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 Πηνελόπη Καμπάκη Βουγιουκλή 

 

 

 

 

ΔΠΙ ΤΗΣ ΓΙΑΓΙΚΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΗΛΙΚΟΥ ΣΤΗ ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΓΙΓΑΣΚΑΛΙΑ 

 

 

Abstract 

 

In present paper we propose, at least at research level, the application of mathematical 

models, arising from the general way of development of any branch of Mathematics, in 

language teaching. Overall, two ways of complete development of prototypes are 

suggested; however, for the needs of present investigation, we will focus only on the 

prototype which consists of two “steps”, or “stages”, namely the cartesian product and the 

quotient. From these two stages,  the cartesian product seems to be quite simple and what is 

crucial about it is to be recognized. On the other hand, the quotient seems to be rather 

complex, it is not unique and, moreover, requires special knowledge, practice and 

experience so that its potential and utility would be revealed. 

 

 

 1. Δηζαγσγή 

 

Σα καζεκαηηθά, είηε θαηά παξαγγειία είηε από ηελ αλάγθε ηεο θαζαξήο έξεπλαο, 

πξνζθέξνπλ κνληέια, πξόηππα, ζε όιεο ζρεδόλ ηηο επηζηήκεο. Η ρξήζε ησλ πξνηύπσλ 

κπνξεί λα είλαη εκθαλήο, ζε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηα ραξαθηεξηζηηθά 

γλσξίζκαηα ησλ καζεκαηηθώλ, ή αθαλήο, όηαλ ε ρξήζε ησλ καζεκαηηθώλ δελ είλαη 

πξνθαλήο.  Οη δηάθνξνη θιάδνη ησλ καζεκαηηθώλ πξνζθέξνπλ ηα „νηθνδνκήκαηά‟ ηνπο, ηηο 

δνκέο ηνπο, θαη ε πξνζθνξά ηνπο είλαη άιινηε ζε έμαξζε θαη άιινηε ζε ύθεζε. Από ηελ 

άιιε κεξηά, ε ηάζε ηνπ λνπ γηα ηελ εμήγεζε θαηαζηάζεσλ θαη θαηλνκέλσλ, βξίζθεη ηελ 

έθθξαζή ηεο κε ηε βνήζεηα ησλ „εξγαιείσλ‟ ησλ καζεκαηηθώλ επεηδή, θαηά θαλόλα, είλαη 

νξαηά, θαηαλνεηά θαη εύθνια κεηαθέξζηκα. Δπηπιένλ, πεξηβάιινληαη από κία 

απζηεξόηεηα,  ε νπνία δεκηνπξγεί  ζηγνπξηά θαη  ζεβαζκό.  Η γισζζνινγία,  όπσο   θαη  νη  
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άιιεο εθαξκνζκέλεο επηζηήκεο, αλαδεηά πξόηππα ζε όια ηα πεδία ησλ καζεκαηηθώλ θαη 

ήδε ππάξρεη ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, όπσο   Gross (1972), θαη  Cross and Moscardini (1985). 

Σα πξόηππα απηά κπνξνύλ λα αθνξνύλ κηα εηδηθή γιώζζα, πρ. ηε γξακκαηηθή, ηε ζύληαμε, 

ην ιεμηιόγηo, ή λα είλαη εθαξκόζηκα ζε θάζε γιώζζα, όπσο ε παγθόζκηα γξακκαηηθή. Έηζη 

εκθαλίδνληαη θιάδνη ησλ καζεκαηηθώλ πνπ πξνζθέξνπλ πξόηππα όπσο ε ζηαηηζηηθή (ζηε 

δηδαθηηθή ηεο γιώζζαο θαη ηελ ςπρνγισζζνινγία) θαη ε άιγεβξα (κε ηα δεληξν-

δηαγξάκκαηα, ηηο εκηνκάδεο, θηι.). Τπάξρεη όκσο ε πηζαλόηεηα λα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη 

άιινη θιάδνη ησλ καζεκαηηθώλ  επεηδή αθόκε θαη ζηα ίδηα ηα καζεκαηηθά εκθαλίζηεθαλ 

πξόηππα ηα νπνία έδσζαλ ζπκπεξάζκαηα θαη απξνζδόθεηεο ιύζεηο ζε δηαθνξεηηθνύο 

ρώξνπο ηνπ θιάδνπ. Υαξαθηεξηζηηθό  είλαη ην παξάδεηγκα ηεο άιγεβξαο πνπ „έιπζε‟ ηα 

πεξίθεκα άιπηα γεσκεηξηθά πξνβιήκαηα ηεο αξραηόηεηαο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, 

απνδεηθλύνληαο όηη ν ηεηξαγσληζκόο ηνπ θύθινπ είλαη αδύλαηνο. Δπίζεο είλαη 

ραξαθηεξηζηηθό όηη νη καζεκαηηθνί κεξηθέο θνξέο αλαγθάδνληαη λα αλαδεηνύλ πνιύπινθα 

πξόηππα, όπσο, γηα παξάδεηγκα, ζηελ Κξππηνγξαθία όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ηέηνηα 

πξόηππα ηα νπνία είλαη κελ ζαθή αιιά θσδηθνπνηεκέλα έηζη ώζηε λα κελ είλαη 

αλαγλσξίζηκα από ηνπο κε-κπεκέλνπο. Απηό ζηε γιώζζα κπνξεί λα αληηζηνηρεί κε ηε 

ζπλήζεηα ησλ παηδηώλ λα ρξεζηκνπνηνύλ ηα ιεγόκελα «θνξαθίζηηθα». Άιιεο θνξέο, πάιη, 

νη εξεπλεηέο αλαδεηνύλ πξόηππα ζε πεξηπηώζεηο πνπ, εθ πξώηεο όςεσο, θαίλεηαη όηη δελ 

αλαθεξόκαζηε ζε καζεκαηηθά,  όπσο ε ζεσξία ησλ αζαθώλ ζπλόισλ (fuzzy theory),  ή ε 

ζεσξία ηνπ ράνπο (chaos theory). 
Βέβαηα, ε παξνπζίαζε νπνηνπδήπνηε καζεκαηηθνύ πξνηύπνπ δελ ζπλεπάγεηαη ηελ 

ππνρξεσηηθή εθαξκνγή ηνπ. Δπηπιένλ ηα καζεκαηηθά πξόηππα κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζνύλ 

ζε θάπνηα πεξίπησζε ή ζε θάπνηα ρξνληθή ζηηγκή. Μπνξνύλ λα ρξεζηκνπνηεζνύλ πνιιέο 

θνξέο ή λα πεξηέιζνπλ ζε αρξεζηία. Σν ρξήζηκν είλαη λα δηαηίζεληαη ζε πξώηε δήηεζε θαη 

λα είλαη, θαηά ην δπλαηό, νξαηή ε επξύηεηα ησλ πηζαλώλ εθαξκνγώλ ηνπο. Αθόκε, ε 

αλαδήηεζε ελόο ζπλνιηθνύ, ηέιεηνπ, πξνηύπνπ-παλάθεηα, είλαη νπηνπία. Όκσο ε 

αλαδήηεζε ησλ πξνηύπσλ πεξηνξίδεη ηελ νπηνπία όηαλ ειαρηζηνπνηνύληαη νη απαηηήζεηο. 

Απηό κπνξεί λα γίλεη δπλαηό κέρξη έλα βαζκό  κε ηελ εμεηδίθεπζε ησλ παξακέηξσλ θαη ησλ 

ρώξσλ έξεπλαο. Γηα παξάδεηγκα, ε γιώζζα είλαη έλαο ηεξάζηηνο εξεπλεηηθόο ρώξνο θαη 

όινη γλσξίδνπκε όηη ε απαίηεζε εύξεζεο ζπλνιηθνύ πξνηύπνπ είλαη καηαηνπνλία ή, ζηελ 

αηζηόδνμε εθδνρή, ηελ νπνία αζπάδνκαη, είλαη πξόθιεζε. Δπηβάιιεηαη, επνκέλσο, λα 

αλαδεηεζνύλ πεξηνξηζκνί όπσο, γηα παξάδεηγκα, ε εθκάζεζε κίαο μέλεο γιώζζαο θαη ε 

θαηάθηεζε ηεο κεηξηθήο.  

