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ΣΠΟΥΔΕΣ ΚΑΙ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ 
 
Φεβρουάριος 2001 – Σεπτέμβριος 2002: Μεταδιδακτορική Έρευνα (post-doc) 
με υποτροφία του ΙΚΥ στον Τομέα Γλωσσολογίας του Φιλολογικού Τμήματος 
της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με επόπτρια την 
καθηγήτρια κ. Αικ. Μπακάκου-Ορφανού. Θέμα: Τα συνώνυμα της Νέας 
Ελληνικής: Πρόταση κατηγοριοποίησής τους και έρευνα σε μαθητές της 
ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας. 
 
28 Μαΐου 1998: Aπόκτηση Διδακτορικού Διπλώματος (Doctorat) στη 
Γλωσσολογία από την Ecole des Hautes Etudes (EHESS) του Παρισιού με 
επόπτη καθηγητή τον Oswald Ducrot. Θέμα: Σημασιολογική περιγραφή του 
παρατατικού της Νέας Ελληνικής. Επιχειρηματολογική προσέγγιση (Description 
sémantique du paratatikos en grec moderne: Approche argumentative). Bαθμός: 
ΑΡΙΣΤΑ ΜΕ ΤΙΜΗΤΙΚΗ ΔΙΑΚΡΙΣΗ (Τrès honorable avec les félicitations du 
jury).  
Το διδακτορικό αποκτήθηκε με υποτροφία του ΙΚΥ τα πρώτα τρία χρόνια και 
κατόπιν με υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη. 
 
1992: Μεταπτυχιακό δίπλωμα (D.E.A.) στη Γλωσσολογία από την EHESS με 
επόπτη καθηγητή τον Oswald Ducrot. Τίτλος εργασίας: Συγκριτική μελέτη του 
ελληνικού παρατατικού και του γαλλικού imparfait (Εtude comparée du 
paratatikos grec et de l’imparfait français).  
 
1991: Παρακολούθηση μεταπτυχιακών μαθημάτων Γλωσσολογίας στο 
Πανεπιστήμιο του Cambridge της Μ. Βρετανίας. 
 
1985-1989: Σπουδές στη Φιλοσοφική Σχολή της Αθήνας, Τμήμα Φιλολογίας, 
κατεύθυνση Γλωσσολογίας. Βαθμός πτυχίου: ΑΡΙΣΤΑ (8 9/10) 
 
1979-1985: Γυμνάσιο – Λύκειο στη Βαρβάκειο Πρότυπο Σχολή. Βαθμός 
απολυτηρίου: ΑΡΙΣΤΑ (19 8/10) 
 
 
ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ  
 
3.3.2014 – 1.6.2014: Επιστημονική άδεια, μετάβαση στη Γενεύη και 
συνεργασία με τη Faculté de Psychologie et des Sciences de l’Education του 
Πανεπιστημίου της Γενεύης. Παρακολούθηση προπτυχιακών και 
μεταπτυχιακών μαθημάτων και σεμιναρίων που απευθύνονταν σε 
προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές αλλά και σε μέντορες με θέματα 
σχετικά με τη διδασκαλία της γλώσσας και με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση, επιστημονικών ημερίδων που αφορούσαν γλωσσολογικά 
θέματα και τη διδασκαλία τους κ.ά.  
Έναρξη διεθνούς συνεργασίας, βλ. Συμμετοχή σε Διεθνή Ερευνητική Ομάδα. 
 
19.3.2010 – 23.4.2010: Παρακολούθηση σεμιναρίου διάρκειας 6 ωρών με θέμα 
«Εκπαίδευση στη συγγραφή δίγλωσσου λεξικού» με κεντρικό εισηγητή τον 
καθηγητή λεξικογραφίας κ. Άγη Οικονομίδη. Φορέας διοργάνωσης: Κοντύλι. 
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14.5.2010 – 11.6.2010: Παρακολούθηση σεμιναρίου διάρκειας 15 ωρών με 
θέμα «Εκπαίδευση στην ανάλυση και επεξεργασία σωμάτων κειμένων 
(corpus)» με κεντρικό εισηγητή τον καθηγητή Κειμενογλωσσολογίας του 
Παν/μίου Αθηνών κ. Διονύση Γούτσο. Φορέας διοργάνωσης: Κοντύλι. 
 
15.12.2008 – 19.12.2008: Δημιουργία Αναγνωστικών Κύκλων με χρήση 
διαδικτυακών εφαρμογών. Σεμινάριο 35 ωρών. Οργάνωση: Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.  
 
13.10.2008 – 24.10.2008: Παρατήρηση τάξεων της Πρωτοβάθμιας και 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. («Stage d’observation de classes dans 
l’enseignement primaire et secondaire»). Σεμινάριο 60 ωρών ενταγμένο στο 
Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Comenius. Οργάνωση: Alliance Française Μπορντό 
Γαλλίας. 
 
15.12.2008 – 19.12.2008: Παρακολούθηση προγράμματος επιμόρφωσης 
διάρκειας 35 ωρών με θέμα «Δημιουργία Αναγνωστικών Κύκλων με χρήση 
διαδικτυακών εφαρμογών». Το πρόγραμμα οργανώθηκε από το Εθνικό Κέντρο 
Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης.  
 
Χειμερινό εξάμηνο 2003-4: Παρακολούθηση του μαθήματος του καθηγητή 
Σωφρόνη Χατζησαββίδη «Διδακτική της ελληνικής γλώσσας στο 
Νηπιαγωγείο», Πρόγραμμα Ακαδημαϊκής και Επαγγελματικής Αναβάθμισης 
στο Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. 
 
 
ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗ ΟΜΑΔΑ 
 
Συμμετοχή από το 2014 της Αγγελικής Σακελλαρίου, ως εκπροσώπου της 
Ελλάδας, στη διεθνή ερευνητική ομάδα ΗELICE (Histoire de l’Enseignement 
de la Littérature: Comparaison Européenne/ Ιστορία της διδασκαλίας της 
λογοτεχνίας: ευρωπαϊκή σύγκριση) που συνδιευθύνεται από το Πανεπιστήμιο 
της Γενεύης και το Πανεπιστήμιο Cergy-Pontoise του Παρισιού. 
Η ομάδα απαρτίζεται από Πανεπιστημιακούς καθηγητές διαφόρων ευρωπαϊκών 
χωρών (Ελβετία, Γαλλία, Ισπανία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Πολωνία κ.ά.). Η 
ομάδα, που συναντιέται δύο φορές τον χρόνο σε πόλεις της Ευρώπης, ερευνά 
διάφορα κειμενικά είδη, τα χαρακτηριστικά και τη διδασκαλία τους μέσα από 
τα σχολικά εγχειρίδια διαχρονικά και συγχρονικά (ως τώρα έχουν μελετηθεί ο 
μύθος και η επιστολή). Έμφαση δίνεται στη σύγκριση των πορισμάτων όσον 
αφορά τις διάφορες χώρες. Για κάθε μελετώμενο θέμα εκδίδεται συλλογικός 
ευρωπαϊκός τόμος. 
 
 
ΥΠΟΤΡΟΦΙΕΣ 
 
2001–2: Yποτροφία του ΙΚΥ για μεταδιδακτορική έρευνα (post-doc). 
 
1994-6: Υποτροφία του Ιδρύματος Λεβέντη στο Παρίσι για την ολοκλήρωση 
της διδακτορικής διατριβής. 
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1990-4: Υποτροφία του ΙΚΥ για μεταπτυχιακές σπουδές γλωσσολογίας στο 
εξωτερικό. 
1986-9: Υποτροφία του ΙΚΥ ως αριστεύσασα κατά τα τρία τελευταία έτη των 
σπουδών μου.  
 
 
ΞΕΝΕΣ ΓΛΩΣΣΕΣ 
 
Αγγλική: Proficiency in English, University of Cambridge 
 
Γαλλική: Diplôme d’Etudes Supérieures en Langue Française, Institut Français 
d’Athènes 
 
Γερμανική: Grundstuffe Diplom, Goethe Institut 
 
Τουρκική: μέτρια γνώση, 1ο έτος ενηλίκων Ιδρύματος Μελετών Χερσονήσου 
του Αίμου. 
 
 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 
 

- Μάρτιος 2016 κ.ε. Πρόεδρος του Επιστημονικού Εποπτικού Συμβουλίου 
(ΕΠ.Ε.Σ) του Πειραματικού Σχολείου Πανεπιστημίου Αθηνών (6/Θ Δημοτικό – 
Γυμνάσιο – Λύκειο) με την αρ. πρωτ. 43398/Δ6/11-3-2016 Υπουργική Απόφαση 
(ΑΔΑ: 7ΜΒΓ4653ΠΣ-ΝΑ1).  
 
ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ 
 
- Ιούνιος 2013 κ.ε. Επίκουρη Καθηγήτρια με αντικείμενο 

«Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στην 
Εκπαίδευση» (ΦΕΚ διορισμού 
649/21.6.2013) στο Παιδαγωγικό Τμήμα 
Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/μίου 
Δυτικής Μακεδονίας.  

 
-Εαρινό εξάμηνο 2010-1:   Διδασκαλία με ανάθεση στο Τμήμα Φιλο- 
     σοφίας και Παιδαγωγικής του ΑΠΘ. 
 
- Σεπτέμβριος 2009 κ.ε. Λεκτόρισσα με αντικείμενο «Εφαρμοσμέ-

νη Γλωσσολογία στην Εκπαίδευση» (ΦΕΚ 
διορισμού 730/4.9.2009) στο Παιδαγωγικό 
Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/μίου 
Δυτικής Μακεδονίας.  
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- Οκτώβρ. 2007-Σεπτ. 2009 Ειδική Επιστήμων βάσει του Π.Δ. 407/80 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. 

 
- Οκτώβρ. 2007-Ιούνιος 2008 Ειδική Επιστήμων βάσει του Π.Δ. 407/80 

στο Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής 
του Α.Π.Θ. 

 
-Δεκέμβριος 2003-    Επιμορφώτρια στο Πρόγραμμα Εξομοίω-  
Ιούνιος 2004: σης των πτυχίων των δασκάλων διετούς 

φοίτησης. Το Πρόγραμμα οργανώθηκε 
από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. με υπεύθυνο 
καθηγητή τον Χρίστο Τσολάκη. 
 

 
-Οκτώβριος 2004 κ.ε.: Εκλεγμένη ερευνήτρια Γ΄ βαθμίδας 

(αντίστοιχη της βαθμίδας του επίκουρου 
καθηγητή) στο Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας , Τμήμα Στήριξης και Προβολής 
της Ελληνικής Γλώσσας.  
Αντικείμενο: Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία 
με ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση της 
γλωσσικής επίδοσης, την κατάρτιση 
αναλυτικών προγραμμάτων σπουδών στις 
σύγχρονες γλώσσες, την εκπαίδευση – 
επιμόρφωση διδασκόντων την ελληνική 
ως ξένη/ δεύτερη γλώσσα. 
Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας είναι 
ΝΠΙΔ του Δημοσίου, εποπτευόμενο από 
το Υπουργείο Παιδείας. 

 
-Οκτ. 2001 – Οκτ. 2004:  Εκλεγμένη ερευνήτρια Δ΄ βαθμίδας 

(αντίστοιχη της βαθμίδας του λέκτορα)  
στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας,  
Τμήμα Στήριξης και Προβολής της 
Ελληνικής Γλώσσας.  
Αντικείμενο: όπως παραπάνω. 

 
-Ακαδημαϊκό έτος 2000-2001:  Ειδική Επιστήμων βάσει του Π.Δ. 407/80 

στο Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου.  

 
-Ακαδημαϊκά έτη 2000-1,   Ειδική Επιστήμων βάσει του Π.Δ. 407/80 
1999-2000, 1998-9:  στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 

Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου 
Αθηνών. 
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- Σχολικό έτος 2000-1:  Καθηγήτρια φιλόλογος στο Γ΄ Γυμνάσιο 
(«Βενετόκλειο») Ρόδου, Δευτεροβάθμια 
εκπαίδευση Δωδεκανήσου. 

 
-Φεβρ. 1996 – Ιούνιος 2000:  Καθηγήτρια της ελληνικής ως δεύτερης / 

ξένης γλώσσας στο Διδασκαλείο Νέας 
Ελληνικής της Φιλοσοφικής Σχολής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 
-Μάρτιος 1995-Ιούνιος 1995:  Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Φιλόλογος 

στην Ελληνογαλλική Σχολή της Αγίας 
Παρασκευής.  

 
 
 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 
 
ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ 
 

ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

15 Μαΐου 2014: Τρίωρο σεμινάριο ως προσκεκλημένη ομιλήτρια με τίτλο «Le 
système verbal du grec moderne: le temps et l’aspect» στο πλαίσιο του 
προγράμματος του Νεοελληνικού Τμήματος του Πανεπιστημίου της Γενεύης. 

 
20 Φεβρ. 2012: Δίωρη διάλεξη με τίτλο «Xρόνος και ποιόν ενεργείας στη Νέα 
Ελληνική: γλωσσολογική και διδακτική προσέγγιση» στα πλαίσια του 
μεταπτυχιακού προγράμματος Διδακτική του Γλωσσικού Μαθήματος του 
Τμήματος Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου Κύπρου.  
Προσκεκλημένη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.  

 
 

ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

20 - 24 Φεβρ. 2012. Τμήμα Επιστημών της Αγωγής του Πανεπιστημίου 
Κύπρου.  
Προσκεκλημένη στα πλαίσια του προγράμματος Erasmus.  
Διδασκαλία των μαθημάτων:  

- «Θέματα διδασκαλίας λεξιλογίου», στα πλαίσια του προπτυχιακού 
μαθήματος ΕΠΑ 226 Διδασκαλία της Δομής της Ελληνικής Γλώσσας. (2 
μαθήματα) 

- «Διδασκαλία γραμματικών φαινομένων στη βάση κειμενικών ειδών», 
στα πλαίσια του προπτυχιακού μαθήματος ΕΠΑ 422 Διδακτική της 
Ελληνικής Γλώσσας ΙΙ. (2 μαθήματα) 

 
 

ΣΕ ΑΝΩΤΑΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 
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ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
 

Χειμερινό εξάμηνο 2015-6: Εβδομαδιαίο μεταπτυχιακό μάθημα κορμού 
(υποχρεωτικό για όλες τις κατευθύνσεις) Α΄ εξαμήνου του προγράμματος 
Μεταπτυχιακών Σπουδών «Επιστήμες της Αγωγής» του ΠΤΔΕ ΠΔΜ.  
Τίτλος μαθήματος: «Σύγχρονες διδακτικές μέθοδοι». Συνδιδασκαλία με την 
Κατερίνα Δημητριάδου.  
 
Χειμερινό εξάμηνο 2013-4: Εβδομαδιαίο μεταπτυχιακό μάθημα Γ΄ εξαμήνου 
του προγράμματος Μεταπτυχιακών σπουδών του ΠΤΔΕ ΕΚΠΑ.  
Τίτλος μαθήματος: «Εκπαιδευτική Ρητορική», κατεύθυνση «Διδακτική της 
γλώσσας – Λογοτεχνία – Θέατρο», υποκατεύθυνση « Διδακτική της Γλώσσας».   
 
Ιούνιος 2013: Δίωρη διάλεξη με τίτλο «Κειμενοκεντρική προσέγγιση της 
γλωσσικής διδασκαλίας: εφαρμογή βασισμένη στα εγχειρίδια γλώσσας του 
Γυμνασίου».  
Προσκεκλημένη του Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας του ΕΚΠΑ στο 
πλαίσιο του μεταπτυχιακού μαθήματος.  
 
9 Μαΐου 2012: Τρίωρη διάλεξη με τίτλο «Η διδασκαλία του λεξιλογίου μέσω 
διαδικτύου».  
Προσκεκλημένη του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του 
Α.Π.Θ. στο πλαίσιο των ερευνητικών σεμιναρίων (Kolloquium) του 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών Γλώσσα και Πολιτισμός στον 
Γερμανόφωνο χώρο. 
 
2009-10, 2010-11: Προσκεκλημένη διδάσκουσα στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα 
του Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας. Τίτλος μαθήματος: «Η ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα». 2 
εξάμηνα, συνδιδασκαλία με την Ελένη Γρίβα. 
 
28 Ιαν. 2005: Τρίωρη διάλεξη με τίτλο «Πρόταση διδασκαλίας της ελληνικής: 
Κειμενικά είδη και προαγωγή του λεξιλογίου των μαθητών».  
Προσκεκλημένη από την καθηγήτρια κ. Ά. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη στο 
σεμινάριό της στο πλαίσιο του Μεταπτυχιακού Προγράμματος του Α.Π.Θ. Η 
Νέα Ελληνική ως μητρική και ως ξένη γλώσσα 
 

 
ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 

 
-Εαρινό εξάμηνο 2010-1: Με ανάθεση στο Τμήμα Φιλοσοφίας και 
Παιδαγωγικής του ΑΠΘ διδασκαλία του μαθήματος: 
 

Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη 
Β/βάθμια Εκπαίδευση.  
 
 
- 2009 ως σήμερα: Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης της 
Παιδαγωγικής Σχολής του Παν/μίου Δυτικής Μακεδονίας διδασκαλία των εξής 
μαθημάτων:  
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Η νεοελληνική γλώσσα και η γραμματική της. (υποχρεωτικό) (στο 1ο 

εξάμηνο) 
 
Διδακτική του γλωσσικού μαθήματος. (υποχρεωτικό) (στο 6ο εξάμηνο) 
 
Το λεξιλόγιο: περιγραφή και διδασκαλία του. (κατ’ επιλογήν 

υποχρεωτικό και επιλογής, προσφερόμενο στο 6ο και στο 8ο εξάμηνο) 
 
Ο γραμματισμός στο σχολείο: κατανόηση και παραγωγή κειμένων. (κατ’ 

επιλογήν υποχρεωτικό και επιλογής, προσφερόμενο στο 5ο και στο 7ο εξάμηνο) 
 
 
- Οκτ. 2007-Σεπτ. 2009 Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του 

Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας ως Ειδική Επιστήμων βάσει του 
Π.Δ. 407/80 διδάσκουσα το μάθημα:  

 
Η νεοελληνική γλώσσα και η γραμματική της (υποχρεωτικό) (στο 1ο 
εξάμηνο) 

 
- Οκτ. 2007-Ιούν. 2008: Τμήμα Φιλοσοφίας – Παιδαγωγικής του Α.Π.Θ. ως 
ειδική Επιστήμων βάσει του Π.Δ. 407/80 διδάσκουσα το μάθημα:  
 

Διδακτική μεθοδολογία του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας στη 
δευτεροβάθμια εκπαίδευση. (χειμερινό και εαρινό εξάμηνο) 
 
- 2000-1:  Τμήμα Μεσογειακών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αιγαίου ως 
Ειδική Επιστήμων βάσει του Π.Δ. 407/80 διδάσκουσα τα μαθήματα: 
 

Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία I (εισαγωγή στη σύγχρονη 
θεωρητική γλωσσολογία με βάση τη διδασκαλία του Saussure) (υποχρεωτικό) 

 
Θέματα Γλωσσολογίας Ι (εισαγωγή στη διδακτική της ελληνικής 

γλώσσας) (υποχρεωτικό) 
 
Εισαγωγή στη Γενική Γλωσσολογία ΙΙΙ (εισαγωγή στη σημασιολογία και 

την πραγματολογία) (υποχρεωτικό) 
 
Θέματα Γλωσσολογίας ΙΙ (θέματα υφογλωσσολογίας σε σχέση με τα 

κειμενικά είδη και τη διδακτική της γλώσσας) (υποχρεωτικό) 
 

- Ακαδημαϊκά έτη 1998-2001: Ειδική Επιστήμων βάσει του Π.Δ. 407/80 
στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών 
διδάσκουσα τα μαθήματα:  
 

Η διδασκαλία της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας, 
 
Ιστορία της ελληνικής γλώσσας. 
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ΣΕ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 

 
-Ιανουάριος – Φεβρ. 2016: Επιμόρφωση σε θέματα γλωσσικής διδασκαλίας 
των δασκάλων του Δημοτικού Σχολείου του Κολλεγίου Αθηνών (12 ώρες).  
 
-2007 - 2015: Διδάσκουσα στο βραβευμένο πρόγραμμα εξ αποστάσεως 
εκπαίδευσης ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Με το 
πρόγραμμα αυτό επιμορφώνονται διδάσκοντες την ελληνική ως δεύτερη/ξένη 
γλώσσα. 

-12 Ιουνίου 2012: Διάλεξη με θέμα  
«Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γλωσσικού μαθήματος: Μια εφαρμογή 
βασισμένη στα σώματα κειμένων».  
Προσκεκλημένη ομιλήτρια της Πανελλήνιας Ένωσης Φιλολόγων στην ημερίδα 
με τίτλο Η διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής, ως δεύτερης και ως 
ξένης (Στοά του Βιβλίου, Αθήνα).  
 
-2008-9: Επιμορφώτρια στα σεμινάρια για την ελληνική ως δεύτερη/ξένη 
γλώσσα που οργανώθηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας για τους 
εκπαιδευτικούς που θα υπηρετούσαν στα σχολεία του εξωτερικού.  
 
-Δεκεμβ. 2003- Ιούνιος 2004: Επιμορφώτρια στο Πρόγραμμα Εξομοίωσης των 
πτυχίων των δασκάλων διετούς φοίτησης, διδάσκουσα το μάθημα:  

Διδασκαλία της νέας ελληνικής ως μητρικής γλώσσας. (60 ώρες) 
Το Πρόγραμμα οργανώθηκε από το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Α.Π.Θ. με υπεύθυνο καθηγητή τον κ. Χρίστο Τσολάκη. 

 
 

ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 
 

2000-1: Διορισμένη καθηγήτρια φιλόλογος στο Βενετόκλειο Γυμνάσιο Ρόδου.  
 
 

ΣΤΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΕΙΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ 
 

1995-2000: Ωρομίσθια καθηγήτρια της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας στο Διδασκαλείο της Νέας Ελληνικής του Πανεπιστημίου Αθηνών.  

 
 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΙΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ 
ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 

 
- Συμμετοχή στις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας των ετών 2002, 
2003, 2004, 2005 που οργανώνονται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας με: 
παραγωγή εξεταστικών θεμάτων και δεύτερη διόρθωση γραπτών υποψηφίων 
από όλο τον κόσμο. 
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-Υπεύθυνη εξεταστικού κέντρου και εξετάστρια προφορικών στις εξετάσεις 
ελληνομάθειας των Κέντρων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ Νομαρχιακής 
Αυτοδιοίκησης Τρικάλων) που οργανώθηκαν από το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας τον Σεπτέμβριο του 2003 και τον Νοέμβριο 2003. 
 
 
EΡEYNHTIKO ΚΑΙ ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 
 
Μονογραφίες 
 
1 Σακελλαρίου, Α. 2015. Αντιστοίχιση Προγραμμάτων Σπουδών: Αντιστοίχιση 
του Αναλυτικού Εξεταστικού Προγράμματος Πιστοποίησης Επάρκειας της 
Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με το Πρόγραμμα Σπουδών για 
τη γλώσσα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. (Αυτοτελές τμήμα στον τόμο 
Υποστηρικτικό Υλικό για τη διδασκαλία της Ελληνικής Γλώσσας στα ΤΕΓ 
Εξωτερικού. Επιμ. Θ. Ρουσουλιώτη και Β. Παναγιωτίδου. σσ. 99-184). 

 
2. Αντωνοπούλου, Ν. & Α. Σακελλαρίου. 2013. Πιστοποίηση επάρκειας της 
ελληνομάθειας για επαγγελματικούς σκοπούς. ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ. ΕΠΙΠΕΔΟ Α2. Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και 
Θρησκευμάτων - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: http://www.greek-
language.gr/certification/files/document/rsrh_content/12/A2-BOOK-
FINAL.pdf 
 
 
3. Σακελλαρίου, Α.Ι. & Στ. Ευσταθιάδης. 2003. Σύγκριση Προγραμμάτων 
Σπουδών: Σύγκριση του Αναλυτικού Εξεταστικού Προγράμματος Πιστοποίησης 
Επάρκειας της Ελληνομάθειας προς το Πρόγραμμα Σπουδών για τη Γλώσσα 
όλων των Εκπαιδευτικών Βαθμίδων. Θεσσαλονίκη: Υπουργείο Εθνικής 
Παιδείας και Θρησκευμάτων - Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Και στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.greeklanguage.gr/certification/sites/greeklanguage.gr.certification/fi
les/Sigkrisi_programmatwn_spoudwn.pdf 
 
 
4. Σακελλαρίου, Α. 2002. Τα Συνώνυμα της Νέας Ελληνικής: Πρόταση 
Κατηγοριοποίησής τους και Έρευνα σε Μαθητές της Ελληνικής ως Δεύτερης/ 
Ξένης Γλώσσας. Επόπτρια: Αι. Μπακάκου, Τομέας Γλωσσολογίας, 
Φιλοσοφική Σχολή ΕΚΠΑ. Αδημοσίευτη μεταδιδακτορική διατριβή. 
 
 
5. Σακελλαρίου, Α. 2000. Διδακτική της Ελληνικής ως Δεύτερης/Ξένης 
γλώσσας. Αθήνα: Γρηγόρης. 
 
 



 11 

6. Sakellariou, A. 1998. Description Sémantique du Paratatikos (Passé 
Ιmperfectif) du Grec Moderne: Αpproche Αrgumentative. Thèse de Doctorat. 
Επόπτης: Oswald Ducrot. Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales.  
Η διατριβή εκδόθηκε στη Γαλλία. Πρώτη έκδοση: 1999 Lille: Atelier National 
de Reproduction des Thèses. 2η έκδοση 2001, 3η έκδοση 2002: Presses 
Universitaires de Septentrion.  
 
 
 
Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές 
 
7. Σακελλαρίου, Α. 2015. Φωνολογία της Νέας Ελληνικής και ηλεκτρονικά 
σώματα κειμένων: μελέτη του φαινομένου της έκκρουσης φωνηέντων. 
Γλωσσολογία 23: 13-22. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://glossologia.phil.uoa.gr/sites/default/files/2.Sakellariou.pdf 
 
 
8. Sakellariou, A. 2010. Dictionnaire bilingue et production de texte: les 
erreurs des étudiants français apprenant le grec moderne et comment les éviter à 
l’aide d’un dictionnaire bilingue. (Δίγλωσσα λεξικά και παραγωγή κειμένου: τα 
λάθη των Γάλλων που μαθαίνουν Νέα Ελληνικά και πώς αποφεύγονται με τη 
βοήθεια δίγλωσσου λεξικού). Revue des Etudes Néo-helléniques 6: 5-17. 
Παρίσι: Σορβόνη.  
 
 
9. Σακελλαρίου, Α. 2009. Η εφαρμογή της επικοινωνιακής προσέγγισης στο 
γλωσσικό μάθημα. Φιλολογική 106: 60-4. 

 
 
10. Sakellariou, A. 2007. Combined teaching of folk tale and advertisement: 
an application of the pedagogy of multiliteracies to the teaching of a second 
language. International Journal of Learning. 14.2: 231-8. 
 
 
11. Σακελλαρίου, Α. 2004. Η γλωσσική κληρονομιά των λαών την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης. Ιδεολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Γλώσσα 59: 
15-29. 
 
 
12. Sakellariou, A. 2003. Argumentation et Τemps Grammatical: Le Cas du 
Paratatikos ("Passé Ιmperfectif") du Grec Μoderne. Revue de Sémantique et 
Pragmatique 13: 121-139. 
 
 
13. Σακελλαρίου, Α. 2002. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της 
Ελληνομάθειας και σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα: μια 
αναγκαία σύγκριση. Journal of Applied Linguistics 18: 87-101. 
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14. Σακελλαρίου, Α. 1996. Μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγηση εγχειριδίων 
της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Φιλολογική 53: 54-55. 
 
 
15. Sakellariou, A. 1994. Εtude Comparée du Paratatikos Grec et de 
l’Imparfait Français. Bulletin de Liaison du Centre d’Etudes Balkaniques 12: 
141-152. Paris: ΙΝALCO. 
 
 
16. Σακελλαρίου, Α. 1990. Η σειρά των κύριων όρων στις κύριες και στις 
δευτερεύουσες βουλητικές και αναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής. 
Νεοελληνική Παιδεία 19: 134-150. 
 
 
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
 
Βλάχου, Ειρήνη & Αγγελική Σακελλαρίου. 2015. Το παραμυθολόγιο της 
τάξης μας: Ένα διδακτικό σενάριο για την προαγωγή του γραπτού λόγου των 
μαθητών. Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά της 2ης Επιμορφωτικής Ημερίδας με 
θέμα «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Δημοτικό 
σχολείο», Φλώρινα 4 Δεκεμβρίου 2015.  
 
 
17. Σακελλαρίου, Α. 2015. Εφαρμογές της χρήσης Ηλεκτρονικών Σωμάτων 
Κειμένων στη διδασκαλία της γλώσσας. Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του 
Πανελλήνιου Συνεδρίου Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Euromed 
2015.  
Η ίδια εισήγηση εκφωνήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία και την 
Πιστοποίηση της Ελληνικής ως Ξένης/ Δεύτερης Γλώσσας του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας 2014 (από το οποίο δεν εκδόθηκαν πρακτικά) όπου 
συμμετείχα ως προσκεκλημένη ομιλήτρια.  
 
 
19. Μαυροειδή, Αλεξάνδρα, Ζωή Σαμουργιαννίδου, Αλεξάνδρα Προκόβα & 
Αγγελική Σακελλαρίου. 2013. Παίζοντας ρόλους – Ζώντας το κείμενο: Μια 
διδασκαλία γλώσσας στη Β΄ Δημοτικού. 1η Επιμορφωτική Ημερίδα 
«Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Δημοτικό σχολείο», 
Φλώρινα 28 Μαΐου 2013. (υπό δημοσίευση) 
 
20. Sakellariou, Α. 2012. Genre based language teaching. Στο διεθνές 
συνέδριο Education Across Borders. Florina 5-7 October 2012. Faculty of 
Education, University of Western Macedonia. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://www.edu.uowm.gr/site/sites/default/files/crossborder_proceedings_comp
lete_1cc_draft_2.pdf, σσ. 299-305. 
 
 
21. Σακελλαρίου, Α. 2012. Η πολυφωνία στο διεπίπεδο σημασιολογίας – 
πραγματολογίας. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα 32: 327-336. 

http://www.edu.uowm.gr/site/sites/default/files/crossborder_proceedings_complete_1cc_draft_2.pdf
http://www.edu.uowm.gr/site/sites/default/files/crossborder_proceedings_complete_1cc_draft_2.pdf
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22. Σακελλαρίου, A. & Ά. Αναστασιάδη – Συμεωνίδη. 2011. Κριτήρια 
παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών. 19th International 
Symposium on Theoretical and Applied Linguistics. Aristotle University of 
Thessaloniki, School of English, Department of Theoretical and Applied 
Linguistics, 3-5 April 2009, Thessaloniki, Greece. 527-537. 
 
 
23. Σακελλαρίου, Α. 2011. Η νεωτερικότητα των Λεξιλογικών Ασκήσεων του 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Ανακοίνωση στο συνέδριο με τίτλο: «1976-2011: 35 
χρόνια από τη Γλωσσοεκπαιδευτική μεταρρύθμιση. Πανελλήνιο Επιστημονικό 
– Επετειακό Συνέδριο. Δίον Πιερίας 4-6 Νοεμβρίου 2011». Στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://www.ins.web.auth.gr/cms/images/stories/Dion/ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.pdf  
 
 
24. Σακελλαρίου, Α. & Κατερίνα Δημητριάδου. 2011. Διαστάσεις της 
ελληνικής ταυτότητας στον λόγο των μελλοντικών δασκάλων: Οι αντιλήψεις 
τους για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη 1973. 4ο Διεθνές Συνέδριο της 
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Γρανάδα 9-12 Σεπτεμβρίου 
2010. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Κ. Δημάδης (επιμ.), τ. Γ΄ Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα, σσ. 99-118. Και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση των Πρακτικών του Συνεδρίου www.eens.org/?page_id=1438, σσ. 
1-15. 
 
 
25. Σακελλαρίου Α., Στ. Καμαρούδης & Ιs. Τambrun. 2009. Το γλωσσικό 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών στην ελληνική και τη γαλλική πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση. Στο Πανελλήνιο Συνέδριο του Τμήματος Νηπιαγωγών του 
Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας με θέμα «Η διδασκαλία της Ελληνικής 
Γλώσσας (ως πρώτης/ μητρικής, δεύτερης/ ξένης)», 4-6 Σεπτεμβρίου 2009, 
Νυμφαίο Φλώρινας. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
http://linguistics.nured.uowm.gr/Nimfeo2009/praktika/files/down/paraskeui/ 
aithusa3/sakelariouKamarudisTambrun.pdf  
 
 
26. Σακελλαρίου, Α. 2008. Η διδασκαλία ποιημάτων σε μαθητές της 
ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας: μέρος μιας γενικότερης αγωγής 
γραμματισμού. Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της 
Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως 
Ξένης. 385-9. 
 
 
27. Σακελλαρίου, Α. 2006. Μια φορά κι έναν καιρό...: Μια διδακτική πρόταση 
για το παραμύθι βασισμένη στους πολυγραμματισμούς και τη διαθεματικότητα. 
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 26ης ετήσιας συνάντησης του 
Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. 
Θεσσαλονίκη. 427-437. 

http://www.ins.web.auth.gr/cms/images/stories/Dion/%CE%A3%CE%91%CE%9A%CE%95%CE%9B%CE%9B%CE%91%CE%A1%CE%99%CE%9F%CE%A5.pdf
http://www.eens.org/?page_id=1438
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28. Σακελλαρίου, Α. 2005. Γραμματισμός στα κειμενικά είδη και διδασκαλία 
του λεξιλογίου σε προχωρημένους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης 
γλώσσας. 5th International Conference in Learning Language for Specific and 
Academic Purposes. University of Macedonia. Thessaloniki. CD ROM. 
 
 
29. Σακελλαρίου, Α. 2005. Genre literacy and vocabulary extension. 
Theoretical issues and application example. 7th International Conference on 
Greek Linguistics. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://icgl7.icte.uowm.gr/Sakellariou.pdf  
 
 
30. Σακελλαρίου, Α. 2005. Σύγκριση του νοητικού λεξικού της ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης γλώσσας με το νοητικό λεξικό της ελληνικής ως μητρικής. 
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 25ης ετήσιας συνάντησης του 
Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. 
Θεσσαλονίκη. 522-533. 
 
 
31. Σακελλαρίου, Α. 2001. Οι υποθετικοί λόγοι της νέας ελληνικής. Στα 
Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press.  
 
 
32. Σακελλαρίου, Α. 2000. Μεταφράζοντας τον Ελύτη στα Αγγλικά: 
γλωσσολογική προσέγγιση των μεταφράσεων του Άξιον Εστί. Στο Οδυσσέας 
Ελύτης: ο ποιητής και οι ελληνικές πολιτισμικές αξίες, Διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο, Καψωμένος, Ε. (επιμέλεια): 635-654. Αθήνα: Γκοβόστης.  
Και στο περιοδικό Θέματα Λογοτεχνίας. Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη. 1: 
209-223 (Νοέμβριος 1995 – Φεβρουάριος 1996). 
 
 
33. Σακελλαρίου, Α. 1999. Παρατηρήσεις σχετικές με τη χρονικότητα του 
παρατατικού. Στο Α. Μόζερ (επιμ.), Ελληνική Γλωσσολογία 97: Πρακτικά του 
Γ΄ Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, 231-239. Παρατηρήσεις σχετικές με τη χρονικότητα του 
παρατατικού. Στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική 
Γλώσσα: 231-239. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 
 
34. Σακελλαρίου, Α. 1997. Ο ρόλος του παρατατικού στις γλωσσικές πράξεις. 
Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 421-433. 
 
 
 
Συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους 
 

http://icgl7.icte.uowm.gr/Sakellariou.pdf
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35. Sakellariou, Α & K. Dinas. 2015. La lettre dans les manuels de la langue 
et de l’histoire en Grèce. Histoire de l’enseignement des littératures en Europe. 
Le cas de la lettre. (Η επιστολή στα ελληνικά σχολικά εγχειρίδια γλώσσας και 
ιστορίας. Στο Ιστορία της διδασκαλίας των λογοτεχνιών στην Ευρώπη. Η 
περίπτωση της επιστολής). Τόμος υπό έκδοση από την ευρωπαϊκή ερευνητική 
ομάδα HELICE στην οποία ανήκω.  
 
 
36. Σακελλαρίου, Α. 2015. Προς μια κειμενοκεντρική προσέγγιση του 
γλωσσικού μαθήματος. Στο Γλωσσική Παιδεία: 35 μελέτες αφιερωμένες στον 
Καθηγητή Ναπολέοντα Μήτση. Γ. Ανδρουλάκης (επιμ.). Αθήνα: Gutenberg. 
241-255. 
 
37. Sakellariou, A. 2012. Le passage d’une grammaire scolaire à une autre ou 
après la diglossie quoi? Le cas néohellénique. (Η μετάβαση από μια σχολική 
γραμματική σε μια άλλη ή μετά τη διγλωσσία τι; Η περίπτωση της νέας 
ελληνικής). Στο Voyages Grammairiens, Teddy Arnavielle (επιμ.). Σειρά La 
linguistique. Εκδ. L’ Harmattan. 103-114. 
 
