνει και να διευκολύνει μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες, σ’ αυτόν τον παραμελημένο τομέα της ιστορικής
γλωσσολογίας της Ελληνικής.
Τελειώνοντας, θα έπρεπε να διευκρινίσω ότι, μολονότι το θέμα του
Συνεδρίου είναι «η κρίση», δεν διακηρύσσω κρίση στην ελληνική γλωσσολογία. Κάθε άλλο. Ζει και βασιλεύει. Βασίζομαι σε μια άλλη σημασία
της λέξης, την καλή κρίση που την χρειάζονται οι φιλόλογοι, ως εκδότες,
ερμηνευτές, δάσκαλοι, κριτικοί, ή απλώς αναγνώστες κειμένων. Η πρόσβαση σε αξιόπιστα και εκσυγχρονισμένα λεξικά και βιβλία γραμματικής
είναι απαραίτητη για τη σωστή ανάκριση των κειμένων μας, και για την
αποτελεσματική εφαρμογή των κριτικών ικανοτήτων μας.
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Abstract
The medieval and early modern periods of the history of the Greek
language have been largely neglected by historical linguists, although
this is precisely the period (12th to 17th centuries) in which many of the
distinguishing features of the modern language are first documented. In the
absence of a reliable grammar of medieval and early modern Greek, editors
have sometimes introduced anachronistic elements into their texts, either
by misguided emendation or by oversight. This deficiency will shortly be
remedied by the publication, in early 2019, of the Cambridge Grammar of
Medieval and Early Modern Greek, authored by David Holton, Geoffrey
Horrocks, Marjolijne Janssen, Tina Lendari, Io Manolessou and Notis
Toufexis. This four-volume descriptive grammar will be an essential work
of reference not just for future editors, but for all who work with texts
written in a form of Greek that is not systematically archaizing, from the
period in question, and of course for historical linguists.
Λέξεις-κλειδιά: ελληνική γλώσσα, ιστορική γλωσσολογία, γραμματική.

THE GREEK CRISIS AS SEEN BY LITHUANIAN
AND ROMANIAN MEDIA - A PRELIMINARY OVERVIEW
Ekkehard Bornträger
Introductory note
The Greek crisis, in its different manifestation and ramifications, has
been, for practically ten years, a recurrent and sometimes central topic in
any discourse about Europe and the EU. Rarely in modern history have
Greek “affairs” risen to prominence for such a long time. Apart from its
dramatic effects on the Greek economy and Greek society, it has sent its
shock waves to the European institutions, at various moments keeping the
European political class on tenterhooks, threatening to spill out of control
and destabilizing the whole European project.
It is quite understandable that the crisis has found an important echo in
foreign media, giving rise to a lively debate. Media coverage has been the
most intense in Western Europe, mainly in German-speaking countries, but
also in France and Spain. Some research has been done on the reception of
the Greek crisis by the public opinion and media of those countries.1
The image of the Greek crisis in Eastern Europe has so far been largely
uncharted territory for scientific investigation. This reflects, despite
some critical remarks by Baltic politicians, a lesser inclination among
the political class to comment on the Greek drama. Media echo has thus
been less intense in this region. It nevertheless presents some interesting
nuances and opinions.
In the present study we endeavor to highlight some major argumentation
patterns and clichés to be found in the Internet media of two Eastern
European countries, with different geopolitical backgrounds allowing for
some comparative observations: Romania and Lithuania. The material was
collected on the basis of two criteria, firstly the relevance and “centrality”
of the platform and the views expressed by that platform or by individual
authors, but also on the basis of originality, thus including some lesserknown media sites and authors. Most of our texts have been drawn from
1

One of the early studies of the western media echo is Papathanassopoulos (2015 ).
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the period around the referendum of July 5th, 2015, when the international
media echo reached its climax.
We shall also investigate to what degree differences in history,
geography and economy contribute to shaping the media perception of the
Greek situation. Analyzing a choice of articles we do not pretend to provide
a thorough quantitative analysis or a representative selection of media
coverage in the respective countries. Rather, we shall limit ourselves to
the more modest scope of outlining some major or original argumentation
patterns, thus giving a first impression of the various representations of the
Greek crisis in both countries.
The Greek crisis in the Lithuanian media
The Lithuanian media consulted were mainly the popular delfi.lt
platform, close to the political mainstream, as well as some individual sites
of journalist and politicians. The article of Algimantas Čekuolis (*1931)
stems from there. The author, after literary studies in Moscow, embarked
on various careers in Lithuania and abroad. He often worked in different
jobs (journalist, economist) in Spanish-speaking countries. While abroad
he collaborated with the Soviet intelligence service, the KGB. Later he
became a TV host in Lithuania. But we included other news sites with
a more pronounced political orientation such as “eksperatai.eu”, founded
by the producer, actor and TV host Audrius Nakas (*1967), a member of
the populist anticorruption and anti-pedophilia party “Drąsios kelias” (The
way of courage) , of whom we discuss an article. A voice of the Lithuanian
left was found on the “New Internationalist” newint.org platform, in the
person of Daiva Repečkaitė, who works as a freelance journalist with an
interest in anthropology. She focuses on human rights and migration issues.
Presently she is based in Malta. Another unorthodox view is provided by
Stasys Jakeliūnas (*1958), who after studying psychology and finance (in
the United States) worked in the finance sector. In 2010 he published a
book on the „Anatomy of the Lithuanian crisis“. From 2012-2014 he was
financial advisor to the Minister of Finance. He is close to the Lietuvos
valstiečių ir žaliųjų sąjunga (Lithuanian farmers and greens union), a
centre-right party with a strong commitment to ecology.
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Nakas: The Greek crisis – the mirror of the Lithuanian crisis2
The journalist sympathizes with the Greek No of July 5, 2015, when the
people of Greece rejected, by a large majority of votes, to further continue
the policy of “belt-tightening”, or in other words, of “filling the bankers’
wallets”. The comments in the media and official statements addressed
only the future prospects, whereas “unfortunately, almost nothing [was
said] on the reasons which led to the crisis.”
Nakas questions what he sees as the “the most popular and almost
official version”; i.e. that “the Greeks used to live and still want to live
beyond their means”. According to this reading “they borrowed lots of
money and kept hiding the true financial situation from international
creditors, but now they do not want to repay the debt.” Yet, is it all that
simple?, asks the author.
When Greece entered the Eurozone and introduced the euro on January
1st, 2002, it was a “country with a rather weak economy which received
a strong currency”, an incompatibility which sooner or later was going to
have negative consequences.
Cheap imports, a direct result of the strong currency, caused domestic
production in Greece to fall, while “the service sector, which created less
added value, took up an ever-increasing part of the economy”. Soon growth
slowed, “and the rising euro made the downward trend even more painful”.
This somehow automatic chain reaction finally ended up forcing “Greeks
to run into debt” when endeavoring to maintain their living standards.
The international crisis [in the wake of the US subprime crisis] of 2008
further aggravated these problems.
The author rejects the explanation that creditors were cheated into
lending money to Greece because Greece was hiding her true financial
situation, leaving the financial markets no chance for a realistic appraisal
of her real creditworthiness.
But when a client intends, as the author exemplifies, “to borrow some
thousands of euro, a bank scrutinizes, down to the last detail, his financial
situation”. So it was highly preposterous of the creditors to lend Greece,
without any half-way serious verification, tens of billions [euro]. Therefore,
2

Nakas (2015)
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Nakas concludes, “the assertions that the creditors were not aware of the
real financial situation in Greece - put politely - sound naïve.”
He seems to estimate that the benefits of Lithuania as a member of the
eurozone are more important than her financial contribution to any solution
of the Greek crises, whatever it may look like. But that is not the most
important factor.
According to the author, the Greek crisis is anything but a regional
phenomenon of a specific Balkan economic mentality. The model-like
chain reaction he diagnosed could likewise be triggered in Lithuania,
which he sees as being “in the very same situation in which Greece was ten
years ago”. The different socio-economic processes at work in the Baltic
nation “are running in the same direction”. But if something similar is
going to happen, Lithuania’s fate will be even more discomforting, “for
Greece did not experience the problem of mass emigration of working-age
manpower.” Thus the crisis in Lithuania would likely be more dramatic
and painful.
Čekuolis: Greek lessons
Čekuolis begins his report3 with a street scene where he observes a long
queue of people lining up for a charity meal provided by the Greek church.
He is surprised to see no „vagabonds“ but quite a number of rather welldressed middle-class people among them, some of them declaring that they
have been without any income for months.
His sensitivity to the hardships many Greeks have to endure does not
hinder him from highlighting the share of responsability Greek society
bears in this situation.
The Greeks, he points out, tend to hold their short-sighted governments
partly responsible for the crisis, but for them the main culprit is the EU. He
sneers at their popular argument: “Why can’t we live like them?” which
he dismisses as “childish innocence”. When someone reminds them as some German newspapers did - that in order to increase their living
standards they should enhance competitiveness through work efficiency,
the Greeks sometimes react , Čekuolis underlines, very “funnily”, for
3

Čekuolis (2015)
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instance by publishing caricatures showing the swastika flag hoisted above
the Brandenburg gate.
But the author holds that the main responsibility lies with the Greeks
themselves.
He presents a whole list of dysfunctional or problematic traits of Greek
society and of the economy. When addressing the endemic problem of
distrust towards the government, he draws some interesting comparative
conclusions as to the often-cited explanation; the legacy of the Ottoman
yoke. He admits that “provoking damage to the state, trying to cheat
it and being proud of that” is a striking similarity between Greeks and
Lithuanians. The roots of this attitude lies for the journalist in the shared
experience of long-term foreign occupation, by Tsarist Russia and by the
“still somewhat less - ‘humanitarian’ Ottoman Empire” which lasted even
more centuries. Yet there are other nations who have been oppressed by a
foreign yoke; the whole Balkans: There is much corruption in the region,
but nowhere like in Greece.
Though he diagnoses some specific social local societal pathologies,
such as an extreme form of distrust towards the state and deeply-rooted
clientelism, etc. among the reasons for the Greek crisis, he is convinced at least “rhetorically” - that Lithuania could end up in the same situation.
He chastises the Lithuanian government for avoiding credit at low interest
rates from the IMF under the condition of cutting public spending. Instead,
the government opted for the easy solution, preferring to borrow free
of restrictions on the international financial market. If the Lithuanian
government strategy merely consists in hoping that the “storm of crisis”
will come later, “leaving the reimbursement of debt and the payment of
high interests to […] the next government”, then Lithuania would follow
the “slippery route” of Greece.
Repečkaitė: Why are the Baltic States anti-Greek?
In sharp contrast to most Lithuanian observers, the freelance journalist
Daiva Repečkaitė professes overt sympathies for the Syriza government. In
her English-language article4 she provides a leftist reading of the situation.
4

Repečkaitė (2015)
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Even if her premise that the Baltic States are anti-Greek sounds somewhat
exaggerated and confuses political and economic criticism with anti-Greek
sentiment, her analysis of the attitude of Baltic politicians holds some
truth, when she writes:
“Baltic leaders now feel that lecturing Greece about austerity establishes
them firmly in the Northern European family”.
As a case in point she mentions Estonian politician Kaja Kallas, who
was quoted by the Kathimerini as saying: “If we owed so much money to
others […] we would keep quiet and try to be as polite as possible and get
along with everybody.”
It almost goes without saying that the Baltic countries, even if willing
to do so, could probably not afford to play the role of the “lonely rebel”
or “black sheep” as the Tsipras government did. They lack the enormous
symbolic historical capital and touristic visibility Greece has; they live in a
more exposed geopolitical context than Greece, so some kind of obedience
(but not submissiveness) is quite understandable.
Repečkaitė chastises the Lithuanian Social Democrat Minister
of Finance Šadžius for retroactively backing the strategy of the then
Conservative government of 2009 to overcome a slump in tax revenue (by
a third) without external aid.” He might have stressed, while addressing
other European socialists, that “Europe needs to move away from the
austerity politics of the past”, but the Lithuanian journalist reproaches him
for maintaining “that it was unfair for his even poorer country, the newest
member of the eurozone, to bail out Greece with its higher wages and
pensions”. The author fails to explain why that remark would betray an
anti-Greek stance.5 Yet she is correct in revealing the critical attitude to the
Greek bail-out policy taken even by (some) left wing Lithuanian and Baltic
politicians. As to the media, however, following her logic, the Romanian
media would appear more anti-Greek than their Lithuanian counterparts.

5

By today, most standard Lithuanian economic parameters are better than those of
Greece, for instance the price adjusted GNP per capita. This was not the case in the
beginning of the 2010 years. Yet even now the living and housing standards in Lithuania
remain often significantly lower, for larger parts of the population, than for equivalent
social groups in Greece. This applies especially to many members of the older and
middle generations.
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Jakeliūnas, The lessons of the Greek crisis for Lithuania6
The media echo to the Greek crisis remained polyphonic, and
unorthodox views also found their place, with one observer even outing
himself as a Varoufakis fan - though unlike Repečkaitė not directly holding
socialist inclinations. This was the case with the finance expert and current
politician Jakeliūnas when he commented on the lessons from the Greek
crisis in 2015.
His criticism follows an often-used “didactic” pattern, stressing
the existence of similar factors in Lithuania that might bring about the
same populist “havoc” created in Greece. He goes even farther though,
and denounces the austerity measures advocated even by socialists of
the Lithuanian austerity program of 2009 as a failure. The debt attained
a quarter of GDP, while “the country lost at least 100,000 working age
inhabitants.” There should be, the author continues, no reason for the
politically responsible to be proud of such an achievement, and even less
reason, boastfully posing as the ideal crisis managers, to lecture Greece.
A good crisis manager would have been represented by Varoufakis,
with his plans of escaping austerity by leaving the Eurozone. The same
minister a Romanian journalist dubbed an arrogant and reckless gambler
is for him an “excellent economist”. If the present leaders of Greece had
listened to his proposals, they would have real economic alternatives or at
least a better negotiating position with the Germans in Brussels. He bravely
but unsuccessfully stood alone, so neither did the drachma come back, nor
were his reform plans carried out.
In Lithuania too, courageous minds are missing in politics, states the
author. If only Lithuania had been in the EU as long as Greece, she might
have been in the same distressful position now. For Lithuania’s politicians
are essentially the same as their Greek colleagues; “the [great] majority
are shortsighted egoistic populists. Therefore they have no right to lecture
Greece or anybody else.”