Οη κνληέξλνη θιάδνη ησλ καζεκαηηθώλ άξρηζαλ ηα ηειεπηαία ρξόληα λα εηζβάινπλ 

ζην ρώξν ηεο παξνρήο πξνηύπσλ. Σν πιήζνο ησλ θιάδσλ ησλ καζεκαηηθώλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ νδεγεί ζηε ζθέςε αλαδήηεζεο ηεο ζρέζεο πνπ έρνπλ κεηαμύ ηνπο ηα 

πξνηεηλόκελα κνληέια. Πξνηείλεηαη ινηπόλ, όπνπ ρξεζηκνπνηνύληαη καζεκαηηθά κνληέια, 

λα δηεξεπλώληαη όια ηα θύξηα ζηάδηα αλάπηπμεο ηνπο.  Ο ιόγνο είλαη λα δνζεί ε δπλαηόηεηα 

ζηνλ εξεπλεηή λα νινθιεξώζεη ηελ έξεπλά ηνπ αλαθαιύπηνληαο, ελδερνκέλσο, λέεο πηπρέο 

νη νπνίεο είλαη θξπκκέλεο ζηε  δηαδηθαζία.   
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2. Γεληθά Πξόηππα Πξνηύπσλ 

 

ηελ Vougiouklis et al (2000), πξνηείλνληαη δπν γεληθνί ηξόπνη  αλάπηπμεο-

κειέηεο πνπ εθαξκόδνληαη ζε θάζε θιάδν ησλ καζεκαηηθώλ.  Πξόθεηηαη γηα δπν 

δηαδηθαζίεο νη νπνίεο αληρλεύνληαη ζε θάζε καζεκαηηθή έξεπλα, ελζπλείδεηα ή 

ππνζπλείδεηα, αιιά πάληνηε απαξέγθιηηα.  

 

ε θάζε πεξίπησζε πξνηείλεηαη:   

 

«Η κειέηε όιωλ ηωλ ζηαδίωλ αλάπηπμεο ηωλ πξνηύπωλ,  έηζη ώζηε ε  

ρξήζε ηωλ κνληέιωλ λα είλαη πιήξεο.» (Vougiouklis et al, 2000) 

 

πγθεθξηκέλα, νη δπν απηέο δηαδηθαζίεο είλαη νη αθόινπζεο: 

 

Ι. Πξώην Γεληθό Πξόηππν 

 

Σα ζηάδηα αλάπηπμεο ελόο καζεκαηηθνύ θιάδνπ είλαη: 

  

1. Επηινγή ηνπ βαζηθνύ  αληηθεηκέλνπ - ζπλόινπ κειέηεο. 

2. Επηινγή ηωλ βαζηθώλ αμηωκάηωλ – βαζηθνί δνκηθνί θαλόλεο. 

3. Καηαζθεπή –νηθνδόκεζε. 

4. Μνξθηζκνί, δειαδή βαζηθέο απεηθνλίζεηο πνπ κεηαθέξνπλ ηηο δνκέο ή ηα βαζηθά 

δνκηθά ζηνηρεία. 

5. Ελδνκνξθηζκνί, δειαδή κνξθηζκνί ζηελ ίδηα δνκή, πνπ ηνπο νλνκάδνπκε 

κεηαζρεκαηηζκνύο ζηε κεηαζρεκαηηζηηθή γξακκαηηθή, θαη ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο,  

δειαδή ηα αλαιινίωηα ζηνηρεία. 

 

ην ζηάδην (1), πξέπεη λα πξνζδηνξηζηνύλ ζαθώο ηα αξρηθά αληηθείκελα θαη ην 

ζύλνιν κειέηεο.  

ην (2), πξέπεη λα θαζνξηζηνύλ ηα αμηώκαηα, ηα νπνία είλαη ηα ζηνηρεία δόκεζεο 

θαη λα ηεζνύλ νη θαλόλεο θαηαζθεπήο. Πξέπεη λα ηνληζζεί όηη νη βαζηθνί θαλόλεο πνπ 

ηίζεληαη πξέπεη λα είλαη ιίγνη, εύρξεζηνη θαη λα κελ νδεγνύλ ζε αληηθάζεηο . 

Σν ζηάδην (3) ηεο θαηαζθεπήο είλαη ην θπξηόηεξν, ην νγθσδέζηεξν θαη απηό ην 

νπνίν ππεξθαιύπηεη ηελ αλάπηπμε ηνπ αληηθεηκέλνπ, κε ζπλέπεηα πνιιέο θνξέο ηα άιια 

ζηάδηα λα γίλνληαη δπζδηάθξηηα πξάγκα πνπ απνηειεί ηεξάζηην κεηνλέθηεκα ζηελ έξεπλα 

θαη ηε δηδαζθαιία.  

ην (4), γίλεηαη ν νξηζκόο ησλ κνξθηζκώλ, δει. ησλ απεηθνλίζεσλ πνπ 

κεηαθέξνπλ ηα ζηνηρεία δόκεζεο, θπξίσο από ηε κηα δνκή ζηελ άιιε απηό ζεκαίλεη 

θίλεζε, ζεκαίλεη δπλαηόηεηα ζύγθξηζεο. Σν βαζηθό αληηθείκελν ησλ παξακέηξωλ 

εκθαλίδεηαη ζε απηό ην ζηάδην. 

Σέινο, ην ζηάδην (5) κειεηά ηνπο κεηαζρεκαηηζκνύο. Σα αλαιινίωηα ζηνηρεία 

είλαη ηα ακεηάβιεηα ησλ απεηθνλίζεσλ 
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ΙΙ. Γεύηεξν Γεληθό Πξόηππν 

 

ηα καζεκαηηθά ππάξρνπλ δπν αληίζηξνθεο δηαδηθαζίεο:  

 

       (α) ην γινόμενο, ην νπνίν νλνκάδεηαη θαξηεζηαλό, απνηειεί απινύζηαηε δηαδηθαζία θαη 

βαζίδεηαη ζηε „δηάηαμε‟ κε ην γηλόκελν γίλεηαη κηα „έθξεμε‟ δπλαηνηήησλ 

αλαπαξάζηαζεο, θαη  

       (β)  ην πηλίκο, ην νπνίν είλαη πνιύπινθε θαη κε κνλαδηθή δηαδηθαζία, ε νπνία 

αληίζεηα κε ην γηλόκελν, επηδηώθεη ην „ζπκκάδεκα‟ ηεο δνκήο, ηελ θαηαλόεζή ηεο θαη 

πξνπαληόο ηε κεηαθνξά ηεο.   

ηελ Vougiouklis et all (2000),  πξνηείλνληαη ηα παξαπάλσ κνληέια ζηα πιαίζηα 

ηεο παγθνζκηνπνίεζεο ησλ επηζηεκώλ. Δπηζεκαίλνληαη ηα αλαιινίσηα ζηνηρεία δηόηη, πέξα 

από ηε ρξεζηκόηεηά ηνπο, ν ζεβαζκόο ζηα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά πξνάγεη ηελ επηζηήκε 

θαη ηνλ πνιηηηζκό. 

Ο Chomsky (1986), ζέηεη ηα βαζηθά ηνπ εξσηήκαηα πνπ είλαη ηα αμηώκαηα θαη νη 

παξάκεηξνη. Απηά είλαη ηα ζηάδηα (1) θαη ηκήκα ηνπ (4) ηνπ παξαπάλσ Πξώηνπ Γεληθνύ 

Πξνηύπνπ.  Η γιώζζα - ππξήλαο, είλαη ηα βαζηθά ζηνηρεία πνπ κέλνπλ ακεηάβιεηα ζε όιεο 

ηηο θπζηθέο γιώζζεο. Δίλαη, δειαδή ην ραξαθηεξηζηηθό ή αλαιινίσην ζηνηρείν θαη 

ζπλεπώο, απνηειεί ηκήκα ηνπ ζηαδίνπ (5).  