 
 
38. Συμμετοχή στην επιτροπή κρίσης της Γραμματικής του Γυμνασίου:  
 
Χατζησαββίδης, Σ. & Α. Χατζησαββίδου. 2008. Γραμματική Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pi-
schools.gr/books/gymnasio/grammatiki_a_b_c/s_1_200.pdf 
 
 
 
Δημοσιεύσεις στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων 
 
39. Αντωνοπούλου, Ν., Α. Σακελλαρίου κ.ά. 2007. Διαδρομές στη διδασκαλία 
της νέας ελληνικής: Τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής 
γλώσσας. http://elearning.greek-language.gr/ Συντονίστρια του προγράμματος 
καθηγήτρια κ. Νιόβη Αντωνοπούλου. 
Συμμετοχή στη συγγραφή της ενότητας Διδασκαλία της γραμματικής, του 
λεξιλογίου και της προφοράς. 
Πρόγραμμα βραβευμένο με το The European Label for innovative projects in 
language teaching and learning 2007. Το βραβείο αυτό απονέμεται στα πιο 
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
 
40. Σακελλαρίου, Α. κ.ά. 2006α. Δίγλωσσα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Στην 
Ηλεκτρονική Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη διεύθυνση: 
http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/bilingual/index.html  
 
 

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/grammatiki_a_b_c/s_1_200.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/grammatiki_a_b_c/s_1_200.pdf
http://elearning.greek-language.gr/
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/bilingual/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/bilingual/index.html
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41. Σακελλαρίου, Α. κ.ά. 2006β. Από τη Λέξη στο Κείμενο: Εγχειρίδιο για 
προχωρημένους μαθητές της νέας ελληνικής. Στην Ηλεκτρονική Πύλη του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/ 
education/word2text/index.html 
Συντονισμός του προγράμματος και συμμετοχή στη συγγραφή του εγχειριδίου. 
 
 
42. Σακελλαρίου, Α. 2006γ. Το νοητικό λεξικό της ελληνικής μέσα από τα 
λάθη και τις αποκλίσεις από το σύστημα των υποψηφίων για τις εξετάσεις 
ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. (Αποτελεί το Β΄ μέρος της 
μελέτης Ανάλυση λαθών της παραγωγής γραπτού λόγου στις εξετάσεις 
ελληνομάθειας του ΚΕΓ). Στην Ηλεκτρονική Πύλη του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/studies/errors/contents_b.html 
 
 
43. Ψάλτου – Joycey, Α., Σακελλαρίου, Α. κ.ά. 2006δ. Στρατηγικές μάθησης 
και διδακτικές προτάσεις.  
Στην Ηλεκτρονική Πύλη του ΚΕΓ στη διεύθυνση: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/educatiοn/ proposals/index.html 
Συντονίστρια του προγράμματος καθηγήτρια Αγγελική Ψάλτου – Joycey.  
(συμμετοχή με τη συγγραφή του θεωρητικού μέρους και των διδακτικών 
προτάσεων για την παραγωγή γραπτού λόγου) 
 
 
44. Αντωνοπούλου, Ν., Σακελλαρίου, Α. κ.ά. 2006ε. Ξενόγλωσση 
βιβλιογραφία σχετική με τη μεθοδολογία για τη διδακτική των σύγχρονων 
γλωσσών: Αποδελτιωμένη βιβλιογραφία με περιλήψεις βιβλίων και άρθρων.  
Στην Ηλεκτρονική Πύλη του ΚΕΓ στη διεύθυνση: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/educatiοn/proposals/index.html 
Συντονίστρια του προγράμματος: καθηγήτρια κ. Νιόβη Αντωνοπούλου. 
(συμμετοχή με τη συγγραφή του ενός πέμπτου των δελτίων για τα άρθρα και τα 
βιβλία που παρουσιάζονται)  
 
 
 
Βιβλιογραφική έρευνα 
 
45. Σακελλαρίου, Α.Ι. & Ν. Αντωνοπούλου. 2002. Κατάλογος Διδακτικών 
Βιβλίων και Βοηθητικού Υλικού για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως 
Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
 
 
 
Εισαγωγή και μετάφραση γλωσσολογικού συγγράμματος 
 
46. 2007. Oswald Ducrot. Ο λόγος και το λεγόμενο. Εισαγωγή και 
μετάφραση: Α. Σακελλαρίου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. (Τίτλος 
πρωτοτύπου: Le dire et le dit. 1η έκδοση 1985. Paris: Minuit). 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/%20education/word2text/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/%20education/word2text/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/studies/errors/contents_b.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/studies/errors/contents_b.html


 17 

 
 
 
Κριτής περιοδικών και πρακτικών συνεδρίων 
2015, 2013. Κριτής άρθρων στις Μελέτες για την ελληνική γλώσσα: Πρακτικά 
της ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας του Τμήματος Φιλολογίας 
ΑΠΘ.  
2014, 2013. Κριτής άρθρων για το περιοδικό MENON: Journal of Educational 
Research της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 
ως κριτής άρθρων. 
 
 
 
Διοικητικό Έργο 
 
Συμμετοχή σε επιτροπές: 
2015 – 16. Μέλος της Επιτροπής Ακαδημαϊκών θεμάτων και αναμόρφωσης του 
Προγράμματος Σπουδών ΠΤΔΕ ΠΔΜ.  
2011. Οργανωτική επιτροπή της Ημερίδας «Οι ποιητές της Φλώρινας», στις 4 
Μαΐου 2011 για τον εορτασμό των 20χρονων του ΠΤΔΕ ΠΔΜ. 
Επιτροπή παραλαβής υλικού έτους 2010. 
2011. Εφορευτική επιτροπή στις Προεδρικές εκλογές του ΠΤΔΕ ΠΔΜ. 
2010-11. Επιτροπή μετεγγραφών φοιτητών και σπουδαστών εσωτερικού ΠΤΔΕ 
ΠΔΜ. 
2010. Εφορευτική επιτροπή στις Κοσμητορικές εκλογές της Παιδαγωγικής 
Σχολής ΠΔΜ. 
 
 
 
Συμμετοχή στην εσωτερική αξιολόγηση του ΠΤΔΕ ΠΔΜ 
 
2011. Συμμετοχή στη συγγραφή του 4ου τμήματος της Έκθεσης Εσωτερικής 
Αξιολόγησης του Τμήματος που αφορούσε την αξιολόγηση του διδακτικού 
έργου σε συνεργασία με τον Κ. Νικολαντωνάκη, υπό την εποπτεία της Κ. 
Δημητριάδου.  
 
 
 
ΔΩΡΕΑ ΣΤΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΠΔΜ 
Το 2012 δώρισα στη Βιβλιοθήκη της Παιδαγωγικής Σχολής ΠΔΜ περίπου 
2.000 βιβλία της θείας μου Γεωργίας Παπακωστούλα-Γιανναρά, εξέχουσας 
φιλολόγου, Υποδιευθύντριας και Αναπληρώτριας Διευθύντριας του 
Διδασκαλείου Μέσης Εκπαίδευσης και καθηγήτριας στη ΣΕΛΜΕ, τη 
βιβλιοθήκη της οποίας κληρονόμησα.  
 
 
 
Συμμετοχή στις κατακτήριες εξετάσεις του ΠΤΔΕ ΠΔΜ 
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2016, 2015. Αξιολογήτρια στις προφορικές συνεντεύξεις των υποψήφιων 
φοιτητών για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα του Τμήματος στην κατεύθυνση: 
Ανθρωπιστικές Σπουδές.  
2010, 2011, 2012, 2013. Θεματοδότρια και διορθώτρια στις εξετάσεις για την 
εισαγωγή στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα. 
2010. Θεματοδότρια και διορθώτρια 350 περίπου γραπτών Νεοελληνικής 
Γλώσσας στις κατακτήριες εξετάσεις για το προπτυχιακό επίπεδο. 
2009. Θεματοδότρια και διορθώτρια 450 περίπου γραπτών Νεοελληνικής 
Γλώσσας στις κατακτήριες εξετάσεις για το προπτυχιακό επίπεδο. 
 
 
Επιβλέπουσα πτυχιακών εργασιών 
 
2016. Ξάνθη, Ιφιγένεια. Η γλώσσα της διαφήμισης: ένα διδακτικό σενάριο για το 
Δημοτικό σχολείο. Επιβλέπουσα: Α. Σακελλαρίου, Β΄ βαθμολογήτρια: Κ. 
Δημητριάδου.  

 
2016. Μουρατίδου, Γεωργία. Δημοσιογραφικό άρθρο: Μια διδακτική 
παρέμβαση στο δημοτικό σχολείο. Επιβλέπουσα: Α. Σακελλαρίου, Β΄ 
βαθμολογήτρια: Κ. Δημητριάδου.  
 
2016. Φιλιντοπούλου, Κωνσταντίνα. Η γλώσσα των οδηγιών: ένα διδακτικό 
σενάριο για το Δημοτικό σχολείο. Επιβλέπουσα: Α. Σακελλαρίου, Β΄ 
βαθμολογήτρια: Κ. Δημητριάδου.  
 
2015. Βλάχου, Ειρήνη. Προαγωγή του γραπτού λόγου των μαθητών- Ένα 
διδακτικό σενάριο για το παραμύθι. (Επιβλέπουσα: Α. Σακελλαρίου, Β΄ 
βαθμολογητής: Α. Ακριτόπουλος).  
 
2013. Γκιγκοπούλου, Αικατερίνη. Η γλώσσα και το λεξιλόγιο των Θετικών 
Επιστημών: Διδακτικές εφαρμογές με χρήση Τ.Π.Ε. (Επιβλέπουσα: Α. 
Σακελλαρίου, Β΄ βαθμολογητής: Χ. Λεμονίδης).  
 
2012. Σταμούλη, Μαρκέλλα. Η δόμηση αφηγηματικών κειμένων στα γραπτά 
μαθητών του Δημοτικού σχολείου. (Επιβλέπουσα: Α. Σακελλαρίου, Β΄ 
βαθμολογητής: Α. Ακριτόπουλος).  
 
2011. Καραμητόπουλος, Θεόδωρος. Στοιχεία προφορικότητας στα γραπτά 
κείμενα μαθητών του Δημοτικού σχολείου. (Επιβλέπουσα: Α. Σακελλαρίου, Β΄ 
βαθμολογητής: Σ. Καμαρούδης). 
 
2011. Τόλιου, Αναστασία. Η αφήγηση του παραμυθιού: σύγκριση ενός λαϊκού 
και ενός έντεχνου παραμυθιού. (Επιβλέπουσα: Α. Σακελλαρίου, Β΄ 
βαθμολογητής: Α. Ακριτόπουλος). 
 
2011. Κυριακίδου, Παρθένα. Η αφήγηση του μύθου στα γραπτά μαθητών του 
Δημοτικού σχολείου. (Επιβλέπουσα: Α. Σακελλαρίου, Β΄ βαθμολογητής: Α. 
Ακριτόπουλος). 
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Δεύτερη βαθμολογήτρια πτυχιακών εργασιών 
 
2016. Κουσαρίδα, Ιωάννα Λαρίσα. Αξιολόγηση παραμυθιών που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στη διδασκαλία των Μαθηματικών. Επιβλέπων: Χ. Λεμονίδης, 
Β΄ βαθμολογήτρια: Α. Σακελλαρίου.  
 
2016. Βράκα, Αλεξάνδρα. Δραστηριότητες φιλαναγνωσίας σε παιδικές 
βιβλιοθήκες για παιδιά των μεγάλων τάξεων του Δημοτικού σχολείου. 
Επιβλέπων: Σ. Καμαρούδης, Β΄ βαθμολογήτρια: Α. Σακελλαρίου. 
 
2012. Βάσου, Λαμπρινή. Διαφοροποίηση της διδασκαλίας σε τάξεις μικτής 
ικανότητας: Μία μελέτη περίπτωσης στο μάθημα της γλώσσας. (Επιβλέπουσα: 
Αι. Δημητριάδου, Β΄ βαθμολογήτρια: Α. Σακελλαρίου).  
 
2011. Ιωαννίδου, Ανδρομάχη. Ταξινόμηση των γλωσσικών δραστηριοτήτων στα 
εγχειρίδια της γλώσσας της Α΄ και Β΄ Δημοτικού. (Επιβλέπουσα: Αι. 
Δημητριάδου, Β΄ βαθμολογήτρια: Α. Σακελλαρίου) 
 
2011. Οκουτσίδου, Μαρία. Το κρυφό αναλυτικό πρόγραμμα στη Γλώσσα από 
την πλευρά της ισότητας των δύο φύλων. (Επιβλέπων: Σ. Καμαρούδης, Β΄ 
βαθμολογήτρια: Α. Σακελλαρίου).  
 
2011. Μπατσούκα, Ξανθή. Οι Καραγκούνηδες της Θεσσαλίας: λαογραφικά και 
γλωσσικά στοιχεία. (Επιβλέπων: Σ. Καμαρούδης, Β΄ βαθμολογήτρια: Α. 
Σακελλαρίου).  
 
2011. Κανετίδου, Χρυσάνθη. Ανάπτυξη πρακτικών γραμματισμού στο Δημοτικό 
Σχολείο μέσα από τη χρήση κόμικς: μια πρόταση διδακτικής παρέμβασης. 
(Επιβλέπουσα: Αι. Δημητριάδου, Β΄ βαθμολογήτρια: Α. Σακελλαρίου).  
 
 
Επίβλεψη μεταπτυχιακών εργασιών: 
 
2016. Τσαχειρίδου, Ευδοξία. Διδασκαλία λεξιλογίου και γραμματικής με χρήση 
Νέων Τεχνολογιών: Εφαρμογή στο δημοτικό σχολείο. (Επιβλέπουσα: Α. 
Σακελλαρίου, Βαθμολογητές: Αι. Δημητριάδου, Γ. Παλαιγεωργίου). 
 
2014. Καρακούλα Κωνσταντίνα. Η γλώσσα στα σχολικά εγχειρίδια της ιστορίας 
(Επιβλέπουσα: Α. Σακελλαρίου. Βαθμολογητές: Α. Ανδρέου & Κ. Κασβίκης) 
(υπό προετοιμασία) 
 
 
Συμμετοχή στην τριμελή επιτροπή διπλωματικών εργασιών του 
μεταπτυχιακού προγράμματος ΠΔΜ 
 
2015. Γεωργοπούλου, Όλγα. Η αποτελεσματικότητα της ανάγνωσης και της 
συγγραφής ανατρεπτικών κειμένων στην κατανόηση των φυσικών φαινομένων. 
(Επιβλέπων: Δ. Πνευματικός, Βαθμολογητές: Α. Σακελλαρίου, Α. Σπύρτου). 
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2013. Παπαγεωργίου Ειρήνη. Όψεις και Λειτουργίες του Χιούμορ στη 
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση: Οι απόψεις των μαθητών. (Επιβλέπουσα: Αι. 
Δημητριάδου. Βαθμολογητές: Ι. Θωίδης & Α. Σακελλαρίου) 
 
2013. Προκοπίου Γραμματική. Κριτική Ανάλυση Λόγου επιχειρημάτων 
εκπαιδευτικών σε ηθικά διλήμματα. (Επιβλέπων: Δ. Πνευματικός. 
Βαθμολογήτριες: Α. Σακελλαρίου & Αι. Δημητριάδου) 
 
 
Συμμετοχή στην επταμελή επιτροπή διδακτορικής διατριβής 
 
2016. Ζαρκογιάννη, Ευανθία. Η ανατροφοδότηση κατά τη διόρθωση του 
γραπτού λόγου: πεποιθήσεις και πρακτικές των φιλολόγων του Γυμνασίου. 
Επιβλέπων: Δ. Γουδήρας. Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής 
Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Στην ηλεκτρον. διεύθυνση: 
https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19436.  
 
2011. Μάντζαρη, Ελένη Ν. Μονόγλωσσα ελληνικά παιδαγωγικά λεξικά: 
ζητήματα σχεδιασμού και διδακτικής αξιοποίησης. ΠΤΔΕ Παν/μίου Πατρών. 
Επιβλέπουσα: Ά. Ιορδανίδου. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
nemertes.lis.upatras.gr/jspui/bitstream/.../Nimertis_Mantzari(ptde).pdf  
 
 

https://dspace.lib.uom.gr/handle/2159/19436
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ΚΡΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ Α. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ (Ενδεικτικά. Βλ. 
επίσης φάκελο συστατικών επιστολών) 
 
Από την εκπαιδευτική άδεια στο Πανεπιστήμιο της Γενεύης (2014) 
 
«Από τις συζητήσεις που είχαμε μαζί της, μπορέσαμε να εκτιμήσουμε τις 
γλωσσολογικές και τις παιδαγωγικές της γνώσεις και το ζωηρό ενδιαφέρον της 
για την εργασία∙ της προτείναμε λοιπόν να συμμετέχει, ως εκπρόσωπος της 
Ελλάδας, στη διεθνή ομάδα HELICE (Histoire de l’Enseignement de la 
Littérature: Comparaison Européenne), της οποίας η Σχολή μας αποτελεί 
ιδρυτικό μέλος μαζί με το Πανεπιστήμιο του Cergy Pontoise στη Γαλλία. Θα 
συμμετάσχει στη διημερίδα μελέτης την 21η και 22η Νοεμβρίου 2014 με θέμα 
την ιστορία της διδασκαλίας του κειμενικού είδους της επιστολής. Οι 
γλωσσολογικές της γνώσεις θα προσδώσουν επιπλέον αξία στις συζητήσεις για 
τη διδασκαλία των κειμενικών ειδών που μελετώνται κάθε φορά».  
 
Καθηγητής Bernard Schneuwly, Γλωσσολόγος, Πρόεδρος της Σχολής 
Ψυχολογίας και Επιστημών της Αγωγής, Πανεπιστήμιο Γενεύης.  
 
 
 
Από την εκλογή στη βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή (2013) 
 
«Η κ Σακελλαρίου δεν έχει αφήσει καμία πλευρά της εφαρμοσμένης 
γλωσσολογίας που να μην την έχει απασχολήσει  θεωρητικά και πρακτικά και 
μάλιστα σε μερικές περιπτώσεις με διπλό ρόλο, του διδάσκοντα και του 
συγγραφέα διδακτικού υλικού. Επισημαίνω, επίσης, ότι, στην προσπάθειά της 
να συμβάλει ώστε τα πορίσματα της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας να 
περάσουν άμεσα στην πράξη, ανέλαβε μαθήματα επιμόρφωσης των μάχιμων 
δασκάλων της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και φιλολόγων της Μέσης 
εκπαίδευσης ή και κατάρτισης φιλολόγων για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως 
δεύτερης/ξένης. Αυτό της έδωσε, εκτός των άλλων, τη δυνατότητα της άμεσης 
επαφής με το διδακτικό δυναμικό των σχολείων μας, αλλά και την ευκαιρία 
ανατροφοδότησης από τη θεωρητική γνώση στην πράξη και αντίστροφα… 

Από το ερευνητικό έργο της προκύπτει αβίαστα ότι η κ Σακελλαρίου 
είναι  μια σοβαρή, ώριμη και ιδιαίτερα ενεργή επιστήμων, η οποία έχει 
συμβάλει ουσιαστικά στην προώθηση της έρευνας στο επιστημονικό πεδίο που 
θεραπεύει. Η ενασχόλησή της με διαφορετικά θέματα, πάντα εντός των ορίων 
της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας, δείχνει το φιλέρευνο πνεύμα της αλλά και 
την διάθεση για ολοκληρωμένη και ευρεία αντίληψη του χώρου, γεγονός που 
της δίνει τη δυνατότητα για πιο ρεαλιστικές και αποτελεσματικές διδακτικές 
προτάσεις, που αποτυπώνονται τόσο στα άρθρα της όσο και στις μονογραφίες 
της, ιδιαίτερα τις σχετικές με τα αναλυτικά προγράμματα. Η συνεχής και 
αδιάκοπη ερευνητική της παραγωγή χαρακτηρίζεται από μια δυναμική 
ποιοτικής ανέλιξης, πολλά υποσχόμενη και για την μελλοντική  επιστημονική 
πορεία της κ. Σακελλαρίου.    

Τέλος, από την προσωπική μου γνωριμία (η κ. Σακελλαρίου ήταν 
φοιτήτριά μου κατά το βασικό της πτυχίο και αργότερα εκπόνησε μαζί μου τη 
μεταδιδακτορική διατριβή της), είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω και πολύ 
σημαντικά χαρακτηριστικά του χαρακτήρα της, όπως την εργατικότητα, τη 
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συνέπεια και την υπευθυνότητα, την ικανότητά της για αποτελεσματική 
συνεργασία, καθώς και το υποδειγματικό ήθος της. Επισημαίνω επίσης τη 
δωρεά 2.000 βιβλίων προς τη βιβλιοθήκη του Τμήματός της.  

Πρόταση: Σύμφωνα με όσα υποστήριξα παραπάνω και σύμφωνα με 
όσα ο νόμος ορίζει, θεωρώ ότι η κ Σακελλαρίου έχει πολύ επαρκές ποιοτικά 
και ποσοτικά επιστημονικό έργο με το οποίο θα μπορούσε να διεκδικήσει και 
ανώτερη βαθμίδα από αυτή για την οποία κρίνεται. Συνεπώς προτείνω με χαρά 
και χωρίς καμία επιφύλαξη να εκλεγεί στην βαθμίδα του επίκουρου καθηγητή 
με γνωστικό αντικείμενο «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία στην Εκπαίδευση». 
Καθηγήτρια Αικατερίνη Μπακάκου-Ορφανού, Τομέας Γλωσσολογίας, 
Τμήμα Φιλολογίας ΕΚΠΑ, 26.4.2013 
 
 
«Το ερευνητικό-συγγραφικό έργο της υποψήφιας είναι ιδιαίτερα αξιόλογο όσον 
αφορά την ποσότητα αλλά επίσης την ποιότητα και πρωτοτυπία. Αυτό άλλωστε 
προκύπτει και από τον σημαντικό αριθμό ετεροαναφορών που έχουν γίνει στο 
δημοσιευμένο έργο της. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα εστιάζονται στη 
διδασκαλία της ελληνικής ως πρώτης και δεύτερης γλώσσας, στην ανάλυση και 
περιγραφή της, στη μελέτη του λεξιλογίου και στην παραγωγή κειμένων, στην 
επικοινωνιακή προσέγγισης της γλώσσας, σε θέματα αναλυτικών 
προγραμμάτων και δημιουργικής εκμετάλλευσης των νέων τεχνολογιών στη 
διδασκαλία, με λίγα λόγια θα λέγαμε ότι κινείται σε ολόκληρο το φάσμα των 
θεμάτων της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας τα οποία αντιμετωπίζει υπό το 
πρίσμα των εφαρμογών και της αποτελεσματικής εκμετάλλευσής τους στη 
διδακτική πρακτική.  
Το συνολικό της έργο – παλαιότερο και πρόσφατο- συμβάλλει… στην 
εδραίωση ενός νέου πνεύματος και μιας ανανεωμένης διδακτικής μεθοδολογίας 
στη γλωσσική διδασκαλία». 
Καθηγητής Ναπολέων Μήτσης, Καθηγητής ΠΤΔΕ Παν/μίου Θεσσαλίας, 
18.4.2013 
 
 
«Το συνολικό έργο της κ. Σακελλαρίου και το τωρινό και το παλαιότερο είναι 
πλούσιο και μας δείχνει μια σοβαρή, ώριμη και ιδιαίτερα ενεργή 
επιστημόνισσα, η οποία έχει συμβάλει αποφασιστικά στην προώθηση της 
έρευνας στο επιστημονικό πεδίο που θεραπεύει. Η ενασχόλησή της με 
διαφορετικά θέματα στο πλαίσιο της εφαρμοσμένης γλωσσολογίας δείχνει το 
ενδιαφέρον της για ολοκληρωμένη και ευρεία αντίληψη του ερευνητικού της 
πεδίου, γεγονός που της δίνει και τη δυνατότητα για ρεαλιστικές και 
αποτελεσματικές διδακτικές προτάσεις που αποτυπώνονται τόσο στα άρθρα 
της όσο και στις μονογραφίες της. Σημαντική θεωρώ τη σύζευξη της 
εφαρμοσμένης γλωσσολογίας με τη διδακτική μεθοδολογία της γλωσσικής 
διδασκαλίας  που υπάρχει σε πολλά σημεία του έργου της.  
Συνολικά πιστεύω ότι η συνεχής και αδιάκοπη ερευνητική της παραγωγή 
χαρακτηρίζεται από μία δυναμική ποιοτικής εξέλιξης και υπόσχεται πολλά για 
τη μελλοντική επιστημονική πορεία της. Η υποψήφια έχει μεγάλη διδακτική 
πείρα και εμφανίζει πλούσιο και αυτοδύναμο διδακτικό έργο κυρίως μετά το 
διδακτορικό που είναι σχετικό με το αντικείμενο της υπό πλήρωση θέσης. 
Τέλος από τη μακροχρόνια προσωπική μου γνωριμία μαζί της – γνωρίζω την κ. 
Σακελλαρίου από τον καιρό που ήταν ερευνήτρια στο Κέντρο Ελληνικής 
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Γλώσσας και ήμουν εκεί και μέλος επιτροπών που την έκρινε στις εξελίξεις του 
Κέντρου, στη συνέχεια έχω συνεργαστεί μαζί της, έχει έρθει και έχει κάνει και 
κάποιες διαλέξεις στο Μεταπτυχιακό του Τμήματός μας- είχα την ευκαιρία να 
διαπιστώσω ότι η κ. Σακελλαρίου είναι ένα άτομο που το χαρακτηρίζει 
εργατικότητα, συνέπεια και υπευθυνότητα, είναι πολύ αποτελεσματική στις 
συνεργασίες της και το ακαδημαϊκό ήθος της είναι αξιοσημείωτο». 
Καθηγήτρια Αγγελική Κοιλιάρη, Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και 
Φιλολογίας, ΑΠΘ, 28.5.13 
 
 
 
Συστατική επιστολή του καθηγητή Χρίστου Τσολάκη (2008) 
 
«Γνωρίζω την κ. Αγγελική Σακελλαρίου από τα χρόνια των μεταπτυχιακών της 
σπουδών στο Παρίσι… Έκτοτε παρακολουθώ την επιστημονική της πορεία με 
ικανοποίηση. Εργάζεται σκληρά με συνείδηση επιστημονικής ευθύνης. Η 
ενημέρωσή της σε θέματα γλωσσολογία είναι πολύ μεγάλη. Όπως πολύ μεγάλη 
είναι και η κατάρτισή της στα προβλήματα της ελληνικής γλώσσας.  
Για αυτούς τους λόγους την επέλεξα κατά το ακαδημαϊκό έτος 2003-4 ως 
συνεργάτιδά μου στο «Πρόγραμμα εξομοίωσης των πτυχίων των δασκάλων 
διετούς φοίτητσης», που είχε αναλάβει το Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής 
Εκπαίδευσης του ΑΠΘ με εμένα επικεφαλής. Οι επιδόσεις της ήταν άριστες 
και θετικές οι κριτικές των επιμορφούμενων δασκάλων. 
Συνοψίζοντας θα έλεγα ότι η κ. Αγγελική Σακελλαρίου έχει σοβαρή 
επιστημονική κατάρτιση, πηγαία αγάπη για την επιστήμη την οποία θεραπεύει, 
έφεση για έρευνα και ικανότητες διδακτικές.  
Με τιμή Χ.Λ. Τσολάκης» 
 
 
 
Από την εκλογή στη βαθμίδα Γ΄ του τακτικού ερευνητή (2004) 
 
 «Η κ. Α. Σακελλαρίου αποτελεί ένα νέο επιστήμονα με ιδιαίτερες ικανότητες 
και ποιοτικό ερευνητικό έργο. Η πληρότητα των σπουδών της στην Ελλάδα και 
στην Αγγλία και Γαλλία συμπληρώνεται με το ποιοτικό της έργο στο Κέντρο 
Ελληνικής Γλώσσας. Το σύνολο των εργασιών της αποδεικνύει τη 
μεθοδικότητά της, την γλωσσική της επάρκεια και την ερευνητική της 
πληρότητα. Με βάση τα στοιχεία αυτά, η κ. Σακελλαρίου εκτιμώ ότι έχει όλα 
τα ουσιαστικά προσόντα για την εξέλιξή της στη Γ΄ βαθμίδα».  
Καθηγητής Σωφρόνης Χατζησαββίδης (από τα πρακτικά της κρίσης για 
προαγωγή στη Γ΄ βαθμίδα του ΚΕΓ, 4.10.2004). 
 
 
- «Γνωρίζω την κ. Σακελλαρίου, καθώς και το έργο της. Πέραν των στοιχείων 
που καταθέτω στη γραπτή εισήγησή μου, θα ήθελα να τονίσω το πολυποίκιλο 
ερευνητικό της έργο ως αποτέλεσμα των ποικίλων ερευνητικών της 
ενδιαφερόντων. Η ποιοτική και ποσοτική εξέλιξη του έργου της είναι συνεχής 
και αδιάκοπη... Τα πορίσματα των ερευνών της, η επιστημονική της επάρκεια 
και το σύνολο του ερευνητικού της έργου ενισχύουν τη θετική μου κρίση για 
την εξέλιξή της στη Γ΄ βαθμίδα». 
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Καθηγήτρια Άννα Αναστασιάδη – Συμεωνίδη (από τα πρακτικά της κρίσης 
για προαγωγή στη Γ΄ βαθμίδα του ΚΕΓ, 4.10.2004). 
 
 
- «Από επιστημονικής άποψης, το παραγόμενο έργο της κ. Α. Σακελλαρίου 
είναι ιδιαίτερα αξιόλογο. Η κ. Σακελλαρίου έχει όλες τις απαραίτητες 
προϋποθέσεις για την ανάληψη συνολικής έρευνας και τις ικανότητες να την 
ολοκληρώσει. Συμφωνώ ανεπιφύλακτα με τους συναδέλφους μου για την 
εξέλιξή της στη Γ΄ βαθμίδα». 
Καθηγητής Π. Καγιαλής, διευθυντής του Τμήματος Λογοτεχνίας (από τα 
πρακτικά της κρίσης για προαγωγή στη Γ΄ βαθμίδα του ΚΕΓ, 4.10.2004). 
 
 
- «Όπως προείπα, γνωρίζω την κ. Σακελλαρίου αρκετό καιρό. Στην πορεία 
αυτών των χρόνων έχω διαπιστώσει τις επιστημονικές ικανότητές της, αλλά και 
την επιστημονική μεθοδολογία που ακολουθεί στο παραγόμενο έργο της. 
Εκτιμώ ότι η συγκεκριμένη ερευνήτρια έχει όλες τις απαιτούμενες 
προϋποθέσεις για την εξέλιξή της στη Γ΄ βαθμίδα». 
Καθηγητής Α.-Φ. Χριστίδης, διευθυντής του Τμήματος Γλωσσολογίας του 
ΚΕΓ (από τα πρακτικά της κρίσης για προαγωγή στη Γ΄ βαθμίδα του ΚΕΓ, 
4.10.2004). 
 
 
- «Κι εγώ από την πλευρά μου επιθυμώ να εκθέσω τη θετική μου κρίση για την 
κ. Α. Σακελλαρίου. Είχα την ευκαιρία να τη γνωρίσω από τα πρώτα βήματα της 
επιστημονικής πορείας της στο Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. Διακρίνεται για 
τις ικανότητές της, τις οποίες είχα την ευκαιρία να διαπιστώσω από τη 
συνεργασία μου μαζί της. Όλο αυτό το διάστημα έχει εργαστεί ιδιαίτερα 
μεθοδικά και αποδοτικά... Η κ. Σακελλαρίου στο χρόνο παρουσίας της στο 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας έχει να επιδείξει αξιόλογο έργο, όπως άλλωστε 
αυτό καταγράφεται και στο υπόμνημά της. Έχει την ικανότητα να 
συνεργάζεται με άλλους ερευνητές και να διεκπεραιώνει το έργο που της 
ανατίθεται. Η δική μου γνώμη είναι ότι η κ. Α. Σακελλαρίου έχει όλα τα 
απαραίτητα προσόντα – όπως αυτά ορίζονται στο σχετικό νόμο – για την 
εξέλιξή της στη Γ΄ βαθμίδα». 
Καθηγητής Ι.Ν. Καζάζης, αναπληρωτής πρόεδρος του ΚΕΓ και διευθυντής 
του Τμήματος Λεξικογραφίας (από τα πρακτικά της κρίσης για προαγωγή στη 
Γ΄ βαθμίδα του ΚΕΓ, 4.10.2004). 
 
 
- «Η κ. Α. Σακελλαρίου επιδεικνύει ιδιαίτερο ζήλο στην προσπάθειά της και το 
έργο της έχει ιδιαίτερα ποιοτικά αποτελέσματα... έχει ικανοποιητικό 
επιστημονικό έργο στα πλαίσια του Τμήματος Στήριξης και Προβολής της 
Ελληνικής Γλώσσας, ερευνητική εμπειρία, επιστημονική ικανότητα και 
ευελιξία. Οι επιδόσεις της είναι άριστες σε κάθε έργο που της έχει ανατεθεί 
(π.χ. ως αξιολογήτρια διδακτικού υλικού στο Π.Ι.). Σ’ αυτό εκτιμώ ότι βοηθούν 
ιδιαίτερα τόσο η θεωρητική της κατάρτιση όσο και οι σπουδές της στο χώρο 
της γλωσσολογίας. Έχει δε πολύ αξιόλογη παρουσία σε συνέδρια και ημερίδες, 
άριστη βιβλιογραφική ενημέρωση πάνω στα επιστημονικά πεδία με τα οποία 
ασχολείται, ικανότητα και επάρκεια. Εκτιμώ λοιπόν κι εγώ ότι πληροί τις 
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ουσιαστικές προϋποθέσεις που ορίζει ο σχετικός νόμος για την εξέλιξή της στη 
Γ΄ βαθμίδα».  
Ομότιμος καθηγητής Στάθης Ευσταθιάδης, Διευθυντής του Τμήματος 
Στήριξης και Προβολής της Ελληνικής Γλώσσας του ΚΕΓ (από τα πρακτικά 
της κρίσης για προαγωγή στη Γ΄ βαθμίδα του ΚΕΓ, 4.10.2004) 
 
 
 
Από την υποστήριξη της διδακτορικής διατριβής (1998) 
 
- «Η διδακτορική διατριβή της κυρίας Σακελλαρίου είναι εξαιρετικής 
ποιότητας και δείχνει ότι η συγγραφέας έχει τις γλωσσολογικές γνώσεις, την 
ικανότητα έρευνας και τη θεωρητική σκέψη που θα τη βοηθήσουν να 
εμβαθύνει ακόμη περισσότερο στη δουλειά της».  
 
Καθηγητής Ο. Ducrot, Γλωσσολόγος, Εcole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales, Παρίσι (από την αναφορά της υποστήριξης της διατριβής, 1998). 
 
 
- «Η διατριβή της κυρίας Σακελλαρίου αποτελεί μια ανάλυση πλήρη, πολύ 
εμπεριστατωμένη, πολύ λεπτή και πολύ τίμια».  
Καθηγητής H. Tonnet, Νέα Ελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Παν/μιο 
Σορβόννης, Παρίσι (από την αναφορά της υποστήριξης της διατριβής, 1998). 
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Αναλυτικό υπόμνημα των πρωτότυπων δημοσιευμάτων 
της Αγγελικής Σακελλαρίου 
 
Μονογραφίες 
 
1. Σακελλαρίου, Α. 2015. Αντιστοίχιση Προγραμμάτων Σπουδών: 
Αντιστοίχιση του Αναλυτικού Εξεταστικού Προγράμματος Πιστοποίησης 
Επάρκειας της Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας με το 
Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων. 
(Αυτοτελές τμήμα στον τόμο Υποστηρικτικό Υλικό για τη διδασκαλία της 
Ελληνικής Γλώσσας στα ΤΕΓ Εξωτερικού. Επιμ. Θ. Ρουσουλιώτη και Β. 
Παναγιωτίδου. σσ. 99-184). 
 
Η έρευνα αυτή πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά κατά τη διετία 2002-3 και 
δημοσιεύτηκε το 2003 από το ΚΕΓ. Από τότε ως το 2015 πολλά έχουν 
διαφοροποιηθεί τόσο στα σχολικά ΠΣ όσο και στο Αναλυτικό Εξεταστικό 
Πρόγραμμα Πιστοποίησης Ελληνομάθειας (ΑΠΠΕ). Τα πρώτα άλλαξαν σε 
όλες τις τάξεις, από την Α΄ Δημοτικού έως την Α΄ Λυκείου. Ίδιο έμεινε μόνο το 
ΠΣ του Λυκείου για τις δύο τελευταίες τάξεις. Τα νέα προγράμματα, που 
εκπονήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος Ψηφιακό Σχολείο (στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση digitalschool.minedu.gov.gr), βρίσκονται από την 
τρέχουσα σχολική χρονιά 2011-2 σε πιλοτική εφαρμογή. Το ΑΠΠΕ, από την 
άλλη πλευρά, εναρμονίστηκε πλήρως προς το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς 
για τις γλώσσες: τα επίπεδα Α, Β, Γ, Δ που προϋπήρχαν αντιστοιχίστηκαν προς 
τα επίπεδα Α2, Β1, Β2 και Γ1 αντίστοιχα, ενώ σε αυτά προστέθηκαν τα 
επίπεδα Α1 και Γ2. Τα δύο νέα επίπεδα καλύπτουν τα δύο «άκρα» της 
γλωσσομάθειας, το Α1 το επίπεδο των εντελώς αρχάριων («στοιχειώδης 
γνώση») και το Γ2 το επίπεδο «άριστη γνώση». Το Α1 παρουσιάζεται σε δύο 
μορφές α) για παιδιά 8-12 ετών και β) για εφήβους και ενηλίκους.  

