
Η οντογένεση της οµιλίας -  
Υπόθεση της κρίσιµης ηλικίας  
(critical period hypothesis)



Υπόθεση της κρίσιµης ηλικίας

• Όπως αναφέραµε παραπάνω, η προδιάθεση 
για την εκµάθηση της γλώσσας είναι έµφυτη. 
Οι υποστηρικτές αυτών των θεωριών - η 
πλειοψηφία των γλωσσολόγων - πιστεύουν 
ότι, κατά την εκµάθηση της µητρικής τους 
γλώσσας, όλα τα παιδιά νοµοτελειακά θα 
ακολουθήσουν µια εξελικτική πορεία που 
φαίνετα ι να ε ίνα ι σε µεγάλο βαθµό 
προδιαγεγραµµένη.  

• Η εξέλιξη αυτή είναι γνωστή ως υπόθεση της 
κρίσιµης ηλικίας (critical period hypothesis). 



Υπόθεση της κρίσιµης ηλικίας

• Σύµφωνα µε αυτή τη θεωρία, η γλώσσα 
κατακτιέται πολύ εύκολα µέσα σε µια 
βιολογικά προκαθορισµένη χρονική 
περίοδο της ζωής του ατόµου, η οποία 
συµπίπτει µε την ηλικία των 3-8 ετών, 
µετά από αυτή η κατάκτηση γίνεται 
συνεχώς δυσκολότερη, ώσπου να γίνει 
παντελώς αδύνατη. (πρβλ. ιστορίες του 
Μόγλη)



• Το συµπέρασµα είναι ότι η λειτουργία γνωστή 
ως ο µηχανισµός της γλωσσικής ανάπτυξης 
ή γλωσσικής απόκτησης/κατάκτησης- ΜηΓΑ-  
ή Language Acquisition Device, LAD (δες 
παρακάτω), συνδυάζεται µε τη γενικότερη 
νοητική και βιολογική ανάπτυξη του ατόµου 
τόσο στενά που µπορούµε να µιλάµε για 
οργανική ενότητα, σύνδεση, δηλαδή, 
γλωσσικής και ψυχοσωµατικής ανάπτυξης.



Τα στάδια της γλωσσικής κατάκτησης  

• Η εµφάνιση της Ψυχογλωσσολογίας ως 
επιστήµης είχε ως αποτέλεσµα τη µελέτη του 
κώδικα 1 (Κ1) και της «παιδικής» γλώσσας, 
κατά την τελευταία 25ετία, κυρίως σε Αγγλία 
και ΗΠΑ.  

• Τα αποτελέσµατα των ερευνών καταδεικνύουν 
την ύπαρξη ορισµένων σταδίων από τα οποία 
περνάνε όλα τα παιδιά κατά τη διαδικασία της 
γλωσσικής κατάκτησης, µε πολύ ελάχιστες 
αποκλίσεις. Τα στάδια αυτά περιλαµβάνουν:  



 Η αποκλειστικά φωνολογική ανάπτυξη 
του παιδιού στον 1ο χρόνο της ζωής 
του διέρχεται τις παρακάτω διαδοχικές 
φάσεις µέχρι να καταλήξει στην 
άρθρωση της πρώτης λέξης:

1. Το προοµιλητικό στάδιο ή το στάδιο της 
φωνολογικής ανάπτυξης (0-10/12 µηνών)



• (i) Πρώτη φάση (0-3 µηνών): Παραγωγή άναρθρων κραυγών, δοκιµασία 
των φωνητικών του οργάνων –παραγωγή ήχων που δεν υπάρχουν στο 
περιβάλλον του και ενδεχοµένως ανήκουν σε άλλες γλώσσες µε τις οποίες δεν 
έχει επαφή. 

• (ii) Δεύτερη φάση - βάβισµα (3-6/8 µηνών): Πρόκειται για µεταβατική 
περίοδο. Έχουµε τη φωνολογική παραγωγή της (i) αλλά πιο συστηµατική και 
µε κάποια κοινωνική σκοπιµότητα. Με άλλα λόγια, τα βαβίσµατα και τα 
γουργουρίσµατα πιθανόν να δείχνουν τη διάθεση του παιδιού να 
επικοινωνήσει µε το περιβάλλον, να εκφράσει κάποια ψυχική του 
κατάσταση. Πολλοί ψυχολόγοι το θεωρούν ως τον πρώτο σταθµό της 
γλωσσικής του ανάπτυξης.  

• (iii) Τρίτη φάση – φάση των ιδιόµορφων φωνολογικών συνόλων 
(6/8-10/12 µηνών): Εδώ πλέον έχουµε συστηµατική παραγωγή ήχων, 
εµφάνιση επιτονισµού και ρυθµού (προσωδιακά στοιχεία) πολύ κοντά στην 
φωνολογική παραγωγή των ενηλίκων. Με άλλα λόγια, ήχοι του 
περιβάλλοντός του που σηµαίνουν κάτι για το παιδί – χαρά, λύπη, 
ικανοποίηση, έλλειψη κάποιου προσώπου κτλ. Κυριότερο χαρακτηριστικό 
της φάσης αυτής: σύνδεση προγλωσσικού µε το κυρίως γλωσσικό στάδιο 
που αρχίζει µε την άρθρωση της πρώτης λέξης.

1. Το προοµιλητικό στάδιο ή το στάδιο της 
φωνολογικής ανάπτυξης (0-10/12 µηνών)



2. Το στάδιο της µίας λέξης ή  
 ολοφραστικό (10/12-18/20 µηνών) 

• Αφορά στην άρθρωση της πρώτης λέξης ! 
απαρχή της συγκρότησης του γραµµατικού 
µηχανισµού της γλώσσας  

• Οι λέξεις δεν έχουν ούτε την αξία ούτε την ίδια 
λειτουργία µε τις αντίστοιχες των ενηλίκων. 

• Λε ι τουργούν ως αντ ιπροσωπευτ ικές 
ολόκληρων προτάσεων , µπορε ί να 
εκφράζουν συναίσθηµα, διαπίστωση ή και τα 
δύο µαζί. 



• Σηµαίνουν πολλά για το παιδί, όµως 
δύσκολα ερµηνεύοντα ι λόγω τη ς 
ελλειπτικής λειτουργίας της γλώσσας. 

• Επειδή δεν υπάρχει αντιστοιχία µορφής και 
περιεχοµένου, ανάµεσα σε αυτό που λέει 
και σε αυτό που εννοεί, δεν µπορούν οι 
ερευνητές να περιγράψουν τη γραµµατική 
που χρησιµοποιεί το παιδί σ’ αυτό το στάδιο 
της γλωσσικής του ανάπτυξης.



3. Το στάδιο των προτάσεων µε δύο λέξεις ή 
στάδιο του τηλεγραφικού λόγου (18/20 
µηνών-2 ετών) 

• Οι λέξεις είναι κατά κανόνα ρήµατα, 
ουσιαστικά, επίθετα και επιρρήµατα 

• Η χρήση γλώσσας που µο ιά ζ ε ι µ ε 
τηλεγραφήµατα, γιαυτό ονοµάστηκε 
‘telegraphic speech’. 

• Οι συνδυασµοί των δύο λέξεων δεν είναι 
τυχαίοι



3. Το στάδιο των προτάσεων µε δύο λέξεις ή 
στάδιο του τηλεγραφικού λόγου  (συνέχεια)

• (Κ)  Η κλειστή κατηγορία (Κ)!  
• οι λέξεις τοποθετούνται στην πρώτη (Κ1) ή στη δεύτερη 

(Κ2) θέση και συνοδεύονται πάντα από µία λέξη της 
λεγόµενης ανοιχτής κατηγορίας (βλ. παρακάτω) είναι 
ο π ο ι ο δ ή π ο τ ε µ έ ρ ο ς τ ο υ λ ό γ ο υ , λ ί γ ε ς κ α ι 
χρησιµοποιούνται πολύ συχνά. Επειδή το παιδί τις 
χρησιµοποιεί ως κέντρο ή άξονα της πρότασης η οµάδα 
αυτή των λέξεων ονοµάζεται και  αξονική κατηγορία (pivot 
class). 

