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Πεξίιεςε  
 

Ζ παξνύζα κειέηε δηεξεπλά ηηο ζηάζεηο θαη ηηο ζπκπεξηθνξέο αλάκεζα ζε καζεηέο ηεο 1εο, 

2αο θαη 3εο ηάμεο ηνπ Λπθείνπ νπθιίνπ ζηε Θξάθε. Οη καζεηέο θιήζεθαλ λα 

ζπκπιεξώζνπλ έλα εξσηεκαηνιόγην ζρεηηθά (α) κε ηε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζηε βόξεηα 

ηνπηθή δηαιεθηηθή πνηθηιία, θαη (β) κε ηνλ εληνπηζκό θαη ηελ κεηάθξαζε ζηε Κνηλή 

Νενειιεληθή νξηζκέλσλ ζηνηρείσλ επηιεγκέλσλ από κηα πξνεγνύκελε πηινηηθή κειέηε ηα 

νπνία θξίζεθαλ νηθεία ζε απηνύο. Σα απνηειέζκαηα ήηαλ κε αλακελόκελα, θαζώο ε ηάζε 

πξνο ηε δηαιεθηηθή πνηθηιία ήηαλ κάιινλ ζεηηθή θαη ηδηαίηεξα κεηαμύ ησλ αγνξηώλ. 

Δπηπιένλ, ηα αγόξηα πνπ ζπκκεηείραλ ήηαλ πην εύζηνρα ζηηο απαληήζεηο ηνπο. Σέηνηα 

απνηειέζκαηα δείρλνπλ όηη ε λεόηεξε γεληά θαίλεηαη λα επλνεί ηε ρξήζε ηεο δηαιεθηηθήο 

πνηθηιίαο θάηη πνπ νη γνλείο ηνπο εγθαηέιεηςαλ θαη γηα ην νπνίν αθόκε αηζζάλνληαη έλνρνη. 

πκπεξαζκαηηθά πξνηείλεηαη ε ρξήζε ησλ γισζζηθώλ πνηθηιηώλ ηόζν εληόο ηεο δηδαθηέαο 

ύιεο ζην γισζζηθό κάζεκα όζν θαη κέζα ζηελ ηάμε γεληθόηεξα. Έηζη νη καζεηέο ζα έρνπλ 

ηε δπλαηόηεηα λα εκπινπηίζνπλ ηε γιώζζα ηνπο θαη νη γισζζηθέο πνηθηιίεο ζα ηνπο 

πξνζθέξνπλ επθαηξίεο έθθξαζεο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο γηα λα απνδεζκεπηνύλ από ηα 

γισζζηθά ζηεξεόηππα θαη ηελ ηππνπνίεζε ηνπ ιόγνπ. 

 

Λέμεηο θιεηδηά: νπθιί, ηδίσκα, γισζζηθέο ζπκπεξηθνξέο, καζεηέο 

 

 

1. Δηζαγσγή 

 

Ζ γιώζζα δελ απνηειεί κόλν κέζν επηθνηλσλίαο, ζύζηεκα ζπκβόισλ, πνιηηηζκηθό αγαζό 

αιιάθαη ηελ έθθξαζε ηνπ έζλνπο, ην ζηνηρείν δειαδή πνπ έρεη έλαλ ζεκαληηθό ξόιν γηα ηε 

ζπλνρή ηνπ έζλνπο, ηνλ παξάγνληα δηακόξθσζεο ηεο εζληθήο απηνζπλεηδεζίαο ελόο ιανύ. 

Θεσξείηαη βαζηθό κέζν θνηλσληθνπνίεζεο ηνπ αλζξώπνπ, απνηειεί, δειαδή, ηνλ βαζηθό 

παξάγνληα θνηλσληθήο έληαμεο ηνπ αηόκνπ ζε ζπλάξηεζε κε ηε γισζζηθή πνιπκνξθία, ηε 

γισζζηθή εηεξόηεηα πνπ επηθξαηεί ζε κία ρώξα. Ζ εηεξόηεηα απηή αληαλαθιάηαη ζε θάζε 

έθθαλζε ηεο θνηλσλίαο θαη κε ηδηαίηεξα κάιηζηα ζαπκαζηό ηξόπν ζηε γιώζζα, ηελ νπνία 

ρξεζηκνπνηεί θαη κέζα από ηελ νπνία εθθξάδεηαη (Υαηδεζαββίδεο, 2000). 

Μία κνξθή γισζζηθήο εηεξόηεηαο είλαη ε εηζαγσγή νξηζκέλσλ ιεμηινγηθώλ θπξίσο 

ζηνηρείσλ θαηά ηε ρξήζε ηεο θπξίαξρεο γιώζζαο. Ζ κνξθή απηή είλαη παξνύζα ζε 

κηθξόηεξν ή κεγαιύηεξν βαζκό ζε όιεο ζρεδόλ ηηο γιώζζεο, γηαηί όιεο ζρεδόλ νη θνηλσλίεο 

κε ηνλ έλαλ ή ηνλ άιιν ηξόπν (αλαγθαζηηθά ή νηθεηνζειώο) ήξζαλ ζην παξειζόλ ή έξρνληαη 

ζε επαθή κε θνηλσλίεο, νη νπνίεο ρξεζηκνπνηνύλ κηαλ άιιε γιώζζα, από ηελ νπνία 

ελζσκαηώλνπλ θάπνηα ζηνηρεία (θσλνινγηθά, κνξθνινγηθά, ζπληαθηηθά θαη θπξίσο 

ιεμηινγηθά), ηα νπνία είηε ζπκπιεξώλνπλ ειιείπνληα ζηνηρεία ηεο γιώζζαο-απνδέθηε είηε 

πξνζζέηνπλ θάπνην πθνινγηθό επίπεδν, απαξαίηεην γηα ηελ πνηθηιία θαη ηελ 

απνηειεζκαηηθόηεηα ηεο επηθνηλσλίαο (Υαηδεζαββίδεο, 2000:30). Σα κέιε, ινηπόλ, κηαο 

θνηλόηεηαο δελ κηινύλ κηα εληαία θαη νκνηόκνξθε γιώζζα. Γελ ππάξρεη γισζζηθή 
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νκνηνγέλεηα ζε θακία θνηλόηεηα θαη δελ ππάξρνπλ νύηε δύν άηνκα πνπ λα ρξεζηκνπνηνύλ 

ηελ ίδηα γιώζζα κε ηνλ ίδην ηξόπν αθνύ θαη ηα πην δνκεκέλα ζηνηρεία ηεο γιώζζαο 

παξνπζηάδνπλ δηαθνξνπνηήζεηο αλάινγα κε ηνπο νκηιεηέο 

(Υαξαιακπόπνπινο&Υαηδεζαββίδεο 1997: 38). Πξόθεηηαη γηα ηηο γεσγξαθηθέο θαη 

θνηλσληθέο δηαιέθηνπο, νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε όιεο ηηο γιώζζεο ζε νιόθιεξν ηνλ θόζκν. Ζ 

γεσγξαθηθή δηαζηξσκάησζε ζπλίζηαηαη ζε δύν κνξθέο πνηθηιηώλ: ηηο δηαιέθηνπο θαη ηα 

ηδηώκαηα. ηελ παξνύζα εξγαζία ζα θαηαηεζνύλ βαζηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην ηνπηθό 

γισζζηθό ηδίσκα ηνπ νπθιίνπ πξνθεηκέλνπ λα θαλεί κέζα από κία εκπεηξηθή πξνζέγγηζε ε 

δηαθνξνπνίεζή ηνπ από ηελ ΚΝΔ θαζώο θαη νη γισζζηθέο ζπκπεξηθνξέο καζεηώλ απέλαληη 

ζην ηνπηθό ηδίσκά ηνπο. 

 

 

2.Δξεπλεηηθό ππόβαζξν 

 

2.1 Περί ηοσ ηδηώκαηος ηοσ Σοσθιίοσ 

 

Σν θνκκάηη ηεο Θξάθεο πνπ βξίζθεηαη ζηελ δπηηθή πιεπξά ηνπ Έβξνπ, ε δπηηθή Θξάθε 

όπσο ηε ιέκε ζπκβαηηθά, ραξαθηεξίδεηαη από έλαλ πινύην ηδησκαηηθώλ πνηθηιηώλ νη νπνίεο 

θπξίσο αλήθνπλ ζηα βόξεηα ηδηώκαηα. Φπζηθά νη αληαιιαγέο ησλ πιεζπζκώλ δεκηνύξγεζαλ 

θαη πνιιά πβξηδηα θαη ηδηόιεθηα θαη επηξξνέο. Δηδηθόηεξα ν βόξεηνο Έβξνο ίζσο είλαη κία 

από ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο όπνπ ηα ηδηώκαηα παξακέλνπλ δσληαλά θαη κηιηνύληαη από 

ηνπο θαηνίθνπο αθόκε θαη ηνπο λεόηεξνπο. Αξθεηνί εξεπλεηέο έρνπλ αζρνιεζεί κε ηελ 

θαηαγξαθή απηώλ ησλ δηαιεθηηθώλ κνξθώλ, θπξίσο εθπαηδεπηηθνί κε ειάρηζηεο γλώζεηο 

δηαιεθηνινγίαο θαη αληίζηνηρεο κεζνδνινγίαο. Όκσο ην έξγν ηνπο είλαη πνιύηηκν θαη καο 

παξέρεη ηε δπλαηόηεηα ηόζν ηεο κειέηεο ηζηνξηθά όζν θαη ζπγθξηηηθά. 