ηελ παξνύζα εξγαζία, ζα αζρνιεζνύκε κόλν κε ηελ αλάπηπμε ηνπ  Γεύηεξνπ 

Γεληθνύ Πξνηύπνπ, δειαδή ηνπ δίπνινπ γηλόκελν-πειίθν κε έκθαζε ζην πειίθν. Αθόκε, 

ζα γίλεη πξνζπάζεηα λα θαηαδεηρηεί ην ηη πηζαλόλ ζεκαίλεη ην δίπνιν γηλόκελν-πειίθν θαη 

όρη λα επηβιεζεί ε εθαξκνγή ηνπ πξνηύπνπ. Όκσο,  νη θύξηεο παξάκεηξνη είλαη απαξαίηεην 

λα θαζνξηζηνύλ από ηελ αξρή θαζώο θαη νη πηζαλέο δηαδηθαζίεο πειίθνπ. 
 

 

3. Σν  θαξηεζηαλό γηλόκελν 
 

Σν θαξηεζηαλό γηλόκελν, από ην όλνκα ηνπ Γάιινπ νξζνινγηζηή θηινζόθνπ 

Καξηέζηνπ ( Rene Des Cartes, 1596-1650) ν νπνίνο ην εηζήγαγε θαη, θπξίσο, ην αλέδεημε, 

είλαη κία απιή δηαδηθαζία θαηαζθεπήο ε νπνία κπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε δηάθνξεο 

παξαιιαγέο θαη ζε δηαθνξεηηθέο πεξηπηώζεηο. πγθεθξηκέλα, ζηε γξαθή ηεο γιώζζαο 

απαηηείηαη ε επηινγή ησλ ζπκβόισλ-γξακκάησλ, δειαδή ε αιθαβήηα, ε νπνία επηινγή 

είλαη απζαίξεηε αιιά απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα γίλεη δπλαηή ε έθθξαζε ηεο γιώζζαο 

θαη ηνπ πνιηηηζκνύ κε έλα ηξόπν νξαηό θαη αληηιεπηό. Σν θαξηεζηαλό γηλόκελν ζηεξίδεηαη 

ζηε δηάηαμε, δειαδή ζηε δηαδνρηθή παξάζεζε ησλ γξακκάησλ, ρσξίο ηε δπλαηόηεηα 

ειεύζεξεο αληηκεηάζεζήο ηνπο. Σν γεγνλόο απηό πνιιαπιαζηάδεη ηηο δπλαηόηεηεο 

αλαπαξάζηαζεο όπσο θαίλεηαη ζηα παξαθάησ παξαδείγκαηα: 

Με ηα 24 γξάκκαηα ηνπ αιθαβήηνπ καο κπνξνύκε λα έρνπκε, δπλεηηθά: 
 

(α)  24  „ιέμεηο‟ κε έλα κόλν γξάκκα, δειαδή  

α, β, γ,…,ε,…,ε,…, ν,…, σ. 
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 Ήδε ζηε δηάηαμε απηή κπνξνύκε λα αλαγλσξίζνπκε κηθξέο, πξσηαξρηθέο 

ειιεληθέο „ιέμεηο‟ όπσο είλαη ηα άξζξα  „ν‟ θαη „ε‟, θαζώο θαη ηα επηθσλήκαηα „α!‟, „ε!‟. 

(β)  24
2 
 = 576  ιέμεηο κε δύν γξάκκαηα, δειαδή   

αα, αβ, αγ,…,  αλ,…,   βα, ββ, βγ,…,γα, γβ,…, δσ,…, ζα,…,  κε…,λα….,ηα, ηε, 

ηη, ην,…,σά, ….,  σς, σσ 

  

Δδώ αλαγλσξίδνπκε  ιέμεηο όπσο „αλ‟, „ζα‟, „ηα‟, „ηε‟, „ηη‟, „ην‟. 

 (γ) 24
3
 = 13.824 ιέμεηο κε ηξία γξάκκαηα, δειαδή  

 

ααα,ααβ,…, αεί,…, από,…, αθή,…, βββ,…, βία,…, δελ,…, δηά,…, δύν,…, 

έλα,….,θαη,…,…ιεο,  κελ,…, κνπ,…,ηεο,…, σαα,…, ώξα,…, σσς, σσσ 

 

 Δδώ, πιένλ, έρνπκε κία θαηεγνξία ιέμεσλ ηεο ειιεληθήο από ηηο 

πνιππιεζέζηεξεο, πνιιέο από ηηο νπνίεο είλαη δηζύιιαβεο:  „αεί‟, „από‟, „βία‟, „δηά‟, „ώξα‟. 

 

(δ) 24
4 
 = 331.776  ιέμεηο κε ηέζζεξα γξάκκαηα, δειαδή  

 

αααα, αααβ,…, αέξα,…, άθνπ,…,άλζε,…, ββββ,…, βάδσ, …., βαξύ, …, βέιε, 

...,γειώ,…,…,δάζε,…,δεηο,…,δίλσ,…, θάησ,…,ιέγε, …., ιίγν, …, 

κπιε,…,πνην,…,όξην…,ηόζν, …, θέμε, …, ράξε, …, ςάξη, …., ςσκί, …, 

σααα,…, ώξεο,…, σσσς, σσσσ. 

 

ε απηό ην ζεκείν ζα κπνξνύζε, δπλεηηθά, λα ζηακαηήζεη κία ππνηηζέκελε 

γιώζζα ηνπο πεξαηηέξσ ζπλδπαζκνύο γηαηί νη πηζαλόηεηεο θαίλνληαη λα είλαη πνιύ 

κεγάιεο. Σνπιάρηζηνλ γηα ηελ ΚΝΔ, κπνξνύκε, ζε ζπλδπαζκό κε όιεο ηηο πξνεγνύκελεο, 

πηα λα θάλνπκε νιόθιεξεο θξάζεηο:  „Με κνπ ην ιεο‟, „Φέμε κνπ ιίγν λα δσ‟, „ηγά ηα σά‟ 

„Κόςε θάηη‟, „Άθνπ λα δεηο‟, „πνην ζεο;‟ „ην κπιε‟. πλερίδνπκε όκσο ηελ παξαγσγή 

ιέμεσλ θαη κε πεξηζζόηεξα γξάκκαηα. 

Όια ηα παξαπάλσ, βεβαίσο ηζρύνπλ όηαλ δελ θαηαιύνληαη νη θσλνηαθηηθνί 

θαλόλεο ηεο γιώζζαο καο θαη εθόζνλ νη αλάγθεο ηεο γιώζζαο ην απαηηνύλ. ηελ ίδηα 

ιίζηα „πηζαλώλ ιέμεσλ‟ αλαηξέρνπκε θαη όηαλ θάλνπκε ζπληκήζεηο ή βξαρπγξαθίεο, όηαλ 

ρξεζηκνπνηνύκε αξθηηθόιεμα ή όηαλ ζέηνπκε ζπκβάζεηο, πρ.  ΟΣΔ,  κ.κ.,  ΜΜΔ,  θ.α.. 