• (Α) Η ανοιχτή κατηγορία (Α) ! λέξεις που µπορούν να 
συνδυάζονται τόσο µε λέξεις της (Κ) αλλά µπορούν να 
συνδυάζονται και µόνες του. Είναι πολλές αλλά χαµηλής 
συχνότητας. 



3. Το στάδιο των προτάσεων µε δύο λέξεις ή 
στάδιο του τηλεγραφικού λόγου  (18/20 

µηνών-2 ετών)

 Είδη προτάσεων µε την χρήση της  αξονικής 
γραµµατικής: 

     Κ1 +  Α 
   Π !  Α  +  Κ2 
     Α   + Α



Παραδείγµατα αξονικού µοντέλου 1 

 (1) Π      ! Κ1         +       Α 
      µέσα 
      έξω 
  όχι    φαγητό  
      µαµά  
      …….. 
 όχι µέσα, όχι έξω, όχι φαγητό, όχι µαµά 



Παραδείγµατα αξονικού µοντέλου 2 

• (2) Π     !  Α        +  Κ2 
•       µαµά      
•   µπαµπά 
•   καπέλο    πάει 
•   τουτού 
•   ……. 

• Μαµά πάει, µπαµπά πάει, καπέλο πάει, τουτού 
πάει 

• Πάει µαµά, πάει µπαµπά, πάει καπέλο, πάει τουτού



Παραδείγµατα αξονικού µοντέλου 3 

  (3) Π  !  Α  + Α 
   µπαµπά   τσάντα 
   µαµά   φαγητό 
   καπέλο   κάτω 
   τουτού   έξω 
   ………    ……. 

Οποιοσδήποτε συνδυασµός….



Το αξονικό µοντέλο…

 δεν διαθέτει την απαραίτητη για έναν 
κώδικα επικοινωνίας ευκαµψία και 
ευλυγισία, έτσι δεν αποδίδεται ακριβώς 
αυτό που θέλει να εκφράσει το παιδί. 
Αυτό έχει ως αποτέλεσµα την πολυσηµία  
και τη δυσκολία της επικοινωνίας που 
χαρακτηρίζουν την παιδική οµιλία.



 είναι OMΩΣ ιδιαίτερα σηµαντικό γιατί 
αποδεικνύει ότι η διαδικασία της γλωσσικής 
κατάκτησης δεν είναι απλή αποµνηµόνευση 
λέξεων αλλά κάτι πολυσύνθετο και 
πολύπλοκο: συγκρότηση ενός γραµµατικού/ 
παραγωγικού µηχανισµού βάσει του οποίου 
παράγονται όλες οι πιθανές προτάσεις της 
συγκεκριµένης γλώσσας και ο οποίος περνά 
από πολλές φάσεις έως ότου παγιωθεί.  



4. Το στάδιο των προτάσεων µε τρεις λέξεις  
(2-3 ετών)

 (1)  υποκείµενο  + αντικείµενο + ρήµα  
  µαµά    πόρτα  κλείνει 

(2)  υποκείµενο + ρήµα   +τοπικός προσδ/µός 
  µπαµπά     πάει   έξω 

(3)  Υποκείµενο +τοπικός προσδ/µός + 
άρνηση 

 µπαµπά          έξω            όχι



• Ο ύ τ ε α υ τ ό τ ο µ ο ν τ έ λ ο έ τ υ χ ε µ ί α ς 
ικανοποιητικής περιγραφής. Τα περισσότερα 
προτεινόµενα µοντέλα στηρίζονται σε 
αντίστοιχα πρότυπα περιγραφής προτάσεων 
τ ω ν ε ν η λ ί κ ω ν , π ρ ά γ µ α π ο υ δ ε ν 
ανταποκρίνεται στη «λογική» της παιδικής 
γλώσσας. 

• Γενικά, στη γλωσσική συγκρότηση των παιδιών 
µέχρι την ηλικία των τριών ετών, εκείνο που 
προέχει δεν είναι τόσο η µορφολογία (κλίση) 
αλλά η δοµή των προτάσεων και η 
τοποθέτηση των λέξεων µέσα σε αυτήν.



5. Το στάδιο της πλήρους συντακτικής και 
µορφολογικής ανάπτυξης (3-6 χρόνων) 

• Το τελευταίο στάδιο της κατάκτησης βασικών 
δοµών της ΜΓ του παιδιού χαρακτηρίζεται από 
µ ια ταχύτατη εξέλιξη της γλωσσικής 
ικανότητας του παιδιού τόσο στην γλωσσική 
πρόσληψη-κατανόηση, όσο και στην 
παραγωγή. 

• Σε αυτό το στάδιο επιτυγχάνεται η βαθµιαία 
ολοκλήρωση πρόσκ τησης βασ ι κών 
συντακτικών και µορφολογικών δοµών, 
πολύ κοντά πλέον στη γλώσσα των ενηλίκων.



Η παιδική γλώσσα 

• Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουµε ότι 
ψυχογλωσσικές έρευνες έδειξαν ότι το παιδί 
των 0-6 ετών δεν µιµείται τη γλώσσα των 
µεγάλων, αλλά µε βάση τα ποικίλα γλωσσικά 
ερεθίσµατα του περιβάλλοντός του, ανάγεται 
σε µία πρώτη συστηµατική σύλληψη της 
γλώσσας σχηµατίζοντας αρχικά ένα απλό και 
όχι εύκαµπτο σύστηµα, τη γραµµατική, το 
οποίο αναπροσαρµόζει σταδιακά µέχρι να 
ταυτιστεί µε τον κώδικα των ενηλίκων.



Η παιδική γλώσσα 

• Οι επιστήµονες σήµερα πλέον 
θεωρούν τη γλωσσική κατάκτηση ως 
µια ανεξάρτητη εξελικτική φάση µε 
δικές της αρχές και χαρακτηριστικά. 
• Η παιδική γλώσσα δεν είναι ένας 
κώδικας µε περισσότερα «λάθη» στα 
πρώτα στάδια εφαρµογής από όσα 
στα µεταγενέστερα. 



Η παιδική γλώσσα 

 διαθέτει σε κάθε στάδιο ανάπτυξης 
συστηµατικό χαρακτήρα, και το 
παιδί µε τη µέθοδο της  δοκιµής, του 
πε ι ράµα το ς κα ι τ η ς πλάνη ς 
δοκιµάζει, ως µικρός επιστήµων,  
συνεχώς τις υποθέσεις του πάνω 
στον τρόπο δόµησης και λειτουργίας 
της γλώσσας…



Η παιδική γλώσσα 

• Έτσι, ‘λάθη’ όπως το δώνω αντί δίνω  δεν 
είναι αυθαίρετα αλλά προέρχονται από την 
εφαρµογή του νόµου της αναλογίας, ο 
οποίος στη συγκεκριµένη περίπτωση έχει 
την αφετηρία του στον σχηµατισµό του 
αορίστου. Ο αόριστος θύµωσα αντιστοιχεί 
στον ενεστώτα θυµώνω, γιατί ο αόριστος 
έδωσα να µην αντιστοιχεί στον ενεστώτα 
δώνω; (ακόµη των αλογών κατά τα των 
λιµνών, των βουνών, κτλ.



Η παιδική γλώσσα 

• Όλα αυτά γίνονται διαισθητικά, ποτέ 
συνειδητά στο παιδί και πάντα µέσα στα 
πλαίσια ενός συστήµατος του οποίου οι 
αρχές δεν συµπίπτουν πάντα µε τις αρχές 
του αντίστοιχου των µεγάλων. Άλλωστε 
γ λ ω σ σ ι κ ή π ρ ό ο δ ο ς ε ί ν α ι η 
αναπροσαρµογή κα ι αναδόµηση 
ολόκληρου του συστήµατος και όχι 
µεµονωµένων στοιχείων. 



Διδασκαλία/εκµάθηση της ξένης 
γλώσσας

• Όσον αφορά τη διδασκαλία της ξένης 
γλώσσας, τώρα, µέσα στο πλαίσιο της 
ψυχογλωσολογίας, έχουν αναπτυχτεί πολλές 
προσεγγ ίσε ι ς τα τ ελευτα ία χρόν ια , 
προσεγγίσεις που έχουν θέσει σε σοβαρή 
αµφισβήτηση την παραδοσιακή µέθοδο της  
γραµµατικής και µετάφρασης (grammar and 
translation), σύµφωνα µε την οποία ο µαθητής 
αποµνηµονεύει λέξεις, γραµµατικούς και 
συντακτικούς κανόνες και µεταφράζει από και 
στη µητρική του γλώσσα. 