Από ηνπο πξώηνπο εξεπλεηέο νη Παπαζηακάηεο & Μπακπαιίηεο (1960), εληόπηζαλ 

θάπνηα από ηα βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ζνπθιηώηηθνπ ηδηώκαηνο. Αξγόηεξα, ην 2010, ν 

Υξηζηνθόξνπ δηεμήγαγε θη απηόο κία αλάινγε έξεπλα. Παξαθάησ παξαηίζεληαη ηα βαζηθά 

ραξαθηεξηζηηθά ηνπ ηδηώκαηνο ζε κία ηαμηλόκεζε ε νπνία βαζίδεηαη ζηηο δύν έξεπλεο ησλ 

Παπαζηακάηε - Μπακπαιίηε (1960) θαη Υξηζηνθόξνπ (2010) : 

α) ε κεξηθή ή νιηθή παξάιεηςε ησλ θσλεέλησλ από ηηο ιέμεηο θαη ε δεκηνπξγία 

ηδηόηππσλ ιέμεσλ: κε κεξηθή παξάιεηςε θσλεέλησλ πεδνύδ(η)- παηδάθη, κε νιηθή 

παξάιεηςε Κ΄θιήο – Καθαιήο θαη δεκηνπξγία ηδηόηππσλ ιέμεσλ ληηνύληηνπο- ζείνο, 

γθηδηνύλ‟(η) – γνπξνύλη. Ζ παξάιεηςε απηή ησλ θσλεέλησλ από ηηο ζπιιαβέο ώζηε νη ιέμεηο 

λα θαζίζηαληαη δπζλόεηεο εμεγείηαη ςπρνινγηθά από ην όηη ε πνιπεηήο ππνδνύισζε ηνπ 

ειιεληθνύ ιανύ ηνλ αλάγθαζε λα ζπλελλνείηαη όζν ην δπλαηόλ πην ζύληνκα εμαηηίαο ηνπ 

θόβνπ ησλ ηπξάλλσλ. Δμεγείηαη, επίζεο, θαη εζλνινγηθά από ην γεγνλόο όηη ν ειιεληθόο 

ιαόο ήζειε λα θαηαζηεί δπζλόεηε θαη γξηθώδεο ε γιώζζα ηνπ ζηνλ ερζξό. Δπηπιένλ, ην 

γισζζηθό απηό ραξαθηεξηζηηθό ήηαλ απόξξνηα ηεο ζηέξεζεο ηεο ζρνιηθήο παηδείαο θαζώο 

θαη ηεο επίδξαζεο από ηελ ηνπξθηθή γιώζζα, ηεο νπνίαο ε εθκάζεζε ζεσξνύληαλ αλαγθαία 

θαη επηβάιινληαλ (Παπαζηακάηεο-Μπακπαιίηεο, 1960: 221). 

β) ε ρξήζε ηνπ πιεζπληηθνύ αξηζκνύ : ηη θάκηηλ; ποσ πααίληηλ; - θαιά είκηζηηλ. ζπίη‟(η) 

πααίλοσκηλ 

γ) ε κεηαβνιή ησλ άξζξσλ θαη θπξίσο ηνπ αξζεληθνύ θαη ηνπ νπδεηέξνπ: γηα ην 

αξζεληθό, νπ αληί ν θαη γηα ην νπδέηεξν ηνπ αληί ην. 

δ) ε θαηάιεμε –νο ησλ αξζεληθώλ, όζσλ ηνλίδνληαη ζηε ιήγνπζα παξακέλεη 

αλαιινίσηε (νπ ιαγόο, νπ γηαηξόο), όζσλ όκσο ηνλίδνληαη ζηελ παξαιήγνπζα θαη 

πξνπαξαιήγνπζα κεηαβάιιεηαη ζε –νπο (νπ ιύθνπο, νπ Νίθνπο) θαη ζε θάπνηα πάιη ηξέπεηαη 

ζε –εο (νπ Γηώξγεο) 



ε) ηα αξζεληθά νλόκαηα ζε –εο απνβάιινπλ ην θσλήελ θαη θξαηνύλ κόλν ην ηειηθό ο 

γπκλό, Απνζηόιεο- Πνπζηόιο, Παζράιεο- Παζθάιο 

ζη) ζηελ θαηάιεμε ηεο νλνκαζηηθήο θάπνησλ νλνκάησλ παξαηεξείηαη 

αλαγξακκαηηζκόο: πην αλαιπηηθά απηώλ πνπ ιήγνπλ ζε –αζεο, -νζεο, -ηζεο, -εζεο, -αδεο, -

νδεο, -ηδεο, -εδεο (νπζηαζηηθά θύξηα, επίζεηα) θαη ζε - αεοο, -νεοο, -ηεοο, -εεοο (Θαλάζεο- 

Θαλάεοο, Θενδόζεο- Θηνπδόεοο, Βιάζεο- Βιάεοο, Μπεδάζεο- Μπηδάεοο 

 Όκσο ν Υξηζηνθόξνπ (2010:4) παξαηεξεί όηη ν αλαγξακκαηηζκόο απαληάηαη θαη ζηηο 

ξεκαηηθέο θαηαιήμεηο (απθάεηδς- απθάδεης- ελλνείο). 

δ) πξνθνξά δύν ζπιιαβώλ σο κία: ην [η] όηαλ πξνεγείηαη από ηα θσλήεληα [ν] θαη [α] 

θαη ηνπο δηθζόγγνπο [νπ] θαη [απ] πξνθέξεηαη σο κία ζπιιαβή: ηζηαρδάθ‟, κηηηασηόλ 

(Υξηζηνθόξνπ, 2010:4). Σέινο, απαηηείηαη κεγάιε πξνζνρή ζηελ νξζνγξαθία. Όπνπ ππάξρεη 

δίθζνγγνο, ε ζπιιαβή είλαη καθξόρξνλε θαη γξάθεηαη κε καθξόρξνλν θσλήελ (πεδί- παηδί) 

(Παπαζηακάηεο-Μπακπαιίηεο, 1960: 225).Αμηνζεκείσηεο είλαη θαη θάπνηεο ηξνπνπνηήζεηο 

πνπ πθίζηαληαη ηα ξήκαηα: 

α) ηα ελεξγεηηθά παξνμύηνλα ξήκαηα ζε –σ ζρεκαηίδνληαη κε ηελ θαηάιεμε –νπ ζην 

α΄ εληθό πξόζσπν: γράθοσ, παίδοσ, αθούοσ (Παπαζηακάηεο-Μπακπαιίηεο, 1960: 227). 

β) ηα εηο – άδσ ξήκαηα ζην γ΄ εληθό πξόζσπν αλαγξακκαηίδεηαη ην [εη]: θνηηάδσ – 

θ‟ηάδοσ- θ‟ηάεηδς, θσλάδσ – θαλάδοσ- θαλάεηδς(Υξηζηνθόξνπ, 2010: 4). 

γ) ηα παξνμύηνλα θαη πξνπαξνμύηνλα ξήκαηα δέρνληαη ζπιιαβηθή αύμεζε θαη 

κεηαβηβάδνπλ ηνλ ηόλν ζηελ πξώηε ζπιιαβή, ζηα α΄ θαη β΄ πιεζπληηθά πξόζσπα: 

έηρφγακη- έηροσγηη, έπεδακη, γίρεασκη (Υξηζηνθόξνπ, 2010: 4) 

δ) ε θαηάιεμε –νκαη ζηα κέζα θαη παζεηηθά ξήκαηα κεηαβάιιεηαη ζε –νπκε: 

ιούδοσκε, ζηέθοσκε (Παπαζηακάηεο-Μπακπαιίηεο, 1960: 229). 