Πέξα από ηε ρξήζε ηνπ ζηα γξάκκαηα ή ζηα θσλήκαηα (γηα ηνλ πξνθνξηθό ιόγν), 

έρνπκε θαη ηε ρξήζε ηνπ θαξηεζηαλνύ γηλνκέλνπ ζηελ παξάζεζε κνξθεκάησλ, δειαδή ζηε 

κνξθνινγία, θαη ιέμεσλ γηα ηε δεκηνπξγία πξνηάζεσλ, δειαδή ζηε ζύληαμε. Σν 

θαξηεζηαλό γηλόκελν δεκηνπξγεί κία έθξεμε ζηε δπλαηόηεηα αλαπαξάζηαζεο ιέμεσλ θαη 

λνεκάησλ. Θα κπνξνύζε λα ζπγθξηζεί κε ηελ έθιπζε ελέξγεηαο από ηελ ύιε κεηά ηελ 

έθξεμε κίαο αηνκηθήο βόκβαο. Σέινο, ζα πξέπεη λα ηνληζζεί όηη ην θαξηεζηαλό γηλόκελν, 

εθηόο από απιή δηαδηθαζία, πξνπαληόο είλαη θαη κνλαδηθή, γίλεηαη κόλν κε παξάζεζε. 
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 ηε δηδαζθαιία, ε παξάζεζε εηθόλσλ θαη ζπκβόισλ (επνκέλσο θαη γξακκάησλ) 

γίλεηαη κε κία δηάηαμε, πξάγκα πνπ ζεκαίλεη όηη βξηζθόκαζηε ζε δηαδηθαζία θαξηεζηαλνύ 

γηλνκέλνπ. Η δηαδηθαζία απηή απμάλεη εθζεηηθά ηα αληηθείκελα κειέηεο. Γηα παξάδεηγκα 

κε ηα 24 γξάκκαηα ηεο ειιεληθήο αιθαβήηαο ε παξάζεζε 5 γξακκάησλ ζεκαίλεη όηη 

θηάλνπκε ζε έλα ηεξάζηην αξηζκό „ιέμεσλ‟ (πεληάδσλ) δειαδή 24
5
 = 7.962.624.  Σα 

κεγέζε απηά δελ γίλνληαη θαηαλνεηά από ηνπο δηδαζθόκελνπο (κήπσο θαη από ηνπο 

δηδάζθνληεο;) θαη νξζώο γηαηί ην „πεπεξαζκέλν‟ ηεο ζπζζώξεπζεο ησλ γλώζεσλ είλαη 

κάιινλ πεξηζζόηεξν θαηαλνεηό. Αξθεί λα ιάβεη θαλείο ππόςε ην γεγνλόο όηη „μερλάκε‟, 

εθνπζίσο ή αθνπζίσο, πξάγκαηα πνπ κάζακε θαη ηα αληηθαζηζηνύκε κε άιια, ρξεζηκόηεξα 

ή θαηλνύξγηα. Κη απηό  γηαηί ν εγθέθαιόο καο δελ έρεη –ηνπιάρηζηνλ από όηη είκαζηε ζε 

ζέζε λα γλσξίδνπκε κέρξη ζήκεξα- ηελ ηθαλόηεηα λα απνζεθεύεη γλώζε επ‟ άπεηξνλ.  Από 

ην μεθίλεκα, επνκέλσο, ηεο δηαηύπσζεο ηνπ γηλνκέλνπ πξέπεη λα αξρίζεη ε πξνζπάζεηα 

πεξηζηνιήο, ζπκκαδέκαηνο. Απηό γίλεηαη κε ηελ νκαδνπνίεζε ή θαηεγνξηνπνίεζε έηζη 

ώζηε, αλ είλαη δπλαηό, λα δεκηνπξγεζεί απηό πνπ ζηα καζεκαηηθά νλνκάδεηαη δηακέξηζε.  

 

4. Σν πειίθν 

 

ηα καζεκαηηθά, αλάινγα κε ηε δνκή πνπ πξέπεη λα κειεηεζεί, ππάξρνπλ ηα ιεγόκελα 

αντίθετα ή αντίστρουα ζηνηρεία. Ωο δηαδηθαζίεο νη αληίζηξνθεο δελ είλαη απαξαηηήησο 

εύθνιεο, πξνθαλείο θαη αλάινγεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε, ε αληίζηξνθε δηαδηθαζία 

ηνπ θαξηεζηαλνύ γηλνκέλνπ είλαη ε δηαδηθαζία ηνπ πειίθνπ. Με άιια ιόγηα είλαη ε 

πξνζπάζεηα ηνπ «ζπκκαδέκαηνο», ή, ζύκθσλα κε ην παξάδεηγκα από ηε θπζηθή, ε 

αληίζηξνθε δηαδηθαζία ηεο κεηαηξνπήο ηεο ελέξγεηαο ζε ύιε.  
 

Πηλίκο ζηα καζεκαηηθά ζεκαίλεη κία δηακέξηζε ή έλα ρωξηζκό ηνπ ζπλόινπ 

πνπ έρνπκε, έηζη ώζηε ηα νκαδνπνηεκέλα ζύλνιά καο λα ζπκπεξηθέξνληαη κε 

αλάινγν νκνηόκνξθν ηξόπν.  
 

Η νκνηνκνξθία ηεο ζπκπεξηθνξάο ηνπο, θπζηθά, αλαθέξεηαη ζε θάπνηεο 

παξακέηξνπο, ζε θάπνηεο εθθάλζεηο πνπ ελδηαθέξνπλ ηνλ ρξήζηε. Ο ρσξηζκόο απηόο ζε 

ππνζύλνια ζα πξέπεη λα είλαη ζαθήο, απόιπηνο, ρσξίο επηθαιύςεηο γηα λα κελ νδεγείηαη 

θαλείο ζε αληηθάζεηο ησλ ζπκπεξαζκάησλ ηνπ, ή, όπσο ιέκε, λα κελ νδεγείηαη θαλείο ζε 

αζάθεηεο πνπ νπζηαζηηθά ζεκαίλνπλ ηε δηάιπζε ηεο δνκήο ηνπο. Σν πειίθν ζηα 

καζεκαηηθά, θαη, θαηά ζπλέπεηα, ζε νπνηνλδήπνηε άιιν θιάδν κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί, 

δελ είλαη απιή δηαδηθαζία, όκσο ην θπξηόηεξν θαη πιένλ ελδηαθέξνλ από εξεπλεηηθή 

άπνςε, δελ είλαη κνλαδηθή δηαδηθαζία. Δπνκέλσο, έλαο εξεπλεηήο δελ έρεη ηελ απαίηεζε 

λα βξεη έλα κνλαδηθό πειίθν ην νπνίν λα ηνπ ιύλεη ην πξόβιεκα, ή αθόκα δπζθνιόηεξν, 

όια ηα πξνβιήκαηα. Μπνξεί λα αλαδεηήζεη πνιιά πειίθα θαη λα ηα ρξεζηκνπνηήζεη 

αλάινγα, όπσο ζα δνύκε ζηηο εθαξκνγέο. Με δεδνκέλν ινηπόλ όηη ην πξόβιεκα ηνπ 

πειίθνπ είλαη ηεξάζηην, κόλν πξνηάζεηο γηα πειίθα θαίλνληαη λα είλαη εθηθηέο. Αθόκε, 

όηαλ έλαο εξεπλεηήο πξνηείλεη έλα πειίθν δελ έρεη ηελ απαίηεζε πηνζέηεζεο θαη 

εθαξκνγήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηαδηθαζίαο. Απιώο, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ή όρη, θαηά 

πεξίπησζε. Η απόξξηςε ελόο πειίθνπ, όπσο θαη θάζε δνκήο, είλαη πξνζσξηλή. Γελ πξέπεη, 

επνπδελί λα είλαη νξηζηηθή, αιιά, απιώο, αο βξίζθεηαη ζηε θαξέηξα ησλ δνκώλ πξνο 

ρξήζε.  
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Σα παξαπάλσ παξαηέζεθαλ γηα λα θαηαδεηρηεί ην κέγεζνο ηεο δπζθνιίαο θαη 

κάιηζηα ζηε δηαδηθαζία ηνπ πειίθνπ γηαηί εθεί πξέπεη λα επεκβαίλεη ν δηδάζθσλ. Πξέπεη, 

επνκέλσο, λα γλσξίδεη ην κέγεζνο ηεο δπζθνιίαο ηνπ αληηθεηκέλνπ ζε θάζε ζεκείν ηνπ 

ώζηε λα ρξεζηκνπνηεί αλάινγεο κεζόδνπο.   

πλεπώο, ε Παγθόζκηα Γξακκαηηθή ηνπ Chomsky σο ζύζηεκα ππνζεσξηώλ είλαη, 

ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, κία πνξεία γηλνκέλνπ. Οκνίσο, όηαλ ν Eco (1995) ζεσξεί ηα 

Λαηηληθά θαη ηε „vulgata‟, πνπ εκθαλίδνληαη ζην Γάληε, σο αλεμάξηεηεο γιώζζεο, 

νπζηαζηηθά ππνζηεξίδεη όηη ε ηέιεηα γιώζζα είλαη κία θαξηεζηαλή δηαδηθαζία. 