Διδασκαλία/εκµάθηση της ξένης 
γλώσσας

• Στη δεκαετία του ’60 αναπτύχθηκε η άµεση 
µέθοδος (direct method).  

• Η µέθοδος αυτή υποθέτει ότι ο ενήλικας µπορεί να 
µάθει µια ξένη γλώσσα ενεργοποιώντας τις 
διαδικασίες εκµάθησης της µητρικής του.  

• Δεν επιτρέπεται η χρήση της µητρικής µέσα στην 
τάξη και δεν αξιοποιούνται τυχόν οµοιότητες των 
δύο γλωσσών.  

• Ουσιαστικά αφορά περιπτώσεις εµβάπτισης 
(immersion), δηλαδή τη διαδικασία εκµάθησης 
µιας ξένης γλώσσας στο περιβάλλον που οµιλείται 
και είναι χρήσιµο µόνο για τους µετανάστες.



• Η οπτικο-ακουστική µέθοδος (visual-auditory 
method), βασίζεται στην υπόθεση ότι η γλώσσα 
κατακτάται κυρίως µέσα από τη µίµηση, την 
επανάληψη και την ενίσχυση, µια υπόθεση που 
ίσως να είναι σε λαθεµένη κατεύθυνση και για 
την πρώτη, τη µητρική, και για τη δεύτερη/ξένη 
γλώσσα.  

• Εκείνο που αποτελεί το κυρίαρχο στοιχείο τόσο 
στην απόκτηση ή κατάκτηση (acquisition) της 
µητρικής, όσο και στην εκµάθηση (learning) της 
δ ε ύ τ ε ρ η ς / ξ έ ν η ς γ λ ώ σ σ α ς , ε ί ν α ι η 
παραγωγικότητα, η δηµιουργικότητα από 
µέρους των µαθητών.

Διδασκαλία/εκµάθηση της ξένης 
γλώσσας



• Αυ τή η άποψη απο τ ε λ ε ί κυρ ίως 
συνεισφορά του Noam Chomsky και των 
γενετιστών, όπως θα δούµε παρακάτω, 
αλλά κυρίως κατά τη συζήτηση των 
επιπέδων της γλωσσικής ανάλυσης σε 
επόµενα εξάµηνα και έχει αποτελέσει τη 
β ά σ η γ ι α π ο λ λ έ ς κ α ι ν ο ύ ρ γ ι ε ς 
π ρ ο σ ε γ γ ί σ ε ι ς τ η ς γ λ ω σ σ ι κ ή ς 
διδασκαλίας.

Διδασκαλία/εκµάθηση της ξένης 
γλώσσας



• Όπως µπορείτε να παρατηρήσετε, η κάθε 
µέθοδος δεν είναι αποκοµµένη από το 
κοινωνικό, πολιτικό, οικονοµ ικό και 
τεχνολογ ικό περ ιβάλλον στο οπο ίο 
αναπτύσσεται.  

• Έτσι εύκολα µπορεί κανείς να διακρίνει ότι στη 
µέθοδο της γραµµατικής-µετάφρασης είναι 
σαφείς οι επιρροές της διδασκαλίας των 
κλασικών γλωσσών, µιας και στην πρώτη 
εποχή της διδασκαλίας της ξένης γλώσσας δεν 
υπήρχε άλλη προηγούµενη έρευνα ή γνώση. 

Διδασκαλία/εκµάθηση της ξένης 
γλώσσας



• Η ανάπτυξη της άµεσης µεθοδολογίας, στη δεκαετία 
του ’60, συµπίπτει µε το µεταναστευτικό κύµα της 
εποχής µιας τα κινήµατα ανεξαρτησίας είχαν ως 
αποτέλεσµα µεγάλες µετακινήσεις πληθυσµών.  

• Τέλος, η αξιοποίηση της αλµατωδώς εξελισσόµενης 
τεχνολογίας είχε ως αποτέλεσµα τη χρήση των 
οπτικοακουστικών οργάνων και στη τάξη.  

• Σήµερα µιλάµε για αξιοποίηση του διαδικτύου, των 
υπολογιστών γενικά και αύριο θα µιλάµε για κάτι 
άλλο.  

• Εκείνο που φαίνεται ασφαλές ως συµπέρασµα είναι ότι 
ο δάσκαλος και το λειτούργηµά του παραµένουν µεν 
σταθερές αξίες, όµως προέχει η τακτική ενηµέρωσή 
του επειδή οι εξελίξεις τρέχουν.

Διδασκαλία/εκµάθηση της ξένης 
γλώσσας



Μπορούν οι χιµπαντζήδες να µάθουν  
µια ανθρώπινη γλώσσα;  

 (α) Η περίπτωση της Washoe 

• Οι Fromkin et al. (2003) αναφέρουν ότι πειράµατα, που 
απέκλειαν τον παράγοντα ‘άρθρωση’, έχουν δείξει ότι οι 
χιµπαντζήδες, ένα από τα πλησιέστερα προς το 
ανθρώπινο είδη, είναι σε θέση να εκµάθουν και να 
χρησιµοποιήσουν µε επιτυχία ένα περιορισµένο  
«λεξιλόγιο». 

• (α) Η περίπτωση της Washoe: Είναι εντυπωσιακή η 
«γλωσσική συµπεριφορά» µιας χιµπαντζίνας, της 
Washoe, η οποία ήταν συνεχώς εκτεθειµένη σε 
περιβάλλον χρηστών της Αµερικάνικης Νοηµατικής 
Γλώσσας (ΑΝΓ)  και την δίδαξαν επισταµένως να κάνει 
νοήµατα. 



Washoe

• Όταν η Washoe έγινε τεσσάρων ετών (1969), ο 
«λόγος» της παρουσίαζε και παραγωγικότητα. 
Με βάση 150 λεξιλογικές µονάδες της 
δακτυλικής γλώσσας των κωφαλάλων της Β. 
Αµερικής, δηλαδή νοήµατα, µπορούσε να 
παραγάγει σηµασίες όπως «φάε», «άκου», 
«εµένα», «βιάσου».   

• Ακόµη, σύµφωνα µε τους εκπαιδευτές της, 
µπορούσε να παράγει και συνδυασµούς 
σηµείων - φράσεις - όπως: «µωρό δικό µου», 
« δώσ ε µ ο υ λ ο υ λ ο ύ δ ι » , « δώσ ε µ ο υ 
περισσότερα φρούτα» και «µωρό δικό µου».



(β) Η περίπτωση της Sarah

• Ακόµη πιο εντυπωσιακή φαίνεται η παραγωγή της 
Sarah, που διδάχτηκε µ ια τεχνητή γλώσσα 
σχεδιασµένη να µοιάζει µε τις ανθρώπινες.  

• Έτσι, έµαθε να χρησιµοποιεί ένα ανάλογο σε ποσότητα 
«λεξιλόγιο» από κοµµατάκια πλαστικού διαφορετικού 
σχήµατος και χρώµατος- τα γλωσσικά σηµεία αυτής 
της γλώσσας, η σχέση µορφής – σηµασίας αυτών των 
λέξεων ήταν τυχαία – αυθαίρετη.  

• Για παράδειγµα, ένα µικρό κόκκινο τετράγωνο σήµαινε 
«µπανάνα» και ένα µικρό µπλε παραλληλόγραµµο 
«βερίκοκο. λ.  

• Το µειονέκτηµα είναι ότι η Sarah δεν µιλούσε 
αυθόρµητα αλλά αντιδρούσε µόνο στα ερεθίσµατα των 
εκπαιδευτών της.



(γ) Η περίπτωση του Nim Chimpsky

• Ο ψυχολόγος H. S. Terrace (1979) µελέτησε 
έναν χιµπαντζή που τον ονόµασαν Nim 
Chimpsky, ειρωνικά από το όνοµα του Noam 
Chomsky, προσπαθώντας να αποδείξουν 
λανθασµένες τις θεωρίες του Chomsky.  