Οι ουσιώδεις αυτές αλλαγές στα ΠΣ έκαναν επιτακτική την 
επικαιροποίηση της έρευνας που διεξήγαγα τότε, προκειμένου να διαπιστωθεί 
τόσο αν εξακολουθεί να ισχύει η παλιά αντιστοίχιση των τότε υπαρχόντων 
επιπέδων του ΑΠΠΕ με τα σημερινά σχολικά ΠΣ, όσο και για να ενταχθούν 
στην αντιστοίχιση τα νέα επίπεδα ελληνομάθειας που προστέθηκαν στο ΑΠΠΕ. 
Στόχος της έρευνας αυτής ήταν, όπως και στην πρώτη εκδοχή της, να 
διαπιστωθούν οι ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των επιπέδων των δύο ΠΣ 
και να προταθεί μια αντιστοιχία μεταξύ τους, ακόμη κι αν αυτή δεν είναι 
απόλυτη. Παραθέτω τα συμπεράσματα: 

 
Aπό την αντιστοίχιση του ΑΠΠΕ του Α2 επιπέδου με το ΠΣ των Α΄ και 

Β΄ τάξεων του Δημοτικού διαπιστώθηκε ότι είναι δυνατό να παραλληλιστούν σε 
μεγάλο βαθμό. Και στα δύο προγράμματα οι μαθητές καλούνται να παράγουν 
και να κατανοούν μικρά απλά κείμενα προφορικού και γραπτού λόγου, που 
σχετίζονται με τη ζωή και το άμεσο περιβάλλον τους. Στα κείμενα αυτά 
αναμένεται να μπορούν να εντοπίζουν συγκεκριμένες πληροφορίες, αλλά και, 
όταν τα παράγουν, να προσαρμόζουν το ύφος τους την περίσταση 
επικοινωνίας. Ιδιαίτερη αναφορά στο σχολικό ΠΣ όλων των τάξεων του 
Δημοτικού γίνεται στην ευγένεια με την οποία πρέπει να χειρίζονται τον λόγο 
οι μαθητές.  
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Τα μελετώμενα και παραγόμενα κείμενα είναι περιγραφικά και 
αφηγηματικά στο επίπεδο Α2, αλλά στις Α΄ και Β΄ Δημοτικού είναι και 
επιχειρηματολογικά και επεξηγηματικά, εκτείνονται, δηλαδή, σε όλα τα είδη 
λόγου και αυτό συνιστά μια ουσιώδη διαφορά, που καθιστά το Α2 
«ευκολότερο» από τις αντίστοιχες τάξεις του Δημοτικού.  

Επίσης και στα δύο προγράμματα οι μαθητές αυτού του επιπέδου 
επιτελούν παρόμοιες γλωσσικές λειτουργίες (μετάδοση μηνυμάτων, οδηγιών, 
έκφραση συγχαρητηρίων, ανταλλαγή πληροφοριών κ.ά.) υιοθετώντας 
συγκεκριμένες στρατηγικές.  

Στη μορφοποίηση του γραπτού λόγου και στα δύο προγράμματα οι 
μαθητές αναμένεται να χρησιμοποιούν τα βασικά σημεία στίξης. 

Μια επιπλέον διαφοροποίηση αφορά το λεξιλόγιο. Η εκμάθηση του 
λεξιλογίου στις Α΄ και Β΄ Δημοτικού περιλαμβάνει τη διάκριση μεταξύ λόγιου 
και μη λεξιλογίου, γενικού και ειδικού, επίσημου και ανεπίσημου, διαλεκτικού 
και λεξιλογίου της Κοινής Νεοελληνικής. Οι διακρίσεις αυτές δεν υφίστανται 
στο Α2 του ΑΠΠΕ. Η συμπερίληψη λόγιων λέξεων στο λεξιλόγιο των μαθητών 
ξεκινά στο Β1. Στο σχολικό ΠΣ επίσης από τη Β΄ Δημοτικού (δραστηριότητες) 
ξεκινά η ενασχόληση με τις σημασιολογικά συγγενείς λέξεις (συνώνυμα, 
αντώνυμα). Οι λέξεις αυτές στο ΑΠΠΕ συναντώνται στο Γ1.  

 
Από την αντιστοίχιση του ΑΠΠΕ του Β1 επιπέδου ελληνομάθειας με το 

ΠΣ των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού, παρατηρείται επίσης ότι εν πολλοίς 
μπορούν να παραλληλιστούν. Τα κείμενα που πρέπει να κατανοούν και να 
παράγουν οι μαθητές είναι και πάλι οικεία, όπως στο προηγούμενο επίπεδο, 
αλλά λίγο δυσκολότερα. Ενδεικτικά αναφέρω ότι οι μαθητές του Β1 πρέπει, 
επιπλέον των όσων αναφέρονταν στο Α2, να γράφουν γράμματα «τυπικού 
περιεχομένου και αφορούν αίτηση για δουλειά, έκφραση παραπόνων κτλ. 
Πρέπει επίσης να γράφουν προσωπικά γράμματα στα οποία περιλαμβάνονται 
διηγήσεις, περιγραφές, προσωπικές απόψεις κτλ.» Από τα παραπάνω είναι 
σαφής ο προσανατολισμός του Β1 σε μεγαλύτερους μαθητές που κινούνται σε 
εργασιακούς χώρους. Αντίστοιχα στις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού συναντούμε και 
πάλι, πέραν των κειμένων που μπορούν να αντιστοιχιστούν, και κείμενα 
επιχειρηματολογικού λόγου που δεν υπάρχουν στο Β1 αλλά και λογοτεχνικά 
κείμενα που επίσης δεν αναφέρονται στο Β1. Ωστόσο, ως προς την κατανόηση 
και την παραγωγή κειμένων οι στόχοι είναι και πάλι παρόμοιοι: οι μαθητές 
πρέπει να «διατρέχουν το κείμενο, για να αντιληφθούν τη βασική πληροφορία 
και να σαρώνουν το κείμενο, για να εντοπίσουν ορισμένες πληροφορίες» 
(Κατανόηση γραπτών κειμένων, ΠΣ Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού). Επίσης, πρέπει να 
διακρίνουν τις διαφορές μεταξύ επίσημου και ανεπίσημου ύφους.  

Στις Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, όμως, τίθενται επιπλέον οι στόχοι του να 
«αντιλαμβάνονται τις λειτουργικές διαφορές μεταξύ προφορικού και γραπτού 
λόγου» (ΚΠΓ΄) και «διακρίνουν τα δομικά και οργανωτικά χαρακτηριστικά 
διαφορετικών κειμενικών τύπων, π.χ. παραγραφοποίηση, επικεφαλίδες, 
υπερσυνδέσεις, στροφές και στίχοι» (ΚΓΔ΄). Πρόκειται για στόχους γλωσσικής 
επίγνωσης, που απουσιάζουν από το Β1.  

Ως προς τις φωνητικές γνώσεις των μαθητών, παρατηρείται, επίσης, 
αντιστοιχία. Οι μαθητές πρέπει να ξέρουν να συλλαβίζουν καθώς και να 
διακρίνουν με ευχέρεια τους φθόγγους μέσα στη λέξη. Στο Β1 αναφέρονται, 
επιπλέον, τα πάθη των φθόγγων.  
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Από την αντιστοίχιση του ΑΠΠΕ του Β2 επιπέδου με το ΠΣ των Ε΄ και 
Στ΄ τάξεων του Δημοτικού σχολείου, παρατηρείται, επίσης, ότι είναι δυνατό να 
παραλληλιστούν. Τα θεματικά πεδία που προσεγγίζονται είναι σαφώς 
διευρυμένα και υπερβαίνουν τον κύκλο του οικείου. Οι μαθητές αναγνωρίζουν 
τις επικοινωνιακές προθέσεις των ομιλητών. Στο Β2 μάλιστα εντάσσεται για 
πρώτη φορά με σαφήνεια ο επιχειρηματολογικός λόγος, καθώς και η σύγχρονη 
πεζογραφία. Υπενθυμίζεται ότι λογοτεχνικά κείμενα αναφέρονται ήδη στο ΠΣ 
των Γ΄ και Δ΄ Δημοτικού, ενώ παραμύθια και ποιήματα υπάρχουν ήδη σε αυτό 
των Α΄ και Β΄ Δημοτικού. Και στα δύο προγράμματα οι μαθητές διακρίνουν 
τους ποικίλους τύπους κειμένων και χρησιμοποιούν κατάλληλες στρατηγικές 
κατανόησης, ενώ καταλήγουν σε συμπεράσματα και προτάσεις. Παράγουν 
λόγο με συνοχή και συνεκτικότητα και, όπως και στα προηγούμενα επίπεδα, 
προσαρμόζουν το ύφος τους ανάλογα με την περίσταση επικοινωνίας.  

Το λεξιλόγιο των σχολικών τάξεων παρουσιάζεται και πάλι 
πλουσιότερο από το αντίστοιχο του Β2. Οι μαθητές κατακτούν ειδικό λεξιλόγιο 
σε σχέση με το θέμα του κειμένου και το κειμενικό είδος. Εξάλλου, οι 
συντομογραφίες και τα αρκτικόλεξα που εντάσσονται στο Β2 συναντώνται ήδη 
στη Δ΄ Δημοτικού.  

 
Από την αντιστοίχιση του ΑΠΠΕ του Γ1 επιπέδου με το ΠΣ του 

Γυμνασίου, παρατηρείται και πάλι ότι είναι δυνατό να παραλληλιστούν. Τα 
κείμενα αυτού του επιπέδου ανήκουν σε ένα ευρύ φάσμα προφορικού ή 
γραπτού λόγου και είναι μεγαλύτερα και απαιτητικά, ενώ η γλώσσα 
χρησιμοποιείται τόσο για κοινωνικούς και ακαδημαϊκούς όσο και (στο Γ1) για 
επαγγελματικούς σκοπούς. Από την κατανόηση λόγου, σημειώνεται ιδιαιτέρως 
η παρακολούθηση διαλέξεων, η αναγνώριση του μεταφορικού λόγου, η 
εκμαίευση υπονοουμένων και η αποτίμηση της αποτελεσματικότητας των 
κειμένων. Οι μαθητές διεξέρχονται με άνεση όλα τα είδη λόγου (περιγραφή, 
αφήγηση, επιχειρηματολογία) και γράφουν δοκιμιακό λόγο.  

Στο λεξιλόγιο του Γ1 εντάσσονται οι λέξεις που έχουν σημασιολογική 
σχέση (συνώνυμα, αντώνυμα, υπερώνυμα, υπώνυμα κτλ.) που στο σχολικό ΠΣ 
συναντώνται ήδη στη Β΄ Δημοτικού.  

 
Τέλος από την αντιστοίχιση του επιπέδου Γ2 του ΑΠΠΕ και του ΠΣ της 

Α΄ Λυκείου, καθώς του παλιότερου που αφορούσε ολόκληρο το Λύκειο, φαίνεται 
και πάλι η δυνατότητα παραλληλισμού τους. Οι μαθητές, έχοντας πλήρη 
έλεγχο των γραμματικών και συντακτικών δομών της γλώσσας, κατανοούν όλα 
όσα ακούν ή διαβάζουν, χειρίζονται όλες τις πληροφορίες με άνεση και 
χειρίζονται αποτελεσματικά οποιοδήποτε θέμα. Πιο συγκεκριμένα, δίνουν 
ακριβείς περιγραφές, αφηγούνται υιοθετώντας συγκεκριμένη οπτική γωνία, 
επιχειρηματολογούν πειστικά ολοκληρώνοντας με το κατάλληλο συμπέρασμα, 
ακολουθούν ή δίνουν οι ίδιοι λεπτομερείς οδηγίες.  

Οι καταστάσεις επικοινωνίας στις οποίες μπορούν να εμπλακούν είναι 
απεριόριστες και άρα δύσκολα μπορούν να προσδιοριστούν.  

Ακόμη και το λεξιλόγιο των δύο προγραμμάτων σε αυτό το επίπεδο 
φαίνεται να συγκλίνει, καθώς περιλαμβάνει λεξιλογικά ζεύγη λόγιας και λαϊκής 
προέλευσης και ειδικά λεξιλόγια κοινωνικών ομάδων. 

Ως προς τα κοινωνιογλωσσικά στοιχεία, στο Γ2 επιδιώκεται η γνώση 
και η κατανόηση ανάμεσα στην κοινωνία της ιδιαίτερης πατρίδας του 
υποψηφίου και της ελληνικής κοινωνίας, η ανάπτυξη, δηλαδή, μιας 
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διαπολιτισμικής επίγνωσης. Παράλληλα στο ΠΣ της Α΄ Λυκείου δίνεται 
έμφαση στην ανάδειξη της ελληνικής κοινωνικής και πολιτισμικής 
ιδιαιτερότητας με παράλληλη έμφαση στην κατανόηση της 
πολυπολιτισμικότητας και του διαφορετικού.  

Κλείνοντας καταλήγω στο συμπέρασμα ότι τα επίπεδα του ΑΠΠΕ και 
των σχολικών ΠΣ, όπως εκτέθηκαν παραπάνω, συγκλίνουν σε πάρα πολλά 
σημεία και μπορούν εν πολλοίς να θεωρηθούν «αντίστοιχα».   
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FINAL.pdf 
 
Ο σχεδιασμός των επιπέδων του Αναλυτικού Εξεταστικού Προγράμματος για 
το Επαγγελματικό Πιστοποιητικό Γλωσσομάθειας (ΑΠΠΕΕΣ) του ΚΕΓ 
βασίστηκε στο Αναλυτικό εξεταστικό Πρόγραμμα για γενικούς σκοπούς (ΑΠ) 
(Ευσταθιάδης κ.ά. [1997, 1999] 2001) και διατήρησε την ίδια φιλοσοφία και 
δομή με αυτό. Είναι, το ίδιο λεπτομερές και αποτελεί χρήσιμο εργαλείο για 
όσους εμπλέκονται στη διαδικασία αυτών των ειδικών εξετάσεων, δηλαδή για 
διδάσκοντες, υποψηφίους, σχεδιαστές γλωσσικών προγραμμάτων, αξιολογητές, 
συγγραφείς βιβλίων, και, οπωσδήποτε, για τους συγγραφείς των εξεταστικών 
θεμάτων. Βασίστηκε όμως και σε βιβλιογραφική μελέτη των αντίστοιχων 
ΠΕΕΣ άλλων ευρωπαϊκών κυρίως χωρών, και του σκεπτικού στο οποίο 
στηρίζονται. 
 Αν και οι εξετάσεις αφορούν επαγγελματικούς σκοπούς, θεωρήθηκε 
απαραίτητο οι υποψήφιοι να εξετάζονται όχι μόνο σε ό,τι είναι σχετικό και 
στενά συνδεδεμένο με επαγγελματικούς χώρους, αλλά και σε γλωσσικά και 
κοινωνιογλωσσικά στοιχεία, ώστε να διαπιστώνεται ότι μπορούν, εφόσον ζουν 
και εργάζονται στην Ελλάδα, να ανταποκρίνονται και να διαχειρίζονται 
οποιεσδήποτε επικοινωνιακές περιστάσεις, ανάλογες με το επίπεδο της 
ελληνομάθειάς τους, μέσα κι έξω από τον εργασιακό τους χώρο. Ο χρήστης 
μιας γλώσσας για επαγγελματικούς σκοπούς πρέπει να έχει διδαχτεί και να έχει 
κατακτήσει δεξιότητες παρόμοιες με αυτές του χρήστη της γλώσσας για 
γενικούς σκοπούς, γιατί η διδασκαλία μια γλώσσας για ειδικούς σκοπούς δεν 
αφορά ιδιαίτερη μορφή μιας συγκεκριμένης γλώσσας ούτε πρόκειται για μια 
γλώσσα περιορισμένου εύρους. Ο χρήστης και, στην περίπτωση των 
εξετάσεων, ο υποψήφιος πρέπει να μπορεί να κατανοεί τους συνομιλητές τους 
να ερμηνεύει ό,τι ακούει ή ό,τι διαβάζει, να χρησιμοποιεί κατάλληλα τη 
γλώσσα ανάλογα με την περίσταση και τις κοινωνικοπολιτιστικές συμβάσεις, 
να λύνει προβλήματα, να υποστηρίζει τις απόψεις του και γενικά να 
χρησιμοποιεί κατάλληλα και αποτελεσματικά τη γλώσσα.  
Tο ΑΠΠΕΕΣ στηρίζεται στο επίπεδο Α2 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου 
Αναφοράς για τις γλώσσες (ΚΕΠΑ). Αποβλέπει στην προαγωγή της 
κατανόησης προφορικού και γραπτού λόγου και της παραγωγής προφορικού 
λόγου. Περιγράφονται οι γενικοί και οι ειδικοί στόχοι για την καθεμιά από τις 
προαναφερθείσες δεξιότητες, οι γλωσσικές λειτουργίες και τα γλωσσικά και 
κοινωνιογλωσσικά στοιχεία, τα οποία οι υποψήφιοι καλούνται να γνωρίζουν.  
Επειδή οι υποψήφιοι δε διαχωρίζονται ανάλογα με τον επαγγελματικό 
προσανατολισμό τους, λήφθηκε μέριμνα ώστε να καλύπτονται όσο το δυνατόν 
περισσότεροι επαγγελματικοί τομείς (π.χ. εργασία σε εταιρείες, επιχειρήσεις, 
βιοτεχνίες, βιομηχανίες, συνεργεία, νοσοκομεία, ξενοδοχεία, χώρους 
εστίασης). Προκειμένου οι υποψήφιοι να μπορέσουν να εξασκήσουν τη 
γλώσσα μέσα σε αυτό το πλαίσιο, δίνονται πολλά παραδείγματα περιστάσεων 
επικοινωνίας. 
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Το βιβλίο διαιρείται σε τρία μέρη. Στο πρώτο κεφάλαιο, στην εισαγωγή 
καθορίζεται ο στόχος της έρευνας που συνίσταται στο να διαπιστωθούν οι 
ομοιότητες και οι διαφορές μεταξύ των επιπέδων των δύο Αναλυτικών 
Προγραμμάτων Σπουδών και να προταθεί μια αντιστοιχία μεταξύ τους, ακόμη 
κι αν αυτή δεν είναι απόλυτη. Ξεκινώντας την έρευνα λήφθηκε βέβαια υπόψη 
ότι τα προγράμματα σπουδών που συγκρίνονται απευθύνονται σε διαφορετικό 
κοινό διδασκόντων και μαθητών. Το σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΠΣ) 
απευθύνεται στις διδάσκουσες/ διδάσκοντες και στους μαθητές/τριες της 
ελληνικής ως μητρικής γλώσσας, ενώ το Αναλυτικό Εξεταστικό Πρόγραμμα 
Πιστοποίησης Επάρκειας της Ελληνομάθειας (ΑΠΠΕΕ) στους διδάσκοντες/ 
διδάσκουσες και τους μαθητές/ -τριες της ελληνικής ως δεύτερης / ξένης 
γλώσσας. Η σύγκριση λοιπόν αφορά ανόμοια προγράμματα. Ωστόσο η έρευνα 
ήταν αναγκαία, γιατί σε πολλά σχολεία του απόδημου ελληνισμού οι 
μαθήτριες/ -ές διδάσκονται την ελληνική με βάση το ΠΣ των σχολείων της 
Ελλάδας, ενώ προετοιμάζονται να διαγωνιστούν για το Πιστοποιητικό 
Eλληνομάθειας που αποδεικνύει τη γνώση της ελληνικής στην Eλλάδα και το 
εξωτερικό.  
H έρευνα αυτή λοιπόν απευθύνεται κυρίως στους εκπαιδευτικούς που 
διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στα σχολεία της διασποράς. Στην περίπτωση 
που προετοιμάζουν μαθητές για τις εξετάσεις Πιστοποίησης της 
Eλληνομάθειας, τους προσφέρει μια σαφή εικόνα για το περιεχόμενο της 
διδασκαλίας τους: πώς να οργανώσουν το μάθημά τους, σε ποια σημεία να 
επιμείνουν, τι να συμπληρώσουν στη διδακτέα ύλη, τι είδους δραστηριότητες 
να εφαρμόσουν στην τάξη κτλ. Eπίσης απευθύνεται στους μαθητές/-τριες των 
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σχολείων της ομογένειας, οι οποίοι βάσει αυτής θα ενημερώνονται για το 
επίπεδο ελληνομάθειας στο οποίο θα μπορούσαν να διαγωνιστούν.  
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζεται επίσης η διάκριση των Προγραμμάτων 
Σπουδών σε στοχοκεντρικά και υλικοκεντρικά και επισημαίνονται οι 
ομοιότητες και διαφορές στον προσανατολισμό και τη δομή των 
Προγραμμάτων Σπουδών που εξετάζονται. Παρατηρούμε ότι και στα δύο ΠΣ η 
κατάτμηση των επιπέδων γλωσσομάθειας γίνεται με βάση τον αριθμό των 
γλωσσικών λειτουργιών, των γενικών εννοιών, των ειδικών εννοιών, των 
γλωσσικών τύπων, την επιλογή των θεμάτων, καθώς και με βάση το τι πρέπει 
να κάνουν οι μαθητές σε σχέση με κάθε θέμα κτλ. Το κυριότερο κριτήριο για 
την επιλογή θεμάτων είναι η διαβάθμισή τους από θέματα προσωπικά στα 
πρώτα επίπεδα σε θέματα γενικότερα, κοινωνικά σε υψηλότερα επίπεδα. Τα 
κριτήρια αυτά εναρμονίζονται με εκείνα που προτείνονται από τον Van Ek 
1987. 
Και τα δύο ΠΣ που εξετάζονται αποβλέπουν στο να μάθουν οι μαθήτριες/ -ές 
να χειρίζονται την ελληνική με διττό τρόπο: ως μέσο επικοινωνίας σε ποικίλες 
περιστάσεις και ως εργαλείο σκέψης για την κατάκτηση ενός ποικιλόμορφου 
γραμματισμού. Είναι σαφές ότι η επίτευξη του δεύτερου στόχου προϋποθέτει 
την επίτευξη του πρώτου. Ωστόσο πρέπει να ληφθεί υπόψη ότι και οι δύο αυτοί 
στόχοι είναι δυνατό να παρουσιάζουν διαβαθμίσεις, ανάλογα με το επίπεδο 
ελληνομάθειας που έχει κατακτήσει ο μαθητής. Εξάλλου και τα δύο 
προγράμματα έχουν μαθητοκεντρικό προσανατολισμό, στοχεύουν δηλαδή στο 
να καλύψουν τα ενδιαφέροντα, τις ανάγκες και τις ψυχολογικές προϋποθέσεις 
των μαθητριών/ -ών. Οι στόχοι που αναφέρονται αφορούν α) την ανάπτυξη 
γνωστικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, β) την εμπέδωση διαδραστικών 
συμπεριφορών (δηλαδή τι πρέπει να είναι σε θέση να κάνουν οι μαθητές κατά 
την εκπαιδευτική διαδικασία), γ) τη γλωσσική επίγνωση των μαθητριών/ -ών. 
Εξάλλου στη δομή αυτών των ΠΣ υπάρχουν μεγάλες ομοιότητες. Στην αρχή 
κάθε επιπέδου παρατίθενται στόχοι. Πρώτα τίθεται ο γενικός στόχος ανά 
επίπεδο και έπειτα οι ειδικοί εκπαιδευτικοί στόχοι. Οι ειδικοί στόχοι και των 
δύο ΠΣ αφορούν την προαγωγή ανά επίπεδο των τεσσάρων γλωσσικών 
δεξιοτήτων, δηλαδή:  
στην κατανόηση προφορικού λόγου (ακρόαση),  
στην κατανόηση γραπτού λόγου (ανάγνωση),  
στην παραγωγή γραπτού λόγου (γραπτή έκφραση),  
στην παραγωγή προφορικού λόγου (προφορική έκφραση).  
(Παρατίθενται εδώ οι ονομασίες τους όπως δίνονται στο ΑΠΠΕΕ και σε 
παρένθεση στο σχολικό ΠΣ).  
Κατόπιν, τίθενται επικοινωνιακοί στόχοι. Ακολουθεί και στα δύο ΠΣ 
κατάλογος των γλωσσικών στοιχείων που πρέπει να κατακτηθούν σε κάθε 
επίπεδο, μια γενική αναφορά στο λεξιλόγιο, ένα ενδεικτικό λεξιλόγιο, καθώς 
και στοιχεία φωνητικής, αλλά και κοινωνιογλωσσικά στοιχεία.  
Στο δεύτερο κεφάλαιο παρουσιάζεται η κυρίως έρευνα. Διατυπώνεται η 
υπόθεση εργασίας ότι τα επίπεδα του ΑΠΠΕΕ μπορούν να αντιστοιχιστούν ένα 
προς ένα με τα επίπεδα (κατά τάξεις) των Προγραμμάτων Σπουδών της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας ελληνικής εκπαίδευσης του Παιδαγωγικού 
Ινστιτούτου (ΠΙ). 
Ακολουθεί η σύγκριση του Α΄ επιπέδου ελληνομάθειας προς το Πρόγραμμα 
Σπουδών των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού σχολείου, του Β΄ επιπέδου 
ελληνομάθειας προς το Πρόγραμμα Σπουδών των Ε΄ και Στ΄ τάξεων του 
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Δημοτικού σχολείου, του Γ΄ επιπέδου ελληνομάθειας προς το Πρόγραμμα 
Σπουδών του Γυμνασίου και του Δ΄ επιπέδου ελληνομάθειας προς το 
Πρόγραμμα Σπουδών του Λυκείου. Γίνεται λεπτομερής αντιστοίχιση όλων των 
στοιχείων που απαρτίζουν τα δύο ΠΣ. Συγκεκριμένα αντιστοιχίζονται ο γενικός 
εκπαιδευτικός στόχος, οι ειδικοί στόχοι ανά γλωσσική δεξιότητα, οι 
επικοινωνιακοί στόχοι (οι γλωσσικές λειτουργίες που πρέπει να κατακτηθούν, 
οι γλωσσικές πράξεις που πρέπει να επιτελούνται, οι περιστάσεις επικοινωνίας 
στις οποίες οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να ανταποκριθούν), τα 
γλωσσικά στοιχεία (στοιχεία μορφολογίας, σύνταξης, λεξιλογίου, φωνητικής) 
και τα κοινωνικοπολιτιστικά στοιχεία που αναφέρονται στα προγράμματα. 
Καθώς αντιστοιχίζονται τα επιμέρους σημεία, γίνονται διευκρινιστικές 
παρατηρήσεις για τη διευκόλυνση της διδασκαλίας τους. Όταν ένα στοιχείο δεν 
περιλαμβάνεται στο ένα από τα δύο αντιπαραβαλλόμενα επίπεδα των ΠΣ, 
γίνεται παραπομπή στο επίπεδο στο οποίο το στοιχείο αυτό περιλαμβάνεται και 
επισημαίνονται κάποια κενά στην ύλη των ΠΣ. Επίσης δίνονται οδηγίες για τον 
σχεδιασμό του μαθήματος, τόσο ως προς τους στόχους, όσο και ως προς το 
περιεχόμενό του.  
Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζεται μια σύνοψη της σύγκρισης και δίνονται τα 
πορίσματα της έρευνας. Η αρχική υπόθεση εργασίας δεν επιβεβαιώνεται, 
καθώς τα επίπεδα δεν αντιστοιχούν μεταξύ τους ένα προς ένα. Προτείνεται 
λοιπόν μια πιο σύνθετη αντιστοίχιση:  
Το Α΄ επίπεδο ελληνομάθειας αντιστοιχεί στο ΠΣ των Γ΄ και Δ΄ τάξεων του 
Δημοτικού. 
Ολόκληρο το Β΄ επίπεδο και ένα μέρος του Γ΄ επιπέδου ελληνομάθειας (κυρίως 
ως προς τη γνώση του συστήματος της γλώσσας) αντιστοιχούν στο ΠΣ των Ε΄ 
και Στ΄ τάξεων του Δημοτικού.  
Το Γ΄ και το Δ΄ επίπεδο ελληνομάθειας αντιστοιχούν στο ΠΣ του Γυμνασίου 
(όχι τόσο ως προς τα γλωσσικά φαινόμενα που η διδασκαλία τους 
ολοκληρώνεται στο Δημοτικό και επαναλαμβάνεται στο Γυμνάσιο, αλλά 
κυρίως ως προς τους στόχους και τη χρήση της γλώσσας).  
Μεταξύ του Δ΄ επιπέδου ελληνομάθειας και του ΠΣ του Λυκείου δεν υπάρχει 
ουσιαστική αντιστοίχιση.  
Τέλος επισημαίνονται παράγοντες που διαφοροποιούν την επίδοση των 
ομογενών μαθητών/-τριών (παράγοντες που σχετίζονται με τον ίδιο το μαθητή 
και την οικογένειά του, με την εκπαίδευση που λαμβάνει, με το κοινωνικό, 
πολιτισμικό και οικονομικό περιβάλλον του) και τονίζεται η ανάγκη σύνταξης 
Προγράμματος Σπουδών ειδικά για τα ελληνόπουλα της διασποράς, που οι 
ανάγκες τους αλλά και η γλωσσική υποδομή τους είναι διαφορετική από τους 
μαθητές στην Ελλάδα.  
Το βιβλίο περιλαμβάνει εκτενή βιβλιογραφία σχετική με τα Προγράμματα 
Σπουδών.  
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H μεταδιδακτορική διατριβή πραγματοποιήθηκε με υποτροφία του ΙΚΥ.  
Xωρίζεται σε δύο μέρη.  
Στο πρώτο μέρος προτείνεται μια κατηγοριοποίηση των συνώνυμων λέξεων 
της νέας ελληνικής. Λέξεις της κοινής νεοελληνικής είναι συχνά συνώνυμες με 
λέξεις που προέρχονται από ιδιώματα και διαλέκτους, τα οποία τείνουν να 
εξαφανιστούν. Πολύ συχνά επίσης η συνωνυμία ανάγεται στην περίοδο της 
διγλωσσίας: χαρακτηρίζει λέξεις που πέρασαν στη νεοελληνική από τη λαϊκή 
παράδοση και λέξεις που έχουν εισαχθεί από την καθαρεύουσα.  
Τα συνώνυμα διακρίνονται σε απόλυτα συνώνυμα, γνωστικά συνώνυμα και 
πλησιώνυμα. Λέξεις απόλυτα συνώνυμες συνυπάρχουν για λίγο στη γλώσσα. 
Σε αυτό το μεταβατικό διάστημα είτε η μια λέξη αρχίζει σταδιακά να 
υποκαθιστά την άλλη (πρβλ. λευκός – άσπρος), είτε οι λέξεις αυτές αρχίζουν να 
διαφοροποιούνται (πρβλ. σύννεφο – νέφος).  
Τα γνωστικά συνώνυμα διαφοροποιούνται α) ως προς την εκφραστική 
σημασία, β) ως προς το ύφος και γ) ως προς την κατανομή. Τα συνώνυμα που 
διαφοροποιούνται ως προς την εκφραστική τους σημασία διακρίνονται 
επιπλέον σε εκείνα που έχουν διαφορά ισχύος και σε εκείνα που έχουν διαφορά 
φόρτισης. Οι λέξεις με διαφορά ισχύος θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε μια 
νοητή κλίμακα διαβάθμισης κατά σειρά αύξουσας ισχύος (πρβλ. έξυπνος, 
δαιμόνιος, ιδιοφυής). Στις ομάδες συνωνύμων με διαφορά ισχύος υπάρχει μια 
πυρηνική λέξη που μπορεί να υποκαταστήσει τις υπόλοιπες σε όλα τα 
περιβάλλοντα (π.χ. το έξυπνος στην παραπάνω τριάδα λέξεων).  
Οι λέξεις με διαφορά φόρτισης δεν θα μπορούσαν να τοποθετηθούν σε μια 
νοητή κλίμακα με τον ίδιο τρόπο που τοποθετούνται οι λέξεις με διαφορετική 
ισχύ. Οι λέξεις αυτές μπορεί να έχουν θετική, ουδέτερη ή αρνητική φόρτιση. 
Τα συνώνυμα πρόσωπο και μούτρο έχουν αντιστοίχως ουδέτερη και αρνητική 
φόρτιση. Τα συνώνυμα αυτά εξάλλου, ακριβώς λόγω της διαφορετικής τους 
φόρτισης, παρουσιάζουν και διαφορά ύφους: Το πρώτο χρησιμοποιείται σε 
ουδέτερο ύφος, ενώ το δεύτερο σε οικείο ύφος. Παρατηρείται λοιπόν ότι στην 
κατάταξη των συνωνύμων δεν υπάρχουν στεγανά μεταξύ των κατηγοριών και 
ότι οι ουδέτερα φορτισμένες λέξεις εκφράζουν ουδέτερο ύφος. Σε αυτή την 
κατηγορία συνωνύμων εντάσσονται οι λέξεις βάσεις με τα υποκοριστικά ή 
μεγεθυντικά παράγωγά τους, που συνήθως παραπέμπουν στο ίδιο αντικείμενο 
αναφοράς.  
Για τη μελέτη των γνωστικών συνωνύμων που διαφοροποιούνται ως προς το 
ύφος υιοθετούμε την τριμερή διάκριση των επιπέδων ύφους σε οικείο, 
ουδέτερο και τυπικό [πρβλ. βουτώ (οικείο ύφος) – κλέβω (ουδέτερο ύφος) – 
οικειοποιούμαι (τυπικό ύφος)], διάκριση που επικρατεί στη διεθνή 
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βιβλιογραφία, καθώς η παλιότερη διάκριση του ύφους σε λόγιο και λαϊκό 
αντικατόπτριζε την κατάσταση της διγλωσσίας στην ελληνική (καθαρεύουσα – 
δημοτική) που δεν ισχύει πια. Φυσικά υπάρχουν και άλλες επιμέρους 
διαφοροποιήσεις (ύφος λαϊκό, λαϊκότροπο, επιστημονικό, λογοτεχνικό κ.ά.) 
που πρέπει να συνεξετάζονται κάθε φορά.  
Τα γνωστικά συνώνυμα εξάλλου διαφοροποιούνται και ως προς την κατανομή, 
δηλ. βάσει των λέξεων με τις οποίες συνδυάζονται στο λόγο. Πρβλ. άβαφος – 
αμπογιάτιστος: άβαφο/ αμπογιάτιστο δωμάτιο, αλλά άβαφα/ ;;αμπογιάτιστα 
μαλλιά. Η διαφοροποίηση ως προς την κατανομή συμβαδίζει με τη 
διαφοροποίηση ως προς το επίπεδο ύφους δύο λέξεων: λέξεις που ανήκουν σε 
διαφορετικό επίπεδο ύφους απαντούν σε διαφορετικά συμφραζόμενα (πρβλ. 
αβαθή ύδατα τυπικό ύφος– ρηχά νερά ουδέτερο ύφος).  
Τέλος τα πλησιώνυμα (ή μερικώς συνώνυμα) διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  
α) τα αναλογικά συνώνυμα που το ένα έχει ευρύτερη, ενώ το άλλο στενότερη 
σημασία. Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν τα υπερώνυμα με τα υπώνυμά τους 
(π.χ. λουλούδι – τουλίπα). Τα συνώνυμα αυτής της κατηγορίας συμπίπτουν ως 
προς τα βασικά σημασιολογικά τους χαρακτηριστικά και διαφοροποιούνται ως 
προς τα δευτερεύοντα. Π.χ. στο συνωνυμικό ζεύγος σκοτώνω – δολοφονώ 
βασικό χαρακτηριστικό είναι η αφαίρεση της ζωής, ενώ δευτερεύον θεωρείται 
ο δόλος που εμπεριέχεται μόνο στο δολοφονώ. 
β) τα πλησιώνυμα με μερική επικάλυψη των σημασιών τους. Η επικάλυψη 
αυτή συνήθως αφορά τη μεταφορική σημασία των λέξεων:  
[νόστιμη + όμορφη] κοπέλα αλλά [νόστιμο + ;; όμορφο] φαγητό.  
 