6

Jakeliūnas (2015) All the quotations of this subchapter come from this source.
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The Romanian echo of the Greek crisis
Two of the articles stem from the Romanian news platform ziare.com.
With a center-right profile it is one of the main news and political comments
platforms in Romania. The first article is by the Editor-in-Chief Ioana EneDogioiu, one of the most controversial figures in Romanian journalism.
Ene-Dogioiu’s flamboyant articles, regularly denouncing corruption,
political malpractice and incompetence in a sharp, uncompromising tone,
not always refraining from exaggerations, have won her many admirers for
her intrepidness, but just as many enemies, especially among the political
class. Emilian Isaila is another journalist working at ziare com. Apart from
his main job, he works as a writer. He professes a critical distance from
religion, and advocates equal rights for sexual minorities. Răzvan Bibire is
editor in chief of a local in Bacău.
Bogdan Munteanu (*1979), a prose writer by vocation and IT specialist
by profession, practices a more reflective, analytic tone. He provides us
with a view of the Greek crisis from an orthodox traditionalist perspective.
Ene-Dogioiu: The Greek lesson of irresponsability7
According to the Romanian journalist, “the moral [lesson] of the
contemporary tragedy of Greece…is first and foremost irresponsibility.
But refusing to make the popular distinction between the elites and the
man in the street, she holds that this attitude is also widely anchored in the
Greek people.
And unlike many critical Western European commentators, she is aiming
her criticism not only at the internal affairs of Greece; the dysfunctional
public administration, corruption, and what Kondylis had once called
the scourge of “parasitic consumerism”, etc. She also sharply denounces
the flirting of the Tsipras government with Russia, reflecting Romanian
public opinion as to the dangers of what is seen as the renewed Russian
expansionism of the Putin era.
Ene-Dogioiu began her Philippic underlining that the Greek mishaps of
the summer of 2015 are the direct result of having allowed themselves to
be trapped by the promises of Tsipras and his Syriza movement to “trick
7

Dogioiu (2015) All the quotations of this subchapter come from this source.
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the West into debt forgiveness”, thus triggering “an economic recovery
without any internal sacrifice”. The upswing was thus viewed as being
financed by “someone else’s money” […] someone “who had not had
any benefits” from it being spent in Greece. The general belief was that
“there would always be someone to pay.” For Ene-Dogioiu this amounts to
immorality even more than to irresponsibility:
“The Greeks do not want to leave the EU, nor even the Eurozone, but
want to carry on living in the same conditions [inherited from the pre-crisis
time]. Thus living like the Germans and working like the Greeks.”
The fear of grave adverse effects for European integration and a possible
domino effect in the case of Greece being excluded from the Eurozone was
the main assumption on which the new government of the “Radical left
coalition” and large portions of the Greek electorate and the government
itself had built this kind of hope and policy.
Ene-Dogioiu cannot help tacitly admitting that this strategy worked to
a certain degree. In its first six months, the Syriza government, “did not
implement a single measure against tax evasion and corruption, intending
to lay the foundations of an upswing unless the donors put their foot down”.
These measures were however, in the journalist’s view, logically
consistent and politically adequate and practicable, by no means exaggerated
burdens imposed on the wretched Greeks by a merciless troika:
“What did the Greeks demand to do? They should reform the tax
administration, and reduce tax evasion, they should reform institutions that
had contributed to aggravating the present crisis such as the [National]
Institute of Statistics and the Court of Auditors, to cut exceptions and
privileges and to enlarge and render more equitable the tax base, to apply
a contribution-based pension system. Do you think that there is anything
wrong [with that]?”
She may be essentially right in the positive assessment of these reform
packages, but it is striking to see that she does not utter a word about the
economic and administrative reform process in her own country, where
certainly a number of restructuring measures had been implemented with
more vigor, being part of the pre-accession requirements - to be partly and
more or less discreetly revoked in the years after EU accession. It is true,
nevertheless, that public health insurance in Romania, for instance, was
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radically restructured and indeed became economically more viable, but
at the price of providing only a partial and often insufficient coverage of
individual health costs.8
Yet the fight against the hydra of corruption seems to be stuck halfway,
and institutions such as DNA, the anti-corruption authority, are presently
threatened by massive political interference, or even overt dismantling.
The problems and crises Greece and Romania have been facing in the
last decade may not be identical; nevertheless some comparative remarks
would have served to render the complexity of the Greek situation more
understandable to the Romanian public.
Instead, she embarks on a tenuous comparison between the Greek
and German pension systems. Attacking a simple portrayal of the Greeks
as victims by some Romanian TV stations, she mocks the “cry babies”
shedding (symbolic?) tears over pension cuts. To illustrate the absurdity
of what she rather ironizes as mawkish pensioners’ sentimentalism, she
envisages the dire fate of the German retired workforce, whose pensions
were lower than those of the Greeks. This polemic assertion is far from
the reality of the large majority of Greek pensioners, admittedly with
the exception of some privileged professional categories in the public
sector, often cited in the European media. It would have been far more
conclusive to compare Greek pensions, even those after the envisaged cuts,
to Romanian pensions. In doing so, she might have revealed a financial
or even moral bias in the priority agenda of European financial assistance
in South-East Europe, the Romanian economy, with all its shortcomings,
having become internationally more competitive than the Greek economy.9
The journalist, in spite of all her sharp criticism of Greek society
and politics, does not however advocate exclusion of Greece from the
Eurozone. She weighs up the risks of both scenarios, the shock likely to
rock the foundations not only of the Eurozone, but of the whole EU in the
case of a Greek return to the drachma, and the bad precedent established
by an excessively soft stance on Greek “stubbornness” for countries like
Spain or Portugal.
8
9

This explains why Romanian migrants to Greece are positively surprised that health
care in Greece is generally free of charge, Ologeanu (2017).
The per capita exports of Romania are essentially higher than those of Greece.
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But if Greeks “will not understand by themselves that it is not possible
to live except in accordance with how you work, how you pay taxes [...],
how you respect the state”, they will not have any real chance for an
“upswing”, no matter whether inside or outside the Eurozone. Yet there are
other observers that see in these same “relaxed” attitudes, not so compatible
with the Protestant work ethic, not only a Greek deficiency, but a common
and fundamentally not entirely unappealing trait of the Balkan peoples,
Romanians included.10
After these outspoken but relatively peaceful lines, Ene-Dogioiu
delivers a final broadside against the Muscovite sympathies of the Syriza
government. She does not mince words in underlining the dangerousness
of what she denounces as a drastic lack of loyalty, if not overt treason,
towards the EU. She chastises the former communist youth leader Tsipras
as “ a ‘Trojan horse’ bred by Putin to create problems inside the EU”. And
he by far is not the only one of these treacherous horses grazing in the
European meadows, since the journalist detects more of his kind “who may
spring up like mushrooms everywhere.”
It may be right that the Tsipras government displayed, especially in
its early days, an undisguised affection for Putin - be it for geopolitical
reasons, ideological reminiscence or just driven by financial hopelessness.
The Romanian observer, not unlike the Greek politician she criticizes, is
however drastically overrating, at this juncture, the importance of Greece
for Russia as a “re-emergent” great power. In reality, the overtures of the
Syriza government to Moscow, desperately and somehow naively setting
its hopes on the Russian president as “lender of last resort”, were doomed
to a blatant failure. The Tsipras government did not succeed in obtaining
any substantial aid from Russia beyond some warm words of solidarity.

10 See for instance the article “A Modern Greek tragedy” where the author intrepidly states
“Unfortunately for the Greeks (or maybe not) they are Balkan people like us, they like
a good life without earning it by hard labour.” He cites a certain Mihalakis, department
chief at the Alpha Bank, with saying “The Greeks, like other cheerful dwellers of the
Balkans, live by schemes …”. Theophyle (2010).
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Isaila: The populism of Ponta is not different from that of Tsipras
Another article11 of the same news site continues the sharp criticism
expressed by Ene-Dogioiu.
But the author exonerates the Greek “man in the street” whom he sees
rather as a victim of the political class, but not as the main culprit for
Greece’s misery, the politicians and their foolish decisions imposed upon
a disarmed population.
He is deeply shocked by the idea of the referendum to be held on July
5th. But in all his anger, here too he sets another tone. He does not take
a neutral attitude as to the “Grexit” as Ene Dogioiu did; he considers it
as a kind of Armageddon for the Greek nation. He all the more sharply
condemns the brinkmanship and irresponsibility of the Syriza government
in front of their own people.
“How can you, as a Prime Minister, be so unaware as to bet on the
destiny of 11 million people? Yes, public opinion is unambiguous, many
want to leave the Eurozone and to ‘regain dignity’, a declaration made by
a supporter of Syriza in a news program. This means that that person has
not seen how much dignity you find in someone who is poor and ill. A poor
and ailing country will have as much dignity as a peddler in the corner of
the street who, due to an odd set of circumstances, went broke.”
He goes so far as to forecast that Greece will be poorer than Bulgaria
and Romania after leaving the Eurozone, referring to an unnamed expert of
the financial news platform Bloomberg.
Unlike Ene-Dogioiu, who seems to identify Greek social pathologies
as mainly homegrown, he diagnoses analogies with the present political
context in Romania. The dangerous populism he sees at work in Greece
may affect or infect Romania too, which is by no means immune to that
temptation. The socialist government Ponta, he writes, has launched a
whole series of proposals, which will have, in his opinion, a catastrophic
impact on the budget deficit. “Once more an electoral cycle of populist
politicians who increase pensions instead of reforming the social insurance
system, who increase the number of public servants instead of reducing
them and who reinvent special pensions, and the crisis is there [again].”
11 Isaila (2015) All the quotations in this subchapter are from this source
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Bibire: The Greek myths and the eurozone
There were more philhellenic or apologetic statements on the Greek
crisis too. It would be wrong to speak of a uniformly negative assessments.
Not a few of these publications, however, stem from Western European
mainstream media, be it in form of a translation or a summary. Thus they
do not represent an autonomous contribution of Romanian journalism.
Nevertheless the selection of these articles certainly does not proceed by
mere chance, but evidently represents a conscious choice.
A characteristic approach of this kind can be found in the Romanian
adaptation, by Răzvan Bibire,12 of a Financial Times article. The text indeed
succeeds in convincingly demonstrating that some “negative myths” about
Greece offered unacceptable generalizations. This was the case with the
assumption that a Greek default and debt restructuring would (or should?)
automatically mean that the country had to leave the Eurozone, and this
is also true of the claim that Greece did not do anything to consolidate its
financial situation. With a reduction of public spending, between 2008 and
2013, of 35%, accepting a subsequent increase in unemployment to 28%
of the workforce, Greek governments in fact made an effort to address the
crisis. But the publication launches its own myths when claiming ending
that “Greece made fiscal adjustments no other country had had the courage
to implement”. The fiscal, and especially the salary adjustments that Baltic
countries undertook when they were hit by the worldwide financial turmoil
provoked by the US subprime crisis were of the same order, if not more
dramatic, as far as earned income was affected. Romania also experienced
salary cuts of 30%.
The argument that “nobody forced the investors to lend money to
Greece”, put also forward by another commentator mentioned in our
study13 , equally fails to take into account the importance of interest rates in
combination with sovereign bond ratings as generally accepted trustworthy
risk indicators. These instruments did not work efficiently because Greece,
as a member of the Eurozone, profited from interest rates only slightly
higher than those of Europe’s strongest economies.
12 Bibire (2015) All the quotations in this subchapter are from this source.
13 See the subchapter on Nakas (2015)
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Munteanu: The Greek crisis beyond economic logic
A rather unorthodox point of view of the Greek situation can be found
in several orthodox news and opinion platforms. Some interestingly offer
translations of in-depth articles by left-wing Western European observers,
for whom Greece is first and foremost a victim of the international capitalist
order, one of its main agents being the European Union.14 But the argument
predominantly follows an economic and materialistic logic, not a spiritual
one.
This is different in Bogdan Munteanu’s article published on orthodox
site rostonline.15 While he rejects the simple victimization of Greece,
pointing out that the massive indebtedness of Greece did not end up in
a simple spiral, where contracting further debt only served to pay down
existing debt. Buttressing his assumption on the estimations of some wellknown German economists, he underlines that in reality only one-third was
used for debt payments, another third however to finance the high number
of public servants, and the rest went to “rich Greeks who transferred huge
sums out of the country, particularly to invest in real estate.” The last
assertion may distort reality somewhat, in that not only a few rich profited
from the Greek deficit spending, but - to various degrees - larger portions
of all social classes.
But coming back to his main point, he draws quite a coherent,
unconventional picture of the Greek crisis from an essentialist national
perspective, refraining from blaming either side, but questioning the
ideological premises of the euro program.
He views the Greek crisis as proof of the unviability of a post-national
European Union:
“The Greeks show solidarity as a nation, in the face of what they
consider as a “diktat” from outside. Only that even the Germans no longer
accept that the revenue from the taxes they paid will be siphoned off into
the bottomless pit of Greek debt.”
The idea of a centralist European “superstate”, of a common state
14 See the article of James Patras, a former counselor to Andreas Papandreou, published
on the voltairenet.org, and translated into Romanian by the site “The orthodox voice”,
Patras (2015)
15 Munteanu (2015) All the quotations of this subchapter are from this source.

THE GREEK CRISIS AS SEEN BY LITHUANIAN AND ROMANIAN...

419

not only without physical boundaries, “but wiping out dividing lines of
identity, and completely abolishing national sovereignty”, will not stand,
in his view, the test of reality. For “beyond all economic logic there is the
national element, eternal and indestructible”.
This primordialist view of nations is certainly not tenable from a
long-term historical perspective, yet it is not less valid than the exact
opposite position, as expressed in the popular reduction of nations to
mere “constructed or imagined communities” that may be restructured or
redesigned at will through various strategies of nation-building.
Europe should find, Munteanu continues, “a formula that respects and
even furthers specific cultural differences between nations, as a sign of
spiritual wealth and fertile diversity.”
The common currency should better be transformed into an optional
element, “for those who are really in a position to respect the necessary
criteria” and “attitudes incompatible with local mentalities should not be
imposed in a Procrustian manner”.
The less competitive countries should consequently “have the chance
to develop real sovereignty in view of defending [their] own interest”.
Such a concept would have avoided the error of letting Greece enter the
Eurozone. “The Greek crisis was created, in a thoroughly artificial and
dogmatic manner,” invoking a theory of solidarity intended “to form the
basis of a union of states, and which finally was not applied in its spirit”.
Europe, he concludes, not astonishingly for an orthodox platform,
should “open its eyes beyond the material horizon”. The real European
idea, if it wants to be viable, should be associated with the sphere of spirit
and culture. Only this way can centrifugal national impulses be contained.
Yet pressure and intervention by European institutions is not per se
negative, as can be seen in the cases of both Greece and Romania, just
looking at the fight against corruption in Romania or against clientelist
structures in Greece. Or should both societal problems be conserved and
enshrined as being a precious part of national mentality and sovereignty?