• Ο Nim, παρόλο που παρήγαγε το πρώτο του 
σηµείο (λέξη) µετά από τέσσερις µήνες έκθεση 
στην ΑΝΓ ενθουσιάζοντας τους µελετητές του, 
στη συνέχεια τους απογοήτευσε γιατί ποτέ δεν 
ξεπέρασε το στάδιο των δύο λέξεων.



•  Κάτι τέτοιο δεν συµβαίνει µε τα παιδιά, 
τα οποία ξεκινούν όλο και πιο συχνές 
συζητήσεις, καθώς µεγαλώνουν, και τα 
εκφωνήµατά τους επαναλαµβάνουν όλο 
και λιγότερο το προηγούµενο εκφώνηµα 
του ενήλικα. Με άλλα λόγια, ενώ τα 
παιδιά γίνονται όλο και πιο δηµιουργικά, 
ο Nim δεν παρουσίασε κανενός είδους 
δηµιουργικότητα.



(δ) Η περίπτωση του Kanzi

• Ο Kanzi, αρσενικός µπονόµπο, πυγµαίος χιµπαντζής: 
χρησιµοποίησε το πληκτρολόγιο του υπολογιστή.  

• Δεν έµαθε απλώς αλλά επινόησε γραµµατικούς κανόνες 
που µπορεί να είναι τόσο πολύπλοκοι όσο αυτοί που 
χρησιµοποιούνται από παιδιά δύο ετών.  

• Π.χ. xρησιµοποίησε τον συνδυασµό ενός λεξιγράµµατος 
που σήµαινε ‘σκύλος’ και µιας χειρονοµίας που σηµαίνει 
‘πηγαίνω’. Ο Kanzi χρησιµοποιούσε αυτή τη φράση και 
µετά πήγαινε στους σκύλους κι έπαιζε µαζί τους.  

• Κατά τους εκπαιδευτές του, η διάταξη ‘πηγαίνω’ 
ακολουθούµενη από το ‘σκύλος’ είναι η αναµενόµενη 
ανθρώπινη.



Μπορούν οι χιµπαντζήδες να µάθουν  
µια ανθρώπινη γλώσσα;

• Η µελέτη των χιµπαντζήδων και των άλλων 
πρωτευόντων θηλαστικών µας έχει οδηγήσει 
στην καλύτερη κατανόηση της γνωσιακής 
ικανότητας αυτών των πρωτευόντων ειδών 
αλλά κα ι στη συνε ιδητοπο ίηση της 
σπουδαιότητας και της µοναδικότητας της 
γλωσσικής κατάκτησης από τα παιδιά, τα 
οποία µέσα σε ελάχιστο χρόνο και χωρίς 
ιδιαίτερη διδασκαλία δηµιουργούν νέες και 
πολύπλοκες προτάσεις που δεν έχουν ακούσει 
ή προφέρει ποτέ πριν. 



Μπορούν οι χιµπαντζήδες να µάθουν  
µια ανθρώπινη γλώσσα;

• Αργότερα θα δούµε µερικές ακόµη 
ενδιαφέρουσες περιπτώσεις ζωικών 
επικοινωνιακών συστηµάτων και πώς η 
ερµηνεία τους µπορεί να συνεισφέρει στην 
καλύτερη κατανόηση της ανθρώπινης 
οµιλίας. 



Γλωσσικά καθολικά



Γλωσσικά καθολικά  

• Ο Ν o a m C h o m s k y ( Γ ε ν ε τ ι κ ή /   
Μετασχηµατιστική Γραµµατική) θεωρεί  ότι 
ο άνθρωπος διαθέτει από τη γέννησή του 
έναν έµφυτο µηχανισµό, που τον ονοµάζει   

Linguistic  Acquisition  Device  - (LAD)-    
(Μηχανισµός  Γλωσσικής  Κατάκτησης/
Απόκτησης  –  (ΜιΓΑ ή ΜουΓΚΑ) δικές 
µου χιουµοριστικές προτάσεις. 



Γλωσσικά καθολικά  

• Αυτό το κοινό για όλους εφόδιο υφίσταται 
µια φυσική και ψυχολογική ωρίµανση που 
επιτρέπει στο παιδί να εντοπίσει και να 
ταυτίσει, µε τη βοήθεια του περιβάλλοντός 
του, τον τύπο της γλώσσας στον οποίο 
πρέπει να προσαρµοστεί.  

• Αυτή η υπόθεση για τον έµψυχο χαρακτήρα 
της γλώσσας οδηγεί λογικά στην επόµενη 
υπόθεση για τα καθολικά χαρακτηριστικά ή 
απλώς καθολικά (universals) της γλώσσας.  



Γλωσσικά καθολικά  

• Πραγµατικά, συνυπολογίζοντας και όσα 
αναφέρθηκαν παραπάνω για τους 
κωφαλάλους, φαίνεται λογική η υπόθεση 
ότι χωρίς την ύπαρξη αυτών των 
γλωσσικών καθολικών θα ήταν αδύνατη 
η κατάκτηση από το παιδί αυτού του 
ιδιαίτερα περίπλοκου συστήµατος που 
είναι η γλώσσα.  



Γλωσσικά καθολικά  

• Για τον Chomsky και τους γενετιστές, 
(γλωσσικά) καθολικά ονοµάζονται οι 
οµοιότητες που υπάρχουν σε όλες 
τις γλώσσες του κόσµου. Η µελέτη 
τους αναπτύχθηκε µεταξύ 1960 και 
1965 από τις ανάγκες της αυτόµατης 
µετάφρασης από γλώσσα σε 
γλώσσα. 



Γλωσσικά καθολικά  
Παραδείγµατα  (J. Greenberg , 1963)

• Oι γλώσσες δηµιουργούνται υποσυνείδητα, 
µέσα στη γλωσσική κοινότητα, µε προφορική 
επικοινωνία. 

• Οι γλώσσες διαθέτουν προφορά, λεξιλόγιο και 
συντακτικούς κανόνες. Οι ίδιες είναι 
ολοκληρωµένα συστήµατα και οι επιµέρους 
τοµείς τους αποτελούν επίσης συστήµατα. 

• Μπορεί να υπάρχει διαφορά ανάµεσα στο 
αφηρηµένο γλωσσικό σύστηµα που έχει 
εσωτερικεύσει ο οµιλητής και στη 
συγκεκριµένη χρήση κάθε φορά.



Γλωσσικά καθολικά  
Παραδείγµατα  (J. Greenberg , 1963)

• Τη διπλή άρθρωση του ανθρώπινου λόγου: 
όλες οι γνωστές γλώσσες έχουν αυτό το 
χαρακτηριστικό να περιλαµβάνουν µ ια 
κατώτερη άρθρωση, το δεύτερο επίπεδο  ή 
δεύτερη άρθρωση (επίπεδο φωνηµάτων), και 
µια ανώτερη άρθρωση, το πρώτο επίπεδο ή 
πρώτη άρθρωση (επίπεδο µορφηµάτων). 

• Οποιοδήποτε εκφώνηµα σε οποιαδήποτε 
γλώσσα αποτελείται από υποκείµενο και 
κατηγόρηµα.



Γλωσσικά καθολικά 

• Πολλοί γλωσσολόγοι, όπως ο André Martinet 
(λε ιτουργική θεωρία της γλώσσας , Παρίσ ι ) 
αµφισβήτησαν την ύπαρξη καθολικών χαρακτηριστικών. 

• Ολες αυτές οι θεωρίες δεν είναι καινούριες. Ήδη ο 
Αριστοτέλης είχε αναφερθεί στα κοινά χαρακτηριστικά 
των γλωσσών, ενώ  το 1630 ο Γερµανός φιλόσοφος 
Alsted χρησιµοποίησε τον όρο γενική γραµµατική σε 
αντιπαράθεση µε την ειδική γραµµατική, προκειµένου να 
υποστηρίξει την άποψή του για την ανακάλυψη στοιχείων 
που σχετίζονται µε τη µέθοδο και την αιτιολογία των 
γραµµατικών εννοιών, που είναι κοινές σε όλες τις 
γλώσσες.  