Γεληθώο, νη ιέμεηο θαη νη εθθξάζεηο πνπ ρξεζηκνπνηνύληαλ ζην νπθιί ζηελ 

θαζνκηινπκέλε ιατθή γιώζζα, γλσζηά ζαλ ζνπθιηώηηθν γισζζηθό ηδίσκα επέδεζαλ κέρξη 

πξόζθαηα, ιέμεηο ειιεληθέο αιιά θαη κίμε από γιώζζεο ιαώλ πνπ πέξαζαλ από ηελ πεξηνρή 

καο (Σνύξθνη, Βνύιγαξνη, Φξάγθνη). Άιινη εξεπλεηέο, όπσο ν Κνπθίδεο (1960), αλαθέξνπλ 

όηη ην ηνπηθό ζνπθιηώηηθν ηδίσκα έρεη πνιιέο ιέμεηο από ηελ ηνπξθηθή γιώζζα, ζηηο νπνίεο 

έρνπλ δνζεί ειιεληθέο θαηαιήμεηο. Σν πξόβιεκα είλαη όηη ππάξρνπλ ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα 

θζόγγνη πνπ κπήθαλ ζην ζνπθιηώηηθν ιεμηιόγην, όπσο θαη ζην ππόινηπν ζξαθηθό, νη νπνίνη 

δελ απνδίδνληαη κε ην ειιεληθό αιθάβεην, ελώ ηόζν ην ηνπξθηθό όζν θαη ην βνπιγαξηθό 

δηαζέηνπλ ηα αλάινγα ζύκβνια. Έηζη ν θζόγγνο πνπ απνδίδεηαη ζηελ ηνπξθηθή γιώζζα κε 

ην ιαηηληθό αιθάβεην [i] αληηζηνηρεί κε ηα δηθά καο <ε,η,π> ηα νπνία πξνθέξνληαη όια σο 

[i]. Ο Κνύθνο (2010: 6) παξαηεξεί ηελ ύπαξμε θζόγγνπ πνπ απνδίδεηαη κε ην ζύκβνιν 

[ı]ρσξίο ηειεία επάλσ, πνπ πξνθέξεηαη κε αλνηρηό ην ζηόκα, θάηη αλάκεζα ζηα δηθά καο [i] 

θαη [u] θαη ηέηνηνη θζόγγνη ππάξρνπλ ζην ζνπθιηώηηθν ηδίσκα ζε πνιιέο ηνπξθνγελείο ιέμεηο 

θαη νλόκαηα, ρσξίο αληίζηνηρν νξζνγξαθηθό ζύκβνιν ζηα ειιεληθά. Ο Κνπθίδεο (1960) ηνλ 

άγλσζην ζε καο θζόγγν ηνλ απνδίδεη κε ην γξάκκα <ε>. Πνιινί κειεηεηέο όκσο απνδίδνπλ 

ην θζόγγν απηό ρξεζηκνπνηώληαο σο ζύκβνιν ην κηζό ειιεληθό γηώηα (η), άιινη κε ην 

γξάκκα γηώηα κέζα ζε παξέλζεζε (η), ή ην κηθξό όκηθξνλ (ν), ελώ ν Κπξαλνύδεο (1994) 

ρξεζηκνπνηεί ην ζύκβνιν (ı), πνπ απνδίδεη έλα θιεηζηό πηζηλό κε ζηρογγσιό θφλήελ. 

Δίλαη γλσζηό όηη ζην βνξεηνειιαδηθό ηδίσκα νη θαηαιήμεηο ησλ ιέμεσλ ζε θσλήελ όηαλ 

είλαη άηνλεο ζπλήζσο δελ εθθσλνύληαη. Όηαλ όκσο ε θαηάιεμε είλαη – ε, -η, -π, -εη, -νη, 

δειαδή [i] ηόηε ην πξνεγνύκελν ζύκθσλν αθνύγεηαη πεξηζζόηεξν παρύ. ηηο πεξηπηώζεηο 

απηέο ην ηειηθό θσλήελ όηαλ δελ εθθσλείηαη ηίζεηαη κέζα ζε παξέλζεζε. Γηα παξάδεηγκα: 

αραιηθ‟(η), γθηδηούλ‟(η), κπακπάηζ(η)θοσς, ζηάτ‟(σ), ζέι‟(εη), αλζρώπ‟(οη) όπσο αλαθέξεη ν 

Κνύθνο (2010:6,19).  

 

2.2. Η παροσζία δηαιεθηηθώλ ποηθηιηώλ κέζα ζηα Αλαισηηθά Προγράκκαηα Σποσδώλ  

 



Μέζα από κία γξήγνξε βηβιηνγξαθηθή έξεπλα κπνξεί αβίαζηα λα δηαπηζηώζεη θαλείο πσο ην 

γισζζηθό ηδίσκα ηνπ νπθιίνπ δελ έρεη αμηνπνηεζεί ζε πξόζθαηεο επηζηεκνληθέο κειέηεο 

θαη απηό απνηέιεζε ζεκαληηθό θίλεηξν γηα ηελ ελαζρόιεζή κνπ κε ηελ ζπγθεθξηκέλε 

έξεπλα. Βαζηθή αθνξκή όκσο ηεο ζπγγξαθήο απηήο ηεο εξγαζίαο ππήξμε ε έιιεηςε ηεο 

ρξήζεο ησλ ηδησκάησλ ζηελ Γεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε θαζώο θαη ε κε εμνηθείσζε ηνπ 

καζεηή κε ηελ ύπαξμε ηνπηθώλ θαη θνηλσληθώλ ηδησκάησλ. Παξόηη ζύκθσλα κε ηα 

Αλαιπηηθά Πξνγξάκκαηα πνπδώλ ηνπ Λπθείνπ επηδηώθεηαη ε θαιιηέξγεηα δεμηνηήησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή έθθξαζε, παξόηη πξνηάζζεηαη ν πξνθνξηθόο ιόγνο 

θαη ε δηδαζθαιία ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο ηεο Α΄ Λπθείνπ ζηνρεύεη ζηελ αλαγλώξηζε θαη 

ηελ εθηίκεζε ησλ γισζζηθώλ πνηθηιηώλ, σζηόζν δελ εθαξκόδνληαη ζηελ πξάμε. Κη απηό 

γηαηί ζην ζρνιηθό ζύζηεκα πηνζεηείηαη κία πξόηππε γιώζζα, ε Κνηλή Νενειιεληθή, πνπ ε 

ιεηηνπξγηθή ηεο πξνζαξκνγή ζηνλ ρώξν ηεο εθπαίδεπζεο έρεη νδεγήζεη ζηνλ παξαγθσληζκό 

άιισλ γισζζηθώλ κνξθώλ, επξύηαηα ρξεζηκνπνηνύκελσλ. Όζνη καζεηέο δελ έρνπλ σο 

κεηξηθή ηνπο ηελ επίζεκε γιώζζα ηνπ θξάηνπο αηζζάλνληαη ηελ απόξξηςε ηεο δηθήο ηνπο 

γιώζζαο θαη καδί κ‟ απηήλ θαη ηνπ εαπηνύ ηνπο (Κακπάθε – Βνπγηνπθιή, 2009). 

 

2.3. Σηαηηζηηθά εργαιεία  

 

Ζ θιηκαθνπνίεζε κηαο κεηαβιεηήο εμαξηάηαη ηόζν από ηε θύζε ηεο όζν θαη από ηελ θξίζε 

ηνπ/ηεο εξεπλεηή/ηξηαο (Zadeh, 1975, 1999). Αζθαιώο θπξηαξρνύλ θάπνηεο θιίκαθεο, όπσο 

ε πεληάβαζκε θιίκαθα Likert κε ηηο θαηεγνξίεο  

 

„Σσκθφλώ απόισηα‟,  „Σσκθφλώ‟,  „Αδηάθορος ή Αλαποθάζηζηος‟, „Δηαθφλώ‟   θαη   

„Δηαθφλώ απόισηα‟. 