420

EKKEHARD BORNTRÄGER

Concluding remarks
In attempting to summarize the varied spectrum of opinions and assessments of the Greek crises presented above, we can distinguish several
trends and findings.
As far as the international perspective is concerned, there is a striking
difference in tone. Even if Lithuanian journalists do not spare Greece from
criticism, they do not usually resort to the level of polemic discourse we
can find in some Romanian statements.
This more moderate tone appears to correspond, on the basis of our
certainly very incomplete sources (while more numerous than those that
could be discussed here), to a less critical stance towards Greece in Lithuanian
media. This does not mean that Lithuanian media adhere to the victimization
discourse, whitewashing Greece and the Greeks from all responsibility. It
merely demonstrates that a more balanced discourse can be detected there.
This difference may be partly due to differences in political mentality,
the “Latin temperament” of the Romanian journalists favoring a more
aggressive, polemical stance. But even in this case one could imagine
the opposite configuration, with a sharp criticism of the EU or the IMF
and not of the “Balkan” neighbor Greece. Yet the bonds of proximity
and partly common history seem unable to resolve a certain animosity,
possibly due to latent rivalry or a reflex of discrimination experienced by
those working in Greece.16 Long viewed as an incarnation of backwardness
and underdevelopment in Greek public opinion, today’s Romania is now
on the point of overtaking Greece by some economic criteria - but not yet
as to salaries and life expectancy. What is now perceived as a grave and
exceptional crisis in Greece had long been an everyday reality in Romania.
Thus the Greeks appear, in view of the huge - albeit perhaps poisoned
- privileges they had by being an EU member since 1981, somehow as
16 “[…]discrimination was sometimes visible, but on other occasions you could feel it.
For instance, at the beginning, when my husband emigrated, he was asked whether
we have refrigerators in our country. And my husband, who just stood next to a lorry
with refrigerators made in Romania, opened the door and showed the “curious “ that
we indeed produce them. Another time he was asked whether chocolate exists [in
Romania]. Things like these. At some counters, they were joking with you and all was
perfect …until they saw in your documents that you were Romanian. All of a sudden
their smile died.” Olegeanu (2017).
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spoiled, rather like conceited children now forced to face the hardships of
adult existence.
Lithuania has long attained better economic parameters than Greece,
and lies a safe distance from the Aegean. Thus rivalry with Greece,
subconscious or not, is a less common feeling. Other shared experiences,
that of being relatively small nations, often a plaything of imperial powers,
and having lived under long-term foreign rule, seem to generate some
feelings of solidarity despite all criticism of economic incompetence. 17
Even the flirt of the Tsipras government with Russia stirred much less sharp
reactions than in Romania, where Tsipras was even seen as a Trojan horse
of Putin inside the EU. This is all the more surprising as the Lithuanian
media and population are well aware of the potential threats from Russia,
to which the country is much more exposed than Romania.
Another more general finding is that the conventional equations
underlying the Western European perception of the Greek crisis, with
the left tending to partially or completely exculpate Greece from the
responsibility for her present crisis, while the right usually holds the
Greeks themselves or their government for their main culprits, seem to
be partially invalid in the two Eastern European countries. The orthodox
right in Romania may suggest that Greece’s best future should lie outside
the Eurozone, but the plight of the Greek population is being evoked with
sympathy while the austerity measures are being sharply denounced. And
in Lithuania, a center-right politician and journalist may profess a liking
for Varoufakis’ policy, while a socialist minister may criticize the European
bail-out strategy from which Greece benefited.
17 This kind of sympathy is witnessed, for instance, by some readers comments on the
article of Audrius Nakas, Nakas (2015).
A certain Olga muses with resignation on the hard fate of smaller nations:
“You cannot do anything (about it). The big states have are entitled to order the smaller
ones what to do. Lithuania obeys the big ones, that’s why we don’t risk to being called
to account. Greece tried not to obey, they are going to punish her. That’s the world
order, there is no point in resisting. The reasonable, like Lithuania, put up with the
existing conditions and they are not being vexed that much.”
While a certain Anonymous sees Greece as a bright and valorous example of a political
David braving the Goliaths :
“[…] I support the Greeks for their solitude, for their unity. That is inestimable. It is inestimable
being a courageous citizen, and not to hide behind the others’ shoulder. Whatever new turn
the life of the Greeks may take, I wish them to continue to be the way they are, [I wish] that
the whole world open its mouth, as [right] now it [the world] is just growing musty.”
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Περίληψη
Η πρωτοφανής χρηματοπιστωτική και κοινωνική κρίση της Ελλάδας τα
τελευταία χρόνια ως κράτος-μέλος της Ευρωζώνης κρατούσε υπ’ατμόν όχι
μόνο τις πολιτικές ηγεσίες, αλλά κινητοποιούσε και την κοινή γνώμη σε
σχεδόν όλες τις ευρωπαϊκές χώρες.
H αντιμετώπιση της κρίσης αυτής και οι διαφωνίες που προκάλεσε
πυροδότησαν μια κλιμάκωση, που ενίοτε απειλούσε μάλιστα να διασπάσει
τη βάση της ευρωπαϊκής οικοδόμησης.
Ως γνωστόν, αυτή η εξέλιξη αποτελούσε και αποτελεί έναυσμα για
έντονες συζητήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης των διάφορων ευρωπαϊκών κοινωνιών, στις οποίες αποκρυσταλλώνονταν επανειλημμένως
εκ διαμέτρου αντίθετες ερμηνείες στις μεσογειακές κοινωνίες (συμπεριλαμβανομένης και της ίδιας της Ελλάδας) από τη μια πλευρά και στον
ευρωπαϊκό Βορρά από την άλλη.
Λιγότερο γνωστή είναι ωστόσο η απήχηση της ελληνικής κρίσης στην
κοινή γνώμη της ανατολικής Ευρώπης.
Σκοπός της μελέτης μας είναι να ρίξουμε μια ματιά στις βασικές
συντεταγμένες των αιτιών, που διαμόρφωσαν την αντίληψη αυτής της
κρίσης, αλλά και των συνεπειών της στην περιοχή αυτή, εστιάζοντας
την προσοχή μας στα ΜΜΕ της Ρουμανίας και της Λιθουανίας, που
αντιπροσωπεύουν την κοινή γνώμη σε δυο διαφορετικά γεωγραφικά
υποσύνολα.
Προτιθέμεθα να εξετάσουμε κατά προτίμηση δημοσιεύματα που
αναπτύσσουν κάποια επιχειρηματολογία, π.χ. δοκίμια και εκτενέστερα
άρθρα, χωρίς να αποκλείσουμε και συχνά αναφερόμενα στερεότυπα.
Κλείνοντας θα αντιπαραθέσουμε τις χαρακτηριστικές τάσεις της
λιθουανικής και ρουμανικής «κρισολογίας», λαμβάνοντας υπόψη και το
κοινωνικό και οικονομικό πλαίσιο της καθεμίας χώρας.
Key words: Lithuania -Romania - Greek crisis - journalism/ mass
media - intercultural perception

Ο ΆΛΛΟΣ ΕΑΥΤΌΣ ΣΤΟ ΈΡΓΟ ΤΩΝ ΓΙΏΡΓΟΥ ΙΩΆΝΝΟΥ
ΚΑΙ ΙΣΜΑΉΛ ΚΑΝΤΑΡΈ.
H ΑΝΑΖΉΤΗΣΗ ΤΑΥΤΌΤΗΤΑΣ ΣΤΑ ΒΑΛΚΆΝΙΑ –
ΣΥΜΦΙΛΊΩΣΗ Ή ΣΎΓΚΡΟΥΣΗ;
Φατίμα Ελόεβα*
«Τα βαλκανικά συμφραζόμενα, η τυπολογική τους και εν μέρει γενετική συγγένεια μάς επιτρέπει», - υποστηρίζει η Ρωσίδα επιστήμων Τατιάνα
Τσιβιάν- « να ορίσουμε το φαινόμενο του βαλκανικού κειμένου», της σημειωτικής μονάδας η οποία σχηματίζεται στη βάση του σώματος μυθολογικών, λαογραφικών και λογοτεχνικών κειμένων που μοιράζονται όλα τα
μέλη της Βαλκανικής πολιτιστικής και γλωσσικής ενότητας, Kulturraum
Βαλκανίων. (Tsivyan 2008, 179).
Η Τσιβιάν συνομιλεί με τον διάσημο γλωσσολόγο, πρίγκιπα Νικολάι
Τρουμπετσκόι, ο οποίος εφηύρε και διαμόρφωσε τη φωνολογία ως επιστημονικό κλάδο και προσπάθησε να επεκτείνει τη θεωρία του στις ανθρωπολογικές σπουδές (μία συνηθισμένη τάση των γλωσσολογικών θεωριών - η
περίπτωση του Ferdinand de Saussure ή του Νόαμ Chomsky). «Το βαλκανικό συνεχές μπορεί προφανώς να παρομοιαστεί με ένα τεράστιο κοινόχρηστο διαμέρισμα, το οποίο στεγάζει τα απομεινάρια ενός αριστοκρατικού «πρώην», όπου λειτουργεί ένας νέος κώδικας επικοινωνίας (ευέλικτος
και σκληρός ταυτόχρονα) που σχηματίζει τη νέα προσωπικότητα, η οποία
δεν έχει ξεφορτωθεί εντελώς το βάρος των αναμνήσεων.» (Τσιβιάν, ibid)
Θα ήθελα να επιστρέψω στην ιδέα του N.S. Trubetskoy για τον ορισμό
του Spanchbund: «Μία από τις πιο σημαντικές έννοιες της Ευρασιατικής
Θεωρίας (...) είναι η έννοια της προσωπικότητας: αυτός ο όρος δεν προϋποθέτει μόνο ένα άτομο αλλά και έναν λαό. Επιπλέον, ακόμη και μια
ολόκληρη ομάδα λαών που δημιουργούν ή μπορούν να δημιουργήσουν
μια συγκεκριμένη κουλτούρα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως ένα ειδικό
πρόσωπο (...) (Trubetskoy, 1927, 3).
Στην παρούσα ανακοίνωση σκοπεύω να ερμηνεύσω το φαινόμενο του
βαλκανικού κειμένου και να εξετάσω από αυτήν την άποψη μερικά κείμενα
*

Fatima Eloeva, professor of Vilnius University (Lithuania).
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του Αλβανού συγγραφέα Ισμαήλ Κανταρέ (1936) και του Έλληνα συγγραφέα Γιώργου Ιωάννου (1927-1985). Αναρωτιέμαι αν μπορούμε στη περίπτωση του έργου τους να ανιχνεύσουμε κάποια χαρακτηριστικά βαλκανικού κειμένου.
Παραδέχομαι ότι είναι δύσκολο να βρεθούν δύο συγγραφείς τόσο διαφορετικοί όσο οι δύο προαναφερθέντες.
Εκ πρώτης όψεως φαίνεται ότι πρόκειται για δυο συγγραφείς απολύτως
διαφορετικούς από πολλές απόψεις και ότι το μόνο που τους ενώνει είναι
ότι κι οι δύο είναι διάσημοι, αλλά και εδώ υπάρχει μια σημαντική διαφορά.
Θα μπορούσε να πει κανείς ότι η δόξα του Κανταρέ έχει εξωστρεφή χαρακτήρα, ενώ του Ιωάννου εσωστρεφή.1
Ο Ισμαήλ Κανταρέ χαίρει παγκόσμιας φήμης, ο Ιωάννου είναι σχετικά
άγνωστος στο εξωτερικό, μεταφράστηκε μόνο στα ιταλικά και ισπανικά.
Ο λόγος για τον οποίο αποφάσισα να αντιπαραθέσω ορισμένα κείμενα
αυτών των δύο συγγραφέων είναι πολύ απλός. Υπάρχουν ορισμένες σημαντικές συμπτώσεις και ουσιαστικές διαφορές που αφορούν στη στρατηγική της διαμόρφωσης της ταυτότητας την οποία χρησιμοποιούνε.
Φαίνεται ότι το έργο και των δύο συγγραφέων σχετίζεται με την πολυγλωσσία και πολυπολιτισμικότητα των Βαλκανίων. Στη περίπτωση και
των δύο συγγραφέων προκύπτει το σημαντικό θέμα της αμοιβαίας σχέσης (ή μάλλον των αλληλεπιδράσεων) του λογοτεχνικού κειμένου και της
πραγματικότητας.
Η θεωρητική κατανόηση του προβλήματος αυτοπροσδιορισμού και
αναζήτησης εθνικής ταυτότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της προσοχής
των ερευνητών την τελευταία δεκαετία. 2 Η έννοια της ταυτότητας αντιμετωπίζεται στην αρχική φάση σαν κάτι αρχετυπικό, και στη συνέχεια σαν
εποχιακά φορτισμένη. Δημιουργείται η εντύπωση ότι τελευταίως στην
επιφάνεια βγαίνει η εφήμερη, παροδική (και όχι ουσιώδης, αρχετυπική )
φύση της εθνικής ταυτότητας.. Ανταποκρινόμενος στο θέμα αυτό ο Δημήτρης Τζιόβας παρατηρεί «Η λογική της ταυτότητας παλιότερα προϋπέθετε
1

2

cp Tziovas Dimitris,2004. Centrifugal Topographies, Cultural Allegories and Metafictional Strategies in Greek fiction since 1974. In Peter Mackridge (with Eleni Yannakakis) Contemporary Greek Fiction in a United Europe:From Local History to the
Global Individual. Oxford:Legenda, 2004.
βλ. το θέμα του Δ΄ Ευρωπαϊκού Συνεδρίου Νεοελληνικών Σπουδών (Γρανάδα, 9-12
Σεπτεμβρίου 2010) Identities in the Greek world (Granada).
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την αναζήτηση κάποιου «αληθινού ή αυθεντικού εαυτού» Τώρα ορίζουμε
την ταυτότητα ως διαδικασία ταύτισης και όχι ως πορεία ανακάλυψης ή
αφύπνισης. Η ταυτότητα δεν συνιστά αμετακίνητο σημείο αλλά αμφίθυμη
σχέση». «Χρησιμοποιώντας μια μεταφορά μπορούμε να πούμε ότι η ταυτότητα συγκρίνεται με το ένδυμα – την αλλάζουμε και διαθέτουμε μερικές
ταυτότητες ταυτόχρονα.» (Τζιόβας, 2014,19)
Σε ένα από τα τελευταία τεύχη του περιοδικού Economist που συνηθίζει να παρουσιάζει βιβλιοκρισίες για τα τελευταία bestseller, σχολιάζονται δύο βιβλία που μόλις είδαν το φως της δημοσιότητας – ενδεικτικά και τα δύο ερμηνεύουν από κοινωνιολογική και φιλοσοφική σκοπιά
το πρόβλημα της ταυτότητας – το πρώτο ανήκει στον γνωστό στοχαστή
Francis Fukayama : Identity: The demand for Dignity and the Politics of
Resentment (Fukayama, 2018), ενώ το δεύτερο στον ερευνητή και φιλόσοφο της Gana, Kwame Anthony Appiah, βρετανικής καταγωγής. Ο τίτλος
του βιβλίου του είναι ενδεικτικός: The Lies that bind: Rethinking Identity.
(Appiah,2018) Και οι δύο στοχαστές ερμηνεύουν το ίδιο πρόβλημα και
όπως φαίνεται ήδη από τους τίτλους δίνουν διαφορετικές εκτιμήσεις, συστάσεις και προβλέψεις σε ότι αφορά στη μεταχείριση του προβλήματος.
Το δικό μας ενδιαφέρον στρέφεται προς τα Βαλκάνια – τον χώρο πολλών πολιτισμών και πολλών γλωσσών, που βρίσκονται σε συνεχή επαφή.
Αναρωτιόμαστε, λοιπόν, πώς μεταχειρίζεται αυτήν τη δύσκολη κατάσταση
ο Homo Balcanicus, ποιες συμβουλές μας δίνει ένα βαλκανικό κείμενο.
Έχω την εντύπωση ότι καμιά φορά ένα λογοτεχνικό έργο δίνει μια πιο
πλήρη εικόνα της κατάστασης και τις πιο οικονομικές και πετυχημένες
λύσεις.. Στα έργα των συγγραφέων που επέλεξα δίνεται μια ιδιάζουσα κι
άκρως ενδιαφέρουσα εικόνα της διαδικασίας της αναζήτησης της ταυτότητας – αυτή η διαδικασία αλλάζει με την πορεία του χρόνου, αλλά έχει
κάποια σταθερά χαρακτηριστικά.
Γενικά, η οποιαδήποτε διαδικασία της ταύτισης πάντα βασίζεται στις
ιδέες του Ferdinand de Saussure, ο οποίος δήλωσε ότι στη γλώσσα δεν
υπάρχει τίποτα άλλο εκτός από διαφορές ή αντιφάσεις – και του Μπαχτίν
με την ιδέα της διαλογικότητας. Κατά τον Μπαχτίν ο άλλος αποτελεί διαμορφωτικό παράγοντα του εγώ με την έννοια ότι «κανείς δεν είναι στη
θέση να νοεί τον εαυτό του χωρίς την διαδραστική παρουσία του άλλου».
(Bakhtin, 149)
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Είναι ενδιαφέρον να εξετάσει κανείς τη λογική της επιτυχίας των δυο
συγγραφέων – όπως επισήμανα πιο πάνω αυτή η λογική ανταποκρίνεται
στην αντίθεση : εσωτερικός - εξωτερικός. Ο Ισμαήλ Κανταρέ (1936) αρχίζει τη σταδιοδρομία του το 1963 με το μάλλον καλύτερο του μυθιστόρημα,
«O Στρατηγός του στρατού των νεκρών» και3 αποκαλύπτει την Αλβανία
στο αναγνωστικό κοινό, ενώ ο Γιώργος Ιωάννου (1927-1985) άνοιγει στον
Έλληνα αναγνώστη τη δική του Θεσσαλονίκη.
Όπως εύστοχα επισήμανε ένας από τους κριτικούς, ο Αλβανός συγγραφέας Ισμαήλ Κανταρέ4 συνδυάζει τα χαρακτηριστικά ενός μείζονος
συγγραφέα dissident και ενός μείζονος επίσημου συγγραφέα.5 Παρά το
γεγονός ότι το μεγαλύτερο μέρος της ζωής του το πέρασε κάτω από ένα
από τα πιο αιματηρά και ολοκληρωτικά καθεστώτα στην Ευρώπη, η επαγγελματική και δημιουργική επιτυχία του είναι αξιοσημείωτη. Είναι ο πιο
διάσημος Αλβανός συγγραφέας έξω από την Αλβανία, αναμφισβήτητα
είναι κι ένας συγγραφέας που ανακάλυψε στο κοινό την Αλβανία – θα
προσπαθήσω να αποδείξω ότι στην προκειμένη περίπτωση ο Κανταρέ εν
μέρει δημιούργησε την Αλβανία (περίπου όπως ο Faulkner δημιούργησε
την Yoknapatawpha County). Τα βιβλία του μεταφράστηκαν σε πολλές
γλώσσες, ιδιαίτερα γνωστός ο συγγραφέας έγινε στη Γαλλία. Αρκετές φορές ήταν υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ, είναι μέλος της Γαλλικής
3
4