• Στη σκοτεινή µεσαιωνική Ευρώπη, ο σχολαστικιστής 
φιλόσοφος Άγιος Θωµάς ο Ακκινάτης µίλησε για 
γλωσσικά καθολικά. 



Γλωσσικά καθολικά 

• Όπως και να το δει κανείς το ζήτηµα, η 
γ λωσσολο γ ι κ ή έ ρ ε υ ν α έ χ ε ι ως 
αντικείµενο την ανακάλυψη των νόµων 
της ανθρώπινης γλώσσας, όπως η 
φυσική έχει ως στόχο την ανακάλυψη των 
νόµων του φυσικού σύµπαντος και, ει 
δυνατόν, την ερµηνεία τους. Μια 
διαδικασία που βρίσκεται σε αέναη κίνηση 
και δεν ολοκληρώνεται ποτέ. 



Οι νοηµατικές γλώσσες ως (πιθανή) απόδειξη 
για την ύπαρξη γλωσσικών καθολικών

• Descartes: τα ζώα δεν είναι σε θέση να 
εκφράσουν τη σκέψη τους, όχι επειδή έχουν 
έλλειψη των αντιστοίχων οργάνων, αφού οι 
κίσσες και οι παπαγάλοι µπορούν να προφέρουν 
λέξεις όπως οι άνθρωποι, αλλά επειδή 
προφανώς δεν ‘σκέπτονται’ αυτό που ‘λένε’.  

• Από την άλλη, άνθρωποι που γεννιούνται 
κωφάλαλοι και δεν µπορούν να αξιοποιήσουν για 
κάποιους λόγους τα όργανα που χρησιµοποιούν 
οι άλλοι άνθρωποι για να µιλάνε, εφευρίσκουν 
ορισµένα νοήµατα µε τα οποία συνεννοούνται. 



Οι νοηµατικές γλώσσες ως (πιθανή) απόδειξη 
για την ύπαρξη γλωσσικών καθολικών

• Σήµερα: οι νοηµατικές γλώσσες των 
κοινοτήτων των κωφαλάλων µάς παρέχουν 
σ η µ α ν τ ι κ ό τ α τ ε ς απ ο δ ε ί ξ ε ι ς γ ι α ν α 
υποστηρ ί ξουµε ότ ι (α ) ο ι άνθρωπο ι 
γεννιούνται µε την ικανότητα κατάκτησης 
της γλώσσας, και (β) ότι όλες οι ανθρώπινες 
γλώσσες διέπονται από τις ίδιες καθολικές 
αρχές.  

• Η σύγχρονη έρευνα στις νοηµατικές γλώσσες 
είναι κρίσιµης σηµασίας για την κατανόηση του 
βιολογικού υπόβαθρου της κατάκτησης και 
χρήσης της όποιας ανθρώπινης γλώσσας. 



Οι νοηµατικές γλώσσες ως (πιθανή) απόδειξη 
για την ύπαρξη γλωσσικών καθολικών

• Περίπου ένα στα χίλια παιδιά γεννιούνται είτε 
κωφά είτε µε προβλήµατα ακοής και, παρότι 
µπορούν να διδαχτούν πώς να µιλούν µια 
γλώσσα κατανοητά , δεν µπορούν να 
καταλάβουν ποτέ την οµιλία στον ίδιο βαθµό µε 
τα άτοµα χωρίς πρόβληµα.  

• Για παράδειγµα, το 75% των λέξεων της 
αγγλικής δεν µπορεί να διαβαστεί µε ακρίβεια  
από τις κινήσεις των χεριών και των χειλιών. 
Παρόλα αυτά πολλά κωφά άτοµα φτάνουν σε 
εξαιρετικά καλές επιδόσεις συνδυάζοντας την 
ανάγνωση των κινήσεων των χειλιών µε τη 
γνώση της δοµής της γλώσσας. 



Οι νοηµατικές γλώσσες ως (πιθανή) απόδειξη 
για την ύπαρξη γλωσσικών καθολικών

• Το γεγονός δεν πρέπει να µας εκπλήσσει 
εάν δεχτούµε ότι η ανθρώπινη γλώσσα 
(langage) είναι καθολική µε την έννοια ότι 
όλοι οι άνθρωποι έχουν την ικανότητα να 
µάθουν µία τουλάχιστον πραγµάτωσή της, 
µια γλώσσα  µε την έννοια της langue. 



• Τελικά, όσα περισσότερα µαθαίνουµε για 
την ανθρώπινη γλωσσική κοινότητα, τόσο 
περισσότερο γίνεται ξεκάθαρο ότι η 
κατάκτηση και η χρήση µιας γλώσσας δεν 
εξαρτώνται από την ικανότητα παραγωγής 
και κατανόησης φθόγγων αλλά από µια 
περισσότερο αφηρηµένη γνωσιακή 
ικανότητα, βιολογικά καθορισµένη, η 
οποία εξηγεί τις οµοιότητες µεταξύ της 
οµιλούµενης και της νοηµατικής γλώσσας.



 Η Αµερικανική Νοηµατική Γλώσσα  
(Αmerican Sign Language)

• Στην ΑΝΓ τα γράµµατα της αγγλικής 
αλφαβήτου αναπαριστάνονται µε µια σειρά 
σχηµάτων και κινήσεων των χεριών !  
δακτυλικό αλφάβητο  

• Οι χρήστες  αναπαριστάνουν κάθε είδους λέξη 
νέα, απαρχαιωµένη, διαλεκτική ή ιδιωµατική, 
ακόµη τεχνικό/εξειδικευµένο λεξιλόγιο και, 
τέλος, ξένες λέξεις.  

• Η µορφή της λέξης προσδιορίζεται µε το 
δακτυλικό αλφάβητο και το νόηµα µε µια 
βασική κίνηση, η µορφή του χεριού που 
εµφανίζεται ταυτόχρονα µε την κίνηση.



Η Αµερικανική Νοηµατική Γλώσσα  
(Αmerican Sign Language)

 Οι χρήστες της νοηµατικής  
• µεταδίδουν τις σκέψεις τους µε ταχύτητα 
συγκρίσιµη µε αυτή των χρηστών µ ιας 
οµιλούµενης γλώσσας.  

• παράγουν ποίηση και λογοτεχνία - στη 
νοηµατική έχουν µεταφραστεί και έργα κλασικά.  

• Τα κωφά παιδιά χρησιµοποιούν τη νοηµατική 
στον ύπνο τους,όπως ακριβώς τα άλλα παιδιά 
µιλάνε στον ύπνο τους, ονειρεύονται στη 
νοηµατική, όπως κάθε παιδί ονειρεύεται στη/
στις  γλώσσα/ες  του, µιλάνε µε τις κούκλες 
τους στη νοηµατική. 



Η Αµερικανική Νοηµατική Γλώσσα  
(Αmerican Sign Language)

• Ακόµη, όπως όταν µιλούµε, µπορεί να κάνουµε 
‘σαρδάµ' µε τις φωνούµενες λέξεις, τι πιο φυσικό 
από του να γίνει ‘σαρδάµ’ µε µία λανθασµένη 
κίνηση των χεριών, µια κίνηση που θα ξεφύγει;   

• Οι νοηµατικές γλώσσες µοιάζουν µε τις 
οµιλούµενες γλώσσες σε όλες τις βασικές τους 
πλευρές, δείχνοντας ότι η ύπαρξη γλωσσικών 
καθολικών είναι γεγονός, παρά τις διαφορές στον 
τρόπο µε τον οποίο εκδηλώνεται µια γλώσσα. 
Αυτή η καθολικότητα είναι προβλέψιµη, διότι η 
γλώσσα, παρά τον τρόπο που εκφράζεται, έχει 
βιολογική υποδοµή.



Μερικοί ακόµη ζωικοί κώδικες 
επικοινωνίας  

• Το ερώτηµα που τίθεται τώρα είναι κατά 
πόσον η ανθρώπινη γλώσσα είναι απλώς 
ένα σύστηµα επικοινωνίας.  

• Αν θεωρήσουµε ότι έτσι είναι, τότε πολλά 
έµβ ια όντα µπορούν επ ίσης να 
επικοινωνήσουν.   

• Άλλωστε και οι άνθρωποι χρησιµοποιούν 
κι άλλα συστήµατα, εκτός της γλώσσας, 
όπως η ‘γλώσσα του σώµατος’.  