Tο δεύτερο μέρος συνίσταται στην καταγραφή της έρευνας που διεξήχθη σε 
μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. O στόχος της έρευνας 
ήταν διττός: α) Nα εξακριβωθεί κατά πόσο οι μαθήτριες/-ές γνωρίζουν τις 
συνώνυμες λέξεις της γλώσσας. Kατ’ επέκταση να διαπιστωθεί το επίπεδο των 
γενικότερων λεξιλογικών τους γνώσεων, η ικανότητά τους να χρησιμοποιούν 
τις κατάλληλες κάθε φορά λέξεις. β) Mε βάση τα αποτελέσματα της έρευνας να 
διαπιστωθούν τυχόν γνωστικά κενά και, αφού συνδεθούν όσο είναι δυνατό με 
τις επικρατέστερες πρακτικές διδασκαλίας του λεξιλογίου και τα διδακτικά 
βιβλία, να γίνουν προτάσεις για τη διδασκαλία του λεξιλογίου και ειδικότερα 
των συνωνύμων.  
Για τη διαμόρφωση του τεστ λήφθηκαν υπόψη γλωσσολογικά και παιδαγωγικά 
κριτήρια. Τα γλωσσολογικά κριτήρια αφορούσαν κυρίως τον αριθμό των 
λέξεων που αναμένεται να γνωρίζουν οι μαθήτριες/-ές ανά επίπεδο 
γλωσσομάθειας, την ακρίβεια της χρήσης τους (στοιχείο που συσχετίζεται με 
τη γνώση της κατανομής των λέξεων που βαθαίνει ανά επίπεδο), τη 
χρησιμότητα των εξεταζόμενων λέξεων (που συσχετίζεται με τη δυνατότητα 
χρήσης τους σε διαφορετικά είδη λόγου και επίπεδα ύφους). Το τεστ 
αποτελείται από 32 μεταβλητές (items) που καλύπτουν όλες τις κατηγορίες 
συνωνύμων και συνίσταται στη συμπλήρωση κενών με κάποια από τις 
δοσμένες λέξεις. Προνοήσαμε ώστε τα συμφραζόμενα να παρέχουν επαρκείς 
πληροφορίες για το ζητούμενο και να μην απαντούν οι μαθητές/-τριες σαν να 
επρόκειτο για μεμονωμένες λέξεις. Τα παιδαγωγικά κριτήρια αφορούσαν τη 
διακύμανση του βαθμού δυσκολίας των εξεταζόμενων στοιχείων, ώστε να 
φανούν οι γνώσεις των μαθητών/-τριών όλων των επιπέδων. Το τεστ ήταν 
γραπτό χωρίς προφορικό μέρος για καθαρά μεθοδολογικούς λόγους: ο γραπτός 
λόγος προσφέρεται περισσότερο στη διαδικασία μέτρησης, ενώ σε αυτόν οι 
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μαθήτριες/-ές αξιοποιούν στοιχεία που γνωρίζουν και, καθώς έχουν χρόνο να 
σκεφτούν, δεν κάνουν λάθη που πιθανόν να έκαναν στον προφορικό λόγο.  
Το τεστ εφαρμόστηκε σε μαθητές της νέας ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας 
όλων των επιπέδων (αρχαρίου – μέσου – προχωρημένου) στο Διδασκαλείο της 
Νέας Ελληνικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών. Η 
διαδικασία πραγματοποιήθηκε στα τέλη Μαΐου 2001, οπότε τα τμήματα είχαν 
σχεδόν ολοκληρώσει τις ώρες διδασκαλίας που προβλέπονταν από το 
πρόγραμμα. Διευκρινίστηκε ότι δεν επρόκειτο για εξέταση και οι μαθητές/-
τριες δεν θα βαθμολογούνταν, αλλά ότι τα αποτελέσματα θα χρησίμευαν σε 
έρευνα για την καλύτερη διδασκαλία του λεξιλογίου της ελληνικής. Τους 
ζητήθηκε να μην συμπληρώσουν παρά μόνο τις ασκήσεις στις οποίες γνώριζαν 
τις προτεινόμενες λέξεις ή που τουλάχιστον είχαν την εντύπωση ότι τις 
γνώριζαν. Το τεστ συμπλήρωσαν συνολικά 37 αρχάριοι, 44 μέσοι και 32 
προχωρημένοι μαθητές. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται ανά κατηγορία συνωνύμων και 
βγαίνουν συμπεράσματα. Ως προς τα γνωστικά συνώνυμα με διαφορετική 
κατανομή η άγνοια των μαθητών αφορά κυρίως λέξεις που παρουσιάζονται 
στην τάξη ως συνώνυμες χωρίς να δίνονται επιπλέον διευκρινίσεις (π.χ. 
γαλανός = γαλάζιος, άρα με υπεργενίκευση αυτής της εξίσωσης προκύπτει το 
;;γαλανό αυτοκίνητο), καθώς και λέξεις που προέρχονται από τη λόγια 
παράδοση (π.χ. άνθος) και οι μαθητές δεν τις αναγνωρίζουν, καθώς δεν τις 
ενέταξαν σε σημασιολογικά και μορφολογικά δίκτυα (πρβλ. λουλούδι – 
ανθοπωλείο-άνθος ).  
Ως προς τα συνώνυμα με διαφορά εκφραστικής σημασίας παρατηρούνται τα 
εξής: Οι μαθητές διακρίνουν τη διαφορά ισχύος μεταξύ των συνωνύμων 
(αναγνωρίζουν π.χ. τη διάκριση μεταξύ των έξυπνος - ιδιοφυής και των 
απόλαυση – ηδονή). Προβλήματα παρουσιάζονται όσον αφορά τη διάκριση 
μεταξύ των συνωνύμων που παρουσιάζουν διαφορά φόρτισης (π.χ. ξοδεύω – 
σπαταλώ).  
Ως προς τα συνώνυμα που χαρακτηρίζονται από διαφορά επιπέδου ύφους, 
παρατηρείται συχνά άγνοια των λέξεων λόγιας προέλευσης που εκφράζουν 
τυπικό ύφος. Έτσι οι μαθητές σε μεγάλα ποσοστά ακόμη και σε προχωρημένο 
επίπεδο ελληνομάθειας δεν αναγνωρίζουν τις λέξεις εγκάρδιος, βρέφος, 
αναχωρεί, αν και γνωρίζουν το οστό, πράγμα που και πάλι μπορεί να αποδοθεί 
στη διδασκαλία, καθώς ήδη στα διδακτικά βιβλία των αρχάριων μαθητών 
υπάρχει διδακτική ενότητα σχετική με μια ιατρική επίσκεψη, όπου συνήθως 
επισημαίνονται οι διαφορές ανάμεσα στον επιστημονικό λόγο του γιατρού και 
τον μη επιστημονικό λόγο του αρρώστου. Γενικότερα παρατηρείται πως οι 
μαθητές/-τριες γνωρίζουν την πιο συχνόχρηστη λέξη και τη χρησιμοποιούν σε 
όλα τα περιβάλλοντα. Αυτό υποδηλώνει οπωσδήποτε ελλείψεις στο λεξιλόγιό 
τους, ενώ ταυτόχρονα μαρτυρά ότι δεν έχουν μάθει να διαφοροποιούν τα 
διάφορα επίπεδα ύφους.  
Mε βάση αυτά τα συμπεράσματα γίνονται προτάσεις διδασκαλίας του 
λεξιλογίου και ειδικότερα των συνώνυμων λέξεων. Η διδασκαλία τους 
συνδέθηκε συχνά με την εξίσωσή τους. Aπό αυτή την εξίσωση όμως 
προκύπτουν πολλά από τα λάθη που γίνονται. H ερμηνεία μιας λέξης πρέπει 
λοιπόν να περιλαμβάνει όλα τα κριτήρια που διαφοροποιούν τις συνώνυμες 
λέξεις μεταξύ τους. Οι λέξεις εξάλλου πρέπει να διδάσκονται σε συσχετισμό με 
άλλες με τις οποίες συνδέονται σημασιολογικά (συνώνυμα, αντίθετα, υπώνυμα 
– υπερώνυμα). Η χρήση τους πρέπει να εντάσσεται πάντοτε σε συγκεκριμένες 
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περιστάσεις επικοινωνίας, να εξετάζεται η παρουσία τους σε μια πληθώρα 
κειμενικών ειδών και να αξιοποιούνται οι δυνατότητες που παρέχουν οι νέες 
τεχνολογίες. 
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Το βιβλίο αυτό βασίστηκε στις πανεπιστημιακές μου παραδόσεις στο 
Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Αθηνών και 
στην εμπειρία μου ως διδάσκουσας την ελληνική ως δεύτερη/ ξένη γλώσσα στο 
Διδασκαλείο Νέας Ελληνικής του ίδιου Πανεπιστημίου. Αποβλέπει στην 
κάλυψη της επιτακτικής ανάγκης των διδασκόντων για συνολική ενημέρωση 
πάνω στο επίκαιρο θέμα της διδακτικής της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης 
γλώσσας.  
Στην εισαγωγή του βιβλίου παρουσιάζονται οι βαθμοί διγλωσσίας και οι 
κυριότερες μορφές δίγλωσσης εκπαίδευσης (καταβύθιση, εμβάπτιση).  
Στο πρώτο κεφάλαιο δίνονται οι βασικές μέθοδοι διδασκαλίας των ξένων 
γλωσσών με έμφαση στην επικοινωνιακή προσέγγιση, όπου υπογραμμίζεται η 
επικέντρωση της διδασκαλίας στο μαθητή, η αυτενέργεια των μαθητών, η 
εργασία σε ομάδες ή ζευγάρια και η απενοχοποίηση των λαθών των μαθητών.  
Ολόκληρο το δεύτερο κεφάλαιο του βιβλίου είναι αφιερωμένο στο σχεδιασμό 
(τη διάρθρωση) του μαθήματος με παράλληλη εστίαση του ενδιαφέροντος στο 
περιεχόμενο και στον τρόπο διδασκαλίας. Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στη 
στοχοθεσία της διδασκαλίας, το περιεχόμενό της, την παρουσίαση του υλικού, 
την αξιοποίηση και τη σταθεροποίησή του (με δραστηριότητες και ασκήσεις, 
καθώς και με προτάσεις για την ένταξη των γλωσσικών πράξεων και των 
λειτουργιών της γλώσσας στη διδακτική πράξη) και τον έλεγχο/αξιολόγηση. 
Ειδική ενότητα αφορά τη διαφοροποίηση του μαθήματος ανάλογα με την 
ηλικία και τις ανάγκες των μαθητών, ενώ ιδιαίτερη έμφαση αποδίδεται στα 
πολιτισμικά και διαπολιτισμικά στοιχεία, προκειμένου να μάθουν οι μαθητές 
να σκέφτονται χωρίς στερεότυπα και να αποδέχονται το διαφορετικό. Σε ειδική 
ενότητα προτείνεται ένα σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία λογοτεχνικών 
έργων.  
Το τρίτο κεφάλαιο αφιερώνεται στη διδασκαλία της προφοράς, του τονισμού 
και του επιτονισμού. Εισάγονται οι έννοιες της φωνητικής και της φωνολογίας, 
του φωνήματος, των αλλόφωνων και των ελεύθερα εναλλασσόμενων φθόγγων. 
Όσον αφορά την προφορά θεωρείται καλύτερο να ασκούνται οι μαθητές στην 
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προφορά κυρίως ολόκληρων προτάσεων με ολοκληρωμένα νοήματα. 
Προτείνονται ειδικές ασκήσεις για την εκμάθηση φθόγγων που δυσκολεύουν 
τους μαθητές, με παραδείγματα λαθών ανάλογα με τη μητρική γλώσσα των 
μαθητών. Στη συνέχεια αναφέρονται τα σπουδαιότερα πάθη των φθόγγων της 
ελληνικής που επηρεάζουν καθοριστικά την προφορά της. Μια υποενότητα 
αφιερώνεται στον τονισμό και στον επιτονισμό. Γίνεται αναφορά στο νόμο της 
τρισυλλαβίας και στο πώς μπορεί να γίνει σαφής στους ξένους μαθητές, ενώ ο 
επιτονισμός συνδέεται με τα είδη των προτάσεων και με τις γλωσσικές πράξεις. 
Το κεφάλαιο κλείνει με μια σύντομη αναφορά στα φαινόμενα που ιστορικά 
οδήγησαν στην προφορά της νέας ελληνικής (μονοφθογγισμός των διφθόγγων, 
γιωτακισμός, άρση της ηχηρότητας των β, δ, γ, άρση της προσωδίας).  
Το τέταρτο κεφάλαιο αφορά το ουσιαστικό. Γίνεται εκτενής αναφορά στη 
χρήση των άρθρων· θίγεται η έννοια του γένους, των πτώσεων και της κλίσης, 
καθώς και των κανόνων τονισμού, πάντα με προτάσεις για τη διδακτική τους 
προσέγγιση.  
Στο πέμπτο κεφάλαιο που αναφέρεται στο επίθετο και το επίρρημα, αναλύονται 
οι έννοιες και τα φαινόμενα που δυσκολεύουν τους ξένους μαθητές (όπως π.χ. 
η κατάληξη του θηλυκού γένους του επιθέτου, η σύνταξη των τοπικών 
επιρρημάτων ή ο σχηματισμός των παραθετικών) και προτείνονται τρόποι 
διδασκαλίας τους.  
Στο έκτο κεφάλαιο παρουσιάζονται οι έννοιες του χρόνου και του ποιού 
ενέργειας (aspect). Για μια πρώτη παρουσίαση των ρηματικών χρόνων 
προτείνεται η χρήση της χρονικής ευθείας. Το ποιο ενέργειας προξενεί 
ιδιαίτερες δυσκολίες στους μαθητές· η λανθασμένη χρήση του προδίδει ακόμη 
και πολύ καλούς γνώστες της ελληνικής. Αφού αναλυθούν παραδείγματα 
λανθασμένης χρήσης του, εξηγούνται οι σημασίες του συντελεσμένου, του 
συνοπτικού και του μη συνοπτικού ποιού ενέργειας και προτείνεται οι μαθητές 
να το προσεγγίσουν επαγωγικά, να ανακαλύψουν οι ίδιοι πώς χρησιμοποιείται 
μέσα από συγκεκριμένα παραδείγματα. Στη συνέχεια παρουσιάζεται το 
σύνταγμα θα + ρηματικός τύπος που εκφράζει τροπικότητα, τα είδη της 
μετοχής και δίνονται οδηγίες διδασκαλίας για την τροπή της ενεργητικής 
φωνής σε παθητική και αντιστρόφως. Ιδιαίτερη υποενότητα αφιερώνεται στα 
απρόσωπα ρήματα και στη δεοντική ή την επιστημική τροπικότητα που 
εκφράζουν.  
Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζονται διάφορα είδη προτάσεων (υποθετικές με 
έμφαση στους υποθετικούς λόγους, ευχετικές, αναφορικές, αιτιολογικές, 
ειδικές και βουλητικές, χρονικές, πλάγιες ερωτηματικές, ενδοιαστικές, 
συγκριτικές), δίνονται σημεία που προκαλούν δυσκολίες, καθώς και προτάσεις 
διδασκαλίας.  
Το όγδοο κεφάλαιο αφορά τη διδασκαλία του λεξιλογίου. Παρουσιάζονται τα 
σύγχρονα ρεύματα διδασκαλίας του λεξιλογίου, βασικά λεξιλογικά λάθη των 
μαθητών της ελληνικής και προτείνονται τρόποι διδασκαλίας συνωνύμων, 
αντιθέτων, παραγώγων και συνθέτων. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα συνώνυμα, 
που διαφοροποιούνται ως προς την εκφραστική τους σημασία, ως προς το ύφος 
ή ως προς την κατανομή (τη συνδυαστικότητά τους), γιατί από αυτά εξαρτάται 
συχνά η επικοινωνιακή επάρκεια του ομιλητή.  
Το βιβλίο περιέχει εκτενή ελληνική και ξενόγλωσση βιβλιογραφία, καθώς και 
ευρετήριο κύριων ονομάτων και ευρετήριο όρων. 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
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Η διδακτορική διατριβή, που πραγματοποιήθηκε με υποτροφία του ΙΚΥ και 
του Ιδρύματος Λεβέντη, κρίθηκε άξια του βαθμού Άριστα με τιμητική διάκριση.  
Σε αυτή επιχειρείται η σημασιολογική ανάλυση του παρατατικού (στο εξής 
ΠΑΡΑΤ) της νέας ελληνικής. Πριν ακόμη καθορίσουμε το θέμα μας, στόχος 
μας ήταν να ελέγξουμε κατά πόσο η θεωρία της επιχειρηματολογίας στη γλώσσα 
των Jean Claude Anscombre και Oswald Ducrot μπορούσε να επαληθευτεί στις 
γραμματικές κατηγορίες, δοθέντος ότι οι αναλύσεις που είχαν πραγματοποιηθεί 
βάσει αυτής της θεωρίας αφορούσαν κυρίως λέξεις με λεξική ή γραμματική 
σημασία. Εξετάζοντας την κατηγορία του χρόνου διαπιστώσαμε πρώτα πρώτα 
πως ο ΠΑΡΑΤ είναι ο κατεξοχήν τροπικός ρηματικός χρόνος της ελληνικής και 
πως δεν χρησιμοποιείται πάντα ως παρελθοντικός χρόνος. Έτσι άρχισε μια 
έρευνα πιο λεπτομερής, που αποκτούσε μεγαλύτερη σημασία από το γεγονός 
ότι ο ΠΑΡΑΤ, όπως οι περισσότεροι ρηματικοί χρόνοι της νέας ελληνικής, δεν 
είχε μελετηθεί επαρκώς. 
Η παρούσα μελέτη διαιρείται σε πέντε κεφάλαια. Στο πρώτο γίνεται μια γενική 
θεώρηση του χρόνου. Αναφερόμαστε στη διάκριση ανάμεσα στον 
ημερολογιακό και τον γλωσσικό χρόνο, που είναι συνδεδεμένος με τον 
ομιλητή. Αναφερόμαστε επίσης με συντομία στον Reichenbach, τον 
σημαντικότερο εκπρόσωπο της θεωρίας που παρουσιάζει τον ρηματικό χρόνο 
ως ένα σύστημα καθαρά δεικτικό, άμεσα συνδεδεμένο δηλαδή με το παρόν του 
εκφωνητή. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε την προτεινομένη από τους 
Benveniste 1966 και τον Weinrich 1973 κατηγοριοποίηση, που πρώτος ο 
Benveniste εφαρμόζει στο σύστημα της γαλλικής. Στην ελληνική γλώσσα ο 
ΠΑΡΑΤ, όπως ο γαλλικός imparfait, εντάσσεται και στις δυο προταθείσες 
κατηγορίες: αυτήν όπου τα γεγονότα παρουσιάζονται σε σχέση με τη στιγμή 
της εκφώνησης (χρόνος ομιλίας) και αυτήν όπου τα γεγονότα καθορίζονται το 
ένα βάσει του άλλου χωρίς να σχετίζονται με τη στιγμή της εκφώνησης. Όσον 
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αφορά τη χρήση του imparfait και του passé simple (χρόνου αντίστοιχου του 
ελληνικού αορίστου) στη διήγηση, ο Weinrich γράφει ότι ο passé simple 
δηλώνει την δράση, ενώ ο imparfait το πλαίσιο της δράσης. 
Αποδίδουμε ιδιαίτερη προσοχή στην ανάλυση των χρόνων του παρελθόντος. 
Υπάρχουν δύο μεγάλα θεωρητικά ρεύματα που προσπαθούν να απαντήσουν 
στο ερώτημα αν είναι η χρονικότητα ή η τροπικότητα που συνιστά την κύρια 
σημασία τους. Το πρώτο ρεύμα θεωρεί πως η χρονικότητα βρίσκεται στον 
σκληρό πυρήνα της σημασίας τους, ενώ η τροπικότητα δεν είναι παρά ένα 
δευτερεύον επιφαινόμενο. Το δεύτερο ρεύμα υποστηρίζει πως η τροπικότητα 
κυριαρχεί πάνω στη χρονικότητα. 
Κατ’ αντιδιαστολή προς τις παραπάνω προσεγγίσεις, στόχος μας είναι να 
βρούμε αφηρημένες αξίες ικανές να ερμηνεύσουν όλες τις χρήσεις του 
ΠΑΡΑΤ, αντί να διακρίνουμε τις πρωτεύουσες (που στις περισσότερες 
θεωρήσεις συμπίπτουν με τις χρονικές) από τις δευτερεύουσες αξίες του (που 
συνήθως συμπίπτουν με τις τροπικές). 
 
Στο πρώτο κεφάλαιο παρουσιάζουμε επίσης τις αρχές της θεωρίας της 
επιχειρηματολογίας στη γλώσσα (στο εξής ΘΕΓ) στο πλαίσιο της οποίας 
τοποθετείται η μελέτη μας. Η βασική αρχή της ΘΕΓ είναι ότι η 
επιχειρηματολογία συνιστά τον σκληρό πυρήνα του εκφωνήματος και των 
λέξεων, ενώ οι αξίες της πληροφορίας δεν ανήκουν σε αυτόν τον πυρήνα. Η 
γλώσσα στην ουσία της δεν είναι ούτε ένα μέσο περιγραφής του κόσμου, ούτε 
ένα μέσο πληροφόρησης, μολονότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί γι’ αυτόν το 
σκοπό. Ο αρχικός της ρόλος είναι να μεταδώσει οπτικές γωνίες, να 
προσανατολίσει το λόγο (και κατά συνέπεια τον συνομιλητή). 
Στην τελευταία εκδοχή της η ΘΕΓ θεωρεί τις πιθανές συνέχειες του λόγου ως 
ανάπτυξη τόπων και δέχεται ότι οι λέξεις με λεξική σημασία μπορούν να 
περιγραφούν ως "πακέτα τόπων". Οι τόποι είναι γενικές αρχές: δεν εξαρτώνται 
από μια συγκεκριμένη περίσταση, αλλά μπορεί κανείς να τους επικαλεστεί σε 
μια τέτοια περίσταση· παρουσιάζονται ως τόποι ακόμη και αν έχουν εφευρεθεί 
από τον ίδιο τον ομιλητή που τους χρησιμοποιεί. Ρόλος τους είναι "να 
θεμελιώνουν το εύλογο της δυναμικής του λογου" (Anscombre 1989: 135-6). 
Οι τόποι, εξάλλου, μπορούν να χρησιμοποιούνται με μικρότερη ή μεγαλύτερη 
δύναμη (ό.π.: 135-6). Για να το αποδείξει αυτό, ο Ducrot μελετά τα επίθετα και 
τα επιρρήματα που ονομάζει τροποποιητές (modificateurs) και τα συνδέει με 
ουσιαστικά ή ρήματα που ονομάζει κατηγορήματα (prédicats). "Οι 
τροποποιητές εκφράζουν χαρακτηριστικά των οποίων η παρουσία μειώνει ή 
αυξάνει την δύναμη με την οποία εφαρμόζονται οι τόποι που συνιστούν τη 
σημασία των κατηγορημάτων, αναφορικά με ένα αντικείμενο ή μια 
κατάσταση" (Ducrot 1995: 145). Αυτοί οι τροποποιητές διακρίνονται σε 
αφαιρέτες (déréalisants) και προσθέτες" (réalisants). Ο Ducrot τους ορίζει ως 
εξής: 
"Μια λέξη με λεξική σημασία Ψ λέγεται τροποποιητής αφαιρέτης σε σχέση με 
ένα κατηγόρημα Χ, αν και μόνο αν το σύνταγμα ΧΨ: 
(1) δεν γίνεται αισθητό ως αντιφατικό, 
(2) έχει επιχειρηματολογικό προσανατολισμό αντίθετο ή επιχειρηματολογική 
δύναμη κατώτερη από αυτή του Χ. 
Αν το XΨ έχει επιχειρηματολογική δύναμη ανώτερη αυτής του Χ και του ίδιου 
προσανατολισμού, το Ψ είναι τροποποιητής προσθέτης" (Ducrot ό.π.: 146). 
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Λίγο παρακάτω στο ίδιο άρθρο ο Ducrot δέχεται ότι ο ορισμός των 
τροποποιητών, όπως και τα κριτήρια που χρησιμοποιεί για να τους αναγνωρίσει 
[συνδυασμός με το αλλά για τους τροποποιητές αφαιρέτες («Υπήρξε βελτίωση, 
αλλά ήταν αργή») και με το και μάλιστα για τους τροποποιητές προσθέτες 
(«Υπήρξε βελτίωση και μάλιστα γρήγορη»)] ταιριάζει μόνο στις λέξεις με λεξική 
σημασία. 
 
Στο δεύτερο κεφάλαιο, παρουσιάζουμε σύντομα το χρονικό σύστημα της 
ελληνικής, ενώ ο ΠΑΡAT μελετάται συχνά σε σχέση με τον imparfait. Η 
ρηματική όψη είναι πιο θεμελιώδης από τον χρόνο, γιατί επηρεάζει την ίδια τη 
ρίζα/θέμα του ρήματος. Σε αντίθεση με τα γαλλικά, ο χρόνος εκφράζεται από 
τύπους που δηλώνουν ρηματική όψη (aspect, στο εξής ρ.ό.) και όχι το 
αντίστροφο. Δοθέντος ότι σχηματίζονται με το ίδιο θέμα, το θέμα που εκφράζει 
την ατελή ρ.ό., ο ΠΑΡΑΤ και ο ενεστώτας (στο εξής ΕΝΕΣΤ) έχουν άμεση 
σχέση ο ένας με τον άλλο. Εξάλλου, εξαιτίας της ρ.ό. τους, ο ΠΑΡΑΤ 
αντιτίθεται ευθέως στον αόριστο (ΑΟΡ). Η θεώρηση της ρ.ό. ήταν ένα από τα 
κύρια κριτήρια της μελέτης μας. Ο Jakobson (1963: 186) παρατηρεί ότι η 
τέλεια ρ.ό. δηλώνει την ολοκλήρωση της πράξης, αντίθετα με την ατελή ρ.ό. 
που είναι ουδέτερη ως προς την ολοκλήρωση ή όχι της πράξης. Σύμφωνα με 
τον Tonnet (1981: 29), η ελληνική ρ.ό. είναι καθαρά υποκειμενική και δείχνει 
πως ό,τι δηλώνει το ρήμα θεωρείται όχι αυτό καθαυτό, αλλά μέσα από τα μάτια 
του ομιλητή. 
Ο πρώτος περιορισμός της χρήσης του ΠΑΡAT είναι ότι ένα εκφώνημα σε 
ΠΑΡΑΤ παραπέμπει πάντα σε μία χρονική περίοδο. Αυτή η αναφορά του 
ΠΑΡΑΤ σε μία χρονική περίοδο, αναφορά που δηλώνεται ως σύμπτωση με ένα 
χρονικό σημείο δοσμένο από το εκφώνημα ή το ευρύτερο περικείμενο και που 
μπορεί να ταυτίζεται με τον αναφορικό χαρακτήρα του, αποτελεί ένα από τα 
πιο δυνατά επιχειρήματα για την μη χρονικότητά του, γιατί αυτή η χρονικότητα 
δεν παρουσιάζεται ως εγγενής, αλλά ως αποτέλεσμα του περικειμένου.  
Ο σημαντικότερος από τους περιορισμούς που σχετίζονται με τη χρήση του 
ΠΑΡΑΤ (και του imparfait) είναι αυτός σύμφωνα με τον οποίο το συμβαίνον 
(procès) που δηλώνεται από το ρήμα που τίθεται σε ΠΑΡΑΤ παρουσιάζεται ως 
ιδιότητα συγχρόνως του συντακτικού υποκειμένου του ρήματος και της 
χρονικής περιόδου στην οποία αυτό εγγράφεται. Στο εκφώνημα «Η τελευταία 
χρονιά στο Παρίσι ήταν ζεστή», η τελευταία χρονιά θεωρημένη στην ολότητά 
της χαρακτηρίζεται από τη ζέστη. Άλλωστε, στα επόμενα παραδείγματα 
βλέπουμε ότι το εκφώνημα σε ΠΑΡΑΤ προσανατολίζει τον λόγο προς την 
απόδοση μιας ιδιότητας στο υποκείμενο του ρήματος στο οποίο εφαρμόζεται, 
ενώ ο ΑΟΡ δεν συνδυάζεται με αυτόν το προσανατολισμό του λόγου:  
Ο Γιάννης έκλεβε. Ήταν μεγάλος κλέφτης: 
αλλά 
;; Ο Γιάννης έκλεψε. Ήταν μεγάλος κλέφτης. 
Μέσω του ΠΑΡΑΤ αποδίδουμε στην ουσία του Γιάννη την κλοπή, γιατί αυτή 
παρουσιάζεται σαν ιδιότητα. Με τον ΑΟΡ ανοίγεται η δυνατότητα ενός 
μεμονωμένου συμβάντος. 
Εξάλλου, ο ΠΑΡΑΤ, όπως ο imparfait, παίζει σε σχέση με το συμβαίνον που 
εκφράζεται από τη ρηματική ρίζα έναν αποδυναμωτικό ρόλο, ανάλογο με 
αυτόν ενός τροποποιητή αφαιρέτη. Ας δούμε το παράδειγμα: 
«Ο Γιάννης [κατοικεί + κατοικούσε] στην οδό Αθηνάς». Το εκφώνημα στον 
ΕΝΕΣΤ είναι δυνατό να ακολουθείται από το εκφώνημα «Πάμε να τον δούμε», 
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γιατί δηλώνει ότι ο Γιάννης κατοικεί τώρα στην οδό Αθηνάς, ενώ το εκφώνημα 
στον ΠΑΡΑΤ είναι ένα αδύνατο επιχείρημα υπέρ του «Πάμε να τον δούμε», 
αφού ο ΠΑΡΑΤ δεν αναφέρεται σαφώς στην πιθανότητα ο Γιάννης να 
συνεχίζει να κατοικεί εκεί. Ο ΠΑΡΑΤ εμφανίζεται ως αποδυναμωτής της 
δέσμευσης του ομιλητή, όσον αφορά την ισχύ του εκφωνήματός του τη στιγμή 
της εκφώνησης. Αντίθετα από τον ΕΝΕΣΤ, ο ΠΑΡΑΤ αποδυναμώνει την 
επιχειρηματολογική δύναμη του εκφωνήματος σε σχέση με γεγονότα που 
τοποθετούνται πέρα από την περίοδο στην οποία αυτό αναφέρεται. Καθιστά 
λοιπόν λιγότερο δυνατά τα συμπεράσματα που εκφράζονται σε ΕΝΕΣΤ. Για τη 
σημασία της ρηματικής ρίζας παίζει έναν ρόλο ανάλογο με αυτόν των 
τροποποιητών αφαιρετών. Παραθέτουμε την πολύ αντιπροσωπευτική σύγκριση 
που ο Anscombre προτείνει στην προαναφορά του για αυτή τη διατριβή: 
«Σχηματικά θα λέγαμε ότι η αντίθεση ανάμεσα στο ‘Οι δεινόσαυροι έτρωγαν 
φυτά’ και ‘Οι δεινόσαυροι τρώνε φυτά’ είναι περίπου της ίδιας τάξης με αυτή 
ανάμεσα στο ‘Ο Πέτρος δουλεύει λίγο’ και ‘Ο Πέτρος δουλεύει’ αντιστοίχως». 
Οι παρελθοντικές αξίες του ΠΑΡΑΤ, η χρήση του στη δήλωση της περιγραφής 
(«Μέσα σ’ αυτά τα χαγιάτια... δούλευαν οι ταμπάκοι τα δέρματα. Τ’ απάνω 
πάτωμα πρόβαλλε στο δρόμο κάπου μισό μέτρο παραέξω απ’ το κάτω κι είχε τα 
παράθυρα μεγάλα - είδος βενετσιάνικα». Δ. Χατζής. 1974. Το τέλος της μικρής 
μας πόλης, σ.9. Αθήνα: Πλειάς), της διάρκειας («Την προϊστορική εποχή οι 
άνθρωποι ζούσαν σε ημιάγρια κατάσταση»), της επανάληψης («Η αδερφή μου 
σταματούσε συχνά μπροστά στις βιτρίνες») ανήκουν στο πλαίσιο της διήγησης. 
Δεν συνιστούν το πραγματικό αντικείμενό της. Πιο συγκεκριμένα, η 
επανάληψη που εκφράζεται από τον ΠΑΡΑΤ παρουσιάζεται ως συνήθεια. Και, 
κατά τον  Ducrot (1983: 40), το να αποδίδεται σε κάποιον μια συνήθεια 
ισοδυναμεί με την απόδοση σ’ αυτόν μιας ιδιότητας με βάση την αριστοτελική 
θέση ότι η συνήθεια (έξις) είναι δεύτερη φύση.  
Η αξία της ρήξης (rupture) μοιάζει να δημιουργεί προβλήματα στην ερμηνεία 
του ΠΑΡΑΤ ως αποδυναμωτή. Ο ΠΑΡΑΤ της ρήξης, που απαντάται στο τέλος 
της διήγησης ή στο τέλος ενός επεισοδίου της διήγησης (πρβλ. Την επομένη 
έπαιρνε το πλοίο για την Αυστραλία), δεν ανήκει στο πλαίσιο, αλλά συμβάλλει 
στην προώθηση της δράσης. 
Ωστόσο ο ρόλος του ΠΑΡΑΤ είναι και εδώ ανάλογος με αυτόν που είδαμε στις 
προηγούμενες περιπτώσεις. Ο ΠΑΡΑΤ παρουσιάζει εδώ ένα ακίνητο γεγονός, 
κάτι αντίστοιχο με ό,τι συμβαίνει στον κινηματογράφο στην τελευταία σκηνή 
μιας ταινίας, όταν η κάμερα απομακρύνεται από κάποιον που κάνει περίπατο 
έτσι ώστε να μοιάζει ακίνητος. Η διάκριση μεταξύ πλαισίου και εστίας 
εγκαταλείπεται, ουδετεροποιείται από τον ΠΑΡΑΤ. 
Στη συνέχεια του ίδιου κεφαλαίου ασχολούμαστε με τις τροπικο-χρονικές αξίες 
του. Για να εκφραστεί το ανεπιβεβαίωτο στα ελληνικά, χρησιμοποιείται το θα 
α) με τον αόριστο (ΑΟΡ), όταν γίνεται αναφορά στο παρελθόν, β) με την 
υποτακτική ενεστώτα όταν γίνεται αναφορά στο παρόν της εκφώνησης ή γ) με 
τον ΠΑΡΑΤ. Το σύνταγμα θα+ΠΑΡΑΤ αντιστοιχεί χονδρικά στις αξίες του 
γαλλικού conditionnel, ο οποίος χρησιμοποιείται για να εκφράσει το 
υστερόχρονο ενός γεγονότος που τοποθετείται στο παρελθόν σε σχέση με ένα 
άλλο γεγονός που τοποθετείται επίσης στο παρελθόν. Το σύνταγμα 
θα+ΠΑΡΑΤ είναι αναφορικό· δεν μπορεί παρά να δηλώνει το υστερόχρονο σε 
σχέση με ένα σημείο αναφοράς που δίνεται από το περικείμενο. Σημειώνουμε 
ότι μόνο αυτό το σύνταγμα δεν συνδέεται με συγκεκριμένη χρονική αναφορά 
(ανάλογα με τα συμφραζόμενα, δηλώνει αναφορά στο παρελθόν, στο παρόν ή 
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στο μέλλον) και δηλώνει όχι μόνο το ανεπιβεβαίωτο, αλλά και το μη 
πραγματικό: 
Η Μαρία θα έφευγε [χτες+τώρα +αύριο]. 
Στον πλάγιο λόγο η αποδέσμευση του ομιλητή που χρησιμοποιεί ΠΑΡΑΤ είναι 
σαφής. Εδώ η διαφορά μεταξύ του ΕΝΕΣΤ και του ΠΑΡΑΤ δεν έγκειται στο 
επίπεδο των συνθηκών αληθείας των εκφωνημάτων στα οποία απαντώνται, 
αλλά στον διαφορετικό βαθμό χαρακτηρισμού από τον ΠΑΡΑΤ και τον 
ΕΝΕΣΤ του υποκειμένου της δευτερεύουσας. Ας εξετάσουμε το εκφώνημα: 
Ο Γιάννης είπε ότι η Μαρία [είναι + ήταν όμορφη]. 
Όταν η δευτερεύουσα βρίσκεται σε ΕΝΕΣΤ, η Μαρία χαρακτηρίζεται από την 
ομορφιά της· αντιθέτως, όταν η δευτερεύουσα βρίσκεται σε ΠΑΡΑΤ, η Μαρία 
πάλι χαρακτηρίζεται από την ομορφιά της, μα της αποδίδουμε λιγότερη 
ομορφιά από ό,τι αν χρησιμοποιήσουμε ΕΝΕΣΤ. Ο ΕΝΕΣΤ και ο ΠΑΡΑΤ 
δηλώνουν διαφορετικούς βαθμούς χαρακτηρισμού: η δέσμευση του ομιλητή, 
όσον αφορά αυτόν τον χαρακτηρισμό, είναι μικρότερη όταν χρησιμοποιεί τον 
ΠΑΡΑΤ, παρά όταν χρησιμοποιεί τον ΕΝΕΣΤ. Η μειωμένη δέσμευσή του 
συχνά υποδηλώνει απουσία επιβεβαίωσης σε σχέση με την ομορφιά της 

Μαρίας τη στιγμή της εκφώνησης, πράγμα που ισοδυναμεί με απόδοση της 
ομορφιάς στο παρελθόν.  
Το δεύτερο κεφάλαιο τελειώνει με την παρατήρηση ότι, ενώ είναι γενικά 
αποδεκτό ότι το εκφώνημα παρουσιάζει είτε ένα γεγονός με αρχή και τέλος, 
είτε μια κατάσταση που προϋποθέτει επίσης έναν τύπο ομοιογενούς εξέλιξης, 
όταν το ρήμα είναι σε ΠΑΡΑΤ υπάρχει μια ουσιώδης πλευρά του που χάνεται: 
ο χαρακτήρας του γεγονότος, η αρχή, το τέλος, η εξέλιξη δίνουν τη θέση τους 
στην ακινησία της ιδιότητας. Ο ΠΑΡΑΤ αποδυναμώνει τη σημασία της 
ρηματικής ρίζας, αντιτιθέμενος έτσι στον ΕΝΕΣΤ που την ενδυναμώνει. 
 