5

Gjenerali i ushtrisë së vdekur.
Tirana, 1963.
Ο Ισμαήλ Καντάρε γεννήθηκε το 1936 στη Γκιροκάστρα (Αργυρόκαστρο). Το 195961 σπούδασε στο Λογοτεχνικό Ινστιτούτο της Μόσχας (οι εντυπώσεις αυτής της περιόδου αντικατοπτρίζονται στο μυθιστόρημα «Λυκόφως των Θεών της στέπας»). Το
1963 κυκλοφόρησε το πρώτο του μυθιστόρημα «Ο στρατηγός του νεκρού στρατού»,
το οποίο του έφερε ευρωπαϊκή αναγνώριση. Το 1990, στην αρχή της αδύναμης αλβανικής «περεστρόικα», ο Kadare μετανάστευσε στη Γαλλία. Ο Kadare είναι συγγραφέας
περισσότερων από είκοσι μυθιστορημάτων, πολλών διηγήσεων, αρκετών συλλογών
ποιημάτων, διαφόρων δημοσιογραφικών και αυτοβιογραφικών βιβλίων. Πολλές φορές
υπήρξε υποψήφιος για το βραβείο Νόμπελ στη λογοτεχνία.
Φυσικά, η σχέση μεταξύ συγγραφέα και κομμουνιστικών αρχών της Αλβανίας δεν
εξελισσόταν ειδυλλιακά. Στις αναμνήσεις του, «Το βάρος του σταυρού» (Pesha e
kryqit, P., 1991, Γαλλική μετάφραση: Invitation a l’atelier de l’ecrivain suivi de Le
poids de la croix, P., 1991) ο Kadare αφηγείται το ατελείωτο τραγικό και μερικές φορές
τραγικοκωμικό : την απαγόρευση κάποιων βιβλίων και την καταστροφική κριτική των
άλλων, εξορίες και τον συνεχή φόβο για τις ζωές των αγαπημένων που συνοδεύουν τη
γραφή του.
Η πιο σύνθετη διαλεκτική της σχέσης ποιητή και τυράννου είναι ένα ειδικό θέμα που δεν θα
αγγίξουμε εδώ.(Morgan, 2010).
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Ακαδημίας, όπου κατέχει τη θέση του εκλιπόντος φιλοσόφου Karl Popper.
Ταυτόχρονα, η στάση των Αλβανών αναγνωστών προς τον Ισμαήλ Κανταρέ είναι συχνά συγκρατημένη – αυτό καμιά φορά συμβαίνει με τους
συγγραφείς, που πέτυχαν την παγκόσμια αναγνώριση παρουσιάζοντας αποτελεσματικά την «εθνική μοναδικότητα» του λαού τους. Μ’αυτόν τον τρόπο καταφέρνουν να τραβήξουν την προσοχή του ξένου αναγνώστη, αλλά
ταυτόχρονα προκαλούν κάποια αποξένωση του εγχώριου αναγνώστη.
Πρόκειται για τις γνωστές κεντρομόλες και φυγόκεντρες τάσεις στη
λογοτεχνία – στα ελληνικά συμφραζόμενα είναι η περίπτωση του Καζαντζάκη (ενός συγγραφέα στραμμένου προς το εξωτερικό, παγκοσμίως
γνωστού)) και ας πούμε του Παπαδιαμάντη (ενός εσωτερικού συγγραφέα).
Στην περίπτωση των δύο συγγραφέων προκύπτει το σημαντικό θέμα
της σχέσης (ή μάλλον των αλληλεπιδράσεων) του λογοτεχνικού κειμένου
και της πραγματικότητας. Αναφερόμενος σε μια σειρά από ιστορικά του
μυθιστορήματά, ο Kadare γράφει ότι ο κύριος στόχος του ήταν να δημιουργήσει μια εικόνα της «διαχρονικής και αιώνιας» Αλβανίας, απαλλαγμένης από παραμορφώσεις που προέκυψαν ως αποτέλεσμα ξένων επιρροών.
Στην περίπτωση αυτή, ο Kadare προχωρεί σε μια τολμηρή αλλαγή, μεταμόρφωση της πραγματικότητας. Μιλώντας για το μυθιστόρημα «Koncert
ne fund te te dimres», αφιερωμένο σε ένα πολύ πρόσφατο παρελθόν - ρήξη
των πολιτικών σχέσεων μεταξύ δύο χωρών, της Κίνας και της Αλβανίας
στα μέσα της δεκαετίας του ‘70- ο συγγραφέας επισημαίνει ότι έκανε μια
σειρά σοβαρών και συνειδητών αλλαγών του φυσικού και κλιματικού τοπίου της Αλβανίας : χαμήλωσε τη θερμοκρασία κατά 5-6 βαθμούς, μείωσε
το «ειδικό βάρος» των βουνών, «έφερε ομίχλη και βροχή από τις ευρωπαϊκές πεδιάδες» (Kadare, Dialog me Alain Bosquet, 132-133).
Όπως παρατηρεί ο Ρώσος αλβανολόγος Αλέξανδρος Ρουσακόβ «φυσικά, δεν ήταν τυχαίο ότι ο Kadare χαμήλωσε τη θερμοκρασία της πατρίδας
του. Το έκανε συνειδητά για να μεταφέρει έτσι την Αλβανία πιο δυτικά,
προς την Ευρώπη.» (Rusakov, 258,2002 ). Για την Αλβανία, όπως και
για τα Βαλκάνια συνολικά, η αντίθεση Ανατολής-Δύσης, στην ιστοριοφιλοσοφική της κατανόηση, παίζει γενικά πολύ σημαντικό ρόλο. Για τον
Kadare, η Δύση σε σχέση με την Αλβανία είναι η Ελλάδα, η Ρώμη, με
κάποιες επιφυλάξεις το Βυζάντιο, οι Νορμανδοί (που κατέλαβαν την Αλβανία τον 13ο αιώνα), η Ιταλία, η Ευρώπη στο σύνολό της. Την Ανατολή
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αντιπροσωπεύουν οι βάρβαροι που διέσχισαν τη χώρα στην εποχή της
Μεγάλης Μετανάστευσης, η Τουρκία, και «last but not least η κομμουνιστική Σοβιετική Ένωση και η Κίνα». Ταυτόχρονα, για τον Kadare, η αληθινή, πρωτότυπη φύση της Αλβανίας είναι δυτική, ενώ με την Ανατολή
κατά την γνώμη του συνδέεται αυτό που εμποδίζει την πραγματοποίηση
αυτής της πραγματικής φύσης.
Κατά τον Ρουσακόβ, σχεδιάζοντας ένα πορτραίτο της αληθινής ανόθευτης Αλβανίας του, ο Καντάρε σκοπεύει να αφήσει στους απογόνους
ένα πρότυπο στο οποίο θα μπορούσαν να βασιστούν μετά την πτώση του
κομμουνισμού (όπως κι οι περισσότεροι κάτοικοι χωρών με ολοκληρωτικό καθεστώς, ο Kadare δεν πίστευε στο ενδεχόμενο να πέσει το σύστημα
κατά τη διάρκεια της ζωής του » (Rusakov, ibidem, 256)
Για τον Κανταρέ χαρακτηριστική είναι η εκτός κλίμακας χρήση της αλλοτρίωσης – η διαπεραστική και κρύα ματιά του έχει ορθολογική βάση, η
κάπως μονότονη φωνή αφηγείται με μαγευτικές υπέροχες εικόνες, κυριολεκτικά γοητεύει τους αναγνώστες, δείχνοντάς τους μια άγνωστη, εξωτική
και φεουδαρχική Αλβανία. Ο Κανταρέ έχει περίπου μπαρόκ τάση για να
εντυπωσιάζει, δίνει έμφαση στα εξωτικά χαρακτηριστικά της Αλβανίας,
που συχνά περιγράφεται ως μεσαιωνικό κράτος με σχεδόν ιπποτική κουλτούρα και αισθητική.
Ο Γιώργος Ιωάννου, με την πρώτη ματιά, είναι διαμετρικά αντίθετος
του Κανταρέ - είναι σχεδόν άγνωστος στο εξωτερικό (εκτός από τις μεταφράσεις του στα ιταλικά 6και ισπανικά και γαλλικά), αλλά, καθώς το έργο
του Ιωάννου απομακρύνεται από εμάς στον χρόνο (ο Ιωάννου πέθανε το
1985), η φήμη του στην Ελλάδα αυξάνεται. Όπως ο Κανταρέ, έτσι κι ο
Ιωάννου κατάφερε να δημιουργήσει τη δική του Yoknapatawpha Countyη οποία στη δική του περίπτωση λέγεται Θεσσαλονίκη. Ο Γιώργος Ιωάννου είναι ο συγγραφέας, ο οποίος αποκάλυψε στον Έλληνα αναγνώστη τη
Θεσσαλονίκη.
Αλλά όχι μόνο! Σε μεγάλο βαθμό η εικόνα της πόλης σχηματίστηκε και
μετατράπηκε χάριν σ’ αυτόν. Εδώ, προφανώς, προκύπτει ένα συναρπαστικό θέμα σύνδεσης ενός locus, τοπίου με την προσωπικότητα του συγγραφέα, και η δραστική επίδραση που ο συγγραφέας ασκεί στη διαμόρφωση
6

Πρέπει να σημειώσουμε τις εξαιρετικές μεταφράσεις στα ιταλικά και τη βαθιά ανάλυση
των κειμένων του από την Άννα Zimbone.
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της εμφάνισης της πόλης. Όπως και στην περίπτωση του Κανταρέ πρέπει
να αντιμετωπίζομε το έργο του Ιωάννου ως ισχυρό παράγοντα στον μετασχηματισμό της ζωής. Αλλά οι μεταμορφώσεις που πραγματοποίησε ο
Ιωάννου ακολουθούν διαφορετικούς κανόνες (Βαγενάς, 2013)
Πιθανόν το μόνο φαινομενικά δραματικό γεγονός της ιδιωτικής ζωής
του ώριμου Ιωάννη ήταν η αρνητική αξιολόγηση του έργου του από τον
κορυφαίο κριτικό Δημήτρη Μαρωνίτη.7
Στην επιφάνεια ο Μαρωνίτης τον κατηγόρησε για «επαρχιωτισμό»
(σύμφωνα με τα λόγια του Ιωάννου, η λέξη «επαρχιωτισμός» επαναλαμβάνεται στο κείμενο του Μαρωνίτη σαράντα φορές)8 Μάλιστα, οι περισσότεροι που παρακολουθούσαν τη σύγκρουση του Μαρωνίτη με τον
Ιωάννου είχαν την εντύπωση ότι ο κριτικός εννοούσε την κρυμμένη ομοφυλοφιλική τάση (homoeroticism) του έργου του Ιωάννου. Στην ιστορία
της ελληνικής λογοτεχνίας υπάρχει ένα παράδειγμα του δραματικού και
θαρραλέου coming out του μεγάλου Καβάφη, ο οποίος δημοσιεύει την
ερωτική του ποίηση μετά από μια περίοδο σιωπής - και κερδίζει τη σκληρή
μάχη - στη λογοτεχνία και στη ζωή, αφοπλίζοντας τον αναγνώστη με το
θάρρος και την ειλικρίνειά του. Μπορεί να υποθέτουν ότι ο Μαρωνίτης
σιωπηρά συγκρίνει τον Καβάφη και τον Ιωάννου. Την κριτική του Μαρωνίτη ο Ιωάννου αντιμετώπισε πολύ οδυνηρά - πολύ πιθανόν ότι αυτή η
κριτική οδήγησε στον πρόωρο θάνατό του.
Ο πεζός λόγος του Ιωάννου εκ πρώτης όψεως είναι έντονα βιογραφικός
και, σε αντίθεση, με τον Κανταρέ, ο οποίος συνήθως εμφανίζεται σαν αφηγητής φανταστικών ιστοριών, ο Ιωάννου παίζει με το μεταφυσικό πλάνο
της non-fiction, ονομάζει τα κείμενα του πεζογραφήματα. Είναι δύσκολο
να πούμε αν πρόκειται για αληθινά ή φανταστικά γεγονότα. Πάντως, πιο
προσεχτική ανάλυση δείχνει ότι αυτά τα βιογραφικά ντοκιμαντέρ είναι
υφαντά της φαντασίας, τα κείμενα του ακούγονται σαν σουρεαλιστική
ποίηση. (Πιερής, 46-55, 2006)
7
8