ΤΟ ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟ ΔΑΧΤΥΛΙΚΟ ΑΛΦΑΒΗΤΟ 



ΧΕΙΡΟΜΟΡΦΕΣ 



Μερικοί ακόµη ζωικοί κώδικες 
επικοινωνίας

• Εκείνο που χρειάζεται συζήτηση είναι αν 
τα συστήµατα επικοινωνίας που 
χρησιµοποιούν τα άλλα έµβια όντα 
µοιάζουν καθόλου µε την ανθρώπινη 
οµιλία, τη γνώση της γλώσσας, η οποία 
κατακτάται από κάθε παιδί χωρίς 
δ ι δασκαλ ί α κα ι χρησ ιµοπο ι ε ί τ α ι 
δηµιουργικά και όχι ως αντίδραση σε 
ενδογενή ή εξωγενή ερεθίσµατα. 



Μερικοί ακόµη ζωικοί κώδικες επικοινωνίας

• Τρόποι και κώδικες επικοινωνίας ζωών:  
• α) σχέσεις µάνας-µικρών, β) αναπαραγωγικές 
σχέσεις,  γ) σχέσεις µέσα στην οµάδα -για ζώα 
που ζουν οµαδικά, δ) τον καθορισµό της 
περιοχής του ζώου - άµυνα/κίνδυνο, ε)  την 
τροφή.   

• Όλα τα σήµατα έχουν κύρια συγκινησιακό/
ε π ι φ ω ν η µ α τ ι κ ό χ α ρ α κ τ ή ρ α , δ ε ν 
παρουσιάζουν ούτε αυθαιρεσία, ούτε διπλή 
άρθρωση, ούτε, βέβαια,  παραγωγικότητα.



Μερικοί ακόµη ζωικοί κώδικες επικοινωνίας  
1. Οι παπαγάλοι και οι µάινες   

• Οι παπαγάλοι και οι µάινες και η ικανότητά τους να 
µιµούνται την ανθρώπινη φωνή αποτελούσαν 
ανέκαθεν ένα γρίφο.  

• Όµως, ακόµη και η λέξη ‘µ ιµούνται’ που 
χρησιµοποίησα και η µέχρι τώρα γνώση σας ίσως 
µπορεί να σας δώσει κάποια ένδειξη για το πόσοι 
λάθος είναι να θεωρούµε ότι έχουν κάποια 
ικανότητα ανάλογη µε αυτή των ανθρώπων. Κι αυτό 
γιατί η ανθρώπινη οµιλία δεν είναι µία απλή 
δ ι α δ ι κ α σ ί α µ ί µ η σ η ς α λ λ ά κ ά τ ι π ο λ ύ 
πολυπλοκότερο. Τα οµιλούντα πουλιά δεν µπορούν 
να τεµαχίσουν το συνεχές ακουστικό σήµα σε 
ασυνεχείς µονάδες όπως είδαµε ότι κάνει ο 
άνθρωπος.
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1. Οι παπαγάλοι και οι µάινες

 Για τον παπαγάλο η διαφορά ‘posi’ και ‘δosi’ 
ως προς το αρκτικό µόνο φώνηµα δεν 
υφίσταται. Κι αυτό γιατί µαθαίνει απέξω ό,τι 
του διδάσκουν ή που ακούει.  

 Για παράδειγµα, αν ο παπαγάλος µάθει τη 
φράση ‘Ο Νίκος τρώει σοκολάτα’ και ο ‘Ο 
Νίκος τρώει µήλο’ και επίσης γνωρίζει και τις 
λέξεις Μαρία και Κώστας, δεν θα µπορέσει να 
πει ποτέ ‘Η Μαρία τρώει σοκολάτα’ ή ‘Η Μαρία 
τρώει µήλο’ ούτε ‘Η Μαρία τρώει σοκολάτα και 
µήλο’, όπως θα έκανε κάθε παιδί στα τρία του 
χρόνια. 
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 Ούτε πληθυντικούς µπορεί να σχηµατίσει, 
ούτε πρόσωπο, το ‘τρώει’ να το κάνει 
‘τρώω’.  

 Το παιδί µπορεί να σχηµατίσει έναν 
απεριόριστο, άπειρο αριθµό πιθανών 
εκφωνηµάτων (βλ. xαρακτηριστικό της 
παραγωγικότητας / δηµιουργικότητας), 
ενώ οι παπαγάλοι ένα πεπερασµένο 
αριθµό, αυτόν που έµαθαν ‘απέξω’. 
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2  Καλέσµατα και κελαηδίσµατα των ωδικών πτηνών 

 Οι µιµητικοί ήχοι των οµιλούντων πουλιών δεν έχουν την 
επικοινωνιακή λειτουργία της ανθρώπινης οµιλίας. 

 Το κελάηδισµα των ωδικών πτηνών όµως έχει επικοινωνιακή 
λειτουργία και µοιάζει µε τις ανθρώπινες γλώσσες στο ότι 
µπορούµε να διακρίνουµε ποικιλίες, ‘διαλέκτους’, στο ίδιο 
είδος!!! 

 Διακρίνουµε δύο κατηγορίες:  
• Τα καλέσµατα ! µία ή περισσότερες βραχείες νότες που 

µεταδίδουν µηνύµατα για κίνδυνο, τροφή, φώλιασµα, 
συγκέντρωση σε σµήνος, κτλ.  

• Τα κελαηδίσµατα ! περίπλοκα συστήµατα για (i) την 
περιχάραξη µιας επικράτειας ή/και (ii) το ζευγάρωµα.  

• ΌΜΩΣ δεν έχουµε ασφαλείς ερµηνείες για την ύπαρξη κάποιας 
εσωτερικής δοµής ή την πιθανότητα τεµαχισµού των 
κελαηδισµάτων σε ανεξάρτητα µέρη µε σηµασία, όπως µπορεί να 
γίνει µε την ανθρώπινη οµιλία. 
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• Καταπληκτικό: ΥΠΑΡΧΕΙ ΚΡΙΣΙΜΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ στο κελάδηµα 
κάποιων, ΟΧΙ ΟΛΩΝ, πουλιών!!!!!!!  

• Σε κάποια είδη, όπως ο σπίνος, παρατηρούνται στάδια στην 
κατάκτηση του κελαηδίσµατος και, εάν το πουλί δεν εκτεθεί 
σε κελαηδίσµατα άλλων οµοειδών πουλιών κατά την κρίσιµη 
περίοδο, σε συγκεκριµένες περιόδους µετά τη γέννησή του, 
δεν µαθαίνει ποτέ να κελαηδάει!!! 

• Ακόµη, αν, αφού µάθει κάποια πρώτα κελαηδίσµατα, 
αποµονωθεί και επανεκτεθεί µετά από κάποιους µήνες, δεν 
έχει καµία πρόοδο, όπως ακριβώς το παιδί.  

• Τέλος, τα κωφά πουλιά κελαηδούν τελείως διαφορετικά από 
τα άλλα, εκτός εάν η κώφωση επήλθε µετά την κρίσιµη 
περίοδο. Είναι σαφείς οι συγγένειες µε την ανθρώπινη 
γλώσσα, λοιπόν. Παρόλα αυτά, οι έρευνες βρίσκονται σε 
εξέλιξη και πάντα αναµένονται ενδιαφέροντα αποτελέσµατα. 



Μερικοί ακόµη ζωικοί κώδικες επικοινωνίας  
3. Ο χορός των µελισσών
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3. Ο χορός των µελισσών

• Οι ‘χοροί’ αποτελούν την πιο εξελιγµένη µορφή 
επικοινωνίας µεταξύ των ατόµων ενός µελισσιού. 
Αυτό είναι γνωστό από παλιά -ήδη ο Αριστοτέλης 
το 330 π.Χ., παρατήρησε αυτή τη συµπεριφορά 
και την περιέγραψε στο έργο του "Περί ζώων 
ιστορίας", όπου θεωρεί ότι γινόταν για να 
προσελκύσει το ενδιαφέρον των υπολοίπων 
εργατριών.    