 

Ζ ηαθηηθή απηή θιίκαθα έρεη ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία –θαλόλεο ηα νπνία δηέπνπλ ηηο 

θιίκαθεο. Γειαδή μεθηλνύλ από ην πνιύ αξλεηηθό θαη θαηαιήγνπλ ζην πνιύ ζεηηθό ή ην 

αληίζηξνθν. Όκσο ην κεγάιν πξόβιεκα είλαη ην πνύ βξίζθνληαη ηα όξηα ηεο δηακέξηζεο. Σν 

πξόβιεκα ηεο δηάθξηζεο απηώλ ησλ θαηεγνξηώλ είλαη κεγάιν ηόζν ζηνλ εξεπλεηή όζν, ή 

αθόκε πεξηζζόηεξν, γη‟ απηόλ/ή πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη. Δηδηθά γηα ηνπο εξσηώκελνπο, 

ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο γίλνληαη δηεπθξηλήζεηο ή, αθόκε, εηδηθά ζεκηλάξηα γηα λα 

δηεπθξηληζηνύλ ηα όξηα ησλ θαηεγνξηώλ απηώλ. Δπηπιένλ κπνξεί θάπνηνο ζε κηα εξώηεζε λα 

αληηιεθζεί ηε δηαθνξά αιιά λα κε ηελ αληηιακβάλεηαη ζε κηα άιιε. Καηά ζπλέπεηα, ν/ε 

εξσηώκελνο/ε έρεη ηε βάζαλν ηεο πξνζαξκνγήο ζηελ ηαμηλόκεζε ζε θάζε κία από ηηο 

εξσηήζεηο μερσξηζηά. Οη Βνπγηνπθιήο θαη Κακπάθε (2009) πξνηείλνπλ ηελ αληηθαηάζηαζε 

ησλ θιηκάθσλ ζηα εξσηεκαηνιόγηα κε ηε „ράβδο‟ – „bar‟δειαδή έλα ζπλερέο, ζηελ νπνία 

ζην αξηζηεξό άθξν ππάξρεη ην  0  θαη ζην δεμηό άθξν ην  1,  σο εμήο: 

 

0 1 

 

Ο/Ζ εξσηώκελνο/ε, αληί λα ηζεθάξεη κία βαζκίδα ηεο θιίκαθαο, θαιείηαη λα ηκήζεη 

(θόςεη) θάζεηα ην ζεκείν ηεο ξάβδνπ ην νπνίν ζεσξεί όηη εθθξάδεη ηελ απάληεζε ηνπ/ηεο 

ζην ζπγθεθξηκέλν εξώηεκα». Όπνηνο θαιείηαη λα απαληήζεη δελ ρξεηάδεηαη ηδηαίηεξε 

εθπαίδεπζε θαη δελ κπαίλεη ζηελ δηαδηθαζία λα δηαθξίλεη ηελ, έηζη θη αιιηώο, δπζδηάθξηηε 

δηαθνξά κεηαμύ δπν δηαβαζκίζεσλ ηεο θιίκαθαο. Απηή ε δηαδηθαζία κπνξεί λα 

αλαπαξαζηαζεί κε ηελ πξνζπάζεηα ελόο απηνθηλήηνπ λα αλέβεη κηα ζθάια ή έλα θεθιηκέλν 

επίπεδν. Σν ζεκαληηθόηεξν, όκσο, ξόιν εδώ παίδεη ν ςπρνινγηθόο παξάγσλ επεηδή ν/ε 

εξσηώκελνο/ε ζέηεη κηα θάζεηε γξακκή ζηε ξάβδν  01,  βαζηδόκελνο/ε θπξίσο ζηε 

δηαίζζεζή ηνπ, πνπ εθείλε ηε ζπγθεθξηκέλε ζηηγκή θαζνξίδεη ην αθξηβέζηεξν ζεκείν. Ζ 



ξάβδνο δίλεη ηε δπλαηόηεηα ηεο αζαθνύο (fuzzy) ζπκπεξηθνξάο αθνύ ζηελ νπζία δεηά κηα 

απεηθόληζε ζηε δηάζηεκα  [0,1] αληί ηεο ζαθνύο απάληεζεο  0  ή 1.    

Δπηιέμακε λα ρξεζηκνπνηήζνπκε ηε ξάβδν αληί ηεο θιίκαθαο Likert θαη γηα λα 

δηεπθνιύλνπκε ηνπο καζεηέο αιιά θαη γηα λα έρνπκε κηα θαιύηεξε θαη πην άλεηε δπλαηόηεηα 

επεμεξγαζίαο θαη εμαγσγήο ζπκπεξαζκάησλ. Δπηπιένλ, επηιέμακε ην κήθνο ηεο ξάβδνπ λα 

είλαη 6.2cm, πνπ είλαη ε Υξπζή Σνκή ηνπ 10 (Vougiouklis&Vougiouklis, 2011) γηαηί 

ζεσξνύκε όηη ην κάηη καο είλαη ζπλεζηζκέλν ηξόπνλ ηηλά ζην δεθαδηθό ζύζηεκα θαη κπνξεί 

λα ηέκλεη πην εύθνια δηαζηήκαηα πάλσ ζ‟ απηό ην ζύζηεκα – ην  δεθαδηθό. Αληίζεηα ην 6.2, 

ε ρξπζή ηνκή ηνπ 10, είλαη αλνίθεην κέγεζνο θαη άξα ελδείθλπηαη γηα κηα θαιύηεξε εμαγσγή 

ζπκπεξαζκάησλ.    

 

2.4. Δηθαηοιόγεζε ηες παρούζας έρεσλας 

 

Ζ εθπαίδεπζε ζήκεξα αληηκεησπίδεη ηηο δηάθνξεο γεσγξαθηθέο θαη θνηλσληθέο πνηθηιίεο κηαο 

γιώζζαο ζε άκεζε ζρέζε θαη εμάξηεζε κε ηελ πξόηππε πνηθηιία πνπ ζεσξείηαη επηζπκεηό λα 

ρξεζηκνπνηνύλ ηα κέιε ηεο, ηνπιάρηζηνλ ζηηο δεκόζηεο θαη επίζεκεο πεξηζηάζεηο, Όζν 

κεγαιύηεξν θύξνο θαη δηάδνζε έρεη ε πξόηππε απηή πνηθηιία ηόζν πεξηζζόηεξν 

αληηζηξαηεύεηαη ηε ρξήζε ησλ άιισλ γισζζηθώλ πνηθηιηώλ, θαζνξίδνληαο έηζη ηελ 

εθπαηδεπηηθή θαη γεληθόηεξε ηύρε ηνπο (Haugen 1972, 107,109-110 Hudson 1980, 32-34). 

Από ηελ άιιε πιεπξά, ν ζθνπόο ηεο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο ηεο Νενειιεληθήο 

Γιώζζαο, γεληθά, είλαη ε θαιιηέξγεηα ηεο γισζζηθήο δπλαηόηεηαο ζε γισζζηθή ηθαλόηεηα 

(linguistic competence) θαζώο θαη ε απόθηεζε γισζζηθήο άλεζεο θαη επρέξεηαο ζην ιόγν. 

«Μαζαίλσ ηε γιώζζα ζην ζρνιείν ζεκαίλεη καζαίλσ λα θαηαλνώ, λα αληηιακβάλνκαη ηνλ 

θόζκν θαη λα επηθνηλσλώ απνδνηηθά κε ηα άιια κέιε ηεο θνηλσλίαο ζηελ νπνία αλήθσ» 

(Αζαλαζίνπ, 2003).  

Δπηπιένλ, σο ζηόρνο ηνπ γισζζηθνύ καζήκαηνο νξίδεηαη θαη ε απόθηεζε ζπλείδεζεο ηνπ 

επηθνηλσληαθνύ ιόγνπ θαη ησλ πνηθηιηώλ ηνπ ελώ αθεηεξία γηα ηελ θαηάθηεζε ηνπ 

λενειιεληθνύ ιόγνπ δελ κπνξεί παξά λα είλαη ε γιώζζα ηνπ πεξηβάιινληνο ησλ καζεηώλ κε 

ηε ρξήζε ησλ δηαιεθηηθώλ ηύπσλ, πνπ δε ζεσξνύληαη ιάζε αιιά κέξνο ηνπ εζληθνύ 

γισζζηθνύ πινύηνπ. Έηζη ε δηάιεθηνο παύεη λα ηαπηίδεηαη κε ηε γιώζζα ησλ ειηθησκέλσλ 

θαη νη καζεηέο παξνηξύλνληαη θαη ελζαξξύλνληαη λα ρξεζηκνπνηνύλ ηε δηάιεθην ζε 

θαηάιιειεο πεξηζηάζεηο, έρνληαο δηδαρζεί ηηο ζρεηηθέο πξαγκαηνινγηθέο/ πθνινγηθέο 

δηαθξίζεηο ζηε ρξήζε. Οη πξνβιεκαηηζκνί πνπ ελδέρεηαη λα πξνθύςνπλ θαη ζηνλ ηξόπν 

γξαθήο είλαη δεκηνπξγηθνί θαη κπνξνύλ λα αμηνπνηεζνύλ ζε κηα επξύηεξε ζπδήηεζε γηα ηηο 

γισζζηθέο ζπκβάζεηο, ηελ νξζνγξαθία, ηε θσλεηηθή απόδνζε ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ 

(Καξαληδή, 2011). 

θνπόο ηεο παξνύζαο έξεπλαο, ινηπόλ,  είλαη ε ζθηαγξάθεζε ηνπ γισζζηθνύ  πξνθίι ησλ 

ζπγθεθξηκέλσλ καζεηώλ, ν εληνπηζκόο, δειαδή, ηεο ρξήζεο ή κε ηνπ ηδηώκαηνο από ηνπο 

ίδηνπο θαζώο θαη ηεο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζ‟ απηό, επεηδή ζεσξνύκε όηη ε άπνςε πνπ έρνπλ 

γηα ην ηδίσκα θαη ε ζέζε θξαηάεη απηό ζηελ αμηαθή ηνπο θαηάηαμε κπνξνύλ λα καο 

επηηξέςνπλ ηε δηακόξθσζε πνιιώλ ππνζέζεσλ  σο πξνο ην κέιινλ ηνπ ηδηώκαηνο.  