Στο τρίτο κεφάλαιο μελετάμε πώς ο ΠΑΡΑΤ παρεμβαίνει στην 
πραγματοποίηση των προσλεκτικών πράξεων. Αντίθετα με τον ΑΟΡ και λόγω 
της ατελούς ρ.ό, του, που αφήνει ανοιχτή την πιθανότητα προέκτασης της 
αναφοράς του στο παρόν, ο ΠΑΡΑΤ χρησιμοποιείται στις γλωσσικές πράξεις 
με παροντική αναφορά. Η χρήση του είναι προαιρετική: μπορεί πάντα να 
αντικατασταθεί από τον ΕΝΕΣΤ ή την υποτακτική. Όμως, όταν 
χρησιμοποιείται, δηλώνει την αποδέσμευση του ομιλητή σε σχέση με το 
περιεχόμενο του εκφωνήματός του, πράγμα που δεν συμβαίνει όταν βρίσκεται 
ο ΕΝΕΣΤ στη θέση του ΠΑΡΑΤ. 
Στο πλαίσιο των κατευθυντικών εκφωνημάτων ο ΠΑΡΑΤ χρησιμοποιείται 
συνοδευόμενος από προρρηματικά (θα, ας, να) των οποίων ο ρόλος είναι να 
δείξουν ότι το εκφώνημα πρέπει να ερμηνευθεί ως γλωσσική πράξη («Θα 
παίρνατε ένα φλιτζάνι καφέ;»). Όταν ο ΠΑΡΑΤ χρησιμοποιείται χωρίς 
προρρηματικό σε εκφράσεις επιθυμίας και αιτήματος, η προθετικότητα, η 
οποία κανονικά εκφράζεται με το θα, αποτελεί μέρος της σημασίας των 
ρημάτων στα οποία ο ΠΑΡΑΤ εφαρμόζεται, π.χ. «Ήθελα ένα ποτήρι νερό» ή 
«Έψαχνα για ένα κόκκινο φόρεμα» (ειπωμένο στην πωλήτρια ενός μαγαζιού 
γυναικείων ρούχων). 
Στα εκφωνήματα που εκφράζουν πράξεις προσταγής, ο ΠΑΡΑΤ αντιτίθεται 
στην προστακτική των ρημάτων, γιατί εισάγει μια αποδυναμωτική 
αποστασιοποίηση («Γιώργο, να πήγαινες να δεις τι κάνει το παιδί»). Επιπλέον, 
η μελέτη της χρήσης του ΠΑΡΑΤ στις ευχές δείχνει, πρώτον, ότι ο ΠΑΡΑΤ 
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είναι πανχρονικός, δηλαδή η αναφορά του ποικίλει ανάμεσα σε παρελθόν, 
παρόν και μέλλον: 
Μακάρι να ερχόσουν [χτες+τώρα+αύριο] 
και, δεύτερον, ότι εκφράζει το μη πραγματικό (παρελθοντική αναφορά) και το 
λίγο πιθανό (παροντική/μελλοντική αναφορά). Έτσι μια ευχή που λέγεται σε 
μια μητέρα για το νεογέννητό της θα ήταν αφύσικη αν εκφραζόταν σε ΠΑΡΑΤ: 
;; Να σου ζούσε το παιδί! 
 
Το τέταρτο κεφάλαιο προεκτείνει το τρίτο, καθώς σ’ αυτό αναλύεται ο ρόλος 
του ΠΑΡΑΤ στα υποθετικά εκφωνήματα. Εδώ ο ΠΑΡΑΤ αναφέρεται είτε στο 
παρόν/μέλλον είτε στο παρελθόν της εκφώνησης και δηλώνει το λίγο πιθανό ή 
το μη πραγματικό. Αυτή η χρήση του ΠΑΡΑΤ διαφοροποιεί σαφώς τον 
υποθετικό λόγο της ελληνικής από εκείνον των λατινογενών γλωσσών, γιατί ο 
ΠΑΡΑΤ, που γενικά αναγνωρίζεται ως παρελθοντικός χρόνος, έχει τη 
δυνατότητα να εκφράζει μια τέτοια ποικιλία αξιών. Η πανχρονικότητά του 
οφείλεται στην ατελή ρ.ό. του που δεν δηλώνει το τέλος του συμβαίνοντος και 
αφήνει ανοιχτή τη δυνατότητα της προέκτασής του: 
Αν ερχόταν [χτες+τώρα+αύριο], εγώ θα έφευγα. 
Ο ρόλος του ΠΑΡΑΤ στα υποθετικά εκφωνήματα αποτελεί ακόμη μια 
απόδειξη για τον αποδυναμωτικό χαρακτήρα του, αφού δεν προσανατολίζει την 
ερμηνεία προς το πιθανό και ο ομιλητής, χρησιμοποιώντας τον, αποδεσμεύεται 
ως προς τις πιθανότητες πραγματοποίησης της υπόθεσης. 
 
Στο πέμπτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα συμπεράσματα και συνοψίζεται το 
σκεπτικό της πορείας της έρευνας. Αφού διαπιστώσαμε τις ομοιότητες που 
υπάρχουν μεταξύ της αποδυναμωτικής φύσης του ΠΑΡΑΤ και των 
τροποποιητών αφαιρετών, στην αρχή σκεφτήκαμε πως η έννοια του 
τροποποιητή αφαιρέτη, που εφαρμόζεται σε λέξεις λεξικής σημασίας, θα 
μπορούσε να διευρυνθεί για να συμπεριλάβει την κατηγορία του ρηματικού 
χρόνου. Συνειδητοποιήσαμε ωστόσο ότι μια τέτοια προοπτική ως προς τον 
ρηματικό χρόνο αντιτίθεται στο ότι δεν είναι δυνατό να αντιπαρατεθούν 
στοιχεία που συνυπάρχουν σε ένα εκφώνημα με τα κριτήρια του ‘αλλά’ και του 
‘και μάλιστα’ που χρησιμοποιούνται για τον εντοπισμό των τροποποιητών 
προσθετών και αφαιρετών. Αν, για παράδειγμα, θέταμε ότι το Χ 
αντιπροσωπεύει τον ΕΝΕΣΤ και το Ψ τον ΠΑΡΑΤ, θα ήταν παράλογη η 
σύνδεση ανάμεσα στο Χ και το Ψ στα πλαίσια ενός εκφωνήματος. Δυνατή 
είναι μόνο η σύγκριση εκφωνημάτων ως προς το αποτέλεσμα που παράγεται 
από την αλλαγή του ρηματικού χρόνου σε σχέση με τις πιθανές συνέχειες του 
λόγου. Κατά συνέπεια, προτιμήσαμε την εισαγωγή ενός όρου χωρίς άμεση 
σχέση με την έννοια του τροποποιητή αφαιρέτη και επιλέξαμε τον ορό 
αποδυναμωτής, για να ορίσουμε τον ρόλο του ΠΑΡΑΤ. 
Η αποδυναμωτική αξία του ΠΑΡΑΤ εκδηλώνεται στην ίδια τη φύση του 
ρήματος, γιατί του αφαιρεί τον χαρακτήρα του γεγονότος. Εκδηλώνεται και 
στον μικρότερο, σε σχέση με τον ΕΝΕΣΤ, βαθμό του χαρακτηρισμού που 
επιφέρει ο ΠΑΡΑΤ στο υποκείμενο του ρήματος, καθώς και στη χρονική 
περίοδο όπου αναφέρεται το ρήμα. Εμφανίζεται επίσης στη μειωμένη 
δέσμευση του ομιλητή σε σχέση με το εκφώνημά του, πράγμα που παράγει την 
ιδιαίτερη τροπικότητα του ΠΑΡΑΤ. 
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Δημοσιεύσεις σε περιοδικά με κριτές 
 
7. Σακελλαρίου, Α. 2014. Φωνολογία της Νέας Ελληνικής και Ηλεκτρονικά 
Σώματα Κειμένων: μελέτη του φαινομένου της έκκρουσης φωνηέντων. 
Γλωσσολογία 23: 13-22. 
 
Η ανάγκη σύνδεσης της φωνολογίας με τη χρήση της γλώσσας υπογραμμίζεται 
στη σύγχρονη βιβλιογραφία και επισημαίνεται ότι η μελέτη της χρήσης της 
γλώσσας οδηγεί στη μελέτη της ποικιλίας, καθώς οι φωνολογικές 
διαφοροποιήσεις άλλοτε είναι υποχρεωτικές και άλλοτε προαιρετικές. Για την 
εξέταση των προαιρετικών διαφοροποιήσεων πρέπει να διαθέτουμε ποσοτικές 
μετρήσεις, προκειμένου να αναδειχτούν δεδομένα που αλλιώς περνούν 
απαρατήρητα. Η δυνατότητα ποσοτικών μετρήσεων παρέχεται από τα σώματα 
κειμένων που επιτρέπουν να ερευνηθούν οι διαφοροποιήσεις (εν προκειμένω 
φωνολογικές) με συνεξέταση των θεματικών κατηγοριών και υποκατηγοριών, 
καθώς και του μέσου δημοσίευσης των κειμένων στα οποία απαντώνται αυτά 
τα φαινόμενα. Υιοθετώντας αυτή την πολύ νέα προσέγγιση, επιλέξαμε να 
ερευνήσουμε την έκκρουση φωνηέντων που αποτελεί προαιρετικό φαινόμενο. 
 
Αφορμή για τη μελέτη αποτέλεσε σχετική αποπλαισιωμένη άσκηση σχολικού 
εγχειριδίου της γλώσσας του Δημοτικού όπου δεν είναι σαφές αν και γιατί θα 
πρέπει να γίνει η έκκρουση. Γίνεται σύντομη ανασκόπηση της παρουσίασης 
του φαινομένου στις μεγάλες γραμματικές της νέας ελληνικής και αναφέρεται 
ο τρόπος και τα πορίσματα της έρευνας. Συγκεκριμένα, εξετάστηκε η χρήση 
των προρρηματικών θ’ και ν’ και βρέθηκε ότι το φαινόμενο της έκκρουσης δεν 
κυριαρχεί απόλυτα ούτε όμως και απουσιάζει από τα ποικίλα κειμενικά είδη, 
αλλά παρατηρούνται τάσεις. Οι συγκεκομμένοι τύποι κυριαρχούν στα 
λογοτεχνικά κείμενα και στα πληροφοριακά με ανθρωπιστικό περιεχόμενο 
κείμενα με μέσο δημοσίευσης το βιβλίο. Αντιθέτως τα νομικά και τα 
διοικητικά κείμενα έχουν πολύ λίγους συγκεκομμένους τύπους. Σε όλα τα 
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υπόλοιπα κείμενα οι μη συγκεκομμένοι τύποι αποτελούν τη νόρμα, αν και η 
εμφάνισή τους ποικίλλει: στα ανθρωπιστικά κείμενα και στα κείμενα των 
κοινωνικών επιστημών η αναλογία τους είναι σχετικά μικρή, ενώ είναι 
μεγαλύτερη στα οικονομικά κείμενα και ακόμη περισσότερο στα επιστημονικά 
κείμενα. Ένα σημαντικό εύρημα αφορά τον ρόλο του μέσου δημοσίευσης, το 
οποίο συσχετίζεται με την εμφάνιση ή μη της έκκρουσης: έτσι τα ακαδημαϊκά 
και πληροφορικά κείμενα έχουν λιγότερους συντομευμένους τύπους όταν 
δημοσιεύονται σε περιοδικό παρά όταν δημοσιεύονται σε βιβλίο. Ανάλογα 
αποτελέσματα παίρνουμε αν συγκρίνουμε τα ενημερωτικά κείμενα που 
δημοσιεύονται σε βιβλίο με αυτά που δημοσιεύονται σε περιοδικό.  
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τα λάθη των Γάλλων που μαθαίνουν Νέα Ελληνικά και πώς αποφεύγονται με 
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Με το άρθρο αυτό επιδιώκουμε να συμβάλουμε δημιουργικά στη συζήτηση 
σχετικά με το τι θα μπορούσαν να προσφέρουν τα δίγλωσσα λεξικά στη 
βελτίωση της έκφρασης των χρηστών τους στη γλώσσα στόχο και τι μορφή θα 
μπορούσαν να πάρουν ώστε να επιτυγχάνεται αυτός ο στόχος. Παρουσιάζουμε 
τα λεξιλογικά λάθη γαλλόφωνων υποψηφίων για τα τέσσερα επίπεδα του 
Πιστοποιητικού Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Τα λάθη 
αυτά κατηγοριοποιήθηκαν σε δύο μεγάλες κατηγορίες: σε αυτά που οφείλονται 
στην αλληλεπίδραση των δύο γλωσσών και στα υφολογικά λάθη. Κατόπιν 
χρησιμοποιήθηκε ένα ευρέως διαδεδομένο γαλλο-ελληνικό λεξικό ως λεξικό 
αναφοράς, για να εξεταστεί κατά πόσο οι υποψήφιοι θα μπορούσαν να 
αποφύγουν αυτά τα λάθη αν μπορούσαν να το συμβουλευτούν. Στις 
περιπτώσεις που κάποια λήμματα δεν καλύπτουν αυτή την ανάγκη, 
προτείνονται τρόποι τροποποίησής τους. Οδηγούμαστε στο συμπέρασμα ότι 
ένα σώμα κειμένων όπου να καταγράφονται τα λάθη των φυσικών ομιλητών 
της γλώσσας πηγής στη γλώσσα στόχο θα προσέφερε πολύτιμη βοήθεια στους 
συγγραφείς δίγλωσσων λεξικών. Τέλος προτείνουμε μια σειρά πληροφοριών 
που καλό είναι να περιλαμβάνονται στη μικροδομή των λεξικών αυτών, 
προκειμένου να γίνουν όσο το δυνατόν πιο χρήσιμα για τους χρήστες.  
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Στο άρθρο αυτό παρουσιάζονται: 

1. το σκεπτικό που οδήγησε στη δημιουργία της επικοινωνιακής 
προσέγγισης (δεν υπάρχει εξίσωση μεταξύ γλωσσικών μορφών και 
επικοινωνιακών λειτουργιών, συχνά στο λόγο μια πρόταση μη 
γραμματικά ορθή προάγει την επικοινωνία κ.ά.). 

2. οι θεμελιώδεις αρχές της, που απορρέουν από την παραδοχή ότι για να 
καταστεί αποτελεσματική η γλωσσική διδασκαλία οφείλει να έχει το 
χαρακτήρα της φυσιολογικής γλωσσικής δραστηριότητας, να 
δημιουργούνται δηλαδή στην τάξη «αληθινά» ερεθίσματα, που να 
προκαλούν το ενδιαφέρον. 

3. ο ρόλος της γραμματικής στο πλαίσιο αυτής της προσέγγισης. Η 
διδασκαλία της γίνεται κειμενοκεντρική: δεν ενδιαφέρει τόσο το 
κλιτικό παράδειγμα, όσο το πώς συνδυάζονται τα στοιχεία μεταξύ τους 
στο λόγο. 

4. η μαθητοκεντρική προσέγγιση της διδασκαλίας που πηγάζει κατευθείαν 
από την ανάλυση των παραγόντων της επικοινωνίας: για να είναι 
επιτυχημένη η επικοινωνία, πρέπει ο πομπός να έχει επικοινωνιακή 
ικανότητα. Άρα, για να μάθoυν οι μαθήτριες/ μαθητές να επικοινωνούν 
αποτελεσματικά, πρέπει να γίνουν πομποί, οπότε προωθείται η ενεργή 
συμμετοχή τους στο μάθημα. 

5. η σημασία του στοιχείου της άγνοιας, που είναι απαραίτητο για να 
επιτευχθεί η επικοινωνία και να προσελκυσθεί το ενδιαφέρον της τάξης. 
Η έλλειψη κάποιας πληροφορίας δημιουργεί την ανάγκη 
αλληλεπίδρασης.  
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6. ο κειμενικός γραμματισμός, που στηρίζεται στη μελέτη μιας μεγάλης 
ποικιλίας κειμενικών ειδών. Μέσω αυτού το γλωσσικό μάθημα 
προσεγγίζει την εξωσχολική πραγματικότητα και την κοινωνία.  

7. η παιδαγωγική των πολυγραμματισμών, που εντάσσεται στο ευρύτερο 
πλαίσιο της επικοινωνιακής προσέγγισης και στοχεύει στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων απαραίτητων για την κριτική κατανόηση και την παραγωγή 
πολυτροπικών κειμένων. 
 

 
 
10. Sakellariou, A. 2007. Combined teaching of folk tale and advertisement: 
an application of the pedagogy of multiliteracies to the teaching of a second 
language. International Journal of Learning. 14.2: 231-8. 
 
Αν και στη βιβλιογραφία γίνονται συγκρίσεις κειμενικών ειδών, όσον αφορά τη 
διδασκαλία κάθε είδος μελετάται συνήθως μεμονωμένα. Σκεφτήκαμε λοιπόν 
ότι ο συνδυασμός τους θα ήταν ενδιαφέρων και από διδακτικής πλευράς. 
Διαλέξαμε λοιπόν δύο είδη που παρουσιάζουν ορισμένες ομοιότητες: τη 
διαφήμιση και το παραμύθι.  
Ο συνδυασμός τους επιτρέπει να τεθούν οι ακόλουθοι διδακτικοί στόχοι:  
αναγνώριση και σύγκριση των χαρακτηριστικών των δύο κειμενικών ειδών,  
αναγνώριση και σύγκριση του στόχου των δύο ειδών, 
δημιουργία υβριδίων, δηλ. νέων κειμενικών ειδών βασισμένων στα 
χαρακτηριστικά του παραμυθιού και της διαφήμισης. 
Δύο επιπλέον διδακτικοί στόχοι συνίστανται στην κατανόηση της οπτικής του 
ομιλητή και στην κριτική επισκόπηση των κειμένων που αναλύονται.  
Για την επίτευξη αυτών των στόχων οργανώθηκε ένα τρίωρο σχέδιο μαθήματος 
δομημένο με βάση τα τέσσερα στάδια διδασκαλίας (τοποθετημένη πρακτική, 
ανοιχτή διδασκαλία, κριτική πλαισίωση, μετασχηματισμένη πρακτική) που 
προτείνονται από την ομάδα του Νέου Λονδίνου. Το σχέδιο αυτό εφαρμόστηκε 
σε δύο τάξεις ξένων μαθητών της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας: σε μια τάξη 
γλώσσας εφήβων μεταναστών του Διαπολιτισμικού Γυμνασίου Ευόσμου στη 
Θεσσαλονίκη και σε μια τάξη ενηλίκων του Διδασκαλείου Νέας Ελληνικής του 
Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μαθήματα που έγιναν βάσει αυτού του σχεδίου 
αποδείχτηκαν ιδιαίτερα ωφέλιμα για τους μαθητές που ανταποκρίθηκαν με 
ενεργό ενδιαφέρον και όλοι οι διδακτικοί στόχοι εκπληρώθηκαν.  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
CAZDEN, C.B. 2000. Taking cultural differences into account. In 

Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Futures, 
B. Cope & M. Kalantzis (ed.). London, New York: Routledge. 249-
266. 

COOK, G. 1992. The Discourse of Advertising. London and New York: 
Routledge.  

COPE, B. & M. KALANTZIS. 1993. Introduction: How a genre approach to 
literacy can transform the way writing is taught. In The Powers of 
Literacy: A Genre Approach to Teaching Writing, B. Cope and M. 
Kalantzis (eds). London, Washington D.C.: The Falmer Press.  
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LO BIANCO, J. 2000. Multiliteracies and Multilingualism. In Multiliteracies: 
Literacy Learning and the Design of Social Futures, B. Cope & M. 
Kalantzis (ed.). London, New York: Routledge. 92-105. 

MINOT, F. 2001. Quand l’Image se Fait Publicitaire: Approche Théorique, 
Méthodologique et Pratique. Paris: L’Harmattan. 

NEW LONDON GROUP (NLG). 2000. A pedagogy of multiliteracies: 
designing social futures. In Multiliteracies: Literacy Learning and the 
Design of Social Futures. B. Cope & M. Kalantzis (eds). London: 
Routledge. 9-42. 

PROPP, V. 1968. Morphology of the Folktale. Trans. L. Scott. University of 
Texas Press. 

 
 
11. Σακελλαρίου, Α. 2004. Η γλωσσική κληρονομιά των λαών την εποχή της 
παγκοσμιοποίησης. Ιδεολογικές και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις. Γλώσσα 59: 
15-29. 
 
Το άρθρο αυτό δομείται με βάση τη διάρθρωση της πυραμίδας της γλωσσικής 
καταπίεσης. Έτσι στην πρώτη υποενότητα εξετάζεται η θέση της αγγλικής 
ανάμεσα στις άλλες εθνικές γλώσσες. Σήμερα οι ΗΠΑ και δευτερευόντως η 
Αγγλία ασκούν μέσω της γλώσσας τεράστια πολιτιστική επιρροή, την οποία 
εκμεταλλεύονται για την προώθηση των προϊόντων και των ιδεών τους. 
Εξάλλου, η εκμάθηση της αγγλικής γλώσσας σήμερα αποδεικνύεται η 
«οικονομική» λύση για κάθε άνθρωπο που επιθυμεί να συνεννοηθεί με 
οποιοδήποτε αλλόγλωσσο, χωρίς να ξέρει τη μητρική του γλώσσα. Μέσα σε 
αυτό το πλαίσιο αναπτύσσεται ο αγγλικός γλωσσικός ιμπεριαλισμός, ένα 
δείγμα γλωσσισμού (linguicism), δηλαδή γλωσσικού ρατσισμού (Phillipson 
1992). Και είναι βέβαιο ότι τα φαινόμενα υπερτίμησης επηρεάζουν τις 
αναπαραστάσεις που μπορεί να έχει μια γλώσσα για το ευρύ κοινό, πράγμα που 
έχει μεγάλο αντίκτυπο στην επιλογή των γλωσσών που διδάσκονται στο 
σχολείο. 
Στη δεύτερη ενότητα εξετάζεται η σχέση της επίσημης με τις μη επίσημες 
γλώσσες ενός κράτους, με ιδιαίτερη αναφορά στο τι συμβαίνει στην ελληνική 
επικράτεια. Δύο είναι τα κρίσιμα ζητήματα όσον αφορά τη σχέση αυτών των 
γλωσσών μεταξύ τους: η διατήρηση της μητρικής γλώσσας των ομιλητών μη 
επίσημων γλωσσών και η εκμάθηση από αυτούς της επίσημης γλώσσας του 
κράτους. Συνήθως η μόνη γλωσσική επάρκεια για την οποία ενδιαφέρεται το 
κράτος στην περίπτωση των αλλόγλωσσων μαθητών είναι η επάρκεια τους στη 
γλώσσα της πλειονότητας. Παρουσιάζονται οι δύο διαφορετικές πρακτικές για 
την εκμάθηση της, τα προγράμματα καταβύθισης και εμβάπτισης. 
Επισημαίνονται τα θετικά και αρνητικά τους σημεία και γίνονται προτάσεις 
βελτίωσης των προγραμμάτων καταβύθισης σε τάξεις απόσυρσης που 
εφαρμόζονται ευρέως στην Ελλάδα. 
Στην περίπτωση παιδιών που προέρχονται από σχετικά συμπαγείς γλωσσικές 
μειονότητες, ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί η διγλωσσία φαίνεται να 
είναι η παρακολούθηση προγραμμάτων διατήρησης των μειονοτικών γλωσσών 
(Βaker & Prys Jones 1998). Η αρχή του προγράμματος είναι η παράλληλη 
διδασκαλία της πρώτης και της δεύτερης γλώσσας του παιδιού με στόχο την 
επίτευξη πλήρους διγλωσσίας. 
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Στην τρίτη ενότητα παρουσιάζεται η σχέση των επίσημων γλωσσών με τις 
διαλέκτους και τα ιδιώματα. Με βάση τις νεότερες αντιλήψεις, στόχος πρέπει 
να είναι η εγκατάσταση μιας συμπληρωματικής σχέσης ανάμεσα στην 
κυρίαρχη γλώσσα και στα ιδιώματα με συνειδητοποίηση από την πλευρά των 
μαθητών του ποιος είναι ο κατάλληλος γλωσσικός κώδικας για τις διάφορες 
περιστάσεις επικοινωνίας. Ο Τrudgill 1974 διακρίνει δύο τρόπους προσέγγισης 
των παιδιών από διαλεκτικές περιοχές προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο 
στόχος: τον διδιαλεκτισμό και την αποδοχή των διαλεκτικών διαφορών. Ο 
Hawkins 1994 προτείνει ένα πρόγραμμα γλωσσικής επίγνωσης για μαθητές, 
γονείς και δασκάλους που θα βοηθήσει να ευωδοθούν οι προτάσεις του 
Trudgill. 
Τέλος, προτείνονται ως μορφή αντίστασης στην παραπάνω ιεράρχηση που 
διέπει και την παρουσίαση: 
α) η ανάπτυξη της πολυγλωσσίας με την εκμάθηση πλην της αγγλικής και 
άλλων γλωσσών που ανήκουν στις λιγότερο ομιλούμενες, 
β) η κοινωνική ένταξη των ομιλητών των μη επίσημων γλωσσών ενός κράτους 
με παράλληλη ανάπτυξη της μητρικής και της δεύτερης γλώσσας τους. 
Ταυτόχρονα επιβάλλεται η εξοικείωση των ομιλητών της επίσημης γλώσσας με 
τη γλώσσα και τον πολιτισμό των κατοίκων της χώρας τους που μιλούν άλλες 
γλώσσες. 
γ) η κοινωνική αποδοχή των ομιλητών διαλέκτων και ιδιωμάτων και η 
προώθηση του γραμματισμού τους στην επίσημη μορφή της γλώσσας χωρίς 
προκαταλήψεις και με σεβασμό της γλωσσικής ποικιλίας που μιλούν. 
Ταυτόχρονα επιβάλλεται η εξοικείωση των ομιλητών της επίσημης μορφής της 
γλώσσας με τις διαλέκτους και τα ιδιώματα της γλώσσας τους. 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
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12. 2003. Sakellariou, A. Argumentation et Τemps Grammatical: Le Cas du 
Paratatikos ("Passé Ιmperfectif") du Grec Μoderne. Revue de Sémantique et 
Pragmatique 13: 121-139. 
 
Πρόκειται για παρουσίαση των κυριότερων σημείων και των συμπερασμάτων 
της διδακτορικής διατριβής που αναφέρεται στο 6.  
 
 
 
13. Σακελλαρίου, Α. 2002. Αναλυτικό Πρόγραμμα Πιστοποίησης της 
Ελληνομάθειας και σχολικό Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα: μια 
αναγκαία σύγκριση. Journal of Applied Linguistics 18: 87-101. 
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Στόχος αυτού του άρθρου είναι να επικουρήσει στο έργο τους όσους διδάσκουν 
την ελληνική στα σχολεία της διασποράς, ενώ παράλληλα προετοιμάζουν τους 
μαθητές τους για τις εξετάσεις Πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας. Όσον αφορά τους διδακτικούς και τους επικοινωνιακούς 
στόχους των δύο προγραμμάτων, αλλά και τα στοιχεία του περιεχομένου που 
παραθέτουν, επισημαίνονται λεπτομερώς οι ομοιότητες και οι διαφορές τους 
και γίνονται προτάσεις για τη διαμόρφωση του μαθήματος.  
Πρόκειται για σύνοψη του έργου που αναφέρεται στο 3. 
 
 
 
14. Σακελλαρίου, Α. 1996. Μέθοδοι διδασκαλίας και αξιολόγηση εγχειριδίων 
της Νέας Ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Φιλολογική 53: 54-55. 
 
Το άρθρο αυτό αποτελεί σύντομη παρουσίαση της πρώτης ημερίδας του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, που πραγματοποιήθηκε την 9η Δεκεμβρίου 
1995. Οι ομιλητές επέμειναν στην ανάγκη να γίνεται η διδασκαλία της 
γλώσσας με την επικοινωνιακή μέθοδο, η οποία, σύμφωνα με ορισμένους, 
πρέπει να συνδυάζεται με την διδασκαλία της γραμματικής και τη χρήση 
οπτικο-ακουστικών μέσων για καλύτερα αποτελέσματα. Η αξιολόγηση των 
εγχειριδίων της ελληνικής ως ξένης/δεύτερης γλώσσας έγινε βάσει αυτών των 
κριτηρίων από ομάδα πανεπιστημιακών. Επισημάνθηκε επίσης η ανάγκη να 
διακριθούν επίπεδα ελληνομάθειας, καθώς και να θεσπιστεί επίσημο 
Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας. 
 
 
 
15. Sakellariou, A. 1994. Εtude Comparée du Paratatikos Grec et de 
l’Imparfait Français. Bulletin de Liaison du Centre d’Etudes Balkaniques 12: 
141-152. Paris: ΙΝALCO. 
 
Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται η σύγκριση του παρατατικού και του imparfait. 
Παρουσιάζουν μεγάλες ομοιότητες ως προς την παρελθοντική αναφορά τους, 
τη δυνατότητα προέκτασης αυτής της αναφοράς στο παρόν και το μέλλον και, 
κυρίως, ως προς το ότι δηλώνουν τη στάση του ομιλητή προς τον συνομιλητή 
του ή προς το περιεχόμενο των λεγομένων του. Ωστόσο πολλές χρήσεις των 
χρόνων της μιας γλώσσας αντιστοιχούν σε εγκλίσεις της άλλης γλώσσας, με 
προεξάρχον παράδειγμα την αντιστοιχία του παρατατικού σε πολλές χρήσεις 
του με το γαλλικό conditionnel. Πλήρης λοιπόν αντιστοιχία μεταξύ των δύο 
εξεταζόμενων χρόνων δεν υφίσταται. 
Το άρθρο αποτελεί σύνοψη των συμπερασμάτων του D.E.A. μου. 
 
 
 
16. Σακελλαρίου, Α. 1990. Η σειρά των κύριων όρων στις κύριες και στις 
δευτερεύουσες βουλητικές και αναφορικές προτάσεις της Νέας Ελληνικής. 
Νεοελληνική Παιδεία 19: 134-150. 
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Στη μελέτη αυτή παρουσιάζονται τα πορίσματα σχετικής έρευνας που διεξήχθη 
υπό την εποπτεία της καθηγήτριας κ. Δήμητρας Θεοφανοπούλου - Κοντού για 
την πτυχιακή μου εργασία.  
Αφού συγκεντρώθηκε ένα corpus αποτελούμενο από περιόδους λόγου, οι 
οποίες κατηγοριοποιήθηκαν με βάση τα είδη των προτάσεων της Ν.Ε., 
ερευνήθηκε ποιες από αυτές τις προτάσεις παρουσιάζουν τη σειρά Υ-Ρ και 
ποιες τη σειρά Ρ-Υ. Παρατηρήθηκε ότι, αν και η σειρά Υ-Ρ είναι συχνότερη 
στατιστικά, συνδέεται με υποκείμενα που συνοδεύονται από οριστικό άρθρο 
και, αν όχι, τότε είναι έκδηλη η διάθεση να αποδοθεί σε αυτά έμφαση. 
Αντίθετα, η σειρά είναι Ρ-Υ, όταν α) την πρώτη θέση στην πρόταση 
καταλαμβάνουν άλλοι δευτερεύοντες όροι, β) το υποκείμενο είναι αόριστο, γ) 
το υποκείμενο είναι το αοριστολογικό κανείς (υποχρεωτική η σειρά Ρ-Υ), δ) το 
υποκείμενο αποτελεί σύνθετη δομή, ε) το ρήμα είναι αμετάβατο, στ) πρόκειται 
για τις στερεότυπες εκφράσεις του τύπου διατυπώθηκε/ υποστηρίχθηκε η άποψη 
ότι..., ζ) το ρήμα είναι απρόσωπο και το υποκείμενό του είναι δευτερεύουσα 
πρόταση, η) η πρόταση είναι αναφορική, οπότε το ρήμα καταλαμβάνει τη θέση 
αμέσως μετά το αναφορικό (όταν βέβαια αυτό δεν είναι το υποκείμενο), θ) η 
πρόταση είναι βουλητική (υποχρεωτική η σειρά Ρ-Υ, γιατί το ρήμα της 
δευτερεύουσας συμπλέκεται με τον εισαγωγικό σύνδεσμο να). Οδηγούμαστε 
στο συμπέρασμα ότι η σειρά Υ-Ρ αποδίδει έμφαση στο Υ, ενώ ουδέτερη είναι η 
σειρά Ρ-Υ, όταν η πρώτη θέση της πρότασης καταλαμβάνεται από 
δευτερεύοντα όρο. 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
ΘEOΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ – ΚΟΝΤΟΥ, Δ. 1986. Μετασχηματιστική σύνταξη: Από 

τη θεωρία στην πράξη. Αθήνα. 
PHILIPPAKI – WARBURTON, I.P. 1985. Word Order in Modern Greek. 

Transactions of the Philological Society. 113-143.  
GREENBERG, J.H. 1963. Universals of Language. Cambridge, Mass: MIT 

Press. 
 
 
 
Δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων με κριτές 
 
Βλάχου, Ειρήνη & Αγγελική Σακελλαρίου. 2015. Το παραμυθολόγιο της 
τάξης μας: Ένα διδακτικό σενάριο για την προαγωγή του γραπτού λόγου των 
μαθητών. Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά της 2ης Επιμορφωτικής Ημερίδας με 
θέμα «Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Δημοτικό 
σχολείο», Φλώρινα 4 Δεκεμβρίου 2015.  
 