Κοκόλης Ξ. Η διαμάχη Μαρωνίτη – Ιωάννου. Η επίθεση, η αντεπίθεση και η μονόπλευρη συνέχεια της επίθεσης. Αθηνα, 1977.
Μια προσεχτική και έξυπνη ανάλυση του εβραϊκού θέματος στο έργο του Ιωάννη έκανε
ο Peter Mackridge, σας παραπέμπω σε αυτό το άρθρο και αναγκαστικά παραλείπω σημαντικά στοιχεία που αφορούν τα ιστορικά συμφραζόμενα και συγκεκριμένες λεπτομέρειες.
Mackridge, Peter, Ghiorgos Ioannou nella città dei fantasmi, in Anna Zimbone (ed.),
Il verismo fra Sicilia e Grecia: Atti dell’Incontro Internazionale, Catania 16 dicembreMineo 17 Dicembre 2005, pp. 11-20.
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Ο Κανταρέ συγκεντρώνεται στην έννοια του άλλου, και σαν αποτέλεσμα δημιουργεί μια εικόνα της Αλβανίας ως χώρας του άλλου, του Κάτω
Κόσμου (θα το δείξουμε παρακάτω).
Στο διήγημα «Κρεβάτι» Ο Ιωάννου χρησιμοποιεί τη γνωστή τεχνική της
αντιπαράθεσης: ο δικός μου, ο εαυτός μου – ο άλλος στο πεζογράφημα του,
αφαιρώντας αυτή την αιώνια αντίθεση, μέσα από μια περιγραφή της φιλίας του με ένα εβραϊκό αγόρι, τον Ίζου Κοέν, γιό της γειτονικής εβραϊκής
οικογένειας που χάθηκε στο στρατόπεδο των Ναζί. Ο αφηγητής μάς πληροφορεί́ ότι το κρεβάτι ανήκε στον δυο-τρία χρόνια μεγαλύτερό του Ίζου, ο
οποίος κατοικούσε με την οικογένεια Κοέν, σε διαμέρισμα του ίδιου σπιτιού όπου ζούσε ο αφηγητής . «Τα παδιά ήταν τόσο συνδεδεμένα που οι δικοί
τους κάποτε τα έβαλαν να κοιμηθούν μαζί στο ίδιο κρεβάτι , όταν έλειπαν
οι γονείς του αφηγητή. Στη συνέχεια, ο αφηγητής ήταν στο πλευρό του Ίζου
μέχρι το τέλος, τόσο πολύ μάλιστα, ώστε πάρα λίγο να συλλαμβανόταν κι
αυτός από τους Γερμανούς ως Εβραίος» (Mackridge, 2005, 12)
Περιγράφοντας την τραγική ιστορία της εβραϊκής κοινότητας της Θεσσαλονίκης, μέσα από τις αναμνήσεις της παιδικής ηλικίας και της μνήμης,
ο αφηγητής ταυτίζει τον εαυτό του με το πεθαμένο παιδί – αυτοί κοιμήθηκαν σε ένα κρεβάτι. Υστερα από την απέλαση των Εβραίων ο αφηγητής
παρακαλεί τους γονείς να πάρουν στο σπίτι τους από το ρημαγμένο σπίτι
των γειτονων αυτό το κρεβάτι.
Όπως μας δείχνει ο P.Mackridge, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η ιστορία
για τη φιλία του αφηγητή με τον Ίζου να είναι αποκύημα της φαντασίας του
Ιωάννου. Έτσι, μέσα από τις μνήμες που συνδέονται με την τραγική ιστορία
της γειτονικής εβραϊκής οικογένειας, ο αφηγητής καταφέρνει να δημιουργεί
μια άλλη ταυτότητα – ταυτίζει τον εαυτό του με τον πεθαμένο Ίζου Κοέν.
Σημειωτέον ότι η ιστορία αυτή παίρνει και αισθητά ερωτικές διαστάσεις –
έχοντας υπόψη την πιθανή κατηγορία του Μαρωνίτη, μπορούμε να πούμε
ότι εδώ πρόκειται για ένα απίστευτα τολμηρό coming out. Πρόκειται για
μια ιστορία φιλίας και αγάπης, η οποία έχει το θάρρος να αρνηθεί και να
διαψεύσει τον θάνατο. Ο αφηγητής συνεχίζει τη ζωή του Ίζου, παίρνει στην
κυριολεξία τη θέση του, για να αποκτήσει ταυτότητα, γίνεται Εβραίος.
Η αφήγηση διαψεύδει τον θάνατο. Εδώ κείται, όπως το παρατήρησε
ο Ρολάν Μπαρτ σχετικά με την ιστορία της Σαχραζάντ, ο βασικός ρόλος
και η λειτουργία της αφήγησης. Φαίνεται ότι το διήγημα «Κρεβάτι» (όπως
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και τα άλλα πεζογραφήματα του Ιωάννου) θα μπορούσαν να ερμηνευτούν
στα πλαίσια της θεωρίας του Φουκό. 9 Τα αντικείμενα στα πεζογραφήματα
του Ιωάννου έχουν την τάση να αφηγούνται τις δικές τους ιστορίες, πολύ
συχνά εν μέρει les choses παίρνουν τη θέση του αφηγητή (αντικαταστούν
les mots). Ο Ιωάννου βρήκε έναν ιδιάζοντα επιτονισμό για το πεζογράφημά του. Ο αφηγητής είναι ένα μικρό παιδί – και η αφήγηση παίρνει έναν
παράξενο ουδέτερο χαρακτήρα – το αγόρι που αφηγείται την ιστορία την
αντιμετωπίζει σαν παιδί – δεν καταλαβαίνει μέχρι τέλος τι συμβαίνει. Και
αυτό δίνει στην ιστορία μια συγκλονιστική δύναμη.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι ο Ιωάννου ήταν ένας από τους λίγους Έλληνες συγγραφείς που άγγιξαν το θέμα του Ολοκαυτώματος.
Η χρήση της γλώσσας παίρνει απείρως σημαντικές διαστάσεις , τόσο
για τον Ιωάννου όσο και για τον Κadare. Η προσέγγιση του Kadare στη
γλώσσα είναι συνέχεια της θεωρίας του για τη γνήσια δυτική φύση της
Αλβανίας.
Σημειωτέον ότι στην μετάφραση, ο Kadare συνήθως δεν χάνει τίποτα10.
Και εδώ πάλι ο δύο συγγραφείς παρουσιάζουν το ακριβώς αντίθετο. Ο
λόγος του , η αφήγηση του λειτουργεί στο επίπεδο σημαινομένων και όχι
του σημαίνοντος (signigfie – signifiant). Φαίνεται ότι στην επεξεργασία
της αλβανικής γλώσσας, ο Κανταρέ φτάνει στην εξουδετέρωση αυτής της
σχέσης με αποτέλεσμα η μορφή να μην επισκιάζει το νόημα.
Αυτή υπήρξε μια μακρά διαδικασία. Στις συνεντεύξεις του μιλάει πάντα
αρνητικά για το τουρκικό λεξιλόγιο που στα Βαλκάνια (στη lingua franca
Βαλκανίων) σχετίζεται με την ποιητικότητα και την αισθητική της καθημερινής ζωής. Ξαναέγραψε μερικές φορές το μυθιστόρημα του Kronike ne gur
– ένα έργο διαποτισμένο με ποίηση και θέρμη, αντικαθιστώντας πολλούς
«ατμοσφαιρικούς» και πολύχρωμους τουρκικούς δανεισμούς με αλβανικές
λέξεις ή νεολογισμούς που δημιουργήθηκαν σε λατινική βάση - ως αποτέλεσμα το κείμενο του έχει αλλάξει δραματικά– σε πολλές περιπτώσεις οι
κατάλληλες λέξεις στα αλβανικά απλώς δεν υπάρχουν και το κείμενο έχασε
μια δόση γοητείας. Η γλώσσα είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά σε αυτό που
οι γλωσσολόγοι ονομάζουν «μέσο ευρωπαϊκό» (Average European).
Michel Foucault, Les mots et les choses : une archéologie des sciences humaines, Paris,
Gallimard, coll. «Bibliothèque des sciences humaines», 1966, 405 p.
10 Και εδώ πάλι δύο συγγραφείς αντιπροσωπεύουν το ακριβώς αντίθετο – ο Ιωάννου
μεταφράζεται πολύ δύσκολα.
9
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Ο Ιωάννου επεξεργάζεται τη γλώσσα μανιωδώς, παίζει με τη διαχρονικότητα, αναφέρεται σε διαφορετικές χρονολογικές τομές και στρώματα της ελληνικής γλώσσας, συνεχώς παίζει με τη διαχρονία, μερικές
φορές ξαναγράφει το κείμενο με το χέρι επιτυγχάνοντας μια ιδιαίτερη
μουσικότητα (Μηλιώνης, 2013, 301-309) Τα ελληνικά του αιχμαλωτίζουν κυριολεκτικά τον αναγνώστη, αλλά η μετάφραση γίνεται σχεδόν
αδύνατη. Μπαίνει στο παιχνίδι το διαβόητο γλωσσικό ζήτημα. Ο στόχος
του Ιωάννου είναι ο εγχώριος αναγνώστης. Συνοψίζοντας, μπορούμε να
πούμε ότι ο λογοκεντρισμός του Ιωάννου είναι μια εξίσου επικίνδυνη και
γοητευτική τάση.
Η γλώσσα του Ιωάννου πιθανότατα αντιστοιχεί στις παραμέτρους του
«πεζού λόγου του ποιητή» όπως το διατύπωσε ο R. Jacobson. Η ελλειπτικότητα του πεζού του, οι ασυνήθιστες συνειρμικές ακολουθίες, οι απροσδόκητες παραβιάσεις της χρονικής αλληλουχίας, καθιστούν δύσκολο να
προσδιοριστεί το ύφος του. (Spilias, 2001). Ο κριτικός Nasos Vagenas
πρότεινε να χαρακτηρίσει το στυλ του Ιωάννου ως «ποιητικός ρεαλισμός».
Στα δοκίμια του ο Ισμαήλ Κανταρέ εξέφρασε κάποιες φορές την ιδέα
ότι οι πρώτοι συγγραφείς στην ιστορία της ανθρωπότητας ήταν, στην
πραγματικότητα, οι ταξιδιώτες - και, ως εκ τούτου, αρχή της ιστορίας
της λογοτεχνίας της ανθρωπότητας υπήρξαν οι πρώτες ιστορίες ταξιδιού.
(Kadare, 2004).
Είναι προφανές ότι για τους πρώτους ταξιδιώτες οποιοδήποτε ταξίδι θα
μπορούσε να αντιμετωπίζεται σαν ένα είδος καθόδου στον Κάτω Κόσμο.
Από την άλλη πλευρά, αυτή η κάθοδος είναι σχεδόν αδύνατο να διακριθεί
από ένα πραγματικό ταξίδι, γιατί κάθε προσπάθεια φυγής από το δικό σου
οικείο κόσμο φοράει ένα πέπλο φαντασίας.
Εκ πρώτης όψεως ο Ισμαήλ Κανταρέ μας δίνει την εικόνα ενός ψύχραιμου εξωτερικού παρατηρητή. Αλλά μια πιο προσεκτική εξέταση μας
δείχνει ότι ο αναγνώστης έχει να κάνει με ένα περίτεχνα στυλιζαρισμένο
έργο. Γίνεται σαφές ότι στην πραγματικότητα ο αφηγητής είναι ένας ντόπιος των Βαλκανίων.
Ήδη στο πρώτο μυθιστόρημά του, «Ο στρατηγός του νεκρού στρατού» (1964), το οποίο αμέσως απέκτησε διεθνή φήμη, ο Kadare απεικονίζει τον οικείο του κόσμο ως ένα κρύο, πικραμένο και σκοτεινό ζοφερό
χώρο. Η Αλβανία του Kadare είναι ο κόσμος των χαμένων χωριών και
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των απρόσιτων βουνών, όπου βρέχει συνεχώς. Ο στρατηγός του ιταλικού
στρατού φτάνει στην Αλβανία αναζητώντας τα λείψανα των στρατιωτών
που πέθαναν κατά την ιταλική κατοχή (1939-1943). Ο Kadare διακρίθηκε
εντυπωσιακά στο φόντο της τότε αλβανικής πεζογραφίας, η οποία ακολουθούσε τους κανόνες του Σοβιετικού σοσιαλιστικού ρεαλισμού.
Φαίνεται ότι το ταξίδι στην Αλβανία του Ιταλού στρατηγού μπορεί να
συγκριθεί με την κάθοδο του ήρωα στον Κάτω κόσμο: ο αφηγητής μεταβάλλει συνεχώς την αφήγηση σε ένα μεταφυσικό πλαίσιο. Ο σχηματισμός
εικόνων κι ένας επιτονισμός παραβολής υπογραμμίζουν την τρέλα του γίγνεσθαι. Ο κόσμος που περιγράφει φαίνεται περίεργος, αλλοτριωμένος,
υποβιβασμένος στο παρελθόν και τυλιγμένος στη μυθολογική ομίχλη. Από
αυτήν την ομίχλη σιγά σιγά εμφανίζεται η Αλβανία και οι Αλβανοί – σαν
κάτοικοι του Κάτω Κόσμου – και για να πραγματοποιήσει τη διαδικασία ταύτισης, ο Κανταρέ πρέπει πρώτα να ταυτιστεί με τον στρατηγό της
εχθρικής χώρας που κατέβηκε στο πατρικό του Κάτω κόσμο για να μαζέψει τα λείψανα των νεκρών στρατιωτών.
Στην περίπτωση του Kadare, η ιδέα του ταξιδιού - κατάβασης στον
Κάτω Κόσμο, μια ορισμένη Valhalla, όπου περιμένουν πολεμιστές που
έπεσαν στη μάχη, δεν σχετίζεται άμεσα με την έννοια της χριστιανικής
κόλασης, η οποία κάποτε σχηματίστηκε στα έργα του Αυγουστίνου. Ωστόσο, είναι προφανές ότι στην περίπτωση αυτή μιλάμε για την ψυχρή και
περίεργη ματιά ενός εξωτερικού παρατηρητή. Αυτή είναι μια τεχνική που
χρησιμοποιεί πάντα ο Κανταρέ - φαίνεται ότι κοιτάζει τη σύγχρονη Αλβανία με τα μάτια ενός ξένου.
Ο Ιωάννου χρησιμοποιεί μια διαμετρικά αντίθετη τακτική - η διαλεκτική της αλληλοδιείσδυσής του και του άλλου επιτρέπει για πρώτη φορά
να «δει» την πραγματική «πολύπλοκη» πραγματικότητα. Συνδέοντας τον
εαυτό του με το εβραϊκό αγόρι-γείτονα, το οποίο πέθανε στις καμινάδες
του γερμανικού στρατοπέδου, δημιουργώντας μια αίσθηση σχεδόν άρρηκτης σχέσης με αυτόν τον ήρωα των παιδικών αναμνήσεών του, ο Ιωάννου, όπως φαίνεται, καταφέρνει να βρει επαφή με την πραγματικότητα
και βρίσκει τον εαυτό του. Θα μπορούσαμε να σταματήσουμε εδώ, αλλά
ωστόσο προτιμώ να ολοκληρώσω την ομιλία μου, αναφερόμενη στο αιώνιο θέμα της ομοιότητας και αδελφοσύνης των Βαλκανίων, της μοναδικής
προσωπικότητας κατά τον Trubetskoy.
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Στα κείμενα και των δύο συγγραφέων υπάρχουν αποσπάσματα, εκπληκτικά τέλεια και καλλιτεχνικά, τα οποία, όπως φαίνεται, γράφτηκαν με
το ίδιο χέρι - με το χέρι του Homo Balcanicus. Κάθε φορά αυτά τα χωρία
παρουσιάζουν την περιγραφή της πόλης - μιας ζωντανής βαλκανικής πόλης, μιας πόλης, αρχαίας και γοητευτικής, η οποία κοιτάζει στα μάτια ενός
παιδιού - μια βαλκανική εκδοχή του Proust. Είναι αδύνατο να πούμε, όταν
διαβάζουμε, το αλβανικό κείμενο του Κανταρέ ή το ελληνικό του Ιωάννου, για ποια ακριβώς Άνω Πόλη πρόκειται - την Άνω Πόλη της Θεσσαλονίκης ή της αλβανικής Gjirokastra (του Αργυροκάστρου), της όμορφης
μεσαιωνικής πόλης της παιδικής ηλικίας του Κανταρέ, με μια γοητευτική
περιγραφή της οποίας ανοίγει το μυθιστόρημά του «Το πέτρινο φρούριο»;
Στην πραγματικότητα, ολόκληρο το μυθιστόρημα «Το πέτρινο φρούριο» (Kronike ne gur) του Ismail Kadare, προφανώς, υφολογικά ξεχωρίζει
από όλα όσα έγραψε ο Kadare. Αυτό είναι απολύτως κατανοητό και πολύ
συγκινητικό, διότι πρόκειται για το Amarcord του Κανταρέ, την όμορφη
πόλη της παιδικής ηλικίας του, την πέτρινη μεσαιωνική Gjirokastra. Αλλά
ακόμα και στο μυθιστόρημα «Ο Στρατηγός του νεκρού στρατού» υπάρχουν ποιητικές και ζεστές νότες που σχετίζονται με την περιγραφή της
πόλης που εξαφανίζεται από την ομίχλη το βράδυ - αυτές είναι γραμμές
από το ημερολόγιο ενός νεαρού Ιταλού στρατιώτη, που εγκαταλείπει τον
στρατό του Σιδήρου, κρύβεται σε αλβανικό χωριό και απελπισμένα ερωτεύεται την κόρη του μυλωνά, την ωραία Χριστίνα.
Porsa bie mbremje cdo gje fillon te geltite erresira. Ne fillim gelltit rrugicat,
shtepite e uleta, uren e lumit, pastaj te gjitha lagjet, duke filluar nga poshte,
urat e perrenjve, dhe , me ne fund, keshtjellen, kembonaret e minarete, me ato
cerdhet e lejlekeve ne maje.
Μόλις έρθει το βράδυ, όλα διαλύονται στο σκοτάδι. Στην αρχή η ομίχλη απορροφά τους δρόμους, τα χαμηλά σπίτια, τη γέφυρα πάνω από τον ποταμό, μετά
όλες τις γειτονιές της πόλης, ξεκινώντας από την κάτω πόλη, τις γέφυρες πάνω
από τα ρέματα και στο τέλος το φρούριο, τις καμπάνες και τους μιναρέδες