 

3. Η έξεπλα 

 

3.1. Πιεροθορεηές/ηρηες 

 

Σν ππό κειέηε δείγκα απνηέιεζαλ εθαηόλ ζαξάληα έμη (146) καζεηέο θαη καζήηξηεο 

αιιόγισζζνη θαη ειιελόθσλνη ηνπ Λπθείνπ νπθιίνπ. Ο θύξηνο ιόγνο πνπ επηιέρηεθε ην 

Λύθεην είλαη γηαηί πξνηείλεηαη σο δηδαθηηθή πξόηαζε ε δηδαζθαιία ησλ γεσγξαθηθώλ θαη 

θνηλσληθώλ δηαιέθησλ. 



 

 

3.2. Εργαιείο ζσιιογής δεδοκέλφλ 

 

Μέζνδνο άληιεζεο ηνπ πιηθνύ θαη δηεμαγσγήο ηεο θύξηαο έξεπλάο κνπ ππήξμε ην 

εξσηεκαηνιόγην. Σν πεξηερόκελν ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξσηεκαηνινγίνπ βαζίδεηαη ζηα 

εξεπλεηηθά εξσηήκαηα θαη, ζπλεπώο, ε πξνεηνηκαζία ηεο θαηαζθεπήο ηνπ πεξηιακβάλεη ηελ 

θαηαγξαθή ησλ κεηαβιεηώλ, ηελ επηινγή εξγαιείσλ κέηξεζεο ζηάζεσλ, απόςεσλ, γλώζεσλ 

θαη ζπκπεξηθνξώλ ησλ πιεξνθνξεηώλ/ηξηώλ απέλαληη ζην ηδίσκα. Σν εξσηεκαηνιόγην 

εμαζθάιηζε ηε ζπλεξγαζία όισλ ησλ εξσηώκελσλ, ώζηε λα απνζπαζζνύλ αθξηβείο 

πιεξνθνξίεο. Ζ έθηαζή ηνπ ήηαλ ζύληνκε θαη ε εκθάληζή ηνπ πξνδηέζεηε ζεηηθά ηνπο 

καζεηέο/ηξηεο λα απνθξηζνύλ κε πιεξόηεηα θαη εηιηθξίλεηα. Σέινο, ε ζαθήλεηα θαη ε 

απιόηεηα ηόζν ησλ εξσηήζεσλ όζν θαη ησλ νδεγηώλ ζπκπιήξσζεο ήηαλ θαζνξηζηηθήο 

ζεκαζίαο γηα ηελ ζπκπιήξσζή ηνπ. Σν πξώην κέξνο (Η) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αθνξνύζε 

πξνζσπηθά ζηνηρεία ησλ πιεξνθνξεηώλ/ηξηώλ ηεο έξεπλαο, όπσο θύιν, ειηθία, κεηξηθή 

γιώζζα, θαηαγσγή. Αλαιπηηθά, νη επηκέξνπο εξσηήζεηο πνπ ππήξραλ ζην εξσηεκαηνιόγην 

πεξηγξάθνληαη παξαθάησ:  

1.Φύιν, όπνπ ηνπο δόζεθαλ νη επηινγέο άληρας θαη γσλαίθα θαη έπξεπε λα ζεκεηώζνπλ 

ζην ηεηξάγσλν ηελ αληίζηνηρε απάληεζε.  

2. Ζιηθία, όπνπ ηνπο δόζεθαλ νη επηινγέο 15-19 εηώλ θαη έπξεπε λα ζεκεηώζνπλ ηελ 

ειηθία ηνπο. 

3.Μεηξηθή γιώζζα, όπνπ ηνπο δόζεθαλ νη επηινγέο ειιεληθή, ηοσρθηθή, θαη ποκαθηθή.  

4. Καηαγσγή, όπνπ ε απάληεζή ηνπο καο δίλεη πιεξνθνξίεο ζρεηηθέο κε ηελ εληνπηόηεηά 

ηνπο. 

 
 

Σν δεύηεξν κέξνο (ΗΗ) ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πεξηιάκβαλε εξσηήζεηο θιεηζηνύ ηύπνπ γηα 

ηε ζπγθέληξσζε δεδνκέλσλ ζρεηηθά κε ην βαζκό ρξήζεο ή κε ηνπ ηνπηθνύ γισζζηθνύ 

ηδηώκαηνο θαζώο θαη ησλ ιόγσλ πνπ δελ ρξεζηκνπνηείηαη. Σν ηξίην κέξνο (ΗΗΗ) ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ αλαθεξόηαλ ζηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηνπ ηδηώκαηνο από ηνπο ίδηνπο, ην 

νηθνγελεηαθό ηνπο πεξηβάιινλ αιιά θαη ζηελ άπνςή ηνπο γηα ην γισζζηθό ηδίσκα θαη ηα 

γισζζηθά ηδηώκαηα γεληθόηεξα. Εεηήζεθε από ηνπο καζεηέο λα ζεκεηώζνπλ ηηο απαληήζεηο 

ηνπο πάλσ ζηε ξάβδν [01](Vougiouklis&Kambakis-Vougiouklis, 2008 &2011), ηεο νπνίαο 



ην κήθνο ήηαλ 6.2 cm. Όζν αθνξά ζην δεηνύκελν ηεο ζπρλόηεηαο, ν έλαο πόινο 

αληηζηνηρνύζε ζην 0 = ζπάληα ελώ ν άιινο ζην 1= πάληα. Όζν αθνξά ζην δεύηεξν 

δεηνύκελν, ηεο ζηάζεο ησλ καζεηώλ απέλαληη ζην ηδίσκα αιιά θαη ζηα ηδηώκαηα 

γεληθόηεξα, ν έλαο πόινο αληηζηνηρνύζε ζην 0 = δηαθφλώ απόιπηα ελώ ν άιινο ζην 1= 

ζσκθφλώ απόισηα. Οπζηαζηηθά ηα ππνθείκελα έπξεπε λα „θόυοσλ‟ ηε ξάβδν ζε νπνηνδήπνηε 

ζεκείν αηζζαλόηαλ όηη δήισλε ηε βεβαηόηεηά ηνπο ηε ζηηγκή ηεο απάληεζεο.  

 
ην ηειεπηαίν εξώηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δόζεθε έλαο πίλαθαο ζηνλ νπνίν 

αλαγξάθνληαλ δεθανρηώ (18) ιέμεηο ηνπ ζνπθιηώηηθνπ ηδηώκαηνο θαη δεηνύληαλ από ηνπο 

καζεηέο λα ηηο απνδώζνπλ ζηελ Κνηλή Νενειιεληθή. Οη 18 απηέο ιέμεηο πξνέθπςαλ θνηλέο 

από ηα απνηειέζκαηα όισλ ησλ εξσηεκαηνινγίσλ πξνεγνύκελεο πηινηηθήο έξεπλαο 

(Γνύξνπ, 2014) ζηελ νπνία ζπκκεηείραλ κόληκνη θάηνηθνη ηνπ νπθιίνπ θαη ζθνπό είρε ηελ 

θαηαλόεζε ησλ γισζζηθώλ ζπκπεξηθνξώλ ησλ πιεξνθνξεηώλ/ηξηώλ θαζώο θαη ηε ζπιινγή 

βνεζεηηθνύ γισζζηθνύ πιηθνύ γηα ηελ θύξηα έξεπλα. Με ηνλ ηξόπν απηό πξνζπάζεζα λα 



ζπλδέζσ ηα δύν εξγαιεία ζπιινγήο δεδνκέλσλ γηα λα δηαπηζηώζσ αλ θαη θαηά πόζν νη 

καζεηέο/ηξηεο γλσξίδνπλ ηηο ιέμεηο απηέο. 