 
17. Εφαρμογές της χρήσης Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων στη διδασκαλία 
της γλώσσας. Υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Πανελλήνιου Συνεδρίου 
Ψηφιοποίησης Πολιτιστικής Κληρονομιάς Euromed 2015. Η ίδια εισήγηση 
εκφωνήθηκε στο Διεθνές Συνέδριο για τη Διδασκαλία και την Πιστοποίηση της 
Ελληνικής ως Ξένης/ Δεύτερης Γλώσσας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 2014 
(από το οποίο δεν εκδόθηκαν πρακτικά) όπου συμμετείχα ως προσκεκλημένη 
ομιλήτρια.  
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Σε αυτή την ανακοίνωση παρουσιάζονται τρεις καινοτόμες εφαρμογές της 
χρήσης Ηλεκτρονικών Σωμάτων Κειμένων (ΗΣΚ) στη μελέτη και τη 
διδασκαλία της γλώσσας. Οι εφαρμογές αυτές αφορούν τόσο τη διδασκαλία 
της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης όσο και τη διδασκαλία της ως μητρικής 
γλώσσας.  
Οι δύο πρώτες εφαρμογές άπτονται γραμματικών φαινομένων, ενώ η τρίτη 
αφορά το λεξιλόγιο.  
Συγκεκριμένα η πρώτη αφορά τη μελέτη της έκκρουσης φωνηέντων (βλ. 
περίληψη αρ.7).  
Η δεύτερη αφορά τη διάκριση μεταξύ των αναφορικών που και οποίος (βλ. 
περίληψη αρ.36). 
Η τρίτη αφορά τη μελέτη των πολύσημων λέξεων και συγκεκριμένα των 
λέξεων που ανήκουν στο υποτεχνικό λεξιλόγιο και περιλαμβάνει λέξεις των 
οποίων η σημασία αλλάζει ανάλογα με το αν χρησιμοποιούνται στον μη 
επιστημονικό ή στον επιστημονικό λόγο . Παρουσιάζεται ένα διδακτικό 
σενάριο που εφαρμόστηκε στην Στ΄ Δημοτικού και εντάσσεται στη διδασκαλία 
της γλώσσας σε όλο το φάσμα του Αναλυτικού Προγράμματος (Language 
across the Curriculum), καθώς οι μελετώμενες λέξεις επιλέχτηκαν από τα 
σχολικά βιβλία της Φυσικής και των Μαθηματικών της Έκτης Δημοτικού με 
πρωταρχικό κριτήριο την πολυσημία τους, το ότι ανήκουν και στο γενικό 
λεξιλόγιο. Για την τελική επιλογή των λέξεων που θα διδάσκονταν 
πραγματοποιήθηκε σταθμισμένο pre-test, ενώ για την εξακρίβωση της προόδου 
των μαθητών εφαρμόστηκαν δύο post-test. Για τη διδασκαλία τους επιλέχτηκαν 
από τα ΗΣΚ αποσπάσματα όπου χρησιμοποιούνταν οι λέξεις κάθε φορά με 
ξεχωριστή σημασία. Στα παραδείγματα που συνήθως καταγράφονται στη 
βιβλιογραφία σχετικά με τη χρήση ΗΣΚ στη διδασκαλία λεξιλογίου, δίνονται 
τα αποσπάσματα των κειμένων και ζητείται από τους μαθητές να τα 
αντιστοιχίσουν με τις επίσης δοσμένες σημασίες τους. Η δική μας συμβολή 
διαφοροποιείται από τις άλλες ως προς το ότι οι σημασίες δεν δίνονταν, αλλά, 
με τη βοήθεια της διδάσκουσας, έπρεπε οι ίδιοι οι μαθητές να τις εξαγαγάγουν 
από τα συμφραζόμενα, αφού λάμβαναν υπόψη και τα υπόλοιπα στοιχεία του 
κειμένου (είδος, μέσο δημοσίευσης κλπ.). Ήταν ένας άριστος τρόπος να 
κατανοήσουν ότι η σημασία της λέξης συναρτάται ευθέως με το κείμενο.  
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Annual Conference The Child and the Book. Θέμα του συνεδρίου: Time, Space 
and Memory in Literature for Children and Young Adults. 10-12 Αpril 2014. 
National and Kapodistrian University of Athens, Faculty of Primary Education, 
Athens. (υπό δημοσίευση στα Πρακτικά του Συνεδρίου που θα εκδοθούν σε 
μορφή βιβλίου από διεθνή εκδοτικό οίκο) 
 
Οι έννοιες του χώρου και του χρόνου σε αυτό το άρθρο εξετάζονται στο 
πλαίσιο της ανάλυσης του λόγου.  
Το παραμύθι αποτελεί κατ’ εξοχήν αφηγηματικό κείμενο και ο χώρος και ο 
χρόνος αποτελούν συστατικά στοιχεία της αφήγησης. Τα παραδοσιακά 
παραμύθια αναλύονται ως έργα προφορικότητας, δηλ., σύμφωνα με τον ορισμό 
του Ong 1982, ως έργα που ανήκουν σε κοινωνίες όπου ο γραπτός λόγος είτε 
δεν υφίσταται είτε παίζει περιθωριακό ρόλο. Για τον λόγο αυτό μελετώνται 
παραμύθια λαϊκών αφηγητών που μαγνητογραφήθηκαν και καταγράφηκαν 
χωρίς αλλαγές. Αντιθέτως τα μοντέρνα παραμύθια αντιμετωπίζονται ως 
λογοτεχνικά έργα που απευθύνονται σε παιδιά. Όσα εξετάζονται ανήκουν στα 
σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας και στα ανθολόγια του Δημοτικού σχολείου.  
Όσον αφορά την έκφραση του χώρου στα δύο υπο-είδη που αναλύονται, η 
κύρια διαφορά έγκειται στην τοποθέτηση του χώρου μέσα στον χρόνο. Οι 
αναφορές στο παρόν είναι σπάνιες στο λαϊκό παραμύθι, όπου οι βασιλιάδες 
βασιλεύουν, οι ηλικιωμένοι είναι φτωχοί, χωρίς σύνταξη, αυτοκίνητα και 
τηλέφωνα δεν υπάρχουν κλπ. Κατά συνέπεια, ο χώρος στο λαϊκό παραμύθι 
τοποθετείται σε ένα μακρινό παρελθόν, ενώ στο λογοτεχνικό παραμύθι 
συνήθως σε ένα επίμηκες παρόν ή, αν όχι, σε ένα παρελθόν πρόσφατο σε 
σχέση με τον χρόνο της αφήγησης.  
Όσον αφορά την έκφραση του χρόνου, τα λαϊκά παραμύθια ξεκινούν πάντα με 
τη στερεότυπη έκφραση «Μια φορά κι έναν καιρό…» (ή με κάποια παρόμοια) 
που τοποθετεί τη δράση σε ένα επίτηδες αόριστο παρελθόν. Αντιθέτως, στο 
δείγμα των λογοτεχνικών παραμυθιών που εξετάσαμε μόνο ένα παραμύθι 
αρχίζει με αυτή την έκφραση, αλλά παραλλαγμένη «Μια φορά κι έναν καιρό, 
αλλά μπορεί και σήμερα…».  
Σε όλων των ειδών τις αφηγήσεις οι ρηματικοί χρόνοι που χρησιμοποιούνται 
δηλώνουν το προσκήνιο (αόριστος) ή το παρασκήνιο της δράσης 
(παρατατικός). Αξίζει να διερευνηθεί η χρήση του ιστορικού ενεστώτα στα δύο 
υπο-είδη. Αυτό που εντυπωσιάζει στο λαϊκό παραμύθι είναι η εναλλαγή του με 
τον αόριστο, ακόμη και μέσα στην ίδια περίοδο. Π.χ. Ο βασιλιάς περνούσε απ’ 
έξω κι άκουσε την κουβέντα. Παίρνει και τις τρεις αδερφές γυναίκες και τις 
φέρνει στο παλάτι του. Πέρασε λίγος καιρός, ρωτάει τη μεγάλη… Αυτή μας η 
παρατήρηση συνάδει με το πόρισμα της Schiffrin’s (1981), σύμφωνα με το 
οποίο ο ιστορικός ενεστώτας χρησιμοποιείται πολύ στις προφορικές αφηγήσεις, 
προκειμένου να δηλώσει την κρίσιμη καμπή στην εξέλιξη της πλοκής. 
Συμπεραίνουμε λοιπόν ότι όσον αφορά τις προφορικές αφηγήσεις μπορούμε να 
αναφερόμαστε σε δύο επίπεδα προσκηνίου: το πρώτο εκφράζεται με τον 
ιστορικό ενεστώτα, ενώ το δεύτερο εκφράζεται με τον αόριστο.  
Εξετάζοντας τη χρήση των ρηματικών χρόνων στο λογοτεχνικό παραμύθι, 
διαπιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν ομοιότητες με το λαϊκό ως προς τη χρήση του 
ιστορικού ενεστώτα, ο οποίος απαντάται στην έκφραση του ευθέος λόγου, ενώ 
σε όλο το υπόλοιπο παραμύθι το προσκήνιο της δράσης εκφράζεται με τον 
αόριστο. Στις σπάνιες περιπτώσεις που χρησιμοποιείται περισσότερο, ποτέ δεν 
εναλλάσσεται με τον αόριστο, όπως συμβαίνει στα λαϊκά παραμύθια: σε μία 
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περίπτωση ολόκληρο το παραμύθι είναι γραμμένο στον ιστορικό ενεστώτα 
(Μάρως Λοϊζου, Η Κατερίνα και ο αόρατος στο σκοτάδι)∙ σε άλλο παραμύθι 
μια ολόκληρη παράγραφος είναι στον ιστορικό ενεστώτα, ενώ σε όλο το 
υπόλοιπο κείμενο εναλλάσσονται ο αόριστος με τον παρατατικό.  
Είναι προφανές ότι ως προς τη χρήση των ρηματικών χρόνων, η 
προφορικότητα επιβάλλει τους κανόνες της στο λαϊκό παραμύθι, ενώ η 
γραπτότητα επιβάλλει τους δικούς της στο λογοτεχνικό.  
Φαίνεται λοιπόν ότι οι ομοιότητες μεταξύ των δύο αυτών ειδών παραμυθιού 
αφορούν περισσότερο το περιεχόμενο, παρά την έκφραση, η οποία 
υποτάσσεται στο μέσο (προφορικό ή γραπτό λόγο) με το οποίο μεταδίδονται.  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
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19. 2013. Μαυροειδή, Αλεξάνδρα, Ζωή Σαμουργιαννίδου, Αλεξάνδρα 
Προκόβα & Αγγελική Σακελλαρίου. Παίζοντας ρόλους – Ζώντας το κείμενο: 
Μια διδασκαλία γλώσσας στη Β΄ Δημοτικού. 1η Επιμορφωτική Ημερίδα 
«Καινοτομία, Δημιουργικότητα, Διεπιστημονικότητα στο Δημοτικό σχολείο», 
Φλώρινα 28 Μαΐου 2013. (υπό δημοσίευση)  
 
Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζεται μια δραστηριότητα δραματοποίησης, 
που αποτελεί μέρος διδασκαλίας που πραγματοποιήθηκε στη Β΄ τάξη του 
Πρότυπου Δημοτικού Φλώρινας τον Απρίλιο του 2013 με πυρήνα της το 
κείμενο «Πασχαλιάτικη καμπάνα» της Κίκας Πουλχερίου που περιλαμβάνεται 
στο σχολικό εγχειρίδιο της γλώσσας. 
H δραματοποίηση έχει αφετηρία τις τεχνικές που συναντάμε στο θέατρο 
(drama techniques), μα στην περίπτωσή μας δεν τοποθετείται εκτός ωρολογίου 
προγράμματος ως παράλληλη δραστηριότητα, αλλά μέσα στη σχολική τάξη και 
καλείται να υπηρετήσει τους στόχους του γλωσσικού μαθήματος. Οι μαθητές 
γίνονται δημιουργοί και θεατές συμβάντων μέσα στην τάξη τους, ζωντανεύουν 
ή και δημιουργούν έναν κόσμο, δρουν και μιλούν μέσα σε αυτόν και άρα 
εντάσσονται σε ένα επικοινωνιακό πλαίσιο, όπου μπορεί αβίαστα να παραχθεί 
λόγος - το βασικό ζητούμενο της γλωσσικής διδασκαλίας. Η δραματοποίηση 
εξάλλου αποτελεί έναν εξαιρετικό τρόπο να καλλιεργήσουν την ενσυναίσθηση, 
να κατανοήσουν, να ερμηνεύσουν, να νιώσουν συναισθήματα. 
Το καινοτόμο στοιχείο της παρέμβασης συνίσταται στο ότι στόχος της 
δραματοποίησης είναι η ίδια η διαδικασία που ακολουθείται και όχι το 
αποτέλεσμα που θα προκύψει από αυτή. Δεν εστιάζουμε στην τελική 
παρουσίαση αλλά σε όλες τις διεργασίες που οδηγούν σε αυτή. Άλλωστε όλοι 
οι μαθητές συμμετέχουν εξίσου, δεν διαχωρίζονται σε ηθοποιούς και σε κοινό.  
Ένα από τα βασικά στοιχεία της προτεινόμενης δραματοποίησης είναι η 
δημιουργία ομαδικής ατμόσφαιρας, η οποία, ιδιαίτερα στην περίπτωση των 
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μαθητών του δημοτικού, προϋποθέτει τη συμμετοχή ολόκληρου του σώματος. 
Οι μαθητές πρέπει να σηκωθούν από τα θρανία τους και κινηθούν μέσα στην 
τάξη, να βιώσουν δηλαδή τον χώρο όπου κάνουν μάθημα με έναν εντελώς 
διαφορετικό τρόπο.  
Πρώτο βήμα προς τη δραματοποίηση ήταν η μεταγραφή του αφηγηματικού 
κειμένου σε θεατρικό που έγινε από τις διδάσκουσες στο στάδιο της 
προετοιμασίας του μαθήματος. Χρησιμοποίησαν τις προσωποποιήσεις του 
κειμένου φτιάχνοντας ρόλους για τα δέντρα, τα λουλούδια, το χελιδόνι και την 
καμπάνα, δημιούργησαν ένα ρόλο αφηγητή και πολλούς ρόλους ανθρώπων, 
καθώς ήθελαν όλα τα παιδιά να έχουν έναν ρόλο στην τελική παρουσίαση. 
Όλοι οι μαθητές δοκίμασαν όλους τους ρόλους. Έγιναν δέντρα που αρχικά δεν 
έχουν ανθίσει και στη συνέχεια ανθίζουν, σπόροι που βγαίνουν από το χώμα 
και γίνονται λουλούδια, χελιδόνια, άνθρωποι σκυθρωποί με κλειστή καρδιά και 
άνθρωποι με καρδιά γεμάτη αγάπη. Ακολουθούσαν τις οδηγίες και είχαν τη 
δυνατότητα να δράσουν ελεύθερα σύμφωνα με αυτές («καθοδηγούμενος 
αυτοσχεδιασμός»). Έπειτα έγινε η τελική διανομή. Όλοι οι μαθητές 
συμμετείχαν στο δρώμενο ακολουθώντας την πλοκή της ιστορίας∙ είχαν την 
δυνατότητα να συμβουλεύονται το κολάζ για τα λόγια που έπρεπε να πουν, μα 
είχαν και την ελευθερία να χρησιμοποιήσουν δικές τους λέξεις και να 
αναπτύξουν τους ρόλους τους. Η όλη δραστηριότητα διήρκεσε συνολικά μισή 
ώρα και στέφτηκε με μεγάλη επιτυχία.  
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Σε αυτό το άρθρο παρουσιάζεται η έννοια της πολυφωνίας στη μελέτη της 
γλώσσας, με βάση το έργο των Ducrot και Anscombre. Οι δύο γλωσσολόγοι 
ορίζουν τη σημασία ως στοιχείο της πρότασης και το νόημα ως στοιχείο του 
εκφωνήματος. Η σημασία αποτελεί ένα σύνολο οδηγιών, οι οποίες δίνονται 
προκειμένου να είναι δυνατή η ερμηνεία των εκφωνημάτων της πρότασης: οι 
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οδηγίες αυτές διευκρινίζουν ποιους χειρισμούς πρέπει να κάνει κανείς για να 
συσχετίσει ένα νόημα με αυτά τα εκφωνήματα. Το να γνωρίζουμε τη σημασία 
της υποκείμενης πρότασης ενός εκφωνήματος όπως το "Κάνει ωραίο καιρό", 
ισοδυναμεί με το να ξέρουμε, όταν βρεθούμε μπροστά σε αυτό το εκφώνημα, τι 
πρέπει να κάνουμε για να το ερμηνεύσουμε. Για τον λόγο αυτό, ο Ducrot 
ονομάζει "πραγματολογική σημασιολογία" ή "γλωσσολογική πραγματολογία" 
τον χώρο εντός του οποίου τοποθετούνται οι έρευνές του. Σύμφωνα με αυτή τη 
θεώρηση, πολλά από τα αντικείμενα που θεωρούνταν ότι αφορούν μόνο την 
πραγματολογία αποτελούν αντικείμενα και της σημασιολογίας.  
Ο Ducrot χρησιμοποιεί την έννοια της πολυφωνίας που ο Μπαχτίν, μελετώντας 
το έργο του Ντοστογιέφσκι, εισήγαγε στην ανάλυση της λογοτεχνίας και την 
προσαρμόζει στην ανάλυση της ίδιας της γλώσσας θέτοντάς τη στο κέντρο της 
μελέτης του εκφωνήματος. Χρησιμοποιεί την έννοια της πολυφωνίας 
προκειμένου να ανατρέψει τη θεωρία «ένα εκφώνημα – ένα υποκείμενο», που 
προϋποθέτει πως ένα μοναδικό ον είναι δημιουργός του εκφωνήματος και 
υπεύθυνος για ό,τι λέγεται σε αυτό. Αναλύει τον μεταφερόμενο ευθύ λόγο και 
επισημαίνει πως η διαφορά του με τον πλάγιο λόγο δεν είναι πως ο πρώτος 
αποδίδει τη μορφή και ο δεύτερος μόνο το περιεχόμενο. Ο ευθύς 
μεταφερόμενος λόγος μπορεί κι αυτός να στοχεύει στην απόδοση μόνο του 
περιεχομένου και να μην αναπαράγει αυτούσια τα λόγια, αλλά μόνο ορισμένα 
βασικά χαρακτηριστικά τους.  
Στηριγμένος σε αυτή την ανάλυση εισάγει την έννοια του εκφωνητή. Είναι 
δυνατό να γίνει παραλληλισμός του ζεύγους ομιλητή – εκφωνητή με το ζεύγος 
συγγραφέα – ηθοποιού: Ο εκφωνητής σχετίζεται με τον ομιλητή με τον ίδιο 
τρόπο που ο θεατρικός ήρωας σχετίζεται με τον συγγραφέα. Ο συγγραφέας 
βάζει στη σκηνή πρόσωπα να μιλούν, αλλά δεν αναλαμβάνει την ευθύνη των 
λόγων τους. Αναλόγως, ο ομιλητής, ως υπεύθυνος για το εκφώνημα, 
δημιουργεί μέσω αυτού εκφωνητές και οργανώνει τις απόψεις και τις στάσεις 
τους. Η δική του στάση μπορεί να εκδηλωθεί είτε γιατί ταυτίζεται με κάποιον 
από τους εκφωνητές κάνοντάς τον εκπρόσωπό του (σε αυτή την περίπτωση ο 
εκφωνητής ενεργοποιείται), είτε γιατί απλώς διάλεξε να εμφανίσει αυτούς τους 
εκφωνητές και η εμφάνισή τους εξακολουθεί να έχει ιδιαίτερη σημασία, ακόμη 
και αν ο ομιλητής δεν ταυτίζεται με αυτούς. 
Μεταξύ των παραδειγμάτων που δίνονται για να δειχτεί η γλωσσική ορθότητα 
της έννοιας του εκφωνητή χρησιμοποιείται η άρνηση. Αναφέρεται ότι η 
πλειονότητα των αρνητικών εκφωνημάτων παρουσιάζουν την εκφώνησή τους 
ως σύγκρουση δύο ανταγωνιστικών στάσεων, μιας θετικής που είναι παρούσα 
και αποδίδεται σε έναν πρώτο εκφωνητή, και μιας άλλης που είναι η άρνηση 
της πρώτης και αποδίδεται σε έναν δεύτερο εκφωνητή. Μετά από το αρνητικό 
εκφώνημα "Ο Πέτρος δεν είναι ευγενικός", μπορούμε να θέσουμε το εκφώνημα 
"Αντιθέτως, είναι απωθητικός". Το δεύτερο εκφώνημα είναι "αντίθετο" στη 
θετική άποψη, την οποία το πρώτο εκφώνημα συγχρόνως αρνείται και 
μεταφέρει.  
Με βάση την έννοια της πολυφωνίας έχει αναλυθεί επίσης η ειρωνεία, η 
ερώτηση (που παρουσιάζονται συνοπτικά σε αυτό το άρθρο), η παραχώρηση, η 
επιστημική δυνητική έγκλιση (conditionnel épistémique), η υποτακτική κ.ά. Η 
θεωρία ScaPoLine (Théorie Scandinave de Polyphonie Linguistique) του 
Nølke είναι βαθύτατα επηρεασμένη από τις σχετικές εργασίες των Anscombre 
και Ducrot. Ένας από τους στόχους της είναι η πολυφωνική ερμηνεία όχι 
απλώς των εκφωνημάτων αλλά ολόκληρων κειμένων.  
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Στο άρθρο αυτό δίνονται τα κριτήρια παρουσίασης και αξιολόγησης 
δίγλωσσων λεξικών στα οποία μία γλώσσα είναι η Νέα Ελληνική και 
καταρτίστηκαν για το πρόγραμμα Δίγλωσσα λεξικά της Ηλεκτρονικής Πύλης 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας.  
Τα κριτήρια διακρίνονται σε δύο κατηγορίες:  
α) κριτήρια παρουσίασης των λεξικών συνολικά σε επίπεδο μακροδομής: αν 
υπάρχει πρόλογος και ποιο το περιεχόμενό του, αν υπάρχουν πίνακες 
συμβόλων φωνητικής μεταγραφής και συντομογραφιών, αυτόνομο τμήμα 
γραμματικής, αν είναι ενημερωμένη η μακροδομή τόσο για τη σύγχρονη μορφή 
των γλωσσών (π.χ. για όρους σχετικούς με τους υπολογιστές) όσο και για 
λέξεις πολιτισμικά συνδεδεμένες με παλαιότερη εποχή, αν καταγράφεται το 
λεξιλόγιο ειδικών επιστημονικών πεδίων (ιατρικής, μουσικής κτλ.), καθώς και 
λέξεις με πολιτισμική φόρτιση (π.χ. αγιασμός, μπατζανάκης για την ελληνική), 
αν δίνονται οι σύνθετες και οι παράγωγες λέξεις κ.ά.  
β) κριτήρια παρουσίασης των λεξικογραφικών λημμάτων σε επίπεδο 
μικροδομής: φωνητική μεταγραφή, ετυμολογία, γραμματικές και συντακτικές 
πληροφορίες, επαρκής απόδοση της σημασίας των λέξεων, απόδοση των 
σημασιών των πολύσημων λέξεων, απόδοση των μεταφορικών σημασιών, 
πληροφορίες για το επίπεδο ύφους, παραδείγματα και τι είδους.  
Ως σημείο αναφοράς και σύγκρισης μεταξύ των λεξικών εξετάζονται τα 
λήμματα του γράμματος Τ. Σε λεξικά με μεγάλη μακροδομή κρίθηκε άσκοπο 
και αντιοικονομικό να παρουσιαστούν όλα τα λήμματα του Τ, οπότε σε κάποια 
κριτήρια παρατίθενται μόνο όσα λήμματα αρχίζουν από Τα-.  
Ως λεξικό αναφοράς για την ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε το λεξικό του 
Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, ενώ για τις άλλες γλώσσες έγκριτα μονόγλωσσα 
λεξικά.  
Με βάση τα κριτήρια αυτά συμπεραίνεται σε ποιο κοινό απευθύνεται πράγματι 
το λεξικό (μεταφραστές, ευρύτερο κοινό, ομιλητές της γλώσσας – πηγής ή/και 
της γλώσσας – στόχου), ποιες γλωσσικές δεξιότητες μπορεί να προάγει, ποια 
ειδικά πεδία καλύπτει κ.ά. Επίσης γίνονται προτάσεις για τη βελτίωση 
επιμέρους σημείων των λεξικών. 
Τα κριτήρια αυτά μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως κατευθυντήριες 
γραμμές για την εξοικείωση των μαθητριών και των μαθητών με τη χρήση 
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λεξικού, αλλά και ως σημεία αναφοράς για τη διδασκαλία του λεξιλογίου 
γενικότερα. 
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– Επετειακό Συνέδριο. Δίον Πιερίας 4-6 Νοεμβρίου 2011». Στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση: 
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Στο πλαίσιο της μεταρρυθμιστικής του προσπάθειας, ο Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης εξέδωσε την τριετία 1947-9 δύο βιβλία με τίτλο Λεξιλογικές 
Ασκήσεις, τα οποία επανεκδόθηκαν και μετά τη μεταπολίτευση. Το ένα 
προοριζόταν για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και το άλλο για τη 
μέση εκπαίδευση.  
Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τα στοιχεία νεωτερικότητας αυτών των 
βιβλίων, στοιχεία που συναντώνται στις σύγχρονες λεξικολογικές προσεγγίσεις 
και στις σύγχρονες αντιλήψεις της διδακτικής της γλώσσας. Στοιχεία 
νεωτερικότητας είναι δυνατό να ανευρεθούν τόσο σε γλωσσικό επίπεδο, όσο 
και σε μεθοδολογικό, αλλά και σε επίπεδο περιεχομένου. Συγκεκριμένα:  
Από γλωσσική άποψη, ο συγγραφέας υιοθετεί μια μετριοπαθή οδό: συγκεράζει 
τα λαϊκά στοιχεία με τα λόγια, οδεύοντας προς τη γλωσσική μορφή που θα 
ονομαστεί αργότερα κοινή νεοελληνική. 
Από μεθοδολογική άποψη, τα βιβλία νεωτερίζουν τόσο επειδή συνοδεύονται 
από αντίστοιχα βιβλία δασκάλου, γεμάτα χρήσιμες υποδείξεις, όσο και γιατί η 
διδάσκουσα/ ο διδάσκων προτρέπεται να επιλέξει το υλικό που θεωρεί ότι 
καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες της τάξης.  
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Από άποψη περιεχομένου, είναι χαρακτηριστικό ότι ο Τριανταφυλλίδης ασκεί 
τους μαθητές στις σπουδαιότερες λεξικολογικές κατηγορίες (συνώνυμα, 
αντίθετα, παρώνυμα, παρομοίωση, κυριολεξία και τη μεταφορά κ.ά.), ενώ δεν 
προτείνει μονοσήμαντες αντιστοιχίες και λύσεις στις ασκήσεις του, αλλά ήδη 
από τότε λαμβάνει υπόψη του το περικείμενο. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται 
στις προγενέστερες γνώσεις των μαθητών που θα πρέπει να λαμβάνονται 
σοβαρά υπόψη κατά τη διαδικασία επίλυσης των ασκήσεων. 
 
 
 
24. Αγγελική Ι. Σακελλαρίου & Κατερίνα Δημητριάδου. 2011. Διαστάσεις 
της ελληνικής ταυτότητας στον λόγο των μελλοντικών δασκάλων: Οι 
αντιλήψεις τους για την επέτειο της 17ης Νοέμβρη 1973. 4ο Διεθνές Συνέδριο 
της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών. Γρανάδα 9-12 Σεπτεμβρίου 
2010. Στα Πρακτικά του Συνεδρίου, Κ. Δημάδης (επιμ.), τ. Γ΄ Ευρωπαϊκή 
Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών, Αθήνα, σσ. 99-118. Και στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση των Πρακτικών του Συνεδρίου www.eens.org/?page_id=1438, σσ. 
1-15. 
 
Με αφορμή τον εορτασμό της 17ης Νοεμβρίου του 2009, 66 φοιτήτριες/-ές του 
πρώτου έτους της Παιδαγωγικής Σχολής του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας απάντησαν με παραγωγή γραπτού κειμένου μιας περίπου σελίδας 
στην ανοικτού τύπου ερώτηση «Γιατί η 17η Νοέμβρη είναι εκπαιδευτική 
αργία;». Η ερώτηση τέθηκε μία μέρα πριν κλείσει το πανεπιστήμιο για τον 
εορτασμό της επετείου. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν για το 
σχεδιασμό της μελέτης μας ήταν τα εξής: 

- Ποιο νόημα αποδίδουν στην επέτειο της 17ης Νοέμβρη; 
- Κατά πόσο συνδέουν το νόημα της επετείου με την εκπαίδευση; 
- Κατά πόσο για τη σύνδεση αυτή χρησιμοποιούν λογικά επιχειρήματα ή 

ιδεολογικό λόγο;  
Η ερευνητική υπόθεση, η οποία διατυπώθηκε με βάση το γεγονός ότι η 17η 
Νοέμβρη έχει καθιερωθεί επίσημα ως εκπαιδευτική αργία, είναι ότι οι 
συμμετέχοντες θα εξέφραζαν τις υποκειμενικές πολιτικές τους πεποιθήσεις για 
τη σύνδεση της επετείου με την εκπαίδευση χρησιμοποιώντας ιδεολογικό λόγο.  
Η εξέταση των απαντήσεων των φοιτητριών/-ών έγινε με τα εργαλεία που 
προσφέρει η Ανάλυση Περιεχομένου (Krippendorff 2004, Bardin 1996, 
Μπονίδης 2004) και η Ανάλυση του Λόγου (Maingeneau 1996, Van Dijk 1995 
και 2009) (η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε από την Α. Σακελλαρίου). 
Επιπλέον, για την ανάλυση της νοηματοδότησης της αργίας χρησιμοποιήθηκαν 
αρχές και όροι από τη θεωρία της Κοινωνικής Σημειωτικής (Van Leeuwen 
2005) (η ανάλυση αυτή πραγματοποιήθηκε από την Κ. Δημητριάδου).  
Στην Ανάλυση Περιεχομένου, οι μονάδες ανάλυσης που χρησιμοποιήθηκαν 
είναι προτάσεις και περίοδοι όσον αφορά την έννοια της εκπαιδευτικής αργίας 
(καθώς σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να έχουμε ολοκληρωμένα νοήματα) και 
λέξεις όσον αφορά τις υπόλοιπες μελετώμενες κατηγορίες. Εξάλλου, τα 
εργαλεία της Ανάλυσης του Λόγου χρησιμοποιήθηκαν για την ανίχνευση της 
συναισθηματικής εμπλοκής και της ταύτισης των φοιτητριών/-ών με 
συγκεκριμένη ομάδα. 
Όπως είχαμε υποθέσει, ο λόγος των φοιτητριών/-ών μας έχει όλα τα 
χαρακτηριστικά του ιδεολογικού λόγου: 

http://www.eens.org/?page_id=1438
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α) είναι αξιολογικός, στηρίζεται σε λέξεις – αξίες (λαός, ιδανικά, δημοκρατία, 
παιδεία, ήρωες, θυσία) και άρα αποκλείει την αμφισβήτηση. Η δημοκρατία 
μάλιστα ανάγεται στο υπέρτατο αγαθό και ο αγώνας για τη διασφάλισή της 
αποδεικνύει τη συνέχεια του λαού που τη γέννησε.  
β) έχει στοιχεία στερεοτυπικά (βλ. χρήση συνθημάτων). 
γ) χαρακτηρίζεται από έντονη δεοντική τροπικότητα (δηλ. υπαγορεύει τι πρέπει 
να γίνει: «Πρέπει να τους τιμούμε»), διδακτισμό («(φωτεινό) παράδειγμα»/ 
«πρότυπο αυτή η μέρα για τη σημερινή εποχή») και έλλειψη σαφούς 
επιχειρηματολογίας. 
Από την ανάλυση των κειμένων επιβεβαιώθηκε η υπόθεσή μας ότι οι 
φοιτήτριες/-ές θα εκφράσουν τα δημοκρατικά τους πιστεύω μέσα από 
ιδεολογικό λόγο, αλλά αποδείχτηκε ότι προχωρούν πιο πέρα, καθώς ανάγουν 
τη 17η Νοέμβρη σε ορόσημο της νεότερης ελληνικής ιστορίας βλέποντας την 
εξέγερση αυτή ως αγώνα ολόκληρου του λαού.  
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Tα δύο εξεταζόμενα ΑΠΣ παρουσιάζουν πολλές ομοιότητες, αλλά και 
σημαντικές διαφορές. Και τα δύο στους γενικούς στόχους τους αναφέρονται 
στον ενοποιητικό ρόλο της γλώσσας. Ωστόσο στο ελληνικό δίνεται έμφαση 
στην κριτική προσέγγιση του λόγου, στις γεωγραφικές ποικιλίες της και στον 
σεβασμό των αλλόγλωσσων, προοδευτικά στοιχεία, που απουσιάζουν από το 
γαλλικό πρόγραμμα. Στο ελληνικό πρόγραμμα δίνεται επίσης έμφαση στη 
διαχρονική διάσταση της ελληνικής που παραπέμπει εμμέσως σε στοιχεία 
εθνικής ταυτότητας, συνιστώντας έτσι ένα συντηρητικό στοιχείο, που 
αντιστοιχεί, ως ένα βαθμό, στην ισοπεδωτική παρουσία της κοινής γαλλικής ως 
στοιχείου της γαλλικής ταυτότητας.  
Στους ειδικούς στόχους των δύο ΑΠΣ αναφέρεται η προαγωγή των τεσσάρων 
γλωσσικών δεξιοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, στις δύο πρώτες τάξεις του 
Δημοτικού δίνεται έμφαση στην εκμάθηση της γραφής και της ανάγνωσης που 
υποβοηθείται από την ανάγνωση λογοτεχνικών έργων και από την αποστήθιση, 
την αντιγραφή και την άσκηση στην ορθογραφία. Επίσης και στα δύο ΑΠΣ 
δίνεται έμφαση στον εμπλουτισμό του λεξιλογίου, όχι με απομνημόνευση 
λέξεων, αλλά με την κατανόηση των μορφολογικών και σημασιολογικών 
σχέσεών τους. Η μελέτη της γραμματικής αφορά την απλή πρόταση. 
Στις τρεις τελευταίες τάξεις του γαλλικού Δημοτικού ή στις τέσσερις του 
ελληνικού επιδιώκεται η εξοικείωση των μαθητών με διάφορα κειμενικά είδη. 
Ως προς την παραγωγή προφορικού λόγου ενθαρρύνεται η συμμετοχή τους σε 
συζητήσεις. Στο ελληνικό πρόγραμμα η έμφαση πέφτει εδώ στην κριτική 
αντιμετώπιση του λόγου, ενώ στο γαλλικό στους κανόνες ευγένειας και στον 
σεβασμό του συνομιλητή.  
Σε αυτές τις τάξεις στόχο επίσης αποτελεί η εξασφάλιση της άνεσης στην 
κατανόηση και την παραγωγή γραπτού κειμένου, με έμφαση στους 
μηχανισμούς συνοχής του κειμένου, στη χρήση των χρόνων, στη διάκριση των 
ρητών από τις υπονοούμενες πληροφορίες. Τα παιδιά ασκούνται επίσης στην 
περίληψη και στην παρουσίαση των δικών τους απόψεων σχετικά με τα 
κείμενα. Το λεξιλόγιο εμπλουτίζεται με έμφαση στα διαφορετικά επίπεδα 
ύφους. Οι διαφορές των δύο προγραμμάτων αφορούν και πάλι την καλλιέργεια 
γλωσσικών αντιστάσεων και την εξοικείωση με κείμενα γραμμένα σε 
διαλέκτους και ιδιώματα στο ελληνικό πρόγραμμα και τη βαθιά μελέτη της 
λογοτεχνίας που συνιστά μέσο άσκησης των μαθητών στη γλώσσα στο γαλλικό 
πρόγραμμα. Διαφορετική επίσης είναι και η μελέτη της γραμματικής που στο 
γαλλικό πρόγραμμα παρουσιάζεται πιο επιτακτική και φτάνει ως την 
αποστήθιση κανόνων.  
Ως προς τις μεθοδολογικές υποδείξεις, και τα δύο προγράμματα αφήνουν στους 
διδάσκοντες ελευθερία επιλογής της μεθόδου. Στο ελληνικό πρόγραμμα βέβαια 
υπάρχει μια σαφής προτίμηση προς την επικοινωνιακή μέθοδο. Και στα δύο 
προγράμματα διατυπώνεται σαφώς η ανάγκη σύνδεσης τής διδασκαλίας της 
γλώσσας με τη διδασκαλία των υπόλοιπων μαθημάτων του Δημοτικού. Το 
ελληνικό πρόγραμμα προχωρεί ένα βήμα πιο πέρα προτείνοντας τη 
διαθεματική προσέγγιση των αντικειμένων. Τέλος, ως διαφορετικό στοιχείο 
του γαλλικού προγράμματος επισημαίνουμε την έμφαση στην αυτενέργεια των 
παιδιών που καλλιεργείται μέσω των στρατηγικών κατανόησης, της χρήσης 
λεξικού και των συνεχών επισκέψεων σε βιβλιοθήκες.  
Αν, με βάση αυτά τα συμπεράσματα, προχωρήσουμε σε κάποιες προτάσεις για 
στοιχεία που θα μπορούσαν να ενταχθούν στο ελληνικό ΑΠΣ, προτείνουμε την 
άσκηση στον σεβασμό του συνομιλητή και την εκμάθηση των κανόνων 
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ευγένειας, καθώς και μεγαλύτερο βάρος στη λογοτεχνία. Η λογοτεχνία είναι ο 
κατεξοχήν τομέας καλλιέργειας της γλώσσας, που μπορεί να συμβάλει όχι μόνο 
στο να αγαπήσουν οι μαθητές το διάβασμα, αλλά και στην άσκησή τους στη 
γλώσσα. Η άσκηση αυτή δεν χρειάζεται να επικεντρώνεται πάντα στη 
λογοτεχνικότητα των κειμένων: το λογοτεχνικό κείμενο μπορεί να αποτελέσει 
αφορμή για να εκφράσουν οι μαθητές τη γνώμη τους, να αναλύσουν ένα θέμα, 
να δουλέψουν διαθεματικά κτλ.  
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26. Σακελλαρίου, Α. 2008. Η διδασκαλία ποιημάτων σε μαθητές της 
ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας: μέρος μιας γενικότερης αγωγής 
γραμματισμού. Πρακτικά του Β΄ Διεθνούς Συνεδρίου για τη Διδασκαλία της 
Νέας Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Φιλοσοφική Σχολή Πανεπιστημίου 
Αθηνών, Διατμηματικό Πρόγραμμα Διδασκαλίας της Νέας Ελληνικής ως 
Ξένης. 385-9. 
 
Με τη μελέτη αυτή τασσόμαστε υπέρ της διδασκαλίας λογοτεχνικών κειμένων 
σε μαθητές που διδάσκονται μια γλώσσα ως δεύτερη ή ξένη ακόμη και σε 
αρχάριο επίπεδο, αρκεί να λαμβάνεται πάντοτε υπόψη ότι τα λογοτεχνικά 
κείμενα δεν διδάσκονται για να τα θεωρήσουν οι μαθητές υποδείγματα ορθής 
χρήσης της γλώσσας και να τα μιμηθούν, αλλά για να μπορέσουν να 
αντιληφθούν τις διαφορές που τα διακρίνουν από άλλου είδους κείμενα και να 
εξοικειωθούν έτσι με διαφορετικά κειμενικά είδη, αλλά και με διαφορετικά 
επίπεδα ύφους. Έτσι μπορεί να συσχετιστεί ένα ποίημα που περιγράφει τοπίο 
με την περιγραφή τοπίου σε έναν ταξιδιωτικό οδηγό ή σε ένα διαφημιστικό 
φυλλάδιο. Μπορεί επίσης να γίνει προσέγγιση της λογοτεχνίας με άλλες καλές 
τέχνες. Άλλωστε η λογοτεχνία συμβάλλει στο να εξοικειωθούν οι μαθητές με 
τον πολιτισμό του λαού που μιλά τη γλώσσα που μαθαίνουν. 
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Η επικοινωνιακή μέθοδος με τη συμμετοχή των μαθητών επιδιώκεται να 
εφαρμοστεί και στη διδασκαλία αυτών των κειμένων, και προτείνεται ένα 
σχέδιο μαθήματος που δίνει, κυρίως για τα ποιήματα, έμφαση στη μορφή, 
αφού, σύμφωνα με τον Jakobson 1963 σε ένα λογοτεχνικό κείμενο και μάλιστα 
ποιητικό, η ποιητική λειτουργία, που είναι κυρίαρχη σε σχέση με τις άλλες 
λειτουργίες της γλώσσας, ενεργοποιεί τη φανερή πλευρά των σημείων και έχει 
ως κέντρο βάρους τη μορφή του μηνύματος. 
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Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 26ης ετήσιας συνάντησης του 
Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. 
Θεσσαλονίκη. 427-437. 
 