Πρόκειται για μια παράλληλη πραγματικότητα, μια μεταφυσική διάσταση που είναι πάντα παρούσα στη βαλκανική ζωή, όπως και στη μνήμη
και τη φαντασία του Γιώργου Ιωάννου.
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«Τώρα, συχνά, ὅταν μετά ἀπό βροχή τρέχεις στόν ὕπνο σου σέ κεῖνο τό σπίτι
τῆς ὁδοῦ Κοζάνης, στό ὁποῖο δέν μπορεῖς νά πᾶς ἀλλιῶς, γιατί οὔτε αὐτό, οὔτε
κάν ὁ δρόμος ὑπάρχει — «Κασταλλίας» τόν ἐπονόμασαν οἱ γελοῖοι! — σιγοψιθυρίζεις τό ἀκριτικό τραγούδι, πού ἔμαθες ἀργότερα:
Ἐψές ἀργά ψιχάλιζε κι ὁ Γιάννης ἐτραγούδα.
Τοῦ πῆρε ὁ ἀέρας τή φωνή στοῦ Δράκοντα τήν πόρτα...
Καί λέγοντας αὐτά φτάνεις στό σπίτι σας, ἐνῶ βροντολογάει τό πορφυρό Βυζάντιο πάνω ἀπ’ τή Σαλονίκη.¨»11
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Αbstract
This paper aims to investigate the process of self- and national identification and is based on the analysis of several texts by two renowned
writers both of whom devoted their work to the Balkans – Ismail Kadare
(Albania) and Giorgos Ioannou (Greece) .The search for self- and national
identification is regarded as a certain kind of crisis and conflict where the
opposition The Self – The Other One becomes indispensable.
Ismail Kadare (born in 1936) literally opened Albania to the European
reader, while Giorgos Ioannou (1927-1985) has created a new image of
Thessaloniki.
At first glance, the two writers employ diametrically opposed strategies
and tactics. Ismail Kadare tries to completely eliminate the Other, while
George Ioannou tends to associate himself with the image of the Other.
Nevertheless some parallel traits can be observed in the analyzed texts.
One can suggest that this similarity is linked to the prototypic intonations
of the narrator - Homo Balcanicus.
Λέξεις κλειδιά: Homo balcanicus, ταυτότητα, βαλκανικό κείμενο, βαλκανολογία, αφήγηση, ο άλλος εαυτός, πολυγλωσσία, ελληνική λογοτεχνία,
αλβανική λογοτεχνία

ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙ Η ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΑΝΑΡΙΩΤΙΚΟΥ
ΚΑΘΕΣΤΩΤΟΣ ΜΙΑ ΚΡΙΣΗ ΣΤΗ ΘΡΗΣΚΕΥΤΙΚΗ ΤΕΧΝΗ
ΤΩΝ ΡΟΥΜΑΝΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ; Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟΥ ΒΟΥΚΟΥΡΕΣΤΙΟΥ
Tudor Dinu*
Μετά από τέσσερις δεκαετίες, οι οποίες σηματοδοτούνται από τους
αγώνες του ηγεμόνα Μιχαήλ του Γενναίου (1593-1601) για την ανατίναξη
του οθωμανικού ζυγού, από ατέλειωτες διαμάχες μεταξύ των διεκδικητών του θρόνου, αλλά και από τον ολέθριο σεισμό του 1628, ο οποίος
ισοπέδωσε ή ερείπωσε μεγάλο αριθμό ευκτήριων οίκων ανά τη χώρα, η
ηγεμονία του Ματθαίου Μπασαράμπ (1632-1648) χαρακτηρίζεται από μια
αναγέννηση της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής στη Βλαχία1. Πράγματι,
εντός εικοσαπενταετίας στο έδαφος της μικρής ηγεμονίας, αλλά και εκτός
των συνόρων της (για τους ορθοδόξους της Τρανσυλβανίας και της Βουλγαρίας) ανεγέρθηκαν περισσότερες από πενήντα πέτρινες εκκλησίες και
μονές. Ήταν μια εποχή όχι μόνο κατασκευαστικής ορμής, αλλά και αξιοσημείωτων μετατροπών στην εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, όπως η ανέγερση πάνω στον νάρθηκα ενός κωδωνοστασίου σε σχήμα τρούλου, προσιτού δια μέσου ενός πυργίσκου με σπειροειδή σκάλα, ο οποίος βρίσκεται
συνήθως στη βόρεια πλευρά των εκκλησιών (Gherghița, 1641, Strehaia,
Golești, 1646, Άγιοι Κωνσταντίνος και Ελένη Târgoviște, 1650, Băjești,
1666 κτλ.), ή ενός ανοικτού εξωνάρθηκα με πλινθόκτιστους κίονες και
τόξα (Arnota, Clocociov, Plătărești, Gura Motrului). Με τη σειρά τους τα
εικονογραφικά προγράμματα παρουσιάζουν καινοτόμα στοιχεία, όπως η
εισαγωγή της απεικόνισης της Δευτέρας Παρουσίας στον ανατολικό τοίχο
του εξωνάρθηκα, η αύξηση του χώρου αφιερωμένου στην αναθηματική
τοιχογραφία, η οποία στερείται από τον άλλοτε ιερατικό χαρακτήρα της, η
απεικόνιση αγίων οι οποίοι συνδέονται με το ρουμανόφωνο χώρο (ο Νικόδημος του Περλεπέ / της Τισμάνας, ο Γρηγόριος Δεκαπολίτης2).
Μια καινούργια στροφή στην εξέλιξη της θρησκευτικής τέχνης στη
Βλαχία επιφέρει η εποχή που εγκαινιάζεται από την ηγεμονία του Σερμπάν
*
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Καντακουζηνού (1678-1688) και συνεχίζεται από τη μακρά διακυβέρνηση του Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου (1688-1714), οι οποίοι αποδείχθηκαν
αμφότεροι προστάτες των γραμμάτων και των τεχνών. Οι καινοτομίες της
εποχής δεν αφορούν όμως την τροποποίηση των καθιερωμένων αρχιτεκτονικών τύπων (η τετράγωνη κάτοψη για τα παρεκκλήσια, η τρίκογχη
κάτοψη με κωδωνοστάσιο στον νάρθηκα στις μονές κτλ.), αλλά τον επαναπροσδιορισμό των αναλογιών και κυρίως τον εμπλουτισμό της διακοσμητικής πλαστικής, η οποία δικαιολογεί πρωτίστως τον ορισμό μιας καλλιτεχνικής τεχνοτροπίας Καντακουζηνού-Βραγκοβάνου3.
Συγκεκριμένα στους ωραιότερους ναούς της περιόδου απαντώνται τόσο
στον εξωνάρθηκα, όσο και στο πέρασμα από τον νάρθηκα στον κυρίως ναό
λίθινοι (ορθοί ή στριφτοί) κίονες, με πλούσια διακοσμημένες βάσεις και
κιονόκρανα, μεγαλοπρεπείς πύλες εισόδου, πλαίσια παραθύρων με φυτικά
ή γεωμετρικά σχήματα, πλούσια διακοσμητικά στοιχεία από πέτρα ή γυψομάρμαρο στο εξωτερικό της εκκλησίας. Άξια μνείας είναι η παρουσία στα
πλαίσια του γλυπτού διάκοσμου ταυτόχρονα στοιχείων δυτικής (όψιμης
αναγέννησης ή μπαρόκ) – άγγελοι ή μόνο τα κεφάλια τους, ζώα κτλ.– αλλά
και οθωμανικής έμπνευσης (περίπλοκες φυτικές συνθέσεις). Και το ταλέντο των λιθοξόων της εποχής, από τους οποίους μερικοί κατάγονται από
τις δαλματικές ακτές όπως ο Βουκασίν, συναγωνίζεται με εκείνο κάποιων
ζωγράφων μεγάλου διαμετρήματος. Μερικοί, όπως ο Κωνσταντίνος, προέρχονται από τον ελληνικό χώρο απʼ όπου μεταφέρουν μια εκλεκτικιστική
και εκλεπτυσμένη τεχνοτροπία, που συνεχίζει εκείνη της κρητικής σχολής,
ενώ άλλοι όπως ο Pârvu Mutu4 έχουν εκπαιδευτεί σε τοπικό επίπεδο, αφομοιώνοντας δημιουργικά τις ξένες (ελληνικές ή ρωσικές) επιδράσεις και
κατορθώνοντας να δημιουργήσουν μια ισχυρή οικεία τεχνοτροπία.
Αυτή η άνθιση της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής, αλλά και ευρύτερα
των καλών τεχνών συνδέεται άμεσα με την προσωπικότητα του Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου, αλλά και τη συγγενική οικογένεια των Καντακουζηνών για τους οποίους η ανέγερση όσο το δυνατόν λαμπρότερων ευκτήριων
οίκων αποτελούσε έναν από τους κύριους τρόπους να αυξήσουν το κύρος
και να διαιωνίσουν τη μνήμη τους. Και, παρʼ όλες τις οικονομικές δυσχέρειες τις οποίες αντιμετώπιζε η χώρα μετά το 1703, όταν ο Βραγκοβάνου
3
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είχε αποδεχτεί, προκειμένου να διατηρήσει το θρόνο του, μια αξιοσημείωτη αύξηση του χαρατσιού από 280 σε 520 πουγγιά ετησίως, αυτός ο κατασκευαστικός οργασμός συνεχιζόταν έως την εβδομάδα των Παθών του
1714, όταν ο ηγεμόνας παύτηκε αιφνιδίως και μεταφέρθηκε αιχμάλωτος
στην Κωνσταντινούπολη. Μετά από ολόκληρους μήνες φρικτών βασανιστηρίων στη φυλακή του Επταπυργίου έμελλε να αποκεφαλιστεί δημοσίως
μαζί με όλους τους υιούς του ανήμερα της Κοίμησης της Θεοτόκου, παρουσία του μεγάλου βεζίρη, άλλων Οθωμανών αξιωματούχων, αλλά και ξένων
διπλωματών στην Υψηλή Πύλη. Μεταξύ των ηθικών αυτουργών αυτής της
στυγνής δολοφονίας συγκαταλεγόταν ο ίδιος ο λόγιος στόλνικος και θείος
του Βραγκοβάνου Κωνσταντίνος Καντακουζηνός, ο οποίος, προκειμένου
να εξασφαλίσει την ηγεμονία στον υιό του Στέφανο, έχει υποβάλει πολυάριθμες μηνύσεις εναντίον του αυθέντη στην Κωνσταντινούπολη, ενώ μετά
την παύση του έχει δαπανήσει αξιόλογα χρηματικά ποσά για να βεβαιωθεί
ότι ο Βραγκοβάνος επρόκειτο να εκτελεστεί.
Ο στόλνικος Κωνσταντίνος και ο βοεβόδας Στέφανος δεν έμελλε να
επωφεληθούν για πολύ χρόνο από την επιτυχία τους, επειδή είκοσι μήνες
αργότερα, στις 7 Ιανουαρίου 1716, ο νέος ηγεμόνας λάμβανε το φιρμάνι
παύσης και οδηγούνταν μαζί με το γονέα του στο δρόμο χωρίς επιστροφή
για την Κωνσταντινούπολη. Και τη θέση του δεν την πήρε άλλος εκπρόσωπος εγχώριας ηγεμονικής οικογένειας, αλλά ο πρώην δραγουμάνος της
Υψηλής Πύλης Νικόλαος Μαυροκορδάτος, αποφασισμένος, προκειμένου
να κατοχυρώσει την εξουσία του, να εξολοθρεύσει οποιονδήποτε ενδεχόμενο διεκδικητή του θρόνου ή εχθρικό βογιάρο. Με αυτόν τον σκοπό,
εξαπέλυσε αμέσως φοβερούς διωγμούς εναντίον των Καντακουζηνών5, οι
οποίοι αποκορυφώθηκαν με την εκτέλεση στην Κωνσταντινούπολη του
τέως ηγεμόνα, του πατέρα του και άλλων δύο συνεργατών, για την οποία
αναγκάστηκε να ξοδέψει το αστρονομικό ποσό 1.000 πουγγιών – εάν θεωρήσουμε σκόπιμο να πιστέψουμε τον ανώνυμο συγγραφέα της Ιστορίας
της Βλαχίας6 ή τον Διονύσιο Φωτεινό7.
Σε χρονικό διάστημα δύο ετών οι κύριοι πρωτεργάτες της πολιτιστικής και καλλιτεχνικής άνθισης στη Βλαχία είχαν εξαφανιστεί και η χώρα
5
6
7

Dinu (2011, 237-251).
Istoria Ţării Româneşti (1959, 127).
Fotino (2008, 290).
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εισερχόταν σε μια νέα ιστορική φάση, η οποία επρόκειτο να διαρκέσει
περισσότερο από έναν αιώνα. Η αντικατάσταση των γηγενών ηγεμόνων, ο
αποδεκατισμός της εγχώριας ιθύνουσας τάξης, η πολύ πιο έντονη πολιτική και οικονομική υποταγή της Βλαχίας στην Οθωμανική Αυτοκρατορία
ήταν πραγματικότητες, οι οποίες δεν μπορούσαν να παρουσιαστούν παρά
με αρνητικό τρόπο στο ρουμανικό χώρο, όπου η ιστοριογραφία είχε έντονο εθνικιστικό χαρακτήρα από τα μέσα του 19ου αιώνα έως την πτώση του
κομουνισμού. Υπό αυτούς τους όρους οι Ρουμάνοι ιστορικοί υπέκυψαν
στον πειρασμό να επισημάνουν σχεδόν αποκλειστικά και συχνά με έκδηλα υποκειμενικό τρόπο τα μειονεκτήματα του νέου πολιτικού καθεστώτος
και να παραβλέψουν τις θετικές πτυχές της φαναριώτικης διακυβέρνησης
(η επιβολή προοδευτικών μεταρρυθμίσεων στη διοίκηση, η ανάπτυξη της
παιδείας, η διαμεσολάβηση των πρώτων δυτικών επιδράσεων στη ρουμανική κοινωνία κτλ).
Σε αυτά τα συμφραζόμενα, η εκθρόνιση του Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου έχει γίνει αντιληπτή στον τομέα των καλών τεχνών ως το απότομο
τέλος της ίσως πιο ακμαίας και πρωτότυπης περιόδου στην έως τότε τεσσάρων αιώνων ιστορία της ηγεμονίας της Βλαχίας. Και συνεπώς ο όρος
μεταβραγκοβανικός δημιουργήθηκε για να ορίσει την επιβίωση με παρακμιακό τρόπο κάποιων καλλιτεχνικών μορφών, οι οποίες είχαν φτάσει στην
εντέλεια κατά την ηγεμονία του νεομάρτυρα βοεβόδα.
Στη συνέχεια θα επιχειρήσουμε να καθορίσουμε, κατόπιν διεξοδικής
μελέτης των λίθινων ευκτήριων οίκων που ανεγέρθηκαν στο Βουκουρέστι
από την άνοδο στο θρόνο του Ματθαίου Μπασαράμπ (1632) έως τα τέλη
του 18ου αιώνα (1800)8, εάν μπορεί να μιλήσει κανείς για μια κρίση της
εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής την οποία θα είχε προκαλέσει η επιβολή
του φαναριώτικου καθεστώτος, σε τι θα συνίστατο αυτή και σε ποιες αιτίες
θα έπρεπε να αποδοθεί.
Προσπαθώντας πρώτα να καταγράψουμε όλους τους ναούς (ακόμα
και τους νυν εξανφανισθέντες) που οικοδομήθηκαν στο Βουκουρέστι
κατά την προαναφερθείσα χρονική περίοδο, την οποία η ενθρόνιση του
Νικόλαου Μαυροκορδάτου διαιρεί σε ίσα διαστήματα (1632-1716, 17161800), διαπιστώνουμε ότι κατά το πρώτο εξ αυτών έχουν ανεγερθεί στην
8