• Οι συλλέκτριες, λοιπόν, µέλισσες του γένους Apis 
Mellifera (ευρωπαϊκή µέλισσα), όταν επιστρέψουν 
στην κυψέλη και έχουν βρει µια πηγή τροφής, 
εκτελούν ένα χορό. 
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3. Ο χορός των µελισσών

• Αυτός ο χορός είναι γνωστός ως 
κουνιστός χορός (Waggle Dance) ή/και 
µικτός χορός. Η συλλέκτρια µέλισσα 
χορεύει πάνω στο πλαίσιο της κηρήθρας 
ακολουθώντας µια κυκλική πορεία, ενώ 
κατά διαστήµατα διασχίζει τον κύκλο 
κάνοντας γρήγορα και κοφτά ζικ-ζακ.
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  Τις ‘φιγούρες’ του χορού µέσα στην 
σκοτεινή κυψέλη οι άλλες µέλισσες τις 
αντιλαµβάνονται µε την αφή, καθώς την 
ακολουθούν στο χορό της, ενώ τους ήχους 
που συνοδεύουν τ ις κινήσε ις τ ις 
αντιλαµβάνονται ως δονήσεις πάνω στην 
κηρήθρα. Συµπλήρωµα του µηνύµατος 
αποτελεί η οσµή από το νέκταρ ή τη γύρη 
που η ‘χορεύτρια’ µέλισσα µεταφέρει. 
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 Χορός ! απόσταση και κατεύθυνση της 
τροφής από τη φωλιά.  

 Πολλοί διαφορετικοί χοροί στην κυψέλη –  
 µη  κατανοητοί ακόµα.  
 Πλέον σηµαντική απόδειξη  προέλευσης αλλά 
και χρήσης χορού ! όλα τα γνωστά είδη της 
µέλισσας εµφανίζουν αυτή τη συµπεριφορά. 
ΜΟΝΟ η εκτέλεση διαφέρει µεταξύ των 
διαφόρων ειδών. Αυτό σηµαίνει ότι η µορφή 
επικοινωνίας δεν εξαρτάται από τη µάθηση, 
αλλά είναι γενετικά καθορισµένη. 
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• Ο κυκλικός χορός δεν δίνει πληροφορίες για την 
ακριβή θέση της πηγής τροφής. Δηλώνει απλά την 
ύπαρξη τροφής σε µικρή απόσταση και σε ακτίνα 
µικρότερη των 15 µέτρων από τη φωλιά.  

• Η συλλέκτρια µέλισσα, αφού έχει κάνει µερικά 
επιτυχηµένα ταξίδια συλλογής, επιστρέφοντας στη 
φωλιά προσφέρει λίγο από το περιεχόµενο του 
προλόβου της σε άλλες µέλισσες και αρχίζει να 
διαγράφει µικρούς κύκλους. Η φορά των κύκλων 
αλλάζει κάθε φορά που ολοκληρώνει µία 
περιστροφή. Οι υπόλοιπες µέλισσες την 
ακολουθούν αγγ ίζοντάς την , έως ότου 
αποφασίσουν να βγουν και αυτές προς συλλογή. 
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• Ο µικτός χορός ή χορός της παλλόµενης κοιλιάς ! 
εκτελείται όταν η απόσταση της τροφής είναι πάνω από 
100µ. Ο κυκλικός χορός µετατρέπεται σταδιακά σε µικτό, 
καθώς η απόσταση µεταξύ τροφής και φωλιάς µεγαλώνει .  

• Κατά τον µικτό χορό η µέλισσα διανύει µία µικρή 
ευθύγραµµη πορεία κουνώντας έντονα την κοιλιά της και 
παράγοντας ήχους. Στο τέλος της ευθύγραµµης πορείας 
γυρίζει διαγράφοντας ένα ηµικύκλιο και επιστρέφει στο 
σηµείο που ξεκίνησε. Εκτελεί τις ίδιες κινήσεις 
σχηµατίζοντας ηµικύκλιο µία φορά προς τα δεξιά και µία 
προς τα αριστερά (εναλλάξ). Συχνά σταµατά και 
προσφέρει λίγη τροφή στις µέλισσες που την ακολουθούν. 
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• Οι πληροφορίες  αφορούν την απόσταση 
της τροφής από τη φωλιά, την κατεύθυνση 
της τοποθεσίας σε σχέση µε τη θέση του 
ήλιου, αλλά και την  ποιότητα της τροφής.  

• Οι πληροφορίες αυτές δίνονται από το 
µήκος της ευθύγραµµης διαδροµής, τη 
διάρκεια των παλµών και των ήχων, τον 
αριθµό των παλµών και τον αριθµό των 
περιστροφών.
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 Η πιστότητα της µεταβίβασης των συγκεκριµένων 
πληροφοριών επηρεάζεται από :  

•  την εµπειρία και την ηλικία της µέλισσας  
• τη θερµοκρασία  
• τον άνεµο  
• την τυχόν δηλητηρίαση των µελισσών από 
εντοµοκτόνα  

• και κληρονοµικούς παράγοντες - φυλή.  
 Υπάρχουν κι άλλοι χοροί, µικρότερης σηµασίας, 

που εκτελούνται από τις µέλισσες, όπως ο χορός 
της ‘καθαριότητας’, ο χορός της ‘χαράς’, ο χορός 
‘καθαρισµού της εργάτριας’, ο χορός ‘µασάζ’ κ.ά..



Γενική παρατήρηση για τη σχέση 
ζωικών κωδίκων / οµιλίας

 Η ασυνέχεια ανάµεσα στην οµιλία και στους 
ζωικούς κώδικες είναι προφανής:  

• ΟΜΙΛΙΑ: αυθαίρετος -διπλά αρθρωµένος- 
‘ανο ι χ τό ς ’ κώδ ικας µ ε χαρακτήρα 
αναφορικό/παραστατικό  

• ΖΩΙΚΟΙ ΚΩΔΙΚΕΣ: µη αυθαίρετοι -χωρίς 
άρθρωση- ‘κλειστοί’ κώδικες µε χαρακτήρα 
κύρια συγκινησιακό όπου εµφανίζεται 
ΚΑΠΟΙΟ στοιχείο συνέχειας:κινήσεις/ 
χειρονοµίες, ένταση φωνής/χρωµατικός 
τονισµός ΔΗΛΑΔΗ πρόκειται για την περιοχή 
της παραγλώσσας. 



4  Οι λειτουργίες της οµιλίας

• Roman Jacobson και André Martinet: Γλωσσολογική Σχολή 
της Πράγας και µεγάλη ευρωπαϊκή γλωσσολογική σχολή, της 
Λειτουργικής Σχολής του Παρισιού.  

• Jacobson! «Essais de linguistique générale» (1963-73)! 
µοντέλο από έξι λειτουργίες της γλώσσας. Πρόκειται για έξι 
απόψεις από τις οποίες µπορούµε να θεωρήσουµε τη 
γλωσσική πράξη (speech act).  

• Λέγοντας γλωσσική πράξη, εννοούµε την πράξη που 
επιτελούµε λέγοντας ή γράφοντας κάτι, π.χ. δήλωση, 
υπόσχεση, ανακοίνωση, παράκληση, απειλή, µέσα σε ένα 
επικοινωνιακό πλαίσιο και πάντα µε έναν επικοινωνιακό 
σκοπό- η αποστήθιση δεν αποτελεί γλωσσική πράξη.  

• Το µοντέλο του Jacobson, λοιπόν, θεωρείται ως το πλέον 
ολοκληρωµένο από άλλα προηγούµενα, όπως του Buhler 
(1934) που περιελάµβανε µόνο τις τρεις πρώτες λειτουργίες 
και δεν έχει µέχρι σήµερα αµφισβητηθεί. 
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• Σύµφωνα µε το µοντέλο αυτό, λοιπόν, η 
µετάδοση της επικοινωνίας γίνεται µ’ έναν  
ποµπό (τον οµιλητή), και έναν δέκτη (τον 
ακροατή), που συνδέονται µ’ ένα φυσικό 
κανάλι - αγωγό µετάδοσης, µέσα από το 
οποίο περνάει ένα  µήνυµα  που γίνεται µε 
βάση έναν κώδικα -γλώσσα- κοινό για 
ποµπό και δέκτη - για να µεταδώσει κάτι 
από την εµπειρία του ποµπού, δηλαδή ένα 
αναφερόµενο (θέµα-πληροφορία).
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 Παραστατικά:  
 (1) οµιλητής  (‘ποµπός’) 
 (2) ακροατής  (‘δέκτης’) 
 (3) θέµα-πληροφορία (‘αναφερόµενο’) 
 (4) µήνυµα          (‘µε βάση τον κοινό κώδικα’) 
 (5) γλώσσα  (‘κώδικας’κοινός  για  

οµιλητή  / ακροατή) 
 (6) αγωγός  (‘κανάλι’ επικοινωνίας)  
• Η θεωρία των γλωσσικών πράξεων εντάσσεται 
στο πλαίσιο της Πραγµατολογίας.