ηα όξηα ηεο κεηαγιώζζαο θαη επί ηεο ζεσξίαο ησλ ππνζεσξηώλ ηνπ Chomsky, 

ηίζεηαη ε αθόινπζε δηαδηθαζία πειίθνπ: 
 

«Χξεζηκνπνηώληαο έλα θαξηεζηαλό γηλόκελν ππνζεωξηώλ, λα βξεζεί κία 

επέθηαζε, θαη κε ηε ρξήζε ελόο πειίθνπ, λα βξεζεί κία λέα ζεωξία πνπ ζα 

πεξηέρεη ηηο αξρηθέο ωο ππνπεξηπηώζεηο.» (Vougiouklis et al, 2000, p 490) 
 

Γηα λα κπνξέζεη λα εθαξκνζηεί ε ζπγθεθξηκέλε πνξεία ζηε γισζζνινγία, ζα 

πξέπεη θαλείο λα πάξεη ην θαξηεζηαλό γηλόκελν δπν (ή κηαο) ππνζεσξηώλ θαη ζηε ζπλέρεηα 

λα θάλεη έλα πειίθν θαζνξίδνληαο ηη ζεκαίλεη „ηζνδύλακν‟. Δπνκέλσο ην βαζηθό εξώηεκα 

είλαη: „πνηα είλαη ηα ηζνδύλακα ζηνηρεία;‟  

 Δμαηηίαο ηνπ γεγνλόηνο όηη ε δηαδηθαζία πειίθνπ δελ είλαη κνλαδηθή, αλ αθεζεί 

θαλείο ειεύζεξνο, κπνξεί λα νδεγεζεί ζε „βαβπισλία‟. Από ηελ απεξηόξηζηε ειεπζεξία 

πνπ καο δίλεη ην θαξηεζηαλό γηλόκελν, ζα πξέπεη λα πξνζαξκνζζνύκε ζηνπο ζηαδηαθνύο 

πεξηνξηζκνύο. Η ηάμε, πνπ έξρεηαη κε ην ΄δηαρσξηζκό‟, γίλεηαη κε πνιινύο γλσζηνύο 

ηξόπνπο, αιιά θαη κε άγλσζηνπο, πνπ ζα εκθαληζηνύλ ζηελ πνξεία.  Έηζη κπνξνύλ λα 

ηεζνύλ πεξηνξηζκνί ζην κέγεζνο ησλ ιέμεσλ (πρ. όρη ιέμεηο πάλσ από 20 γξάκκαηα !), ή 

θάζε ιέμε λα πεξηέρεη ηνπιάρηζην έλα θσλήελ,  πνηα από ηα ζπκπιέγκαηα ζπκθώλσλ  είλαη 

απνδεθηά  θιπ. Φπζηθά κεγάινο πεξηνξηζκόο είλαη νη δπλάκεη ιέμεηο (βι. γηλόκελν 

παξαπάλσ), ηνπιάρηζην ζε κηα πεξίνδν νκηιίαο-γξαθήο κηαο γιώζζαο. Οη γξακκαηηθνί 

πεξηνξηζκνί όπσο νη θιίζεηο ησλ ξεκάησλ θαη νπζηαζηηθώλ, νη ζπληαθηηθνί πεξηνξηζκνί 

ηελ ηππνινγία ησλ γισζζώλ, όπσο ππνθείκελν-ξήκα-αληηθείκελν, απνηεινύλ δεζκεύζεηο, 

επνκέλσο δηαρσξηζκνύο. Ο θαηαηγηζκόο ησλ δεζκεύζεσλ (θαλόλσλ) πεξηνξίδεη ειάρηζηα 

ηελ επξύηεηα κηαο γιώζζαο. Γηόηη, πέξα από ην γεγνλόο όηη βξίζθεηαη θαλείο  κπξνζηά ζε 

ηεξάζηην, κε αθνκνηώζηκν αξηζκό ιέμεσλ, πξνθύπηνπλ άιιεο δηαδηθαζίεο γηλνκέλνπ όπσο 

είλαη ε αιιαγή ηεο ζεκαζίαο ησλ ιέμεσλ ιόγσ ηνληζκνύ (ηνληθά παξώλπκα  θνξά-θόξα, 

πξόγνλνο-πξνγνλόο θηι.), ιόγσ  γξαθήο (νκόγξαθα ιόγηα [΄lojia] - [΄loja], έλλνηα, ρξόληα, 

πηέζηε θηι.) θαη ιόγσ πνιιαπιήο ζεκαζίαο (πνιπζεκία θαη ζπλσλπκία) πνπ κεηαβάιινληαη 

ζε δηάθνξεο πεξηόδνπο νκηιίαο. Η „ιεμηπιαζία‟ αληηκάρεηαη ηελ „επηγξακκαηηθή γξαθή‟, ε 

αύμεζε ηεο επηζηεκνληθήο νξνινγίαο αληηκάρεηαη ηηο μελόθεξηεο ιέμεηο. Με άιια ιόγηα, ε 

πξνζπάζεηα ηεο γιώζζαο λα νκαδνπνηήζεη ζεκαζηνινγηθά ηηο ππάξρνπζεο ιέμεηο ή λα 

κηθξύλεη ην κήθνο ηνπο, έξρεηαη αληηκέησπε κε ηηο θαηλνύξγηεο πνπ ζπλήζσο είλαη 

κεηαθξάζεηο από μέλεο θαη έρνπλ κεγάιν κήθνο, ηνπιάρηζηνλ ζηε λέα ειιεληθή, ιόγσ ηεο 

κνξθνινγηθήο πιαζηηθόηεηάο ηεο. ηε δηακάρε απηή εκθαλίδνληαη μεληθά αξθηηθόιεμα ηα 

νπνία εθιακβάλνληαη θαη ρξεζηκνπνηνύληαη σο ιέμεηο, όπσο, γηα παξάδεηγκα, „έηηδ‟ από ην 

αξθηηθόιεμν ηεο αγγιηθήο AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) θαη ην ειιεληθό 

ηζνδύλακό ηνπ „ζύλδξνκν επίθηεηεο αλνζνπνηεηηθήο αλεπάξθεηαο‟ (ΔΑΑ). Βξίζθεηαη 
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ινηπόλ θαλείο ζε κηα κάρε γηλνκέλνπ-πειίθνπ θαη ζην κόλν πνπ κπνξεί λα επέκβεη είλαη ην 

πειίθν. 

   Οη πεξηνξηζκνί-δεζκεύζεηο κπνξεί λα είλαη από απιέο ζρέζεηο κεηαμύ ησλ 

παξακέηξσλ κέρξη ηελ πιήξε απάιεηςε νξηζκέλσλ από απηέο. Ο θαζνξηζκόο ηνπ ρώξνπ 

θαη ηνπ βαζκνύ αλάπηπμεο κηαο γιώζζαο είλαη επίζεο πνιύ θαζνξηζηηθόο παξάγνληαο. 

Έηζη, γηα παξάδεηγκα, κπνξεί λα είλαη αξθεηό έλα πεληρξό ιεμηιόγην γηα λα ζπλελλνεζνύλ 

θαη λα εξγαζηνύλ θάπνηνη κεηαλάζηεο. ηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έρνπκε ηελ 

πεξίπησζε „απεηθόληζεο πξνβνιήο‟ όπνπ νη γξακκαηηθνί θαη νη ζπληαθηηθνί θαλόλεο 

αγλννύληαη σο παξάκεηξνη. Σν ίδην ηζρύεη θαη ζηνπο πεξηζζόηεξνπο επηζηεκνληθνύο 

ρώξνπο όπνπ κάιηζηα ην ιεμηιόγην δελ πξνέξρεηαη απνθιεηζηηθά από κία κόλν γιώζζα. 

Οη θύξηεο  παξάκεηξνη είλαη, επνκέλσο, απαξαίηεην λα θαζνξηζηνύλ από ηελ αξρή 

θαζώο θαη νη πηζαλέο δηαδηθαζίεο πειίθνπ.      