Stoica, Ghinea (2005). Στην εν λόγω εργασία αναφέρεται η διαθέσιμη βιβλιογραφία για
κάθε εκκλησία χωριστά.
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πρωτεύουσα 22 λίθινες εκκλησίες (έως σήμερα διασώζονται 14), ενώ
κατά το δεύτερο τουλάχιστον 48, από τις οποίες διασώζονται 32. Αυτά
τα αντικειμενικά δεδομένα, τα οποία διαψεύδουν ολοφάνερα τη διάχυτη
αντίληψη περί περιορισμού του όγκου της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής κατά τη Φαναριώτικη εποχή, μας παροτρύνουν να προχωρήσουμε και
να ελέγξουμε μήπως επί γηγενών ηγεμόνων επικρατούσαν οι μεγαλοπρεπείς, μνημειώδεις ευκτήριοι οίκοι, ενώ αντιθέτως υπό τους Φαναριώτες,
οι εκκλησίες χαμηλών προδιαγραφών.
Έτσι διαπιστώνουμε ότι τα μεγάλα, επιβλητικά οικοδομήματα, ξένα
στην εγχώρια παράδοση, είναι ολιγάριθμα και στις δύο περιόδους. Ακριβέστερα, πρόκειται για το σημερινό πατριαρχικό ναό που άρχισε να κτίζει
ο Κωνσταντίνος Cârnul (1655-1658) και αποπεράτωσαν ο Radu Mihnea
II (1658-1659) και ο Radu Λέων (1664-1669) (εικ. 1), τη μονή Cotroceni
που ανήγειρε ο Σερμπάν Καντακουζηνός το 1679-1680 και κατεδάφισε
ο Nicolae Ceaușescu το 1984 (εικ. 2) και τη μονή Αγίου Γεωργίου του
Νέου, έργο του Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου (1705) (εικ. 3) για την εποχή
πριν από το 1716 και μόνο για τη μονή Văcărești, κτίσμα του Νικόλαου
Μαυροκορδάτου, το καθολικό της οποίας, γκρεμισμένο με τη σειρά του
το 1986 κατόπιν διαταγής του τότε προέδρου της Σοσιαλιστικής Δημοκρατίας της Ρουμανίας, ήταν ο πιο μεγαλοπρεπής ναός στην ιστορία της
Βλαχίας (εικ. 4).
Επομένως, παρατηρεί κανείς ότι πρόκειται αποκλειστικά για έργα ηγεμόνων που διέθεταν αξιόλογους πόρους και έτρεφαν ανάλογες φιλοδοξίες.
Πάντως, στο Βουκουρέστι υπάρχουν (ή υπήρχαν) και πολύ πιο ταπεινά
ηγεμονικά κτίσματα, ενίοτε απλά παρεκκλήσια, τα οποία ανάγονται σε
αμφότερες τις περιόδους που μας ενδιαφέρουν, όπως η εκκλησία Slobozia
(Radu Λέων, 1664) (εικ. 5), η εκκλησία παρά τη Δόμνα της Παλαιάς Αυλής (Γρηγόριος Γκίκας, πριν από το 1670), το παρεκκλήσι του χανιού του
Σερμπάνβοδα (Σερμπάν Καντακουζηνός, πριν το 1681), το παρεκκλήσι
της μητρόπολης (Νικόλαος Μαυροκορδάτος, 1723) (εικ. 6), ο Άγιος Σπυρίδωνας (Κωνσταντίνος Μαυροκορδάτος, 1747) (εικ. 7), η μονή Αγίου
Παντελεήμονος (Γρηγόριος Β΄ Γκίκας, 1750) (εικ. 8), το παρεκκλήσι της
Νέας Αυλής (Αλέξανδρος Υψηλάντης, 1776), οι εκκλησίες Μαυρογένη
(Νικόλαος Μαυρογένης, 1786) και Pitar Moș (Αλέξανδρος Μουρούζης,
1795) (εικ. 9).
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Παρʼ όλʼ αυτά διαπιστώνει κανείς ότι τα κτίσματα των Φαναριωτών
ηγεμόνων είναι κατά μέσο όρο λιγότερο επιβλητικά από εκείνα των εγχώριων αυθεντών, γεγονός που μπορεί να ερμηνευτεί εύκολα από την το
πολύ τριετή διάρκεια της ηγεμονίας τους από τα μέσα του 18ου αιώνα σε
συνδυασμό με την αύξηση των ποσών που απαιτούνταν για την απόσπαση
του διορισμού. Από την άλλη, η ύπαρξη αξιοσημείωτου αριθμού εκκλησιών των Φαναριωτών τεκμηριώνει την αναμφισβήτητη αφοσίωσή τους
για την πίστη, η οποία συνυπήρχε συχνά με παράδοξο τρόπο με το ενδιαφέρον για τις ανανεωτικές ιδέες του Διαφωτισμού.
Πάντως, ενώ κατά την περίοδο 1632-1716 οι εκκλησίες που ανήγειραν οι ηγεμόνες και οι δόμνες αποτελούσαν 40,9% (31,81% + 9,09%) του
συνόλου των λατρευτικών χώρων, κατά το χρονικό διάστημα 1716-1821
το ποσοστό τους κατεβαίνει στο 18,74% (16,66% + 2,08%), καθώς και τα
αρχοντικά κτίσματα περιορίζονται από το 27,27% στο 20,83% (2,08%).
Αυξάνεται όμως ο αριθμός των εκκλησιών κτισμένων από κληρικούς
διαφόρων βαθμίδων (από το 9,09% στο14,58%) και κυρίως εκείνος των
συλλογικών κτισμάτων, που απουσίαζαν κατά την πρώτη περίοδο, αλλά
κατέχουν τώρα ένα ποσοστό 20,83% του συνόλου. Το γεγονός ότι κατά
τη Φαναριώτικη εποχή οι περισσότεροι ευκτήριοι οίκοι οφείλονται σε
συνεταιρισμό προσώπων με περιορισμένες οικονομικές δυνατότητες (ο
επιστάτης Manciu και η σύζυγός του Ilinca, ο επιστάτης Vlada, οι Pană,
Stan, Stana, ο τσαούσης Necula, Iona – εκκλησία Batiștei (1764),˙ο γουναράς Constantin Beșleagă, ο ράπτης Constantin Melcescu, ο σαγματοποιός
Hagi Panait, ο ράπτης Pătrașco, ο Ion Coica – εκκλησία Livedea Gospod
(1785) ο κηροποιός Gheorghe, ο κατασκευαστής αμπά Miu, ο ράπτης
Petco, ο ξυλουργός Stroe, ο πλινθοποιός Constantin Ciolac – εκκλησία
Ζωοδόχου Πηγής Izvor (1794) etc.), προσφέρει ένα κλειδί για την κατανόηση της εξέλιξης της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής. Θα επανέλθουμε
στο εν λόγω θέμα.
Επιστρέφοντας τώρα στο καθαρά καλλιτεχνικό σκέλος θα αποπειραθούμε να καθορίσουμε πρώτον εάν εκείνα τα στοιχεία τα οποία θεωρούνται ότι αποδίδουν λαμπρότητα στην αρχιτεκτονική της εποχής του Βραγκοβάνου (γλυπτική, διακοσμητική πλαστική, ζωγραφική) απαντώνται και
στις εκκλησίες του Βουκουρεστίου και, δεύτερον εάν επιβιώνουν ή όχι
κατά τη φαναριώτικη περίοδο.
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Για παράδειγμα, σε μερικούς ευκτήριους οίκους, οι οποίοι παρουσιάζουν στη συντριπτική τους πλειοψηφία ανοικτό εξωνάρθηκα, οι κίονες
που τον στηρίζουν (με ορθό, λείο ή στριφτό σώμα – Colțea, με φυτικό
διάκοσμο – Fundenii Doamnei (εικ. 10) έχουν πλούσια ψευδοκορινθιακά κιονόκρανα (Slobozia-Leon Vodă, Fundenii Doamnei, Άγιος Γεώργιος, Ανθίμου), ακόμα και με μορφές ζώων (Colțea-εξωτερικό) (εικ. 11),
διακοσμημένες βάσεις (Άγιος Γεώργιος, Ανθίμου(εικ. 12)), κομψά θωράκια με φυτικά ή ζωομορφικά μοτίβα (Colțea, Άγιος Γεώργιος) (εικ. 13)
και κομψά τρι- (Fundenii Doamnei) ή πεντάλοβα (Colțea) τόξα (εικ. 14).
Πλούσιες φυτικές συνθέσεις (Δόμνας, Dintr-o zi [Μονοήμερη], Ανθίμου
(εικ. 15), Ρεζβάνης, Άγιος Γεώργιος), αλλά και οι τέσσερις ευαγγελιστές
με τα σύμβολά τους (Colțea), ο δικέφαλος αετός (Fundenii Doamnei)
(εικ. 16), μορφές φανταστικών ζώων (Colțea), αγγέλων (Colțea, Fundenii
Doamnei), μπαρόκ προσωπεία (Colțea) (εικ. 17) κοσμούν την πύλη εισόδου στην εκκλησία πάνω από την οποία είναι εντοιχισμένη η αναθηματική
επιγραφή. Επιπλέον, γλυπτό φυτικό διάκοσμο διαθέτουν και τα πλαίσια
των παραθύρων (Ανθίμου, Colțea, Άγιος Γεώργιος), τα στόμια εξαερισμού
(Slobozia-Λέων Βόδας, Ανθίμου (εικ. 18), Άγιος Γεώργιος (εικ. 19) ή οι
κίονες που χωρίζουν το νάρθηκα από τον κυρίως ναό (Δόμνας (εικ. 20),
Colțea, Ανθίμου, Άγιος Γεώργιος (εικ. 21). Σχεδόν ποτέ όμως αυτά τα
στοιχεία δεν δίνουν το παρών όλα μαζί, ενώ κάποιοι ευκτήριοι οίκοι της
εποχής στερούνται από κάθε γλυπτό διάκοσμο. Έτσι συμβαίνει, επί παραδείγματι, στις εκκλησίες Dintr-o Zi (Μονοήμερη), Ρεζβάνης ή Scaune,
όπου τη θέση ψηλόλιγνων κιόνων την παίρνουν χοντροκομμένοι πεσσοί.
Μια παρόμοια κατάσταση χαρακτηρίζει την πλαστική των προσόψεων, η οποία ποικίλλει αισθητά, γνωρίζοντας λιτές εκδοχές, όπως στο ναό
του Λέοντος Βόδα, όπου περιορίζεται σʼ ένα μεσαίο διάζωμα χωρίς διακόσμηση, το οποίο συμπληρώνουν άλλα παρόμοια κάτω από το γείσο
(εικ. 5) ή στην εκκλησία Ρεζβάνη, όπου συνίσται σε τριπλό μεσαίο διάζωμα που αποτελείται από μια έξεργη αστόλιστη λωρίδα και από άλλες
δύο σε σχήμα δοντιών πριονιού, στις οποίες αντιστοιχούν τρεις γραμμές
πάλι σε σχήμα δοντιών πριονιού κάτω από το γείσο (εικ. 22). Αντίθετα,
στον Άγιο Γεώργιο το μεσαίο λιθόγλυπτο διάζωμα με φυτικά μοτίβα διαχωρίζει δύο επίπεδα: στο κάτω διαμορφώνονται τετράγωνα στα οποία εγγράφονται και τα παράθυρα με πλαίσια διακοσμημένα με ανθοδοχεία από
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τα οποία εξυψώνονται θαλλερά φυτά, ενώ στο άνω σχηματίζονται τυφλά
τόξα κάτω από τα οποία εμφανίζονται στόμια εξαερισμού με πλούσιο φυτικό διάκοσμο (εικ. 19). Στην εκκλησία Colțea τα δύο επίπεδα χωρίζονται
από ένα τριπλό πλεκτό διάζωμα, το οποίο συμπληρώνεται εν μέρει από
μια πρόστυπη λωρίδα με δόντια πριονιού στην οποία αντιστοιχούν άλλες
τρεις, αυτή τη φορά, έκτυπες, κάτω από το γείσο. Στα εν λόγω επίπεδα
σχηματίζονται απλές ή διπλές θυρίδες που καλύπτονται με τρίλοβα τόξα
κάτω και πεντάλοβα πάνω (εικ. 23). Επιπλέον, αυτά φιλοξενούν παράθυρα και στα δύο επίπεδα και καλύπτονται με φυτικό ζωγραφιστό διάκοσμο ανατολίτικης/οθωμανικής έμπνευσης σε αποχρώσεις κόκκινου και
μαύρου. Το εξωτερικό διάκοσμο καμίας άλλης εκκλησίας της εποχής του
Βραγκοβάνου δεν μπορεί να συγκριθεί με εκείνη στη Fundenii Doamnei,
όπου απεικονίζονται σε γυψομάρμαρο ανθοδοχεία, αλλά και φρούτα, τοποθετημένα σε ανατολίτικα τραπεζάκια, συντριβάνια με ψάρια, γύρω από
τα οποία κινούνται παγώνια και άλλα πτηνά και υψώνονται κυπαρίσσια
(εικ. 24), ή ακόμα και επιβλητικά σαράγια (εικ. 25), τα οποία φαίνονται
αποσπασμένα από τις χίλιες και μία νύχτες.
Δυστυχώς, η ζωγραφική της εποχής του Βραγκοβάνου στο Βουκουρέστι είναι ελάχιστα γνωστή εξαιτίας της κακής συνήθειας των εύπορων πιστών να αντικαταστήσουν τις μαυρισμένες από καπνό τοιχογραφίες με άλλες καινούργιες. Έτσι, οι νωπογραφίες της εποχής διασώζονται μόνο στον
εξωνάρθηκα των εκκλησιών Colțea (εικ. 26) και Fundeni (εικ. 27) (πρόκειται για έργα του Pârvu Mutu) και το εσωτερικό της εκκλησίας Doamnei,
όπου τα έργα του Έλληνα Κωνσταντίνου αποκαλύφτηκαν πρόσφατα (εικ.
28). Πρόκειται για ζωγραφικά σύνολα που εντυπωσιάζουν με τη δύναμη,
το μνημειώδη τους χαρακτήρα και συνεπώς συγκαταλέγονται ανάμεσα
στα αξιόλογα επιτεύγματα της μεταβυζαντινής τέχνης στη Βλαχία.
Όχι μόνο αυτές, αλλά και οι υπόλοιπες εκκλησίες από τα τέλη του 17ου
και τις αρχές του 18ου αιώνα με αξιόλογη καλλιτεχνικά διακόσμηση, οφείλονται αποκλειστικά στη γενναιοδωρία των Καντακουζηνών ή του Βραγκοβάνου, δωρητές οι οποίοι διέθεταν επαρκείς πόρους των οποίων δεν
φείδονταν προκειμένου να ανεγείρουν λατρευτικούς χώρους προορισμένους να εντυπωσιάσουν ταυτόχρονα τους συγχρόνους και τους μεταγενεστέρους. Συνεπώς, υπάρχει ο πειρασμός να πιστέψει κανείς ότι η ταχεία
εξολόθρευση κατά τη διετία 1714-1716 των πιο λαμπρών εκπροσώπων
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των δύο οικογενειών προκάλεσε μια απότομη και βίαια διακοπή της καλλιτεχνικής άνθισης, της οποίας ήταν οι πρωτεργάτες. Η προσεκτική και
χωρίς προκαταλήψεις εξέταση των καλλιτεχνικών δεδομένων αποδεικνύει
όμως ότι ο ανένδοτος εχθρός του Βραγκοβάνου και των Καντακουζηνών,
ο οποίος ήταν ο Νικόλαος Μαυροκορδάτος, επεδίωξε όχι μόνο να εκμηδενίσει τους πολιτικούς του αντιπάλους, αλλά και να τους ξεπεράσει με
τα κτίσματά του. Αυτός ο στόχος γίνεται ολοφάνερος, αν σκεφτεί κανείς
ότι λίγους μήνες μετά την ενθρόνισή του στη Βλαχία το 1716, ο τέως δραγουμάνος άρχισε να ανεγείρει στο Văcărești, κοντά στην πρωτεύουσα, το
μεγαλύτερο μοναστηριακό συγκρότημα στην ιστορία της Βλαχίας. Και
παρʼ όλες τις αντιξοότητες των επόμενων ετών (αιχμαλωτίστηκε από τους
Αυστριακούς και φυλακίστηκε στην Τρανσυλβανία κτλ.), αυτός κατόρθωσε να διεκπεραιώσει το ευσεβές του έργο, επιτελώντας τα θυρανοίξια
της μεγάλης μονής το 17239. Αυτή σηματοδοτούσε μια καλλιτεχνική αποκορύφωση από την άποψη τόσο της αρχιτεκτονικής αντίληψης, των άνευ
προηγουμένου μνημειωδών αναλογιών, του γλυπτού διακόσμου και του
μοναδικού με την περιπλοκότητά του εικονογραφικού προγράμματος.
Επομένως, δε χωρά αμφιβολία ότι η αντικατάσταση στο θρόνο της
Βλαχίας του Στέφανου Καντακουζηνού από τον Νικόλαο Μαυροκορδάτο
δεν επιφέρει καμία κρίση στην εκκλησιαστική τέχνη της πρωτεύουσας˙αντιθέτως, όπως τεκμηριώνει και η ανέγερση επί του πρώτου Φαναριώτη
ηγεμόνα και άλλων αξιομνημόνευτων ναών, όχι τόσο με το μνημειώδη
χαρακτήρα, αλλά με την κομψότητά τους (οι εκκλησίες Σταυρουπόλεως
–γνήσιο αρχιτεκτονικό κόσμημα– Negustori [Εμπόρων], Crețulescu, το
παρεκκλήσι της Μητρόπολης, η Σκήτη των Μοναχών, η εκκλησία Μετά
Αγίων).
Αυτές παρουσιάζουν ενίοτε αξιόλογο γλυπτό διάκοσμο: κίονες με απλό
ή διακοσμημένο σώμα, ιδιαίτερα στο κατώτερο μέρος (Văcărești (εικ. 29),
παρεκκλήσι της Μητρόπολης, Σκήτη των Μοναχών, Σταυρουπόλεως), με
ψευδοκορινθιακά κιονόκρανα (Văcărești, παρεκκλήσι της Μητρόπολης,
Σταυρουπόλεως (εικ. 30)), με βάσεις διακοσμημένες με ροζέτες και άλλες φυτικές συνθέσεις (Văcărești, Σταυρουπόλεως), με γλυπτά θωράκια,
ακόμα και με ανθρώπινες μορφές (βλ. η πάλη Σαμψών με τον λέοντα, στη
Σταυρουπόλεως) (εικ. 31), πύλες εισόδου με φυτικό διάκοσμο (Crețulescu,
9