Στόχος του σύγχρονου σχολείου είναι η αγωγή του γραμματισμού να έχει 
εκκίνηση τη διαφορετικότητα του λόγου, όπως αυτή αποτυπώνεται στα 
διάφορα κειμενικά είδη και επίπεδα ύφους, τη διαλεκτική ποικιλία, την 
ποικιλία χρήσεων της γλώσσας (βλ. το Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα 
του Δημοτικού σχολείου 2001). Η ένταξη του παραμυθιού στη διδακτέα ύλη 
ιδίως των μικρότερων τάξεων του Δημοτικού σχολείου βοηθά στην επίτευξη 
αυτού του στόχου.  
Σύμφωνα με τις βασικές αρχές της διαθεματικότητας, η σχολική γνώση πρέπει 
να προσφέρει ολιστικές εικόνες της πραγματικότητας, να συνδέεται με τις 
εμπειρίες των μαθητρών/-τριών και να προσεγγίζεται με διερευνητικές 
μεθόδους, ώστε η γνώση να οικοδομείται σταδιακά από τους ίδιους τους 
μαθητές.  
Οι αρχές αυτές συνάδουν με την ποικιλότητα και την ενεργό συμμετοχή, που 
αποτελούν τις βασικές έννοιες της μεθόδου των πολυγραμματισμών, όπως 
παρουσιάζονται από τους Kalantzis & Cope 1997. 
Στη διδακτική πρόταση που προτείνεται επιχειρείται ο συνδυασμός των δύο 
προσεγγίσεων σε ένα σχέδιο μαθήματος βασισμένο στις δύο παραλλαγές του 
παραμυθιού για τους δώδεκα μήνες που βρίσκονται στο βιβλίο Λαϊκά 
παραμύθια και παραμυθάδες της Δωδεκανήσου. 
Η διδασκαλία θα περιλαμβάνει τις εξής φάσεις:  
-τη φάση της τοποθετημένης πρακτικής που ορίζεται ως εμβύθιση στην εμπειρία 
των μαθητών και πλαισιώνεται από εικαστικές δραστηριότητες γλωσσικά 
προσανατολισμένες. 
-τη φάση της ανοιχτής διδασκαλίας, που στοχεύει στη συνειδητή κατανόηση 
και απαιτεί την εισαγωγή συγκεκριμένων μεταγλωσσών, καθώς και στοιχεία 
δομής του παραμυθιού. 
-τη φάση της κριτικής πλαισίωσης που αποβλέπει στην αποστασιοποίηση των 
μαθητριών/-ών από το παραμύθι, και, ανάλογα με την ηλικία τους, στην 
κριτική θεώρησή του και στην ερμηνεία του κοινωνικού και πολιτισμικού 
πλαισίου του. 
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-τη φάση της μετασχηματισμένης πρακτικής στην οποία επιχειρείται η μεταφορά 
της πρακτικής παραγωγής νοήματος σε άλλα πλαίσια ή πολιτιστικούς τόπους 
με τη δημιουργία άλλου κειμενικού είδους (π.χ. διαφήμισης) στηριγμένου στο 
ίδιο θέμα, την προσθήκη νέων στοιχείων κ.ά.  
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28. Σακελλαρίου, Α. 2005. Γραμματισμός στα κειμενικά είδη και διδασκαλία 
του λεξιλογίου σε προχωρημένους μαθητές της ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης 
γλώσσας. 5th International Conference in Learning Language for Specific and 
Academic Purposes. University of Macedonia. Thessaloniki. CD ROM. 
 
Σε αυτή την ανακοίνωση παρουσιάζεται ο σχεδιασμός ενός νέου διδακτικού 
εγχειριδίου, το οποίο ετοιμάζεται στα πλαίσια των έργων του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας. Το εγχειρίδιο αυτό απευθύνεται σε μαθητές των επιπέδων 
Γ1 και Γ2, δηλαδή σε μαθητές που, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο, 
επιδιώκουν να γίνουν «ικανοί» χρήστες της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης 
γλώσσας. Στο πρώτο αυτόνομο μέρος του, στο οποίο αναφερόμαστε εδώ, 
προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος δίνεται έμφαση στον γραμματισμό 
στα κειμενικά είδη και στην επίγνωση των επιπέδων ύφους σε συνδυασμό με 
τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Το θεωρητικό πλαίσιο συνδυάζει λοιπόν 
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στοιχεία ανάλυσης του λόγου με στοιχεία περιγραφής και διδακτικής του 
λεξιλογίου, ενώ έμφαση δίνεται στη σχέση μεταξύ της ικανότητας στο λόγο και 
της λεξιλογικής ικανότητας (McCarthy 1997).  
Στις θεματικές ενότητες του εγχειριδίου παρουσιάζονται διαφορετικά κειμενικά 
είδη που αποδίδουν συχνά το ίδιο θέμα από διαφορετική οπτική. Οι μαθητές 
καλούνται να τα συγκρίνουν και να βρουν τα κοινά σημεία και τις διαφορές 
τους, κυρίως τις υφολογικές. Δίνονται επίσης πολυτροπικά κείμενα και 
ερευνάται η αποτελεσματικότητα του συνδυασμού των στοιχείων που τα 
απαρτίζουν (Kalantzis & Cope 1997). Μελετάται η χρήση συνδέσμων και 
συνδετικών λέξεων που συμβάλλουν στη συνοχή του κειμένου και, με τη 
βοήθεια αυθεντικών παραδειγμάτων από σώματα κειμένων, παρουσιάζονται 
συνώνυμες λέξεις πάνω στις οποίες εργάζονται οι μαθητές με σημείο αναφοράς 
μια πυρηνική λέξη (Carter 1998). Οι μαθητές εξετάζουν τη λειτουργία 
δεδομένων λέξεων στα κείμενα, τη δυνατότητα αντικατάστασής τους από 
συνώνυμες και τις υφολογικές αλλαγές που προκαλούνται από τέτοιου είδους 
αντικαταστάσεις.  
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δεύτερης/ξένης γλώσσας με το νοητικό λεξικό της ελληνικής ως μητρικής. 
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 25ης ετήσιας συνάντησης του 
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Θεσσαλονίκη. 522-533. 
 
Στην ανακοίνωση αυτή παρουσιάζονται τα πορίσματα της έρευνας για τα 
λεξιλογικά λάθη και τους νεολογισμούς των υποψηφίων στις Εξετάσεις 
Πιστοποίησης Ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η έρευνα 
αφορούσε υποψήφιους με πρώτη γλώσσα τη γαλλική. Τα δεδομένα αυτά 
αντιστοιχίζονται με δεδομένα από την κατάκτηση της ελληνικής ως πρώτης 
γλώσσας.  
Έγινε διάκριση ανάμεσα σε λάθη και αποκλίσεις από το σύστημα που αφορούν 
αφενός τη μορφή (λάθη λόγω ηχητικής ομοιότητας, λανθασμένη παραγωγή 

http://icgl7.icte.uowm.gr/Sakellariou.pdf
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λέξεων, νεολογισμοί στη σύνθεση) και αφετέρου τη σημασία των λέξεων 
(λανθασμένη χρήση αντιθέτων, συνωνύμων, πλησιωνύμων).  
Η οργάνωση και η λειτουργία του νοητικού λεξικού γίνεται αντιληπτή 
σύμφωνα με το μοντέλο της διαδιδόμενης ή διαδραστικής ενεργοποίησης που 
υποστηρίζεται μεταξύ άλλων από την Aitchison 1994. Το μοντέλο αυτό 
υιοθετήθηκε γιατί εξηγεί όλα τα είδη λαθών, αφού λαμβάνει υπόψη τόσο τη 
σημασία, όσο και τη μορφή των λέξεων, αλλά και τη μεταξύ τους 
αλληλεπίδραση για την ανεύρεση της ζητούμενης λέξης. Επισημαίνεται 
ωστόσο πως, για να είναι πιο ολοκληρωμένο το μοντέλο, πρέπει να δοθεί 
περισσότερη έμφαση στην περίσταση επικοινωνίας, η οποία καθορίζει σε 
μεγάλο βαθμό την επιλογή της κατάλληλης κάθε φορά λέξης. Έμφαση στην 
περίσταση επικοινωνίας θα πρέπει να δοθεί και κατά τη διδασκαλία της 
γλώσσας και του λεξιλογίου ειδικότερα. 
Όπως καταδεικνύεται από την έρευνά μας, το μοντέλο αυτό, ανταποκρίνεται 
στο νοητικό λεξικό και της μητρικής και της ξένης/δεύτερης γλώσσας. 
Φαίνεται ότι η γλώσσα και στις δύο περιπτώσεις μαθαίνεται με την ίδια 
διαδικασία. Όπως επισημαίνει ο Singleton (1999: 82), οι όποιες διαφορές 
οφείλονται στο ότι “στην περίπτωση της δεύτερης γλώσσας προϋπάρχει 
γλώσσα και το λεξιλόγιο διαμορφώνεται ενώ υπάρχει ένα ήδη διαμορφωμένο 
λεξιλόγιο». 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
AΙTCHISON, J. 1994. Words in the Μind. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 
ΘΕΟΦΑΝΟΠΟΥΛΟΥ-ΚΟΝΤΟΥ, Δ. Ζητήματα ψυχογλωσσολογίας, μέρος α΄. 
Αθήνα. Δακτυλογραφημένες σημειώσεις. 
ΚΑΤΗ, Δ. 1985. Η μορφολογική γραμματική στα πρώιμα στάδια της παιδικής 
γλώσσας. Μελέτες για την ελληνική γλώσσα. Πρακτικά της 6ης συνάντησης του 
Τομέα Γλωσσολογίας της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ. Θεσ/κη: Κυριακίδης, 
115-129. 
ΜΠΑΣΛΗΣ, Γ. 2002. Η κατάκτηση της γλώσσας από το παιδί. Αθήνα: 
Γρηγόρης. 
SINGLETON, D. 1999. Exploring the Second Language Mental Lexicon. 

Cambridge University Press.  
 
 
31. Σακελλαρίου, Α. 2001. Οι υποθετικοί λόγοι της νέας ελληνικής. Στα 
Πρακτικά του 4ου Διεθνούς Συνεδρίου Ελληνικής Γλωσσολογίας. Θεσσαλονίκη: 
University Studio Press.  
 
Στη μελέτη αυτή επιχειρείται μια συνοπτική παρουσίαση των υποθετικών 
εκφωνημάτων της ελληνικής μέσα στα πλαίσια της θεωρίας της 
επιχειρηματολογίας στη γλώσσα των Ο. Ducrot και J. - C. Anscombre. Επίσης 
ορίζονται οι έννοιες του πιθανού και του μη πραγματικού σε σχέση με το 
βαθμό δέσμευσης του ομιλητή απέναντι στα λεγόμενά του. 
Στην αρχαία ελληνική διακρίνονται τέσσαρα είδη υποθετικών λόγων. Η ίδια 
κατηγοριοποίηση υιοθετείται και για τη νέα ελληνική από ορισμένους 
μελετητές, που αφιερώνουν ένα ξεχωριστό είδος στην έκφραση του 
πραγματικού. Κατά την άποψή μας όμως, η υπόθεση δε βεβαιώνει, αλλά, αν 
λανθάνει βεβαίωση, αυτό συνάγεται από τα συμφραζόμενα και την 
εξωγλωσσική πραγματικότητα. Προτείνουμε λοιπόν μια οικονομικότερη 
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παρουσίαση. Διακρίνουμε τρία είδη υποθετικών λόγων, τα οποία μπορούν να 
σχηματοποιηθούν ως εξής: 
αν + συνεχής ή απλή υποτακτική / αόριστος → οποιοσδήποτε χρόνος (εκτός 
παρατατικού, υπερσυντέλικου), οποιαδήποτε έγκλιση, π.χ. 
Αν (έρχεται + έρθει + ήρθε), να μου το πεις. 
αν + παρατατικός → θα + παρατατικός, πχ. 
Αν ερχόταν, θα το μάθαινα. 
αν + υπερσυντέλικος → θα + υπερσυντέλικος 
Αν είχε έρθει, θα το είχα μάθει. 
Το πρώτο είδος δηλώνει το πιθανό. Ο εκφωνητής του τηρεί ουδέτερη στάση, 
δεν παίρνει θέση ως προς το περιεχόμενο του εκφωνήματος.  
Στο δεύτερο είδος ο παρατατικός χρησιμοποιείται με πανχρονική αναφορά, η 
οποία αποσαφηνίζεται από τα συμφραζόμενα και γενικότερα το περικείμενο. 
Όταν οι υποθετικοί λόγοι του δεύτερου είδους αναφέρονται στο παρόν/μέλλον 
είναι επιχειρηματολογικά προσανατολισμένοι προς το μη πιθανό, δηλαδή ο 
εκφωνητής τους αποστασιοποιείται από το περιεχόμενο του εκφωνήματος. 
Όταν αναφέρονται στο παρελθόν δηλώνουν το απραγματοποίητο, όπου ο 
εκφωνητής αποδεσμεύεται πλήρως από το περιεχόμενο του εκφωνήματός του, 
και τότε ισοδυναμούν με το τρίτο είδος.  
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις «προβληματικές περιπτώσεις», που φαίνεται να 
παρεκκλίνουν από τη σχηματοποίηση που προτείνεται. Αναφορά γίνεται επίσης 
στα εκφωνήματα όπου λανθάνει υπόθεση. 
Η μελέτη στηρίζεται στη διδακτορική διατριβή όσον αφορά το δεύτερο 
προτεινόμενο είδος υποθετικών λόγων (αυτό στο οποίο χρησιμοποιείται ο 
παρατατικός), αλλά αποτελεί επέκταση της έρευνας όσον αφορά τα άλλα δύο 
είδη.  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
HΟLTON, D., P. MACKRIDGE & ΕI. ΦIΛΙΠΠΑΚΗ-WARBURTON. 

Γραμματική της ελληνικής γλώσσας. Μτφρ. Β. Σπυρόπουλος. Αθήνα: 
Πατάκης 1999. Τίτλος πρωτοτύπου Greek: A Comprehensive 
Grammar of the Modern Language (Λονδίνο: Routledge, 1997). 

 
 
32. Σακελλαρίου, Α. 2000. Μεταφράζοντας τον Ελύτη στα Αγγλικά: 
γλωσσολογική προσέγγιση των μεταφράσεων του Άξιον Εστί. Στο Οδυσσέας 
Ελύτης: ο ποιητής και οι ελληνικές πολιτισμικές αξίες, Διεθνές επιστημονικό 
συνέδριο, Καψωμένος, Ε. (επιμέλεια): 635-654. Αθήνα: Γκοβόστης.  
Και στο περιοδικό Θέματα Λογοτεχνίας. Αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη. 1: 
209-223 (Νοέμβριος 1995 – Φεβρουάριος 1996). 
 
Στόχος της μελέτης αυτής είναι να καταδειχθεί ότι η άποψη σύμφωνα με την 
οποία η ποίηση δεν είναι δυνατό να μεταφραστεί είναι αόριστη και απόλυτη. 
Οι μεταφράσεις του έργου του Οδυσσέα Ελύτη που εξετάστηκαν και 
συγκεκριμένα οι μεταφράσεις των Keeley & Savidis και του Friar είναι γενικά 
πολύ επιτυχημένες. Στο φωνολογικό επίπεδο αποδίδονται η παρήχηση και ο 
ρυθμός του πρωτοτύπου. Η ιδιωματική μορφολογία του ποιήματος δεν 
αναπαράγεται, ωστόσο συνδηλώσεις αρχαϊσμού ή του λόγου αμόρφωτων 
ανθρώπων θα ήταν δυνατό να αποδοθούν τουλάχιστον σε λεξιλογικό επίπεδο. 
Η σύνταξη δημιουργεί προβλήματα. Ένα από τα σημαντικότερα τίθεται από τις 
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εμφατικές δομές. Είναι συνήθως δύσκολη η δημιουργία έμφασης στους ίδιους 
όρους με το πρωτότυπο χωρίς να προκληθεί παράξενη δομή ή και 
αντιγραμματικότητα στη μετάφραση. Ισοδύναμο λεξιλόγιο συνήθως βρίσκεται 
και τα στοιχεία της ποιητικής μορφής, η κατανομή σε στίχους, η οπτική εικόνα 
αποδίδονται. 
Οι συνδηλώσεις είναι οι πιο δύσκολες στην απόδοση. Πώς να μεταφερθεί η 
ιδιαίτερη φόρτιση των λέξεων; Συχνά είναι αναγκαία η χρήση μεταγλώσσας, 
είτε στον πρόλογο είτε σε σημειώσεις που συνοδεύουν τα μεταφρασμένα 
ποιήματα, μα ο αναγνώστης ανατρέχοντας σε εξηγήσεις προκειμένου να 
καταλάβει το ποίημα, χάνει τον ειρμό του ποιήματος και κάποτε την ίδια την 
ποιητική ατμόσφαιρα. 
 
Βιβλιογραφικά στοιχεία των μεταφράσεων που εξετάστηκαν 
FRIAR, K. (μετάφρ.) 1974. The Sovereign Sun: Selected Poems. Philadelphia: 

Temple University Press. 
KEELEY, Ε. - SAVIDIS, G. (μετάφρ.) 1974. The Axion Esti (δίγλωσση 

έκδοση). Pittsburgh: University of Pittsburgh Press. 
 
 
 
33. Σακελλαρίου, Α. 1999. Παρατηρήσεις σχετικές με τη χρονικότητα του 
παρατατικού. Στο Α. Μόζερ (επιμ.), Ελληνική Γλωσσολογία 97: Πρακτικά του 
Γ΄ Διεθνούς Γλωσσολογικού Συνεδρίου για την Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: 
Ελληνικά Γράμματα, 231-239. Παρατηρήσεις σχετικές με τη χρονικότητα του 
παρατατικού. Στα Πρακτικά του 3ου Διεθνούς Συνεδρίου για την Ελληνική 
Γλώσσα: 231-239. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα. 
 
Το άρθρο αυτό, που αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής, αναφέρεται 
στη χρονικότητα του παρατατικού (που συνήθως αναλύεται ως παρελθοντικός 
χρόνος). Επισημαίνεται ότι είναι ο κατεξοχήν τροπικός χρόνος του ελληνικού 
ρηματικού συστήματος, εξαιτίας του μη συνοπτικού ποιού ενεργείας του 
(aspect). Από την έρευνα προκύπτει ότι: α) στις χρονικές του χρήσεις, οι οποίες 
είναι πάντα αναφορικές, δηλώνει το πλαίσιο της δράσης, αλλά η αναφορά του 
δεν περιορίζεται πάντα στο παρελθόν, β) υπάρχουν χρήσεις που θεωρούνται 
γνήσια χρονικές, μα ωστόσο είναι χρονικο-τροπικές, γ) παρουσιάζεται ως 
αποδυναμωτής, δοθέντος ότι αφαιρεί τον χαρακτήρα του γεγονότος από το 
ρήμα στο οποίο εφαρμόζεται και δηλώνει την αποστασιοποίηση του ομιλητή 
από το περιεχόμενο του εκφωνήματός του. Η αποστασιοποίηση αυτή συνδέεται 
συχνά με την έκφραση του ανεπιβεβαίωτου και του μη πραγματικού. 
 
 
34. Σακελλαρίου, Α. 1997. Ο ρόλος του παρατατικού στις γλωσσικές πράξεις. 
Πρακτικά της 17ης Ετήσιας Συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της 
Φιλοσοφικής Σχολής ΑΠΘ. Θεσσαλονίκη: Κυριακίδης. 421-433. 
 
Το άρθρο αυτό, που αποτελεί μέρος της διδακτορικής διατριβής, αφορά τη 
χρήση του παρατατικού στις γλωσσικές πράξεις, όπου υποχρεωτικά έχει μη 
παρελθοντική αναφορά. Ο παρατατικός χαρακτηρίζει το ίδιο το υποκείμενο του 
ρήματος, αλλά σε μικρότερο βαθμό από ό,τι αν το ρήμα ήταν στον ενεστώτα. 
Συγχρόνως προκαλεί την αποστασιοποίηση του ομιλητή από το εκφώνημά του, 
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αποστασιοποίηση που ερμηνεύεται με τη βοήθεια της θεωρίας της πολυφωνίας. 
Η αποστασιοποίηση αυτή δημιουργεί αποδυναμωμένες γλωσσικές πράξεις και 
συχνά χρησιμεύει για να δηλώσει ευγένεια. 
 
 
Συμμετοχή σε συλλογικούς τόμους 
 
35. Sakellariou, Α & K. Dinas. 2015. La lettre dans les manuels de la langue 
et de l’histoire en Grèce. Histoire de l’enseignement des littératures en Europe. 
Le cas de la lettre. Τόμος υπό έκδοση από την ευρωπαϊκή ερευνητική ομάδα 
HELICE στην οποία ανήκω.  
 
Στη μελέτη αυτή ερευνούμε την παρουσία και τη διδακτική προσέγγιση της 
επιστολής μέσα στα σχολικά εγχειρίδια της γλώσσας και της ιστορίας του 
Δημοτικού σχολείου από την εποχή της δικτατορίας ως σήμερα, δηλ. σε δύο ή, 
συχνότερα, τρεις, ή σπανίως τέσσερις σειρές βιβλίων (ανάλογα με την τάξη). 
Πρώτα γίνεται αναφορά σε μελέτες όπου παρουσιάζονται τα βασικά 
χαρακτηριστικά του κειμενικού είδους της επιστολής. Από τη σχετική έρευνα 
εξάγεται ότι η επιστολή ήταν σχεδόν απούσα από την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση ως το πρόσφατο παρελθόν. Σήμερα στα γλωσσικά εγχειρίδια 
δίνεται έμφαση στη μορφή της επιστολής (χώρος, ημερομηνία, προσφώνηση, 
αποφώνηση), διακρίνονται διαφορετικοί τύποι επιστολής, ενώ συχνά αυτή 
χρησιμοποιείται για να διδαχτεί η επιχειρηματολογία (χωρίς όμως να δίνονται 
αυθεντικά παραδείγματα). Επιπλέον, ενώ τα σύγχρονα εγχειρίδια εστιάζουν 
στα διαφορετικά κειμενικά είδη και τα αναλύουν, η επιστολή δεν αναλύεται σε 
βάθος ως κειμενικό είδος. Είναι σαφές πως οι επιστολές εξυπηρετούν την 
επικοινωνιακή προσέγγιση, γιατί παρουσιάζονται ως περιστάσεις επικοινωνίας: 
«γιατί γράφουμε; σε ποιον, για ποιο σκοπό;», επιπλέον αποτελούν μέσα εξ 
αποστάσεως επικοινωνίας και παρουσιάζονται σε αυτό το πλαίσιο. Όμως, 
καμία από τις επιστολές που παρουσιάζονται, αν εξαιρέσει κανείς τις 
προσκλήσεις και την αίτηση που παρατίθενται, δεν είναι αυθεντικές∙ είναι 
κατασκευασμένες από τους συγγραφείς των βιβλίων. Αυτό μπορεί να οφείλεται 
σε μια έλλειψη πραγματικών επιστολών κατάλληλων για τις μικρές ηλικίες των 
μαθητών.  
Όσον αφορά τα εγχειρίδια της ιστορίας, στο παρελθόν η επιστολή αποτελούσε 
μέρος του αφηγηματικού κειμένου και χρησίμευε ως έναυσμα της δράσης, ενώ 
τα τελευταία 25 χρόνια παρουσιάζεται ως ιστορική πηγή για να υπογραμμίσει 
κάποια βασικά, κατά τους συγγραφείς, θέματα. Καμία από τις ερωτήσεις που 
παρατίθενται πάνω στις πηγές δεν αφορά το κειμενικό είδος της επιστολής ούτε 
την αξία του ως ιστορικής πηγής. Επιπλέον, οι ερωτήσεις που οι συγγραφείς 
των σχολικών βιβλίων θέτουν σχετικά με αυτές τις επιστολές απευθύνονται 
περισσότερο στο συναίσθημα παρά στη λογική, κυρίως στο βιβλίο της έκτης 
που αναφέρεται στην ελληνική επανάσταση. Μια σύντομη ανάλυση 
περιεχομένου μας δίνει τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες λέξεις στις επιστολές 
αυτές: τυραννία, πατρίδα, αίμα, θυσία, ελευθερία, αλλά και θρησκεία, Χριστός, 
Θεός. Υπάρχουν επίσης πολλές προστακτικές που προτρέπουν σε δράση όπως: 
μη φοβάσαι, πολέμησε κ.ά. Στους αντίποδες αυτού του βιβλίου επισημαίνουμε 
την επιστολή του φιλοσόφου Λιβάνιου στον αυτοκράτορα Θεοδόσιο με θέμα 
τους Χριστιανούς που κατέστρεφαν τα μνημεία της παλιάς θρησκείας.  
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Είναι προφανές πως η επιστολή επιτρέπει στους συγγραφείς των ιστορικών 
εγχειριδίων να παρουσιάζουν την άποψή τους χωρίς να δηλώνουν πως είναι 
δική τους, τους επιτρέπει να υπογραμμίζουν καταστάσεις, γεγονότα και τρόπου 
σκέψεις χωρίς να αναλαμβάνουν την ευθύνη γι’ αυτά δημιουργώντας έτσι 
πολυφωνικά εγχειρίδια. 
Τέλος επισημαίνουμε ότι οι επιστολές είναι λίγες στα γλωσσικά εγχειρίδια 
αλλά ζητείται από τους μαθητές να γράψουν τις δικές τους και να σκεφτούν 
πάνω στο συγκεκριμένο κειμενικό είδος, ενώ στα εγχειρίδια της ιστορίας 
υπάρχουν πολλές επιστολές, αλλά δεν ενδιαφέρουν ως κειμενικό είδος.  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Altman, J.G. 1982. Epistolarity: Approaches to a Form. Ohio State University 

Press: Colombus. 
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University Press.  

Kalantzis, M. & B. Cope. 1993. The Power of Literacy: A Genre Approach to 
Teaching Writing. Oxon et New York: Routledge.  
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36. Σακελλαρίου, Α. 2014. Προς μια κειμενοκεντρική προσέγγιση του 
γλωσσικού μαθήματος. Τιμητικός τόμος για τον καθηγητή Ν. Μήτση. (υπό 
δημοσίευση στις εκδόσεις Gutenberg) 
 

Χάρη στην κειμενοκεντρική προσέγγιση, που αποτελεί επιφαινόμενο της 
επικοινωνιακής, το κείμενο γίνεται το κέντρο της διδασκαλίας, όχι η αφορμή 
για διδασκαλία άλλων πραγμάτων. Η κειμενοκεντρική διδασκαλία στηρίζεται 
στην έννοια του είδους λόγου (genre) και στην έννοια του κειμενικού είδους 
(text type). Διακρίνονται τα εξής είδη λόγου: η περιγραφή, η αφήγηση και ο 
κατευθυντικός λόγος στον οποίο υπάγεται η επιχειρηματολογία και οι οδηγίες. 
Η σύνδεση των ειδών λόγου με τα ιδιαίτερα γλωσσικά χαρακτηριστικά τους 
συσχετίζεται άμεσα με τη διδασκαλία της γλώσσας, ακριβώς γιατί τα 
γραμματικά φαινόμενα επιδιώκεται να διδάσκονται σε συνάρτηση με τα 
κείμενα στα οποία παίζουν λειτουργικό ρόλο. Στο άρθρο αυτό, με 
συγκεκριμένα παραδείγματα από διάφορα κείμενα, παρουσιάζονται τα 
γλωσσικά χαρακτηριστικά κάθε είδους:  

Η περιγραφή είναι στατική και εστιάζει στον χώρο, όχι στον χρόνο. 
Χαρακτηρίζεται από μεγάλη χρήση ουσιαστικών και επιθέτων που αποδίδουν 
ιδιότητες στα ουσιαστικά, αλλά και επιρρήματα κυρίως τοπικά. 
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Χρησιμοποιείται ο ενεστώτας ή ο παρατατικός, χρόνοι που αποδίδουν ιδιότητες 
στο υποκείμενο του ρήματος.  

Αντίθετα από την περιγραφή, η αφήγηση εξελίσσεται στον χρόνο. Από 
γραμματική άποψη, διαπιστώνεται ότι ο αόριστος χρησιμοποιείται για να 
δηλωθεί η δράση, ενώ ο παρατατικός για το πλαίσιο της δράσης. 
Παρατηρούνται επίσης εκφράσεις χρονικές, αλλά και αιτιολογικές, που 
δηλώνουν τον τρόπο σύνδεσης των γεγονότων.  

Η επιχειρηματολογία, από γλωσσική άποψη, χαρακτηρίζεται από την 
παρουσία κειμενικών δεικτών που προσδιορίζουν τη δομή του κειμένου: 
πρώτον, δεύτερον, τέλος, συμπερασματικά κ.ά. και από μεγάλο αριθμό 
ονοματοποιήσεων. Επίσης χαρακτηρίζεται από πληθώρα ρημάτων που 
εκφράζουν τροπικότητα: επιστημική, αν το επιχείρημα στηρίζεται στη λογική 
(μπορεί, είναι πιθανό, ενδέχεται κ.λπ.), ή δεοντική, αν το επιχείρημα είναι 
αξιακό (χρήση προστακτικής, των ρημάτων πρέπει, είναι ανάγκη, είναι 
απαραίτητο κ.λπ.). 

Τέλος, η γλώσσα των οδηγιών παρουσιάζει ρήματα σε (άχρονο) ενεστώτα ή 
σε προστακτική και λιγότερο συχνά σε υποτακτική έγκλιση, αλλά και 
κειμενικούς δείκτες που δηλώνουν τη σειρά με την οποία πρέπει να 
ακολουθηθούν οι οδηγίες. Συχνά αναφέρεται και η αιτία, για την οποία 
δίνονται οι οδηγίες, προκειμένου να πειστεί ο αποδέκτης να τις ακολουθήσει.  

Τα περισσότερα κείμενα δεν περιέχουν αμιγή τα είδη λόγου. Τα κειμενικά 
είδη προκύπτουν από ανάμιξη των ειδών λόγου και ονομάζονται περιγραφικά, 
αφηγηματικά ή επιχειρηματολογικά από το είδος λόγου που επικρατεί σε αυτά. 
Οι μαθητές θα πρέπει να τα αναγνωρίζουν, να διακρίνουν τον σκοπό για τον 
οποίο γράφτηκαν, να τα παράγουν οι ίδιοι, ακόμη και να μπορούν να τα 
μετασχηματίζουν και να παράγουν υβριδικά είδη. Τα κείμενα, λοιπόν, δεν 
διδάσκονται για τη γραμματική, το αντίστροφο μάλλον συμβαίνει. Το 
κυριότερο, τα κείμενα διδάσκονται για τα ίδια κείμενα.  

Στη συνέχεια του άρθρου δίνεται μια εφαρμογή της κειμενοκεντρικής 
προσέγγισης στη διδασκαλία. Διάλεξα αποσπάσματα από το βιβλίο της 
γλώσσας της Γ΄ Γυμνασίου που στρέφονται γύρω από τη διάκριση ανάμεσα 
στα αναφορικά που και οποίος1: δίνεται πρώτα ένα απόσπασμα από το 
Ελεύθερο Πνεύμα του Γιώργου Θεοτοκά, όπου ο συγγραφέας χρησιμοποιεί 
αποκλειστικά το αναφορικό που και όχι το οποίος. Έπειτα ζητείται από τους 
μαθητές να αντικαταστήσουν το που με το οποίος, να παρατηρήσουν τις 
αλλαγές που συμβαίνουν τότε στο ύφος του κειμένου και να αποφανθούν 
σχετικά με τον λόγο που οδήγησε τον Θεοτοκά να χρησιμοποιήσει μόνο το 
που.  

Δε νομίζω, όμως, ότι οι μαθητές απλώς αντικαθιστώντας το που με το 
οποίος σε αυτό το κείμενο είναι σε θέση να βγάλουν συμπεράσματα σχετικά με 
τη χρήση τους, ούτε να καταλάβουν γιατί ο συγγραφέας προτιμά τη χρήση του 
που. Αν είχαν υπόψη τους περισσότερα κείμενα όπου να χρησιμοποιείται το 
οποίος, θα μπορούσαν να καταλήξουν σε συμπεράσματα. Παραθέτω λοιπόν 
παραδείγματα κειμένων από το Σώμα Κειμένων του ΕΘΕΓ, όπου 
χρησιμοποιείται το οποίος. Βάσει αυτών, οι μαθητές μπορούν να οδηγηθούν 
μόνοι τους στο συμπέρασμα ότι το οποίος εκφράζει ύφος τυπικό, αφού 
βρίσκεται σε κείμενα που και το λεξιλόγιό τους είναι τυπικού ύφους. Κατ’ 

                                                           
1 Για μια αναλυτική παρουσίαση της θέσης της γραμματικής στο πλαίσιο της 
επικοινωνιακής γλωσσικής διδασκαλίας, βλ. Μήτσης, 1999.  
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επέκταση, ξαναγυρίζοντας στο κείμενο του Θεοτοκά, τα παιδιά θα καταλάβουν 
ότι επιλέγει το που, γιατί, αν και γράφει δοκίμιο, προτιμά το ύφος του να μην 
είναι τυπικό, αλλά να προσεγγίζει περισσότερο τον αποδέκτη∙ θέλει, επίσης, να 
μείνει πιστός στη λογοτεχνική παράδοση των δημοτικιστών στην οποία ανήκει, 
δοθέντος ότι το τυπικό ύφος την εποχή εκείνη ταυτιζόταν με την καθαρεύουσα. 
Η κειμενοκεντρική προσέγγιση πρεσβεύει, λοιπόν, όχι απλώς τη χρήση του 
κειμένου ως αφετηρίας, αλλά και ως κατάληξης των αναζητήσεών μας, 
προκειμένου να δούμε πώς λειτουργεί εκεί το φαινόμενο που μελετάμε. 
Παράλληλα, προκειμένου να εξάγονται ασφαλή γενικότερα συμπεράσματα 
σχετικά με τη χρήση συγκεκριμένου λεξιλογίου ή γραμματικών 
κατηγοριών/φαινομένων, καλό θα είναι να χρησιμοποιούνται και άλλα κείμενα, 
όπως αυτά που παρέχονται από τα σώματα κειμένων.  

 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
Ιορδανίδου, Ά. (2007). Κειμενοκεντρικές προσεγγίσεις του σχολικού 

εγγραμματισμού: κείμενο - συμφραζόμενα - γραμματική. Στο 
Ματσαγγούρας, Η. (επιμ.), Σχολικός Εγγραμματισμός. Aθήνα: 
Γρηγόρης: 353-374.   

Knapp, P. & M. Watkins (1994). Context - text - grammar: Teaching the genres 
and grammar of school writing in infants and primary classrooms. 
Sydney: Text Productions.  

Ματσαγγούρας, Η. (2001). Κειμενοκεντρική προσέγγιση του γραπτού λόγου. Ή 
αφού σκέφτονται γιατί δεν γράφουν; Aθήνα: Γρηγόρης. 

Χατζησαββίδης, Σ. (2009). Γλωσσοδιδακτικά συνεχή και ασυνεχή της 
τελευταίας τριακονταετίας: από τον επικοινωνιοκεντρισμό στον 
κοινωνιοκεντρισμό. Στο Ντίνας, Κ., Α. Χατζηπαναγιωτίδη, Α. 
Βακάλη, Τ. Κωτόπουλος, & Α. Στάμου (επιμ.) Η διδασκαλία της 
ελληνικής γλώσσας ως πρώτης/μητρικής, δεύτερης/ξένης γλώσσας. 
Πρακτικά Συνεδρίου, Νυμφαίο 4-6 Σεπτεμβρίου 2009. Στην 
ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://users.auth.gr/sofronis/dimos/docs/ergasia131.pdf. Ανακτήθηκε 
τον Νοέμβριο 2011. 

 
 

37. Sakellariou, A. 2012. Le passage d’une grammaire scolaire à une autre ou 
après la diglossie quoi? Le cas néohellénique. (Η μετάβαση από μια σχολική 
γραμματική σε μια άλλη ή μετά τη διγλωσσία τι; Η περίπτωση της νέας 
ελληνικής). Στο Voyages Grammairiens, Teddy Arnavielle (επιμ.). Σειρά La 
linguistique aux éditions L’Harmattan. Εκδ. L’ Harmattan. 103-114. 
 