Αο νινθιεξώζνπκε αλαθεξόκελνη ζε δύν επξείεο θαηεγνξίεο εθκάζεζεο ηεο 

γιώζζαο.  Η πξώηε είλαη ε εθκάζεζε κίαο μέλεο γιώζζαο.  ηελ πεξίπησζε απηή ην 

ππνθείκελν γλσξίδεη θαιά κηα γιώζζα, επνκέλσο γλσξίδεη θάπνηνπο θαλόλεο ζηνπο 

νπνίνπο έκαζε λα ππαθνύεη. Δπνκέλσο, έκαζε, έζησ θαη αζπλείδεηα, λα νκαδνπνηεί, λα 

δεκηνπξγεί πειίθα. Γηαπηό ην ζθνπό έκαζε λα ρξεζηκνπνηεί κεζόδνπο, όπσο νη αιγόξηζκνη, 

πάιη αζπλείδεηα. Γηα παξάδεηγκα, όηαλ ςάρλεη λα βξεη θάηη ζε έλα ιεμηθό ή κία 

εγθπθινπαίδεηα θαη μεθηλάεη πξώηα κε ην πξώην γξάκκα, ύζηεξα κε ην δεύηεξν, κε ην 

ηξίην θ.ν.θ. ώζπνπ λα βξεη ηε ιέμε πνπ ςάρλεη, ρξεζηκνπνηεί ηνλ αιγόξηζκν πνπ ηζρύεη ζηε 

ιεμηθνγξαθηθή δηάηαμε. Αθόκε θαη ην παηδί ηεο πξνζρνιηθήο ειηθίαο πνπ καζαίλεη ην 

ηξαγνπδάθη  ή, θαιύηεξα, γισζζηθό παηρλίδη „ην ληίιη ην ληίιη θαη πάιη μαλαληίιη‟ 

εθαξκόδεη ηνλ αιγόξηζκν πνπ ηζρύεη γηα ηελ παξαγσγή αιιειεμαξηεκέλσλ αλαθνξηθώλ 

πξνηάζεσλ πνπ κπνξεί λα αλαδηπιώλνληαη επάπεηξνλ (βι. Βεινύδεο 2001). Καηά 

ζπλέπεηα, πξέπεη λα γίλεη εθκεηάιιεπζε απηώλ ησλ δεμηνηήησλ κε θάζε ηξόπν. Οη ηξόπνη 

απηνί κπνξεί λα πεξηιακβάλνπλ ην θνηλό ιεμηιόγην, ηνπο θνηλνύο θζόγγνπο, ηνπο  θνηλνύο 

γξακκαηηθνύο θαη ζπληαθηηθνύο θαλόλεο. Πξέπεη, αθόκε, λα εληνπηζηνύλ νη ηαρύηεξα 

αθνκνηώζηκνη θαλόλεο όπσο είλαη νη ζπκπιεξσκαηηθνί θαλόλεο θαη νη αληίζεηνη. Θα πξέπεη 

λα δηδαρζνύλ θαη νη απόιπηνη, ζαθείο θαη θύξηνη θαλόλεο ηεο λέαο γιώζζαο.   

Η δεύηεξε είλαη ε θαηάθηεζε ηεο πξώηεο, ηεο κεηξηθήο, γιώζζαο ε νπνία γίλεηαη 

ζε κηθξή ειηθία. Κη εδώ πξνέρεη, εθηόο από ηελ εθκάζεζε ηνπ αληηθεηκέλνπ, ηεο παξνρήο 

θαη απνζήθεπζεο ηεο γλώζεο, ε ζηαδηαθή εθκάζεζε ησλ απινύζηεξσλ θαλόλσλ.  

Καλόλσλ πνπ ζα αθνκνησζνύλ κε ηελ εμάζθεζε, ζηαδηαθά θαη ζε ζπλδπαζκό κε άιιεο 

ελέξγεηεο όπσο ην παηρλίδη θαη ην ηξαγνύδη. Οη πεξηπινθόηεξνη θαλόλεο πξέπεη λα 

«δηδάζθνληαη» κόλν όηαλ έρεη κάζεη ην παηδί λα ππαθνύεη ζε θαλόλεο, όηαλ έρεη κάζεη λα 

θαηεγνξηνπνηεί θαη λα έρεη ζαθή αληίιεςε γηα ην πειίθν, θαη αο κελ έρεη πξνζδηνξίζεη 

αθόκε -ή θαη πνηέ -ην ύςνο ηνπ άικαηνο πνπ έθαλε.   

Αθνινπζνύλ ηξεηο εθαξκνγέο ηνπ γηλνκέλoπ, δύν εθ ησλ νπνίσλ έρνπλ 

παξνπζηαζζεί ελ κέξεη ζηηο Κακπάθε θαη Βνπγηνπθιήο,  2002, θαη Κακπάθε,  Π., 2002. 
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4. Δθαξκνγέο  
 

(α)  Πεξί ηνληζκνύ            
 

Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ κνλνηνληθνύ ζπζηήκαηνο θαηαξγήζεθαλ ηα πλεύκαηα θαη 

ε πεξηζπσκέλε αληηθαηαζηάζεθε από ηελ νμεία - ε βαξεία είρε ήδε θαηαξγεζεί ζε 

πξνεγνύκελν ζηάδην. Απηό ζηα καζεκαηηθά είλαη κία απεηθόληζε πνπ νλνκάδεηαη πξνβνιή 

θαη ραξαθηεξίδεηαη από ην γεγνλόο όηη αλ μαλαπξνβάινπκε ηελ εηθόλα, απηή παξακέλεη ε 

ίδηα, δελ αιιάδεη. Με ηελ πξνβνιή δηαηεξνύκε έλα εθηεηακέλν αλαιινίσην ππνζύλνιν, 

θάηη δειαδή, πνπ δελ απαιείθεηαη πεξαηηέξσ. Απηό ην ζέκα ηεο πξνβνιήο  άπηεηαη ηνπ 

Πξώηνπ Γεληθνύ Πξνηύπνπ (Κακπάθε, 2001). Δπηπιένλ, από ην ζθεπηηθό καο ζα 

εμαηξέζνπκε ηηο πεξηπηώζεηο ησλ κνλνζπιιάβσλ θαη εγθιηηηθώλ ιέμεσλ. 

Σν πειίθν από άπνςε ηνληζκνύ, γηα ηελ ειιεληθή γιώζζα, είλαη ν ρσξηζκόο ηνπ 

ζπλόινπ ησλ ιέμεσλ ζε ηξία ππνζύλνια: νμύηνλεο, παξνμύηνλεο, πξνπαξνμύηνλεο. Δπεηδή 

ην πειίθν έρεη κόλν ηξία ζύλνια, πξνθαλώο δελ κπνξεί λα δηαηεξεζεί ε ζεκαζία ησλ 

ιέμεσλ, δηόηη έηζη, ζα απαηηνύζακε όιεο ηηο νμύηνλεο ιέμεηο λα ζεκαίλνπλ ην ίδην αθξηβώο. 

Από ηελ άπνςε ηνπ ζπκβνιηζκνύ, έρεη θαζηεξσζεί ε ζύκβαζε ην ηνληθό ζεκάδη λα 

ηνπνζεηείηαη πάλσ ζην ηνληδόκελν θσλήελ. Δπεηδή, ινηπόλ, έρνπκε ηξία ζύλνια θαη πξέπεη 

λα γίλεη δηάθξηζε κεηαμύ ηνπο, είλαη απαξαίηεην ηα δύν λα δηαθξίλνληαη από ην ηξίην. Αο 

δνύκε ηη γίλεηαη ζηα καζεκαηηθά ζε κία αληίζηνηρε πεξίπησζε κε αξηζκνύο: όινη μέξνπκε 

όηη πξνθεηκέλνπ λα δηαθξίλνπκε ηνπο ζεηηθνύο από ηνπο αξλεηηθνύο αξηζκνύο, 

ηνπνζεηνύκε ην «πιήλ (-)» κπξνζηά από ηνπο αξλεηηθνύο όρη όκσο ην «ζπλ (+)»  κπξνζηά 

από ηνπο ζεηηθνύο αξηζκνύο, επεηδή όινη γλσξίδνπκε όηη είλαη πεξηηηό. ηνλ ηνληζκό 

παξαηεξνύκε όηη ε ηειεπηαία ζπιιαβή ζηελ νπνία αλαδεηνύκε ηόλν είλαη ε ιήγνπζα. 