Dinu (2011, 354-357).
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Văcărești, Σκήτη των Μοναχών, Σταυρουπόλεως - (εικ. 32)) κατώτερες πάντως εκείνων στις παλαιότερες εκκλησίες Δόμνας και Fundenii
Doamnei, διαζώματα με φυτικές συνθέσεις (Văcărești, Crețulescu - (εικ.
33)), πλαίσια παραθύρων με φυτικά (Μετά Αγίων, παρεκκλήσι της Μητρόπολης (εικ. 34), Văcărești, Σταυρουπόλεως) ή μόνο γεωμετρικά μοτίβα
(Crețulescu) (εικ. 33), στόμια εξαερισμού με φυτικό διάκοσμο (παρεκκλήσι της Μητρόπολης - (εικ. 34), Văcărești, Μετά Αγίων), αλλά και το οικόσημο της Βλαχίας, τον αετό με σταυρό στο ράμφος (Crețulescu) (εικ. 33).
Ταυτόχρονα, εκτός από την πέτρα, για τον στολισμό του εξωτερικού των
εκκλησιών χρησιμοποιείται και ο γύψος (το διάζωμα και μερικά ψευδοημικιονόκρανα στη Σταυρουπόλεως (εικ. 35), η πύλη στη Μετά Αγίων (εικ.
36)), ενώ ο ανεικονικός ισλαμικής έμπνευσης ζωγραφιστός διάκοσμος
συμπληρώνει τον στολισμό των προσόψεων. Φιλοτεχνημένος σε ποικίλες
αποχρώσεις (κίτρινου, πορτοκαλιού, κόκκινου, γκρίζου, μαύρου), αυτός
μπορεί μερικές φορές να περιορίζεται σε μια σειρά λωρίδων κάτω από το
γείσο (η Σκήτη των Μοναχών), ενώ άλλοτε κατέχει ολόκληρη την ανώτερη ζώνη της πρόσοψης, ακόμα και μέρη του τρούλου, όπως στη Σταυρουπόλεως (εικ. 35). Και πάλι εκεί εμφανίζονται για πρώτη φορά στην
προαναφερθείσα ζώνη κυκλικά μετάλλια στα οποία ζωγραφίζονται μορφές
προφητών/αγίων (εικ. 35), ενώ στην εκκλησία Μετά Αγίων στις θυρίδες
που σχηματίζονται στην ανώτερη ζώνη έχουν φιλοτεχνηθεί μορφές φιλοσόφων/σιβυλών (εικ. 37). Αντιθέτως, σε μερικούς ευκτήριους οίκους,
όπως στο καθολικό της μονής Văcărești και στην άλλοτε ασπροβαμμένη
εκκλησία Crețulescu, το εξωτερικό διατηρεί τη χρωματική λιτότητα, δεδομένου ότι η διακόσμηση βασίζεται στην εναλλαγή των τετραγωνικών ή
καλυμμένων με τόξα διακοσμητικών πινάκων.
Με τη σειρά της, η εκκλησιαστική ζωγραφική γνωρίζει με το σύνολο
τοιχογραφιών στη μονή Văcărești ένα πρωτοφανές μεγαλείο (εικ. 38), ενώ
στην εκκλησία Negustori το ταλέντο του Pârvu Mutu εξακολουθεί να λάμπει (εικ. 39), παρόλο που ο δάσκαλος έχει πλέον φτάσει στο λυκόφως της
ζωής του.
Αντίθετα, κατά τις επόμενες δεκαετίες της φαναριώτικης εποχής καταγράφεται μια συρρίκνωση των διακοσμητικών στοιχείων που αποδίδουν
λάμψη στους ευκτήριους οίκους. Έτσι, η λιθογλυπτική δεν εξαφανίζεται
τελείως από τη διακόσμηση των εκκλησιών, αλλά τείνει να περιοριστεί.
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Συγκεκριμένα, οι πέτρινοι κίονες, με στολισμένα το σώμα και τη βάση και
με ψευδοκορινθιακά κιονόκρανα, αντικαθίστανται κατά κανόνα με πλινθόκτιστες κολόνες (Mântuleasa, Udricani - (εικ. 40)), όπως και τα θωράκια
στον ανοικτό εξωνάρθηκα των ευκτήριων οίκων. Απαντούν ακόμα γλυπτές
πύλες (Mântuleasa, Udricani, Αγίου Ελευθερίου, Foișor - (εικ. 41), Olari
(Αγγειοπλαστών) (εικ. 42), πλαίσια παραθύρων (Udricani) και στόμια
εξαερισμού (Udricani, Foișor), ενώ το μεσαίο πέτρινο διάζωμα (που απαντά στη Batiște) αντικαθίσταται συχνά από ένα πλινθόκτιστο (Udricani,
Αγίου Ελευθερίου (εικ. 43), Foișor, Olari, Αγίου Στεφάνου), το οποίο στη
Mântuleasa έχει ζωγραφιστεί (εικ. 44). Ακόμα και η πλαστική των προσόψεων απλοποιείται, με τις σειρές θυρίδων να εξαφανίζονται μερικές φορές
από αμφότερες τις ζώνες (Mântuleasa, Udricani, Livedea Gospod), αλλά
κυρίως από την ανώτερη, όπου τη θέση τους την παίρνουν ζωγραφιστά
μετάλλια με μορφές αγίων (Αγίου Ελευθερίου, Foișor, Batiște - (εικ. 45),
Αγίου Στεφάνου, Livedea Gospod, Băneasa). Ή με άλλα λόγια η δύσκολη
επεξεργασία της πέτρας τείνει να παραχωρήσει τη θέση της στην απλή
ζωγραφική (Mântuleasa), ή σπανιότερα στη διακόσμηση σε γύψο (Manea
ο Αρτοποιός - (εικ. 46)). Οι εκκλησίες εξακολουθούν στην πλειονότητά
τους να ζωγραφίζονται, αλλά η ζωγραφική τους είναι το πολύ μεσαίου
καλλιτεχνικού επιπέδου, συμβατική και τυποποιημένη, έργο μη ταλαντούχων ζωγράφων ικανών να εφαρμόσουν μόνο προκαθορισμένες συνταγές.
Μπορούμε επομένως να συμπεράνουμε ότι από την τέταρτη περίπου
δεκαετία του 18ου αιώνα η θρησκευτική αρχιτεκτονική παρακμάζει σε σύγκριση με εκείνη της εποχής του Βραγκοβάνου, εισερχόμενη σε ποιοτική, και όχι ποσοτική κρίση, οι αιτίες της οποίας συνδέονται –πιστεύουμε
εμείς– με τις πολιτικές εξελίξεις μετά το 1730. Έτσι, μετά την αποβίωση του Νικόλαου Μαυροκορδάτου, ο οποίος είχε διοριστεί ηγεμόνας
διά βίου, η Υψηλή Πύλη, πρόθυμη να απομυζήσει όσο το δυνατόν περισσότερα χρήματα από τη Βλαχία, αποφασίζει να αλλάζει πολύ πιο συχνά τους ηγεμόνες, περιορίζοντας σύντομα τη θητεία τους σε μια τριετία
και επιβάλλοντας μάλιστα και την υποχρέωση της ετήσιας ανανέωσης
του διορισμού. Με αυτόν τον τρόπο, οι ηγεμόνες, οι οποίοι δυσκολεύονται να εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στην Υψηλή Πύλη
για την απόσπαση και τη διατήρηση της ηγεμονίας, δε διαθέτουν πλέον
τους απαραίτητους πόρους για την ανέγερση μεγαλοπρεπών ευκτήριων
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οίκων. Μάλιστα, ελλείψει κονδυλίων, κάποιοι αναγκάζονται να οικοδομήσουν παρεκκλήσια κατώτερα εκείνων που έκτιζαν οι άρχοντες ή ακόμα
οι απλοί αστοί. Εκλείπει έτσι οριστικά η κύρια προϋπόθεση της άνθισης
της εκκλησιαστικής αρχιτεκτονικής επί Σερμπάν Καντακουζηνού, Κωνσταντίνου Βραγκοβάνου (Altın bey) ή Νικολάου Μαυροκορδάτου, ήτοι
η ύπαρξη εύπορων ηγεμόνων, οι οποίοι δεν φείδονταν χρημάτων με τον
σκοπό να ανεγείρουν πιο επιβλητικές εκκλησίες και μονές από εκείνες
των προκατόχων. Αντίθετα, οι νέοι δωρητές –ιερείς, έμποροι, τεχνίτες– οι
οποίοι συνεταιρίζονταν προκειμένου να κτίσουν μια εκκλησία στη γειτονιά τους, δε διέθεταν φυσικά τους απαραίτητους πόρους για να φέρουν
έμπειρους λιθοξόους και ζωγράφους από το εξωτερικό και ούτε καν για
να παρατείνουν για πολύ χρόνο τις εργασίες, ενόψει της φιλοτέχνησης
περίπλοκης διακόσμησης των ευκτήριων οίκων.
Συμπερασματικά, είμαστε της άποψης ότι η θρησκευτική αρχιτεκτονική του Βουκουρεστίου δεν εισέρχεται σε κρίση με το διορισμό του Νικόλαου Μαυροκορδάτου στο θρόνο της Βλαχίας, αλλά αντιθέτως φτάνει στο
απόγειό της. Και ούτε καν μετά τον θάνατό του μπορούμε να μιλήσουμε
για μια ποσοτική κρίση, αφού ο αριθμός των εκκλησιών που ανεγείρονται
στην πρωτεύουσα πολλαπλασιάζεται, αλλά μόνο για μια ποιοτική κρίση,
αφού οι νέες πολιτικο-οικονομικές συνθήκες, οι οποίες δεν επιτρέπουν
στους ηγεμόνες να κτίσουν πλέον περίλαμπρους ναούς, προκαλούν μια
απλοποίηση ή ακόμα μια παρακμή της γλυπτής ή ζωγραφιστής διακόσμησης των εκκλησιών στο Βουκουρέστι.
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Abstract
In the present paper we have looked at the churches erected in Bucharest
between the enthronement of Prince Mathew Basarab (1632) and the end of
the eighteenth century (1800) in order to determine if the replacement of the
local Romanian rulers by ethnic Greeks from the Istanbul neighbourhood
of Fener brought an improvement or a decline in the quality of the church
architecture of the Wallachian capital. We have, of course, paid special
attention to those elements (sculptures, paintings, decorative artworks),
thought to grant splendour to the religious establishments of the princes
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Șerban Cantacuzenos (1679-1688) and Constantine Brâncoveanu (16881714), investigating if similar ones continue to appear in the churches built
during the eighteenth century. After an in-depth research, we have reached
the conclusion that the rule of the first Phanariote prince of Wallachia,
Nicholas (1715-1716, 1719-1730) Mavrocordatos marks in Bucharest
the continuation and even the apex of the architectural flourishing that
characterized the reign of his two aforementioned predecessors. But, after
his death, the new geopolitical conditions (the limitation of the term of the
princes to three years, the increase of the financial obligations of Wallachia
towards the High Porte, the frequent wars carried in the territories of the
Romanian lands etc.) have generated not a quantitative, but a qualitative
crisis in the field. So, because of their being frequently changed, the princes
could no longer erect (imposing) churches, so the role of donors had to be
undertaken mainly by clerics, merchants or even craftsmen with weaker
economic means, who could not afford to invest in expensive and highlyskilled decoration.
Λέξεις κλειδιά: Bουκουρέστι, Φαναριώτες, 18ος αιώνας, εκκλησιαστική αρχιτεκτονική Βucharest, Phanariotes,18th century, church architecture
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