 
 

3.3.  Δηαδηθαζία 

 

Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηα ηέιε Ννεκβξίνπ 2013. Μεηά από ζπλελλόεζε κε ην 

δηεπζπληή ηνπ Λπθείνπ νπθιίνπ θαη ηνπο εθπαηδεπηηθνύο κνίξαζα ηα εξσηεκαηνιόγηα ζηηο 

ηξεηο ηάμεηο ηνπ Λπθείνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ δηδαθηηθώλ ηνπο σξώλ. Πξσηαξρηθή κνπ 

κέξηκλα ήηαλ ε παξνρή όισλ ησλ απαξαίηεησλ πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν θαη 

ηνπο ζθνπνύο ηεο έξεπλάο κνπ, γηα λα εμαζθαιίζσ ηε ζπλαίλεζε γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία. Δπίζεο έγηλε από ηελ αξρή ζαθέο όηη ε έξεπλα απηή κέζσ ησλ 

εξσηεκαηνινγίσλ εγγπάηαη ηελ αλσλπκία θαη ηελ εκπηζηεπηηθόηεηα γηα λα κεηώζεη ηηο ηπρόλ 

αξλεηηθέο ζπλέπεηεο πνπ κπνξεί λα έρεη ε ζπκκεηνρή ζηελ εξεπλεηηθή δηαδηθαζία γηα ηνπο 

πιεξνθνξεηέο/ηξηεο. 

Ζ εκπεηξία πνπ απνθόκηζα από ηελ δεύηεξε θάζε ηεο έξεπλάο κνπ ήηαλ αξθεηά 

ελδηαθέξνπζα θαη πνιύπηπρε. Μπνξεί λα ήηαλ κία ζύληνκε δηαδηθαζία γηα ηε ζπιινγή ηνπ 

απαηηνύκελνπ πιηθνύ ηεο έξεπλαο ρσξίο πεξαηηέξσ ζπδήηεζε, σζηόζν νη καζεηέο/ηξηεο 

έδεημαλ έληνλν ελδηαθέξνλ γηα ηελ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ αιιά θαη γηα ην 

εξεπλεηηθό ηνπ αληηθείκελν, ην γισζζηθό ηδίσκα ηεο πεξηνρήο ηνπο. Ήηαλ πξόζπκνη/εο από 

ηελ πξώηε ζηηγκή λα αληαπνθξηζνύλ ζηελ έξεπλά κνπ θαη λα κνπ δώζνπλ κε ηδηαίηεξε 

επραξίζηεζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ ρξεηαδόκνπλ. Δλδηαθέξνπζα, ηέινο, ππήξμε θαη ε 

ζπδήηεζε κνπ κε εθπαηδεπηηθνύο-θηινιόγνπο, νη νπνίνη πξνέβεζαλ ζε έλαλ θξηηηθό 

ζρνιηαζκό ηεο ρξήζεο ηνπ ηδηώκαηνο εληόο ηεο ζρνιηθήο ηάμεο ηόζν από ηνπο ίδηνπο όζν θαη 

από ηνπο καζεηέο. Οη πεξηζζόηεξνη έδεημαλ κηα ζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζην ηδίσκα θαη 

αξθεηά ελζαξξπληηθή απέλαληη ζηε ρξήζε ησλ ηδησκάησλ από ηνπο καζεηέο ζηνλ πξνθνξηθό 

ιόγν θπξίσο γηα ηελ άξζε ησλ πξνθαηαιήςεσλ αιιά θαη γηα ηε δηαηήξεζε ηνπ γισζζηθνύ 

ηδηώκαηνο ηνπ νπθιίνπ.  

 

 



 

 

4. Απνηειέζκαηα /ζπδήηεζε 

 

Κάλνληαο ηελ θαηακέηξεζε ησλ εξσηεκαηνινγίσλ ηεο έξεπλαο δηαπηζηώζεθε όηη 

απαληήζεθαλ εθαηόλ ηξηάληα (130) εξσηεκαηνιόγηα ζην ζύλνιν ησλ εθαηόλ ζαξάληα πέληε 

(145) καζεηώλ/ηξηώλ. Από ηνπο εθαηόλ ηξηάληα (130) καζεηέο/ηξηεο, νη ηξηάληα ελλέα (39) 

δελ ζπκπιήξσζαλ ηα εξσηήκαηα κε ηε ρξήζε ηεο ξάβδνπ γηαηί ζηηο πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο 

δήισζαλ όηη δελ ρξεζηκνπνηνύλ ην ηνπηθό γισζζηθό ηδίσκα, είηε ιόγσ άγλνηαο, είηε ιόγσ 

πξνθαηάιεςεο. Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ απαληήζεσλ ησλ 

ππόινηπσλ ελελήληα έλα (91) καζεηώλ/ηξηώλ πνπ απάληεζαλ ζηα αθόινπζα εξσηήκαηα: α) 

κε πνηα ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηείηε εζείο ην ηδίσκα; β) κε πνηα ζπρλόηεηα ρξεζηκνπνηείηαη ην 

ηδίσκα από ην νηθνγελεηαθό ζαο πεξηβάιινλ; γ) πνηα είλαη ε άπνςή ζαο γηα ην ηνπηθό 

γισζζηθό ηδίσκα αιιά θαη γηα ηα γισζζηθά ηδηώκαηα γεληθόηεξα; 

 

 

Statistics 

 Δξώηεζε

1 

Δξώηεζε

2 

Δξώηεζε

3 

Φύιν Σάμε 

 Valid 91 91 91 91 91 

Missing 0 0 0 0 0 

Mean 1,32 1,57 2,69 1,6154 2,0110 

Std. Deviation 1,357 1,431 1,253 ,48920 ,87553 

 

Από ηνλ παξαπάλσ πίλαθα παίξλνπκε ηηο εμήο πιεξνθνξίεο : 

Δξώηεζε 1:  Ο κέζνο όξνο είλαη 1,32 άξα έρεη κηα ειαθξηά ηάζε πξνο ηα θάησ. 

Δξώηεζε  2:  Ο κέζνο όξνο είλαη 1,57 άξα ππάξρεη θαη ζε απηήλ ηελ εξώηεζε κηα ειαθξηά 

ηάζε πξνο ηα θάησ.Δξώηεζε 3:  Ο κέζνο όξνο είλαη 2,69 άξα εδώ ζε αληίζεζε κε ηηο δύν 

πξνεγνύκελεο εξσηήζεηο, ππάξρεη κηα ηάζε πξνο ηα πάλσ. 

Σα παξαπάλσ απνηειέζκαηα ήηαλ βάζε ηεο θιίκαθαο Likert (1932). πκπεξαίλνπκε, 

ινηπόλ αλαιπηηθόηεξα όηη ηόζν νη καζεηέο όζν θαη ην νηθνγελεηαθό ηνπ πεξηβάιινλ 

ρξεζηκνπνηνύλ ειάρηζηα ην ζνπθιηώηηθν γισζζηθό ηδίσκα. Παξόηη όκσο δελ ην 

ρξεζηκνπνηνύλ ζηελ θαζεκεξηλόηεηά ηνπο, σζηόζν ε ζηάζε ηνπο απέλαληη ζ‟ απηά είλαη 

ζεηηθή. Σα απνηειέζκαηα πνπ πήξακε από ηελ αλάιπζε κε ξάβδν ήηαλ ηα αθόινπζα: 

 

 

DescriptiveStatistics 

 N Minimum Maximum Mean Std. 

Deviation 

Δ1Ρ 91 1,00 61,00 22,934

1 

17,58649 



Δ2Ρ 91 1,00 61,00 25,879

1 

18,98352 

Δ3Ρ 91 1,00 61,00 40,472

5 

16,67956 

ValidN 

(listwise) 

91     

 

ηελ γθξη ζηήιε θαίλεηαη ν κέζνο όξνο θάζε εξώηεζεο. 

 

 

ΣΑΞΗ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative

Percent 

Valid 1,0

0 

34 37,4 37,4 37,4 

2,0

0 

22 24,2 24,2 61,5 

3,0

0 

35 38,5 38,5 100,0 

Tot

al 

91 100,0 100,0  

 

Ο παξαπάλσ πίλαθαο καο δείρλεη ηελ θαηαλνκή ηνπ δείγκαηνο, ζπγθεθξηκέλα νη 

πεξηζζόηεξνη είλαη ζηελ πξώηε θαη ηξίηε ηάμε ελώ ιηγόηεξνη είλαη ζηε δεπηέξα. 

 

 

ΦΤΛΟ 

 Frequency Percent Valid 

Percent 

Cumulative 

Percent 

Valid 

1,00 35 38,5 38,5 38,5 

2,00 56 61,5 61,5 100,0 

Total 91 100,0 100,0  



Δλώ ν αθόινπζνο πίλαθαο δείρλεη όηη ην κεγαιύηεξν πνζνζηό ηνπ δείγκαηνο είλαη 

γπλαίθεο. Πην ζπγθεθξηκέλα από ην ηζηόγξακκα, βιέπνπκε όηη έλα ζεκαληηθό πνζνζηό είλαη 

ζπγθεληξσκέλν ζην 0 θαη ζην 2, ελώ έλα κηθξόηεξν πνζνζηό έδσζε σο απάληεζε ην 3 θαη ην 

4. 