Όηαλ, ινηπόλ, ςάρλνπκε ζε κία ιέμε ηνλ ηόλν θαη δελ ηνλ βξνύκε ζηελ πξνπαξαιήγνπζα 

θαη ζηελ παξαιήγνπζα, απηνκάησο ηνλίδνπκε ζηε ιήγνπζα. Ση άιιν ζα κπνξνύζακε λα 

θάλνπκε από ην λα ηνλίζνπκε ηελ ηειεπηαία ζπιιαβή, εθηόο, βέβαηα, αλ πξόθεηηαη γηα 

παξόξακα. Δπνκέλσο, ελώ ζηελ παξαιήγνπζα θαη ζηελ πξνπαξαιήγνπζα είλαη απαξαίηεην 

ην ηνληθό ζεκάδη (πβι αξλεηηθνί αξηζκνί), ζηε ιήγνπζα δελ θαίλεηαη λα είλαη απαξαίηεην 

(πβι ζεηηθνί αξηζκνί). Έηζη, νδεγνύκαζηε ζηελ πξόηαζε  
 

‘λα κε ρξεζηκνπνηείηαη ην ηνληθό ζεκάδη ζηε ιήγνπζα’ 
 

Καηά ηελ πιεθηξνιόγεζε, απηή είλαη κία απνιύησο νηθνλνκηθή πξόηαζε. Όπσο 

θαίλεηαη ν Δ. Γηαλίδεο (Σζνιάθεο, 1995), πνπ είρε πξνηείλεη λα κελ κπαίλεη ηνληθό ζεκείν 

ζηε ιήγνπζα, είρε νπζηαζηηθά αληηιεθζεί θαη εθαξκόζεη, ζπλεηδεηά ή αζπλείδεηα, ηελ 

έλλνηα ηνπ πειίθνπ. 

 

(β) Πεξί απζαηξέηνπ θαη κε ρωξηζκνύ ζηε γξαθή  
 

Σν πειίθν, όπσο πξναλαθέξακε, είλαη έλαο ηειείσο απζαίξεηνο ρσξηζκόο, κία 

ηειείσο απζαίξεηε δηακέξηζε. Αλ θαη ην γεγνλόο απηό γίλεηαη δύζθνια απνδεθηό από ηνλ 

πνιύ θόζκν, νη εθαξκνγέο ηνπ κεξηθέο θνξέο ζεσξνύληαη πεξίπνπ απηνλόεηεο. Αο δνύκε 

πώο γίλεηαη κία ηέηνηα «απηνλόεηε εθαξκνγή»  ζηνλ ρσξηζκό, ζηε δηακέξηζε ελόο γξαπηνύ 

θεηκέλνπ. Ο ρσξηζκόο  ελόο θεηκέλνπ ζε πξνηάζεηο, παξαγξάθνπο θαη θεθάιαηα είλαη 

απόθαζε ηνπ ζπγγξαθέα, ν νπνίνο κπνξνύκε λα ζεσξήζνπκε όηη δεκηνπξγεί, αζπλείδεηα 

βέβαηα, πειίθα  ησλ νπνίσλ ην πεξηερόκελν, θαζελόο μερσξηζηά, αλαθέξεηαη ζε κία 
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επξύηεξε λνεκαηηθή ελόηεηα. Πξνρσξώληαο, ηώξα, ζηε δαθηπινγξάθεζε ηνπ θεηκέλνπ 

παξαηεξνύκε ηελ πεξαηηέξσ δεκηνπξγία απζαηξέησλ  πειίθσλ. Έηζη, γηα παξάδεηγκα, ε 

απηόκαηε αιιαγή ηεο ζειίδαο θαζώο θαη ε απηόκαηε αιιαγή ησλ γξακκώλ απνηεινύλ έλα 

ζαθέο πειίθν, όκσο, επαλαιακβάλσ, απζαίξεην θαη, κάιηζηα, πξόζθαηξν γηα ηνλ ιόγν όηη 

κεηαβάιιεηαη θαζώο κεηαβάιινληαη νη δηαζηάζεηο ηεο ζειίδαο-πάλσ, θάησ, αξηζηεξό, 

δεμηό πεξηζώξην θαη απόζηαζε γξακκώλ ή κέγεζνο γξακκάησλ. Κάζε ζύλνιν ιέμεσλ, 

επνκέλσο, δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί - θαη ζα ήηαλ άζθνπν βέβαηα - κε ην πεξηερόκελό 

ηνπ. Δλ ηνύηνηο ην απνδερόκαζηε θαη κάιηζηα ζε ηέηνην βαζκό ώζηε λα θάλνπκε αλαθνξέο 

ζηε ζειίδα, παξάγξαθν ή γξακκή ηάδε. Γειαδή, απνδερόκαζηε ην απζαίξεην θαη ην 

ζεσξνύκε δεδνκέλν. Άιισζηε απηή είλαη ε γιώζζα:  έλα ζύλνιν απζαίξεησλ ζπκβάζεσλ 

όπσο παξαηήξεζε ν Saussure (1916, 1979) αιιά θαη, πξηλ από απηόλ,  ν Αξηζηνηέιεο. 

Σέινο, ζε απηή ηελ απζαίξεηε ζειηδνπνίεζε-πειίθν βαζίδνληαη θαη ηα επξεηήξηα όξσλ θαη 

νλνκάησλ. 

 

(γ) Πξόηαζε ζηε δηδαζθαιία ηεο γιώζζαο 
 

Δπεηδή ηελ έλλνηα ηνπ γηλνκέλνπ ν θάζε δηδάζθσλ ηελ έρεη ζπλεηδεηά ή 

αζπλείδεηα πνιύ θαιά ρσλεκέλε κέζα ηνπ, ηε ζεσξεί δεδνκέλε θαη νξζώο σο έλα ζεκείν. 

Έηζη, ζα αλαγθαζζεί λα ην εθαξκόζεη επαλεηιεκκέλα θαη ζε πνιιά ζηάδηα, όκσο 

ρξεηάδεηαη πξνζνρή κεγάιε επεηδή δελ πξέπεη λα ην δώζεη κε έλαλ απζηεξό ηξόπν, εμαξρήο 

θαη «κε ηελ πξώηε».  Απηό, γηαηί πηζηεύσ όηη ε δηαδηθαζία ηνπ γηλνκέλνπ, παξόηη 

επθνιόηαηε, πξέπεη λα γίλεη βίσκα βαζκηαία όπσο απαηηεί γεληθά ε δηαδηθαζία ηεο 

κάζεζεο. Μεηαβαίλνληαο ζην ζηάδην ηνπ πειίθνπ δελ ζα κπνξνύζε θαλείο, ζύκθσλα κε 

όζα πξναλαθέξζεθαλ, λα παξνπζηάζεη ηε δηαδηθαζία ηνπ κε ζαθήλεηα θαη νινθιεξσκέλα 

ζηηο πξώηεο βαζκίδεο ηεο εθπαίδεπζεο. Δπνκέλσο, πξέπεη λα επηιεγνύλ ζπγθεθξηκέλα 

εύθνια, ζαθή θαη νξαηά παξαδείγκαηα πειίθσλ θαη γηα πξνθαλείο ιόγνπο λα 

παξνπζηάδνληαη όζν ην δπλαηόλ πην νινθιεξσκέλα θαη κε ζεηξά δπζθνιίαο. Σέινο, 

πξνηείλσ λα είλαη ηαπηόρξνλε ε δηδαζθαιία γηλνκέλνπ-πειίθνπ ή, ηνπιάρηζηνλ, λα γίλεηαη 

ζπλερήο αλαθνξά ηνπ γηλνκέλνπ ζε θάζε δηδαζθαιία πειίθνπ. Γειαδή όηαλ ζπκκαδεύεη 

θαλείο θάηη, λα γλσξίδεη ην κέγεζνο ηνπ ζπκκαδέκαηνο ζε ζύγθξηζε κε ην ζύλνιν.  