4  Οι λειτουργίες της οµιλίας  
Οι λειτουργίες της οµιλίας µε ένα παράδειγµα 

• (1) συναισθηµατική / εκφραστική / 
συγκινησιακή (expressive/emotive function): 
Αφορά τον ‘ποµπό’, δηλώνει, δηλαδή, τη 
στάση του οµιλητή απέναντι στο περιεχόµενο 
του µηνύµατος, τι µορφή θέλει να του δώσει, 
χωρίς να ενδιαφέρεται, τη στιγµή εκείνη, για 
την ύπαρξη, ή τα συναισθήµατα των 
ακροατών. Κατά κανόνα σε α΄ πρόσωπο, µε 
τονικό χρωµατισµό, επιφωνήµατα, µάκρυνση 
φωνηέντων ή συµφώνων, κτλ.:     

‘ Πόσο µ’ αρέσει η βροχή!’
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• (2) βουλητική/ προστακτική/ κλητική 
(connotative function): Αφορά τον ‘δέκτη’, 
απευθύνεται, δηλαδή, στον ακροατή µε την 
προσταγή ή µε την επίκληση και συνδέεται 
µε τη χρήση της γλώσσας ως µέσου για την 
επίτευξη ενός πρακτικού αποτελέσµατος: 
κατά κανόνα, χρήση προστακτικής έγκλισης, 
κλητικής πτώσης, διαµόρφωσης του λόγου 
κατά τον ακροατή, κλπ):   

‘Πάρε την οµπρέλα, µη βραχείς!’
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• (3) αναφορική/ δηλωτική/ παραστατική 
(referential/ denotative/ representative 
function): Αφορά το ‘θέµα-πληροφορία’, 
ε ί να ι γνωστ ι κή λε ι τ ουργ ία , δηλαδή 
πληροφορεί για κάτι. Φαίνεται να λείπει από 
τα συστήµατα επικοινωνίας των ζώων -µε την 
εξαίρεση, ίσως, του χορού των µελισσών (σ’ 
αυτά κυριαρχούν µόνιµα οι δύο επόµενες   
λειτουργίες):   

‘Βρέχει.’
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Οι λειτουργίες της οµιλίας µε ένα παράδειγµα

• (4)  ποιητική (poetic function): Αφορά το 
‘µήνυµα’, την επεξεργασία αυτής 
καθεαυτής της µορφής του, τα υφολογικά 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά τ ο υ , π . χ . τ η ν 
οµοιοκαταληξία, όπως, για παράδειγµα, 
σε λογοτεχνικά κείµενα, διαφηµίσεις,  
κλπ:  
‘Βρέχει, τι όµορφα που βρέχει κι ο κόσµος 

όλος τρέχει στους δρόµους βιαστικά!’
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• ( 5 ) µ ε τ α γ λ ω σ σ ι κ ή / δ ι α γ λ ω σ σ ι κ ή 
(metalinguistic): Αφορά τη ‘γλώσσα’, ελέγχει, 
δ η λ α δ ή , τ ο ν ί δ ι ο ν τ ο ν κώ δ ι κ α π ο υ 
χρησιµοποιείται από όλους. Μ’ άλλα λόγια, 
επιτρέπει να µιλάµε για µια γλώσσα κάνοντας 
χρήση της ίδιας αυτής γλώσσας. Τέτοια είναι η 
λειτουργία της γλώσσας όταν η εξήγηση µιας 
λέξεις χρησιµοποιώντας άλλες γνωστές 
(ερµηνευτικά λεξικά, εξηγήσεις για πρωτόγνωρες 
λέξεις σε παιδιά, µεθόδους διδασκαλίας όπως 
του C. K. Ogden, Basic English, 1934):  
‘«βρέχει»  σηµαίνει «ρίχνει σταγόνες νερού από 

τον ουρανό»’
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• ( 6 ) φατ ική ( pha t i c ) : Αφορά τ ο ‘κανάλ ι 
επικοινωνίας’, αποσκοπεί στο να επαληθεύσει την 
καλή λειτουργία του αγωγού ή την προσοχή του 
δέκτη, να αναγνωρίσει την παρουσία του άλλου, να 
σπάσει τη σιγή, να δηµιουργήσει επαφή.  

• Η φατική λειτουργία, λοιπόν, εγκαινιάζει, προωθεί ή 
τερµατίζει µια περίπτωση επικοινωνίας ελέγχοντας 
και επιβεβαιώνοντας την αποτελεσµατικότητα του 
αγωγού, χωρίς να δίνει ιδιαίτερη σηµασία στο µήνυµα  
«εµπρός... εµπρός»  στο τηλέφωνο, το περιοδικό  
«...χµ....χµ...» ή «αχα!»  «βρε, βρε, τι λες!» κατά την 
ακρόαση, «τέλος» ή «over» στην ασύρµατη 
επικοινωνία και «άντε, τα λέµε, έτσι;», «Α!… πο, πο!» 
κλπ). ‘ Έι!  Ακούς που σου µιλάνε;  Βρέχει!’  



4  Οι λειτουργίες της οµιλίας

• Βέβαια, η φατική λειτουργία µπορεί και να µη 
δίνει καθόλου σηµασία στο περιεχόµενο του 
µηνύµατος, αν η οµιλία πρέπει να εκπληρώσει 
άλλους σκοπούς, που στη συγκεκριµένη 
περίπτωση, είναι σηµαντικότεροι.  

• Η Αµερικανίδα συγγραφέας Mary McCarthy 
έκανε ένα πείραµα σε ένα πάρτι, όπου στην 
τυπική ερώτηση ‘How are you today?’  
απαντούσε ‘Fine, thanks! I just killed my 
husband with an axe and I feel fine!’ Κανένας 
στο πάρτι δεν πρόσεξε τίποτε παράξενο.



4  Οι λειτουργίες της οµιλίας

• Μία λειτουργία κυριαρχεί / οι άλλες πλαισιώνουν.  
• Μια λέξη πέρα από το βασικό της µήνυµα (denotation), µπορεί 

να δηλώνει κι άλλα πράγµατα, µάλιστα διαφορετικά για 
διαφορετικούς ακροατές. Πρόκειται για τη συνδήλωση–
connotation.   

• Για παράδειγµα η λέξη ‘πράσινο’ µπορεί να ανακαλεί την 
παράσταση ενός λιβαδιού ή ενός πάρκου, αλλά και το χρήµα, το 
δολάριο ή το ΠΑΣΟΚ, ανάλογα µε τον ακροατή, είναι άνθρωπος 
της υπαίθρου, της πόλης, γνωρίζει αµερικάνικη λογοτεχνία και 
τους συµβολισµούς της, είναι πολιτικοποιηµένος, κ.τ.λ.,  

• Χρώµατα ! κεφάλαιο στους συµβολισµούς, καλός 
διαφηµιστής /προπαγανδιστής εκµεταλλεύεται τέτοιες 
συνδηλώσεις. 



4  Οι λειτουργίες της οµιλίας

• Μοντέλο  Jacobson ! µόνο η λειτουργία 
της επ ικο ινων ίας , η δηλωτ ική ή 
αναφορική, ορίζεται µε ακρίβεια και µε 
κατεξοχήν γλωσσολογικά κριτήρια.  

• Όλες οι άλλες λειτουργίες ξεχωρίζουν µε 
ενδείξεις ψυχολογικές, σηµασιολογικές ή 
π ο λ ι τ ι σ τ ι κ έ ς . Γ ι ’ α υ τ ό π ο λ λ ο ί 
γλωσσολόγοι το αµφισβητούν.