ηελ εξώηεζε 2 παξαηεξνύκε επίζεο κηα απμεκέλε ζπγθέληξσζε ζηελ απάληεζε 0, κε 

κηθξόηεξεο όκσο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηα άιια επίπεδα, γη‟ απηό θαη ν κέζνο όξνο είλαη 

ειαθξώο κεγαιύηεξνο ηελ εξώηεζε 1. 

 

ηελ εξώηεζε 3 έρνπκε ηα αθξηβώο αληίζεηα απνηειέζκαηα θαζώο εδώ έλα ζπληξηπηηθό 

πνζνζηό έρεη δώζεη σο απάληεζε ην 4, αθνινπζεί ε απάληεζε 2, ελώ ζεκαληηθό κηθξόηεξν 

είλαη ην πνζνζηό πνπ έδσζε σο απάληεζε ην 0. 



 

Θα ζπλερίζνπκε κε ηελ εθηέιεζε ηνπ ζηαηηζηηθνύ ειέγρνπ t-test γηα δπν αλεμάξηεηα 

δείγκαηα, ηηο γπλαίθεο θαη ηνπο άληξεο. Θα ειεγρζεί δειαδή αλ ε δηαθνξά απνηειεζκάησλ 

ζηα δύν θύια είλαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή.  

  

GroupStatistics  

 ΦΤΛΟ N Mean Std. 

Deviation 

Std. 

Error 

Mean 

Sig. 

Δξώηεζ

ε1 

1,00 35 1,66 1,494 ,253  

2,00 56 1,11 1,231 ,165 0,73 

Δξώηεζ

ε2 

1,00 35 1,86 1,537 ,260  

2,00 56 1,39 1,344 ,180 0,146 

Δξώηεζ

ε3 

1,00 35 3,09 1,173 ,198  

2,00 56 2,45 1,249 ,167 0,017 

 

ηελ εξώηεζε 1 βάζε ηνπ κέζνπ όξνπ παξαηεξνύκε όηη νη άληξεο ρξεζηκνπνηνύλ 

πεξηζζόηεξν ηδηώκαηα από όηη νη γπλαίθεο, ε δηαθνξά απηή όκσο δελ θξίλεηαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. ηελ εξώηεζε 2, γηα ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηδησκάησλ ζην νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ, θαη εδώ παξαηεξνύκε όηη νη άληξεο έρνπλ απαληήζεη όηη ην νηθνγελεηαθό ηνπο 

πεξηβάιινλ ηα ρξεζηκνπνηεί πεξηζζόηεξν, νύηε εδώ όκσο ε δηαθνξά είλαη ζηαηηζηηθά 

ζεκαληηθή. ηελ εξώηεζε 3 νη άληξεο έρνπλ πην ζεηηθή άπνςε από όηη νη γπλαίθεο γηα ηα 

γισζζηθά ηδηώκαηα θαη ε δηαθνξά απηή θξίλεηαη ζηαηηζηηθά ζεκαληηθή. 

Από ηνπο εθαηόλ ηξηάληα (130) καζεηέο ησλ ηξηώλ ηάμεσλ απάληεζαλ ζην ηειεπηαίν 

εξώηεκα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο έξεπλαο νη ελελήληα έλα (91) καζεηέο. Από απηνύο νη 

ηξηάληα ηέζζεξηο (34) ήηαλ ζηελ Α΄ Λπθείνπ, νη είθνζη δύν (22) ζηε Β΄ Λπθείνπ θαη νη 

ηξηάληα πέληε (35) ζηε Γ΄ Λπθείνπ. Λακβάλνληαο ππόςε κόλν ηηο ζσζηέο απαληήζεηο, αμίδεη 

λα γίλεη κία δηάθξηζε από ην ζύλνιν ησλ απαληήζεσλ αλαθνξηθά κε ην θύιο θαη ηε κεηρηθή 

γιώζζα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ. Με ηνλ αξηζκό 1 αλαπαξίζηαληαη νη καζεηέο, κε ηνλ αξηζκό 2 νη 

καζήηξηεο, κε ηνλ αξηζκό 3 νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ σο κεηξηθή γιώζζα ηελ ειιεληθή θαη 

κε ηνλ αξηζκό 4 νη καζεηέο/ηξηεο πνπ έρνπλ ηελ ηνπξθηθή.  



 

 Α΄ Λπθείνπ Β΄ Λπθείνπ Γ΄ Λπθείνπ 

1.ζλίθαο = θεθάιη 1[5] 2[6] 

3[11] 4[0] 

1[2] 2[3] 

3[5] 4[0] 

1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

2.κπαζπαξκάθη= δάρηπιν 1[1] 2[2]  

3[3] 4[0] 

1[0] 2[3] 

3[3] 4[0] 

1[7] 2[4] 

3[11] 4[1] 

3.γθάηδνο= γάηδαξνο 1[13] 2[19] 

3[31] 4[1] 

1[4] 2[17] 

3[21] 4[0] 

1[15] 2[13] 

3[28] 4[2] 

4.γθηδνύλη= γνπξνύλη 1[12] 2[17] 

3[29] 4[0] 

1[4] 2[16] 

3[20] 4[0] 

1[14] 2[12] 

3[26] 4[0] 

5.καηζί= γάηα 1[9] 2[16] 

3[25] 4[0] 

1[2] 2[11] 

3[13] 4[0] 

1[12] 2[11] 

3[23] 4[0] 

6.πνύξηζνο= αηγνπξόβαην 1[11] 2[15] 

3[26] 4[1] 

1[4] 2[14] 

3[18] 4[0] 

1[12] 2[10] 

3[22] 4[0] 

7.κπίκπα= γαινπνύια 1[11] 2[12] 

3[23] 4[0] 

1[1] 2[8] 

3[9] 4[0] 

1[1] 2[6] 

3[7] 4[0] 

8.ηζνπξηζνπιηάλνο= 

θνξπδαιιόο 

1[1] 2[0] 

3[1] 4[0] 

1[0] 2[2] 

3[2] 4[0] 

1[3] 2[0] 

3[3] 4[0] 

9.κπινύληα= θάκπηα 1[9] 2[8] 

3[17] 4[0] 

1[3] 2[11] 

3[14] 4[0] 

1[7] 2[9] 

3[16] 4[0] 

10.γθνπζηέξα= ζαύξα 1[11] 2[12] 

3[23] 4[0] 

1[3] 2[12] 

3[15] 4[0] 

1[9] 2[7] 

3[16] 4[0] 

11.δάπθνο= βάηξαρνο 1[12] 2[15] 

3[27] 4[1] 

1[3] 2[13] 

3[16] 4[0] 

1[12] 2[9] 

3[21] 4[0] 

12.κπηδάεο= πθαζκαηνπώιεο 1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

13.πάηγθαο= αξάρλε 1[6] 2[1] 

3[7] 4[0] 

1[2] 2[6] 

3[8] 4[0] 

1[5] 2[3] 

3[8] 4[0] 

14.ζάιηαξνο= ζαιηγθάξη 1[12] 2[12] 

3[24] 4[0] 

1[2] 2[13] 

3[15] 4[0] 

1[12] 2[4] 

3[16] 4[0] 

15.ιαιεηάο= νξγαλνπαίρηεο 1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

16.ζάπθα= θαπέιν 1[0] 2[0] 1[0] 2[0] 1[0] 2[2] 



3[0] 4[0] 3[0] 4[0] 3[0] 4[2] 

17.γηέζθνπο=ζθαληδόρνηξνο 1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

1[1] 2[0] 

3[1] 4[0] 

18.θηξπηληέλ= ηαλάιηα 1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

1[0] 2[0] 

3[0] 4[0] 

 

 

5. πκπεξάζκαηα 

Από ηα παξαπάλσ γξαθήκαηα κπνξεί εύθνια θαλείο λα νδεγεζεί ζην ζπκπέξαζκα πσο η‟ 

αγόξηα είλαη απηά πνπ γλσξίδνπλ θαιύηεξα ην ηνπηθό γισζζηθό ηνπο ηδίσκα όπσο επίζεο 

είλαη θη απηά πνπ εθθξάδνπλ ζεηηθόηεξε ζηάζε απέλαληη ζηα γισζζηθά ηδηώκαηα. Σν 

ζπκπέξαζκα απηό κπνξεί λα παξαιιειηζζεί κε ην απνηέιεζκα ηεο έξεπλαο ηεο Γνύξνπ 

(2014),όπνπ ππεξηεξεί ν αξηζκόο ησλ αλδξώλ πνπ γλσξίδνπλ ην ηδίσκα ζε ζρέζε κε ηηο 

γπλαίθεο. Αλαθνξηθά κε ηε κεηρηθή γιώζζα ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κπνξνύκε λα 

παξαηεξήζνπκε όηη ειάρηζηνη αιιόγισζζνη καζεηέο γλσξίδνπλ ην ηδίσκα. πγθεθξηκέλα 

θαίλεηαη λα γλσξίδνπλ κόλν θάπνηεο ιέμεηο πνπ εθθέξνληαη ην ίδην ζηελ ηνπξθηθή θαη ζην 

ζνπθιηώηηθν ηνπηθό ηδίσκα. Άιισζηε πνιιέο από ηηο ιέμεηο ηνπ ηδηώκαηνο έρνπλ ηνπξθηθή 

πξνέιεπζε. Από ηελ έξεπλα πξνθύπηεη νη αιιόγισζζνη καζεηέο λα γλσξίδνπλ ηηο ιέμεηο 

[sápka], [basparmáki],[jéskus]. Καη νη ηξεηο ιέμεηο έρνπλ ηνπξθηθή πξνέιεπζε. Ζ ιέμε 

[sápka] ζπλαληάηαη σο şapka ζηελ ηνπξθηθή, ε ιέμε [basparmáki] ζπλαληάηαη ζηελ 

ηνπξθηθή σο başparmak πνπ ζεκαίλεη αληίρεηξαο θαη ε ιέμε [jéskus] πνπ ζηα πνκαθηθά 

ζπλαληάηαη σο jes.  