Όζνλ αθνξά ηηο εθαξκνγέο ζηε δηδαζθαιία, ηόζν ζην ζπκπεξηθνξηζηηθό όζν θαη 

ζην γλσζηηθό κνληέιν δηδαζθαιίαο (αιβαξάο, 2002), δηαπηζηώλνπκε θαηαξρήλ ηα εμήο: 

Σπκπεξηθνξηζηηθό κνληέιν:  ην ζπγθεθξηκέλν κνληέιν ε γλώζε απνθηάηαη κε ηελ 

εμάζθεζε θαη ζύκθσλα κε ην ζρήκα   

εξέζηζκα  αληίδξαζε + εμσηεξηθέο ηνλώζεηο 

Η αλάγλσζε, ε γξακκαηηθή, ην ζπληαθηηθό θηι δηδάζθνληαη είηε κεκνλσκέλα είηε 

ζπλδπαζηηθά κέζα από έλα θείκελν. Καηά ζπλέπεηα, είηε δίλνπκε ηνπο θαλόλεο, γεληθνύο ή 

εηδηθνύο νη νπνίνη πξνήιζαλ από ηε κειέηε ηεο δνκήο ηεο γιώζζαο, είηε ρσξίδνπκε ηηο 

παξακέηξνπο  πνπ ζπλζέηνπλ ηε γιώζζα θαη δίλνπκε θαλόλεο ζηηο επηκέξνπο παξακέηξνπο 

(γξακκαηηθή, ζύληαμε θηι). Αλ νη καζεηέο έρνπλ ηελ ηθαλόηεηα λα θαηεγνξηνπνηνύλ ηηο 

πεξηπηώζεηο, δειαδή λα δεκηνπξγνύλ πειίθα θαη επνκέλσο λα βγάδνπλ νη ίδηνη ηνπο 

θαλόλεο, ηόηε ην κνληέιν είλαη εθαξκόζηκν θαη έρνπκε ηόζεο εμσηεξηθέο ηνλώζεηο ζηνλ 

αιγόξηζκν όζεο απαηηνύληαη γηα λα επηηεπρζεί ην δεηνύκελν, δειαδή λα βγεη ν θαλόλαο.  

Γλωζηηθό κνληέιν:  εξέζηζκα  γλσζηηθή δηαδηθαζία & επηθνηλσληαθή  

θαηάζηαζε  αληίδξαζε, 

θαη κε ηηο αιιαγέο πνπ απηή επηθέξεη ζην πεξηβάιινλ ηεο κάζεζεο. 
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ύκθσλα, επνκέλσο, κε ηε δηθή κνπ αλάγλσζε δηαηίζεληαη, κέζσ ηεο 

δηδαζθαιίαο, νη γλσζηηθέο δηαδηθαζίεο θαη ε επηθνηλσληαθή θαηάζηαζε θαηά δόζεηο θαη κε 

βήκαηα ηέηνηα πνπ λα αλαπηύζζνληαη νη δνκηθνί θαλόλεο, ελώ βξίζθνληαη ζε κία 

δηαιεθηηθή ζρέζε ζε αλεξρόκελεο δπζθνιίαο θαηαζηάζεηο, νη νπνίεο ηαπηόρξνλα 

«αλαθαιύπηνληαη», κειεηώληαη ζε βάζνο  θαη γίλνληαη θηήκα ηνπ καζεηή.  Καηά ηε γλώκε 

κνπ, ν βαζκόο δπζθνιίαο κε ηνλ νπνίν μεθηλάεη θαλείο λα δηδάμεη κία νκάδα θαηλνκέλσλ, 

εμαξηάηαη από ηελ ηθαλόηεηα δόκεζεο πνπ έρνπλ νη καζεηέο, δειαδή ζηελ νπζία λα 

εθαξκόδνπλ γηλόκελα θαη πειίθα, ζπλεηδεηά ή, θπξίσο, αζπλείδεηα. Δπίζεο ζηε δηάξθεηα 

ηεο δηδαζθαιίαο ζα πξέπεη λα γίλεη ε εμηζνξξόπεζε ησλ γλσζηηθώλ απηώλ ηθαλνηήησλ θαη 

ζηε ζπλέρεηα  ε παξάιιειε εθαξκνγή. 

Καη ζηα δύν κνληέια, δεδνκέλνπ όηη ε γιώζζα αληηκεησπίδεηαη σο όιν, νη 

«εζσηεξηθέο αιιαγέο» είλαη νη κεηαζρεκαηηζκνί ησλ νπνίσλ ηα αλαιινίσηα ζηνηρεία είλαη 

ην πιαίζην θαη ηαπηόρξνλα ν ζθειεηόο κέζα θαη επάλσ ζηα νπνία θηλείηαη θαη ζηεξίδεηαη 

κία νπνηαδήπνηε δνκή, θαη ηα νπνία δηαηππώλνληαη κε θαλόλεο πνπ πξέπεη λα είλαη ιίγνη 

θαη ρσξίο εμαηξέζεηο, αιιά ηνύην αλήθεη ζηνλ ρώξν ηνπ πξώηνπ πξνηύπνπ. Οπζηαζηηθά, αλ 

σο γιώζζα ελλννύκε ην ζύλνιν ηεο γξαπηήο θαη πξνθνξηθήο παξαγσγήο θαη ηα 

εκθαληδόκελα θείκελα είλαη εθθξάζεηο ηεο ίδηαο παξαγσγήο ηόηε ζύκθσλα κε ην κνληέιν 

ησλ 5-βεκάησλ (Κακπάθε, 2001), έλα βαζηθό ζεκείν είλαη ε ύπαξμε ησλ αλαιινίσησλ ηα 

νπνία ζπλζέηνπλ ηε δνκή, είλαη κεηαθέξζηκα θαη επνκέλσο ζηεξίδνπλ ηα επόκελα θείκελα.  

Καηά ηελ άπνςή κνπ, ε δηαδηθαζία εύξεζεο ησλ θαλόλσλ είλαη δύζθνιε θαη 

επίπνλε γηαπηό θαη ε απόιπηε πηνζέηεζή ηνπο πξέπεη λα γίλεηαη κε πεξίζθεςε θαη κε  

κέηξν. Έηζη, εδώ ζέισ λα δηαηππώζσ ηελ αθόινπζε πξόηαζε:  
 

«νη θαλόλεο απηνί δελ πξέπεη λα είλαη πνιινί δηόηη δελ πξέπεη νη ‘άμνλεο ζηήξημεο’ λα 

δεζκεύνπλ ηε δνκή» 
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Περίληψη 

 

Με ηελ παξνύζα εξγαζία πξνηείλεηαη ε ρξήζε ζηε δηδαζθαιία κίαο 

γιώζζαο, ηνπιάρηζην ζε επίπεδν έξεπλαο,, ηωλ καζεκαηηθώλ κνληέιωλ 

πνπ πξνθύπηνπλ από ηνλ γεληθό ηξόπν αλάπηπμεο ελόο νπνηνπδήπνηε 

θιάδνπ ηωλ Μαζεκαηηθώλ. Γεληθά, πξνηείλνληαη δύν ηξόπνη πιήξνπο 

αλάπηπμεο πξνηύπωλ αιιά ζηελ παξνύζα εξγαζία ζα εζηηαζζνύκε κόλν 

ζην έλα πξόηππν ην νπνίν απνηειείηαη από δύν «βήκαηα», ή «ζηάδηα», 

ζπγθεθξηκέλα ην γηλόκελν θαη ην πειίθν. Από ηα δύν απηά ζηάδηα ην κελ 

πξώην- ην γηλόκελν- είλαη απιό θαη  ζπλίζηαηαη  θπξίωο ζηελ 

αλαγλώξηζή ηνπ, ελώ ην δεύηεξν είλαη πνιύπινθν, δελ είλαη κνλαδηθό 

θαη απαηηεί ηδηαίηεξεο γλώζεηο, εμάζθεζε  θαη εκπεηξία γηα λα 

απνθαιπθζνύλ νη δπλαηόηεηεο θαη ε ρξεζηκόηεηά ηνπ.  
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