Παξαηεξώληαο θαλείο ηε δηάζηαζε πνπ ππάξρεη κεηαμύ ησλ γεληθώλ παηδαγσγηθώλ 

ζηόρσλ ησλ Αλαιπηηθώλ Πξνγξακκάησλ θαη ησλ πξαθηηθώλ εθαξκνγώλ ηνπο, δηαπηζηώλεη 

ζνβαξή αζπλέπεηα (Σζηπιάθνπ, 2007). Μόλν ζε ζεσξεηηθό πιαίζην ε δηδαζθαιία ηνπ 

γισζζηθνύ καζήκαηνο ζηνρεύεη ζηε δεκηνπξγία ηθαλώλ ρξεζηώλ ηνπ ιόγνπ, ζηελ 

πξνηεξαηόηεηα ηνπ πξνθνξηθνύ ιόγνπ θαη ζηελ εθκάζεζε, αλαγλώξηζε θαη εθηίκεζε ηεο 

γισζζηθήο πνηθηιίαο. Όια απηά ζηελ πξάμε πινπνηνύληαη κε δπζθνιία εμαηηίαο θπξίσο ηεο 

δπζθνιίαο απαινηθήο θάπνησλ ζηεξενηύπσλ θαη πξνθαηαιήςεσλ απέλαληη ζηηο γισζζηθέο 

πνηθηιίεο. ηεξεόηππα θαη πξνθαηαιήςεηο πνπ πηνζεηνύληαη ηόζν από ην νηθνγελεηαθό 

πεξηβάιινλ, ην νπνίν ζεσξεί σο ηε κνλαδηθή ζσζηή νκηινύκελε γιώζζα ηελ Κνηλή 

Νενειιεληθή, αιιά θαη από ηνπο ίδηνπο ηνπο εθπαηδεπηηθνύο, πνπ ζεσξεηηθά εθηηκνύλ όηη 

θνηλή θαη δηάιεθηνο βξίζθνληαη ζε κία ζπκπιεξσκαηηθή θαη όρη αληαγσληζηηθή ζρέζε αιιά 

πξαθηηθά ζεσξνύλ όηη ε γισζζηθή πνηθηιία δελ κπνξεί λα ελζσκαησζεί ζηε δηδαζθαιία νύηε 

σο κέζν δηδαζθαιίαο νύηε σο γιώζζα-ζηόρνο (Καξαληδή, 2011). Δλαπόθεηηαη, ινηπόλ, ζηελ 

επρέξεηα ηνπ εθπαηδεπηηθνύ γηα ην πώο ζα ρεηξηζηεί ην ζέκα απηό θαη δε ζα ζηακαηήζεη 

απιώο ζηε κλεία θάπνησλ δηαιεθηηθώλ ιέμεσλ αιιά ζα εκβαζύλεη θάπσο ζ‟ απηέο ώζηε νη 

καζεηέο πξαγκαηηθά λα θαηαλνήζνπλ ηελ αμία ηνπο θαη ηε ζπκβνιή ηνπο ζηε δόκεζε ηεο 

επίζεκεο γιώζζαο αιιά θαη λα ζπλεηδεηνπνηήζνπλ όηη ε ύπαξμε πνηθηιηώλ απνηειεί κέξνο 

ηεο θύζεο ηεο γιώζζαο.  

ηελ πξαγκαηηθόηεηα ην πξόβιεκα δελ είλαη γισζζηθό αιιά θνηλσληθό. Ζ δηαιεθηηθή θαη 

ηδησκαηηθή δηαθνξνπνίεζε ηείλεη ζηαδηαθά λα εθιείςεη ιόγσ ηεο επηθξάηεζεο ηεο λόξκαο 

(ΚΝΔ), ζε ζεκείν πνπ νη λενειιεληθέο δηάιεθηνη θαη ηα ηδηώκαηα λα απνηεινύλ ζηνηρείν 

πνιηηηζκηθήο παξάδνζεο κάιινλ παξά δσληαλή γιώζζα, θαζώο ζπλερώο αιινηώλνληαη ζε 

όια ηα επίπεδα. Ζ ζπξξίθλσζε θαη ηειηθά ε εμαθάληζε ησλ δηαιέθησλ έρεη σο απνηέιεζκα 

ηελ απώιεηα όρη κόλν ησλ εθθξαζηηθώλ κέζσλ,  αιιά θαη ηεο ίδηαο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ πνιηηηζκνύ (Καζθακαλίδεο & Νηίλαο, 2004). Γη‟ απηό ζα πξέπεη λα 



αιιάμεη ε ζηάζε ηεο θνηλσλίαο θαη λα απαιιαγεί από ηηο θνηλσληθέο γισζζηθέο 

πξνθαηαιήςεηο. Ζ ειιεληθή θνηλσλία κεηαηξέπεηαη κε ην πέξαζκα ησλ ρξόλσλ ζε 

πνιππνιηηηζκηθή κε ηελ έιεπζε πνιιώλ μέλσλ κεηαλαζηώλ. Απηό ζεκαίλεη όηη ν καζεηήο 

πξέπεη λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηελ απεξαληνζύλε ηεο γιώζζαο «ηελ γισζζηθώλ πνηθηιηώλ: ησλ 

γεσγξαθηθώλ, ησλ θνηλσληθώλ, ησλ εηδηθώλ γισζζώλ…» (Σζνιάθεο, 1999:25). Αθόκε 

ηνλίδεη ηελ ππνρξέσζε λα δειώλεηαη πάληα ζεβαζκόο πξνο ηελ απνθιίλνπζα από ηελ 

πξόηππε γιώζζα κνξθή (δηάιεθην ή ηδίσκα) κε ηελ νπνία έξρεηαη ζην ζρνιείν ν καζεηήο 

επεηδή απηή ζα ζπληειέζεη ώζηε λα θηάζεη ην παηδί ζηελ θαηάθηεζε ηνπ λενειιεληθνύ 

ιόγνπ. Ση δηδάζθνπκε, ή θαιύηεξα ηη ζα πξέπεη λα δηδάζθνπκε ζηελ νξγαλσκέλε 

εθπαίδεπζε, όηαλ δηδάζθνπκε γιώζζα; Ζ απάληεζε ζα πξέπεη λα είλαη: Γηδάζθνπκε ηε 

γιώζζα όπσο είλαη (ή όπσο ζα πξέπεη λα είλαη) κέζα ζηελ θνηλσληθή ηεο ρξήζε, κέζα 

δειαδήζηηο δηάθνξεο θνηλσληθέο ζπλζήθεο, νη νπνίεο θαζώο απαηηνύλ επηθνηλσλία γίλνληαη 

επηθνηλσληαθέο ζπλζήθεο (Υαηδεζαββίδεο, 2009).  
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Abstract 

The present study investigates attitudes and tendencies amongst1
st
, 2

nd 
and 3

rd 
graders of 

Lykeion in Soufli, Thrace, Greece. The students were asked to fill in a questionnaire, 

concerning (a) their attitudes towards the local northern dialectic variety, and (b) identify and 

translate in neoelliniki (Modern Greek) certain items carefully selected from a previous pilot 

study and were judged to be familiar to them. The results were quite unexpected as the 

tendency towards the variety was rather positive and especially among male students. Even 

more so male participants were more successful with their answers. Such results reveal an 

important implication that younger generation seem to favour the use of the variety which 

their parents abandoned and even felt guilty about. In conclusion we suggest the use of 

linguistic varieties in both teaching materials and class in general. So students will have the 

opportunity to enrich their language and the linguistic varieties will provide them with 



opportunities to express creativity and to escape from linguistic stereotypes and 

standardization of speech. 
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