Στην Ελλάδα του 1941, σε μια περίοδο όπου κυριαρχούσε η διγλωσσία, ο Μ. 
Τριανταφυλλίδης είχε γράψει μία «επαναστατική» γραμματική της δημοτικής 
(στο εξής ΓΔ), από την οποία σχεδόν απέκλειε κάθε στοιχείο της 
καθαρεύουσας. Το 1976, δύο χρόνια σχεδόν μετά την πτώση της δικτατορίας, η 
καθαρεύουσα καταργήθηκε με νόμο και η δημοτική ανακηρύχτηκε επίσημη 
γλώσσα του κράτους. Το 1978, μια συντομευμένη επανέκδοση της ΓΔ εισήχθη 
στα σχολεία. Συνεχίζει να είναι το μόνο βιβλίο γραμματικής που ακόμη σήμερα 
χρησιμοποιείται στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση.  
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Το 2003 το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προκήρυξε διαγωνισμό για τη σύνταξη 
μιας καινούργιας γραμματικής προορισμένης για το Γυμνάσιο, που θα λάμβανε 
υπόψη τις νέες κατακτήσεις της γλωσσολογίας και της διδακτικής της γλώσσας 
παραμένοντας ωστόσο πιστή στο πνεύμα της ΓΔ.  

Στον διαγωνισμό προκρίθηκε η πρόταση του καθηγητή γλωσσολογίας στο 
ΑΠΘ Σ. Χατζησαββίδη, ο οποίος συνέγραψε μία νέα γραμματική για το 
Γυμνάσιο (στο εξής ΓΓ), υποβοηθούμενος από μία ομάδα αξιολόγησης στην 
οποία συμμετείχα κι εγώ.  

Σε αυτή την παρουσίαση υιοθετώ μια συγκριτική προοπτική: παρακολουθώ τις 
γλωσσολογικές και παιδαγωγικές προόδους της ΓΓ, τα σημεία στα οποία 
διαφοροποιείται από τη ΓΔ. Επιπλέον, προσπαθώ να ανεύρω και τα πιο 
παραδοσιακά της στοιχεία, εκείνα στα οποία συνάδει όχι μόνο με τον 
Τριανταφυλλίδη, αλλά με ολόκληρη τη μακρά γραμματική παράδοση της 
ελληνικής (μεταγλώσσα, μέρη του λόγου κλπ.). Π.χ. η ΓΓ καινοτομεί, σε σχέση 
με τη ΓΔ, παρουσιάζοντας στους μαθητές το φωνητικό επίπεδο και τη 
φωνητική μεταγραφή, τη φωνολογία και την έννοια του φωνήματος· αντιθέτως 
η διάκριση ανάμεσα στον προφορικό και στον γραπτό λόγο περιορίζεται στο 
πλαίσιο αυτών των δύο επιπέδων γλωσσικής ανάλυσης.  

Εβδομήντα χρόνια μετά τη συγγραφή της ΓΔ, στοιχεία της καθαρεύουσας που 
δεν είχαν παρουσιαστεί τότε εξακολουθούν να υπάρχουν κυρίως στον γραπτό 
λόγο και σε τυπικό ύφος, ενώ η δημοτική αντιπροσωπεύει το ουδέτερο και το 
οικείο ύφος. Αυτά τα στοιχεία είναι κυρίως φωνολογικά και μορφολογικά. 
Σύμφωνα με τις επιταγές μιας γλωσσολογικής γραμματικής, ταυτόχρονα 
περιγραφικής και ερμηνευτικής, η ΓΓ παρουσιάζει αυτές τις ποικιλίες (που 
συχνά εμφανίζονται εν είδει διτυπιών) και τις εξηγεί αναφέροντας τα επίπεδα 
ύφους και τον ρόλο τους στις διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας.  

Η παιδαγωγική πλευρά της ΓΓ παρουσιάζεται ενισχυμένη χάρη στο τμήμα της 
που επιγράφεται «Παρατηρώ και καταλαβαίνω», όπου οι μαθητές καλούνται να 
στοχαστούν πάνω στις λειτουργίες των εξεταζόμενων φαινομένων μέσα στον 
λόγο, μελετώντας αυθεντικά κείμενα ενταγμένα σε συγκεκριμένα 
επικοινωνιακά πλαίσια.  
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
CHATZISSAVIDIS, S. & A. CHATZISSAVIDOU. 2009. Grammaire de la 

langue néohellénique (Χατζησαββίδης, Σ., Α. Χατζησαββίδου. 2009. 
Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου). 
http://www.pi-
schools.gr/books/gymnasio/grammatiki_a_b_c/s_1_200.pdf 

FLAUX, N. 1993. La grammaire. PUF, coll. «Que sais-je?».  
FOURNIER, J.-M. 1993. La grammaire du collège: progression, évaluation, 

norme scolaire. Paris: INRP. 
GARDES-TAMINE, J. 2005. De la phrase au texte: enseigner la grammaire 

du collège au lycée. Paris: Delagrave. 
TRIANTAPHYLLIDIS, M. Grammaire Néohellénique. 1941. Athènes 

Organisme pour l’édition des livres scolaires. 2éd. (2005) révisé par 
l’Institut d’Etudes Néohelléniques - Manolis Triantaphyllidis, 
Théssalonique. (Τριανταφυλλίδης, Μ. Νεοελληνική Γραμματική. 
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1941. Αθήνα: ΟΕΣΒ. 2η έκδοση 2005 αναθεωρημένη από το 
Ινστιτούτο Νεοελληνικών Σπουδών – Ίδρυμα Μανόλης 
Τριανταφυλλίδης).  

 
 
 
38. Συμμετοχή στην επιτροπή κρίσης της Γραμματικής του Γυμνασίου 
 
Χατζησαββίδης, Σ. & Α. Χατζησαββίδου. 2008. Γραμματική Νέας Ελληνικής 
Γλώσσας Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: http://www.pi-
schools.gr/books/gymnasio/grammatiki_a_b_c/s_1_200.pdf 
 
Συμμετοχή στην τριμελή ομάδα κριτών που ορίστηκε από το Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο για τη Γραμματική της Νέας Ελληνικής Γλώσσας του Γυμνασίου. 
Το βιβλίο συγγράφηκε προκειμένου να χρησιμοποιηθεί ως βιβλίο αναφοράς. 
Προτάσεις και κρίσεις διατυπώθηκαν για το πρώτο, δεύτερο και τρίτο μέρος 
του έργου ξεχωριστά και κατόπιν αξιολογήθηκε το σύνολο του έργου σε 
ξεχωριστές κάθε φορά εκθέσεις, προκειμένου να προχωρήσει η έκδοσή του. 
Ιδιαίτερες συζητήσεις για την εξεύρεση λύσεων σε συγκεκριμένα κάθε φορά 
θέματα έγιναν πολλές φορές με τον συγγραφέα καθηγητή κ. Σ. Χατζησαββίδη.  
Στο βιβλίο δίνονται τα χαρακτηριστικά της νέας ελληνικής γλώσσας ανά 
επίπεδο γλωσσικής ανάλυσης (φωνητική, φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, 
σημασιολογία, λεξιλόγιο, πραγματολογία, κειμενολογία) σε ισάριθμα 
κεφάλαια. Το βιβλίο στηρίζεται στη γραμματική του Μ. Τριανταφυλλίδη, 
σύμφωνα με τις επιταγές της προκήρυξης του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, αλλά 
ενσωματώνει τα δεδομένα της σύγχρονης γλωσσικής επιστήμης και λαμβάνει 
υπόψη την εξέλιξη της γλώσσας. Αν και πρόκειται για σχολική γραμματική, 
επιδιώχθηκε να μην είναι ρυθμιστική αλλά περιγραφική, να παρουσιάζονται 
δηλαδή οι παράλληλα χρησιμοποιούμενοι τύποι των λέξεων με επεξηγήσεις 
σχετικά με το επικοινωνιακό πλαίσιο χρήσης τους (γεωγραφική κατανομή, 
διαφορές επιπέδων ύφους κλπ.) 
Καινοτομία του βιβλίου αποτελεί το τμήμα της παιδαγωγικής αξιοποίησης των 
φαινομένων που παρουσιάστηκαν. Στο τμήμα που επιγράφεται «Παρατηρώ και 
καταλαβαίνω» καλούνται οι μαθήτριες/-τές να παρατηρήσουν γραμματικά 
φαινόμενα που παρουσιάζονται στο οικείο κεφάλαιο μέσα από κείμενα, 
πίνακες κτλ. Κάθε φαινόμενο στη συνέχεια επεξηγείται λεπτομερώς ώστε να 
γίνει πλήρως κατανοητό.  
 
 
 
Δημοσιεύσεις στο πλαίσιο ερευνητικών προγραμμάτων 
 
39. Αντωνοπούλου, Ν., Α. Σακελλαρίου κ.ά. 2007. Διαδρομές στη διδασκαλία 
της νέας ελληνικής: Τηλεκπαίδευση για τη διδασκαλία της νέας ελληνικής 
γλώσσας. http://elearning.greek-language.gr/ Συντονίστρια του προγράμματος 
καθηγήτρια κ. Νιόβη Αντωνοπούλου. 
Συμμετοχή στη συγγραφή της ενότητας Διδασκαλία της γραμματικής, του 
λεξιλογίου και της προφοράς. 

http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/grammatiki_a_b_c/s_1_200.pdf
http://www.pi-schools.gr/books/gymnasio/grammatiki_a_b_c/s_1_200.pdf
http://elearning.greek-language.gr/
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Πρόγραμμα βραβευμένο με το The European Label for innovative projects in 
language teaching and learning 2007. Το βραβείο αυτό απονέμεται στα πιο 
καινοτόμα εκπαιδευτικά προγράμματα κάθε χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  
 
Οι «Διαδρομές στη διδασκαλία της νέας ελληνικής» είναι μία σειρά 
μαθημάτων επιμόρφωσης / κατάρτισης από απόσταση που αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο του προγράμματος «Ανάπτυξη επιπέδων πιστοποίησης της γνώσης της 
Ελληνικής γλώσσας ως Δεύτερης ή Ξένης – Πιστοποίηση Επάρκειας 
Ελληνομάθειας για Ομογενείς ή Αλλογενείς» και το οποίο συγχρηματοδοτείται 
μέσω του ΥΠΕΠΘ από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Γ' Κοινοτικό Πλαίσιο 
Στήριξης), ενώ φορέας υλοποίησης είναι το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
Τα μαθήματα απευθύνονται σε ομογενείς και αλλογενείς που ασχολούνται με 
τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας εκτός Ελλάδας. Στόχος τους 
είναι να ενημερώσουν τις διδάσκουσες/τους διδάσκοντες για τις εξελίξεις στο 
χώρο της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, και ειδικότερα της ελληνικής, να 
τις/τους βοηθήσουν να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις και διδακτικές 
ικανότητες που απαιτούνται για τη γλωσσική διδασκαλία και να εκπαιδευτούν 
στη μεθοδολογία της διδακτικής της ελληνικής ως ξένης γλώσσας σε όλα τα 
επίπεδα και για όλες τις ηλικίες. Τα μαθήματα αυτά ωστόσο, λόγω των 
θεμάτων που πραγματεύονται, μπορούν να φανούν ιδιαίτερα χρήσιμα και στους 
διδάσκοντες την ελληνική ως μητρική γλώσσα.  
Η ενότητα Διδασκαλία της γραμματικής, του λεξιλογίου και της προφοράς, στη 
συγγραφή της οποίας συμμετείχα, αποτελείται από τέσσερα επιμέρους 
κεφάλαια. Στο πρώτο επιχειρείται μια σύντομη αναδρομή στις διδακτικές 
προσεγγίσεις και μεθόδους που έχουν αναπτυχθεί με στόχο να παρατηρηθεί η 
θέση που έχουν η γραμματική, το λεξιλόγιο και η προφορά σε αυτές και ο 
τρόπος που η κάθε προσέγγιση προτείνει για την αποτελεσματικότερη 
διδασκαλία τους. Στη συνέχεια παρουσιάζονται μερικές από τις κυριότερες 
κατηγορίες των διδακτικών δραστηριοτήτων. Κύριος στόχος του πρώτου 
κεφαλαίου είναι να δοθεί ένα καλό θεωρητικό υπόβαθρο έτσι ώστε οι 
διδασκόμενοι να είναι σε θέση να γνωρίζουν τι επιλογές μπορούν να κάνουν 
στο μάθημα τους, τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα των επιλογών αυτών 
και την προσδοκώμενη αποτελεσματικότητα τους στην τάξη. Έτσι θα έχουν τη 
δυνατότητα να κάνουν συνειδητά τις επιλογές τους για το μάθημά τους. 
Τα κεφάλαια 2, 3 και 4 παρουσιάζουν τη διδασκαλία της γραμματικής, του 
λεξιλογίου και της προφοράς αντίστοιχα δίνοντας έμφαση τόσο στο σχετικό 
θεωρητικό υπόβαθρο όσο και σε διδακτικές προτάσεις για τη διδασκαλία τους. 
Συγκεκριμένα, σε κάθε ένα από τα κεφάλαια τίθενται αρχικά τα ερωτήματα Τι 
είναι η γραμματική/ το λεξιλόγιο/ η προφορά; Γιατί διδάσκουμε τη γραμματική/ 
το λεξιλόγιο/ την προφορά; Τι διδάσκουμε; Πώς το διδάσκουμε; και στη 
συνέχεια δίνονται Παραδείγματα διδακτικών προτάσεων. Οι προτεινόμενες 
διδακτικές προτάσεις  βασίζονται είτε σε δραστηριότητες (task based learning) 
είτε στην τεχνική της Παρουσίασης - Πρακτικής - Παραγωγής, σύμφωνα με την 
οποία πρώτα γίνεται η παρουσίαση του γραμματικού φαινομένου, στη συνέχεια 
οι μαθητές εξασκούνται στη χρήση του, και τέλος καλούνται να το 
χρησιμοποιήσουν σε μια επικοινωνιακή περίσταση. Οι ασκήσεις που 
προτείνονται είναι είτε ελεγχόμενες είτε καθοδηγούμενες είτε επικοινωνιακές. 
Στις ασκήσεις αξιοποιείται συχνά εποπτικό υλικό, ενώ αξιοποιούνται διδακτικά 
και τα σώματα κειμένων. Στο τέλος κάθε επιμέρους κεφαλαίου ζητείται από 
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τους επιμορφούμενους να σχεδιάσουν οι ίδιοι ένα μάθημα πάνω σε 
συγκεκριμένο φαινόμενο που να απευθύνεται σε συγκεκριμένο κοινό.  
 
 
 
40. Σακελλαρίου, Α. κ.ά. 2006. Δίγλωσσα λεξικά της Νέας Ελληνικής. Στην 
Ηλεκτρονική Πύλη του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας στη διεύθυνση: 
http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/bilingual/index.html  
 
Συντονισμός του προγράμματος. Εισαγωγή και καθορισμός των κριτηρίων 
παρουσίασης των λεξικών με βάση σχετική επιστημονική βιβλιογραφία.  
Αντικείμενο της έρευνας ήταν ο εντοπισμός των λεξικών και η παρουσίαση του 
περιεχομένου τους βάσει λεξικογραφικών κριτηρίων. Στόχος είναι να βοηθηθεί 
ο χρήστης να επιλέξει το λεξικό που ανταποκρίνεται στις ανάγκες του. Ο 
πίνακας αυτός ελέγθηκε κατόπιν από τη σύμβουλο του προγράμματος 
καθηγήτρια κ. Άννα Αναστασιάδη – Συμεωνίδη, η οποία συνέβαλε και στην 
επίλυση προβλημάτων που ανέκυψαν κατά τη διεξαγωγή του προγράμματος.  
Τα κριτήρια παρουσίασης των λεξικών διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: α) 
κριτήρια παρουσίασης των λεξικών συνολικά σε επίπεδο μακροδομής (αν 
υπάρχει πρόλογος και ποιο το περιεχόμενό του, αν υπάρχουν πίνακες 
συμβόλων φωνητικής μεταγραφής και συντομογραφιών, αυτόνομο τμήμα 
γραμματικής, αν είναι ενημερωμένη η μακροδομή για τη σύγχρονη μορφή της 
γλώσσας (π.χ. για όρους τεχνολογίας υπολογιστών) αλλά και για τις παλιές 
λέξεις, αν καταγράφεται το λεξιλόγιο ειδικών επιστημονικών πεδίων [ιατρικής, 
μουσικής κτλ.] και όρων πολιτισμικά εξαρτημένων (π.χ. αγιασμός, 
μπατζανάκης κ.ά.), αν δίνονται οι σύνθετες και οι παράγωγες λέξεις κ.ά. και β) 
κριτήρια παρουσίασης των λεξικογραφικών λημμάτων σε επίπεδο μικροδομής 
(φωνητική μεταγραφή, ετυμολογία, γραμματικές και συντακτικές πληροφορίες, 
επαρκής απόδοση των σημασιών των λέξεων, απόδοση των πολλαπλών 
σημασιών των πολύσημων λέξεων, απόδοση των μεταφορικών σημασιών, 
πληροφορίες για το επίπεδο ύφους, παραδείγματα και τι είδους).  
Ως σημείο αναφοράς και σύγκρισης μεταξύ των λεξικών δίνονται τα λήμματα 
του γράμματος Τ που πληρούν τα κριτήρια. Σε λεξικά με πολλά λήμματα 
κρίθηκε άσκοπο και αντιοικονομικό όσον αφορά την παρουσίαση να 
παρουσιαστούν όλα τα λήμματα του Τ, οπότε σε κάποια κριτήρια δίνονται 
μόνο όσα λήμματα αρχίζουν από Τα- (ή Τa-).  
Ως λεξικό αναφοράς για την ελληνική γλώσσα χρησιμοποιήθηκε το λεξικό του 
Ιδρύματος Τριανταφυλλίδη, ενώ για τις άλλες γλώσσες έγκριτα μονόγλωσσα 
λεξικά. Ειδικότερα οι πολύσημες λέξεις παρουσιάζονται με ένα κλάσμα δίπλα 
τους: ο παρονομαστής του κλάσματος δηλώνει τον αριθμό των σημασιών που 
αποδίδονται στη λέξη στο λεξικό Τριανταφυλλίδη (ή στο αντίστοιχο ξένο 
μονόγλωσσο λεξικό), ενώ ο αριθμητής τον αριθμό των σημασιών που της 
αποδίδονται στο υπό εξέταση λεξικό. Εξάλλου για να χαρακτηριστεί μια λέξη 
ως ανύπαρκτη και να συμπληρωθεί το σχετικό κριτήριο των ανύπαρκτων 
λέξεων χρησιμοποιήθηκε και το λεξικό Μπαμπινιώτη. (Βεβαίως δεν 
αποκλείεται η περίπτωση κάποιες από αυτές τις λέξεις να είναι διαλεκτικές και 
να μην περιλαμβάνονται στην κοινή νεοελληνική).  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/bilingual/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/bibliographies/bilingual/index.html
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Επισημαίνεται ότι τα κριτήρια μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως σημεία 
αναφοράς κατά τη διδασκαλία του λεξιλογίου, αλλά και ως κατευθυντήριες 
γραμμές για την εξοικείωση των μαθητών με τη χρήση του λεξικού.  
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41. Σακελλαρίου, Α. κ.ά. 2006. Από τη Λέξη στο Κείμενο: Εγχειρίδιο για 
προχωρημένους μαθητές της νέας ελληνικής. Στην Ηλεκτρονική Πύλη του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/ 
education/word2text/index.html 
Συντονισμός του προγράμματος και συμμετοχή στη συγγραφή του εγχειριδίου. 
 
Το διδακτικό εγχειρίδιο με τίτλο «Από τη λέξη στο κείμενο» απευθύνεται σε 
προχωρημένους μαθητές της νέας ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας. 
Χωρίζεται σε δύο αυτόνομα μέρη. Σχεδίασα το πρώτο από αυτά και 
συμμετείχα στη συγγραφή του παράλληλα με τον συντονισμό όλου του έργου. 
Εδώ γίνεται αναφορά στο πρώτο μέρος.  
Η ιδέα για τη συγγραφή του βιβλίου ξεκίνησε από μια έρευνα για τα λεξιλογικά 
λάθη των υποψηφίων για το Πιστοποιητικό Ελληνομάθειας του ΚΕΓ (βλ. 
Σακελλαρίου 2006γ). Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας αυτής, η 
λαθεμένη επιλογή συνώνυμων και πλησιώνυμων είναι το συχνότερο λάθος.  

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/%20education/word2text/index.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/%20education/word2text/index.html
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Χρειάζεται λοιπόν να δοθεί επιπλέον βοήθεια στους μαθητές και τους 
διδάσκοντες με στόχο αφενός την ανάπτυξη του γραμματισμού στα κειμενικά 
είδη και αφετέρου τον εμπλουτισμό του λεξιλογίου. Το θεωρητικό πλαίσιο του 
βιβλίου συνδυάζει λοιπόν στοιχεία ανάλυσης του λόγου με στοιχεία 
περιγραφής και διδασκαλίας του λεξιλογίου και δίνει έμφαση στη σύνδεση 
μεταξύ ικανότητας στο λόγο (discourse competence) και λεξιλογικής 
ικανότητας (lexical competence). 
Σύμφωνα με τους Kalantzis & Cope (1997: 693, 2000: 245-6), επιλέχθηκε να 
μην παρουσιαστούν τα χαρακτηριστικά των διαφορετικών κειμενικών ειδών 
στους μαθητές, αλλά να τα ανακαλύψουν μέσω της επαφής τους με τα κείμενα. 
Σε κάθε μία από τις τέσσερις ενότητες του πρώτου μέρους δίνονται διάφορα 
κειμενικά είδη που συσχετίζονται μεταξύ τους, καθώς χειρίζονται παρόμοια 
θέματα. Παρουσιάζονται κείμενα πολλών ειδών: άρθρα σε εφημερίδες, 
βιβλιοκρισίες, διαφημίσεις, δοκιμιακός λόγος κ.ά. Οι μαθητές λοιπόν 
συγκρίνουν κείμενα διαφόρων κειμενικών ειδών για να βρουν τα κοινά τους 
σημεία και τις διαφορές τους και παράγουν μόνοι τους κείμενα αυτών των 
ειδών. Καλούνται επίσης να μετασχηματίζουν κείμενα ενός κειμενικού είδους 
σε άλλο. 
Το λεξιλόγιο που επιλέχτηκε να διδαχτεί καλύπτει ένα μεγάλο θεματικό εύρος. 
Εξαιρέθηκαν ωστόσο από αυτό ασυνήθεις λέξεις, καθώς και λέξεις με 
περιορισμένες και πολύ εξειδικευμένες χρήσεις.  
Η επεξεργασία του λεξιλογίου στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στα βιβλία The 
words you need (1981) και More words you need (1985) των Rudska et al. Τα 
βιβλία αυτά αποτελούν εξαίρεση ανάμεσα στα άλλα που παρουσιάζουν μεν τη 
διδασκαλία του λεξιλογίου ως απαραίτητη, αλλά συγχρόνως τείνουν να 
εξαντλούν την παρουσίασή του σε μια επιλογή λέξεων από τα κείμενα του 
βιβλίου. Στο βιβλίο μας, τουλάχιστον κάποιες από τις λέξεις που αναλύονται 
εμφανίζονται και στα δοσμένα κείμενα (κανένα σημασιολογικό πεδίο δεν 
παρουσιάζεται αν κάποιο από τα μέλη του δεν υπάρχει στα κείμενα). Κάτω 
όμως από τα κείμενα υπάρχουν πλέγματα (grids) και κλίμακες, όπου οι λέξεις 
συσχετίζονται με άλλες με τις οποίες συνδέονται σημασιολογικά. Έτσι τα 
συνώνυμα τοποθετούνται σε πλέγματα όπου παρουσιάζονται τα σημασιολογικά 
συστατικά τους ή οι επιμέρους σημασίες τους. Περαιτέρω διαστάσεις της 
σημασίας συγκεκριμένων λέξεων περιγράφονται μέσω κλιμάκων που 
δηλώνουν το βαθμό επισημότητας, έντασης και θετικής ή αρνητικής φόρτισης.  
Άλλα πλέγματα δείχνουν τις συχνότερες και περισσότερο προβλέψιμες 
συμφράσεις.  
Οι ασκήσεις συνήθως δομούνται γύρω από μια πυρηνική λέξη, γνωστή στους 
μαθητές, οι οποίοι, δοθέντος του γλωσσικού τους επιπέδου, θεωρείται ότι είναι 
εξοικειωμένοι με την πλειοψηφία των λέξεων που παρουσιάζονται. Στόχος των 
ασκήσεων λοιπόν είναι να παρουσιαστούν κάθε φορά κάποιες νέες λέξεις 
στους μαθητές, αλλά και να αποσαφηνιστεί η χρήση ήδη γνωστών λέξεων.  
Οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν το γεγονός ότι κάθε κειμενικό είδος 
θέτει τους δικούς του περιορισμούς στο λεξιλόγιο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί.  
Τέλος, ο ρόλος της εικόνας δεν παραμελείται στο βιβλίο, αφού ιδιαίτερη 
σημασία αποδίδεται στην πολυτροπικότητα, στο συνδυασμό του γλωσσικού με 
τον οπτικό κώδικα (Kalantzis & Cope 1997: 681-2).  
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42. Σακελλαρίου, Α. 2006. Το νοητικό λεξικό της ελληνικής μέσα από τα 
λάθη και τις αποκλίσεις από το σύστημα των υποψηφίων για τις εξετάσεις 
ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. (Αποτελεί το Β΄ μέρος της 
μελέτης Ανάλυση λαθών της παραγωγής γραπτού λόγου στις εξετάσεις 
ελληνομάθειας του ΚΕΓ). Στην Ηλεκτρονική Πύλη του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/studies/errors/contents_b.html 
 
Η έρευνα αυτή για τη διαμόρφωση του νοητικού λεξικού της ελληνικής ως 
δεύτερης/ ξένης γλώσσας στηρίζεται στα λάθη και τις αποκλίσεις από το 
σύστημα που παρατηρούνται στα γραπτά των υποψηφίων για τις εξετάσεις 
ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Η έρευνα αποτελεί 
αυτοτελές τμήμα του γενικότερου προγράμματος με τίτλο Ανάλυση λαθών του 
Τμήματος Στήριξης και Προβολής της ελληνικής γλώσσας του Κέντρου 
Ελληνικής Γλώσσας. Το πρόγραμμα αυτό έχει στόχο την καταγραφή και την 
κατηγοριοποίηση των λαθών που γίνονται στη δεξιότητα της παραγωγής 
γραπτού λόγου. Επίσης έχει στόχο την υποβολή διδακτικών προτάσεων. 
Ειδικότερα, όσον αφορά τα λεξιλογικά λάθη, έχουν γίνει μελέτες που αφορούν 
τις δυσκολίες των ελλήνων μαθητών/-τριών στην εκμάθηση μιας άλλης 
γλώσσας-στόχου. Η μελέτη αυτή είναι ξεχωριστής σημασίας, γιατί αφορά τις 
δυσκολίες που συναντούν στην εκμάθηση του λεξιλογίου οι ομογενείς ή ξένοι/-
ες μαθητές/-τριες της ελληνικής γλώσσας. Ας σημειωθεί ότι για το αντικείμενο 
αυτό δεν έχει προηγηθεί παρόμοια έρευνα στα ελληνικά χρονικά. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/studies/errors/contents_b.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/studies/errors/contents_b.html
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Στην αρχή παρουσιάζονται τα κυριότερα μοντέλα δόμησης του νοητικού 
λεξικού και επιλέγεται ως καταλληλότερο το μοντέλο της διαδραστικής 
ενεργοποίησης.  
Κατόπιν, στο εξεταζόμενο δείγμα καταγράφονται τα λάθη των μαθητριών/-ών 
και εξακριβώνεται τι είδους λάθη κάνουν ανά επίπεδο ελληνομάθειας. Τα λάθη 
κατηγοριοποιούνται σε γαλλισμούς, υπεργενικεύσεις, λαθεμένη παραγωγή 
λέξεων, λάθη λόγω ηχητικής ομοιότητας και λάθη σημασιολογικά που 
αφορούν κυρίως τις διάφορες κατηγορίες συνωνύμων και πλησιωνύμων. 
Πολλά από τα λάθη είναι αποτέλεσμα μεταφοράς από τη μητρική γλώσσα.  
Τέλος, αφού διαπιστώνονται τα λεξιλογικά κενά των μαθητών/-τριών, γίνονται 
προτάσεις για τη διδασκαλία του λεξιλογίου. 
 
Ενδεικτική βιβλιογραφία 
ΑΙΤCHISON, J. 1994. Words in the Mind: An Introduction to the Mental 

Lexicon. Oxford: Blackwell Publishers Ltd. 
HOLLIDAY, A. 2002. Doing and Writing Qualitative Research. Sage 

publications. 
SINGLETON, D. 1999. Exploring the Second Language Mental Lexicon. 

Cambridge University Press. 
 
 
 
43. Ψάλτου – Joycey, Α., Σακελλαρίου, Α. κ.ά. 2006. Στρατηγικές μάθησης και 
διδακτικές προτάσεις.  
Στην Ηλεκτρονική Πύλη του ΚΕΓ στη διεύθυνση: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/educatiοn/ proposals/index.html 
Συντονίστρια του προγράμματος καθηγήτρια Αγγελική Ψάλτου – Joycey.  
(συμμετοχή με τη συγγραφή του θεωρητικού μέρους και των διδακτικών 
προτάσεων για την παραγωγή γραπτού λόγου) 
 
Στον συγκεκριμένο ιστότοπο παρατίθενται στοιχεία θεωρητικής κατάρτισης 
σχετικά με τη διδασκαλία των τεσσάρων δεξιοτήτων (παραγωγή και 
κατανόηση προφορικού και γραπτού λόγου) με τη χρήση στρατηγικών 
μάθησης και παρουσιάζονται ολοκληρωμένες προτάσεις πρακτικών 
εφαρμογών μέσα στην τάξη για κάθε δεξιότητα.  
Συγκεκριμένα στην ενότητα της παραγωγής γραπτού λόγου στο θεωρητικό 
μέρος παρουσιάζονται τα χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης δεξιότητας με 
έμφαση στις διαφορές του γραπτού από τον προφορικό λόγο, γίνεται αναφορά 
στη χρήση του γραπτού λόγου στην περιγραφή, την αφήγηση και την 
επιχειρηματολογία, αναφέρονται οι δυσκολίες των μαθητριών/-τών στην 
ορθογραφία, στον διαχωρισμό των διαφόρων κειμενικών ειδών, στη δόμηση 
των κειμένων, στην επιλογή του κατάλληλου επιπέδου ύφους. Επίσης 
προτείνονται στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη 
της δεξιότητας παραγωγής γραπτού λόγου, όπως ο καταιγισμός ιδεών, η χρήση 
πηγών, η συνεργασία με τους συμμαθητές/-τριες, η εύρεση της κεντρικής ιδέας 
και των επιμέρους στοιχείων του μηνύματος, ο σχεδιασμός της δομής του 
κειμένου, η διασφάλιση της συνοχής του κειμένου, η αυτοαξιολόγηση, κ.ά.  
Στις διδακτικές προτάσεις που παρουσιάζονται στη συνέχεια, επιδιώκεται η 
εξοικείωση των μαθητών/-τριών με ένα κειμενικό είδος κάθε φορά: σημείωμα, 
πρόσκληση, καρτ-ποστάλ, συνταγή μαγειρικής, παραμύθι, διαφήμιση, επιστολή 
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διαμαρτυρίας, μικρή αγγελία, κριτική ταινία, βιβλιοπαρουσίαση και τέλος 
συγγραφή δοκιμίου. Στις μαθήτριες/-τές παρουσιάζονται χαρακτηριστικά 
δείγματα των παραπάνω κειμενικών ειδών, γίνεται επεξεργασία τους στην τάξη 
και με την εφαρμογή συγκεκριμένων στρατηγικών μάθησης επιδιώκεται η 
συγγραφή από μέρους τους ανάλογων κειμένων. Στόχο αποτελεί επίσης η 
παραγωγή κειμένων διαφορετικού ύφους.  
 
 
44. Αντωνοπούλου, Ν., Σακελλαρίου, Α. κ.ά. 2006. Ξενόγλωσση βιβλιογραφία 
σχετική με τη μεθοδολογία για τη διδακτική των σύγχρονων γλωσσών: 
Αποδελτιωμένη βιβλιογραφία με περιλήψεις βιβλίων και άρθρων.  
Στην Ηλεκτρονική Πύλη του ΚΕΓ στη διεύθυνση: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/educatiοn/proposals/index.html 
Συντονίστρια του προγράμματος: καθηγήτρια κ. Νιόβη Αντωνοπούλου. 
(συμμετοχή με τη συγγραφή του ενός πέμπτου των δελτίων για τα άρθρα και τα 
βιβλία που παρουσιάζονται)  
 
Στη βάση δεδομένων περιγράφονται και σχολιάζονται βιβλία και άρθρα 
δημοσιευμένα σε επιστημονικά περιοδικά σχετικά με τη διδακτική των 
σύγχρονων γλωσσών. Πρόκειται για έργα γραμμένα στην αγγλική, στη γαλλική 
ή στη γερμανική γλώσσα. Οι θεματικές περιοχές αφορούν μεταξύ άλλων τα 
εξής: 
Κατάρτιση και Επιμόρφωση διδασκόντων, Ανάλυση του λόγου και διδακτική 
της, Αναλυτικά προγράμματα, Σχεδιασμός μαθημάτων, Ανάπτυξη διδακτικού 
υλικού, Αξιολόγηση μαθητών και εκπαιδευτικών, Αρχές εφαρμοσμένης 
γλωσσολογίας, Γλωσσικές μειονότητες, Γλωσσική διδασκαλία με χρήση Η/Υ 
και Νέων Τεχνολογιών, Διαθεματική διδασκαλία, Διαπολιτισμική εκπαίδευση, 
Διαχείριση τάξης, Δίγλωσση εκπαίδευση, Διδακτική/ Διδασκαλία κατανόησης 
και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, Διδακτική λεξιλογίου, 
Διδακτική λογοτεχνίας, Διδακτική ξένης γλώσσας σε διάφορες ηλικιακές 
ομάδες, Διδακτικές δραστηριότητες, Διδασκαλία γραμματικής, Διδασκαλία 
στοιχείων πολιτισμού, Διδασκαλία παραγλωσσικών στοιχείων, Διδασκαλία 
ξένης γλώσσας εξ αποστάσεως, Διδασκαλία ξένης γλώσσας σε επαγγελματίες, 
Διδασκαλία φωνολογίας, Δραστηριότητες για την ανάπτυξη των τεσσάρων 
γλωσσικών δεξιοτήτων, Εξ αποστάσεως εκπαίδευση, Ερμηνεία λαθών, 
Παγκοσμιοποίηση και διδασκαλία, Στρατηγικές γλωσσικής εκμάθησης, 
Συνεργατική διδασκαλία, Χρήση εποπτικών μέσων, Χρήση λεξικού. 
 
 
 
Βιβλιογραφική έρευνα 
 
45. Σακελλαρίου, Α.Ι. & Ν. Αντωνοπούλου. 2002. Κατάλογος Διδακτικών 
Βιβλίων και Βοηθητικού Υλικού για τη Διδασκαλία της Ελληνικής ως 
Δεύτερης/Ξένης Γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
 
Ο κατάλογος αυτός εκτείνεται σε 24 σελίδες και είναι ο πληρέστερος που 
κυκλοφορεί για αυτού του είδους το υλικό. Καταρτίστηκε για να δώσει τη 
δυνατότητα σε όσους ασχολούνται με τη διδασκαλία της νέας ελληνικής ως 
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δεύτερης/ξένης γλώσσας να ενημερωθούν για τα βιβλία και το βοηθητικό υλικό 
που κυκλοφορεί στην Ελλάδα και στο εξωτερικό γι’ αυτό το σκοπό.  
Στο πρώτο μέρος του καταλόγου παρουσιάζονται τα διδακτικά βιβλία της νέας 
ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας. Ακολουθούν: 
- η παρουσίαση του βοηθητικού υλικού που αποτελείται κυρίως από αυτοτελή 
κείμενα, που πλουτίζουν τη διδασκαλία, 
- σε ιδιαίτερη κατηγορία το βοηθητικό υλικό που κυκλοφόρησε τελευταία σε 
ηλεκτρονική μορφή, 
- βοηθήματα γραμματικής και συντακτικού που απευθύνονται στο ίδιο κοινό, 
- τα βιβλία που απευθύνονται σε ειδικές κατηγορίες μαθητών (παιδιά ελλήνων 
μεταναστών του εξωτερικού, τσιγγανόπαιδες, μουσουλμανόπαιδες), 
- τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών που κυκλοφορούν στην Ελλάδα για την 
ελληνική ως δεύτερη / ξένη γλώσσα, 
- τα βιβλία για τα οποία διαθέτουμε μόνο ελλιπή στοιχεία.  
 
 
 
Εισαγωγή και μετάφραση γλωσσολογικού συγγράμματος 
 
46. 2007. Oswald Ducrot. Ο λόγος και το λεγόμενο. Εισαγωγή και 
μετάφραση: Α. Σακελλαρίου. Αθήνα: Εκδόσεις Παπαζήση. (Τίτλος 
πρωτοτύπου: Le dire et le dit. 1η έκδοση 1985. Paris: Minuit). 
 
Ο Oswald Ducrot, ένας από τους μεγαλύτερους γλωσσολόγους της εποχής μας, 
ήταν καθηγητής σημασιολογίας στην Ecole des Hautes Etudes en Sciences 
Sociales του Παρισιού. Είναι περισσότερο γνωστός για τη θεωρία της 
πολυφωνίας και τη θεωρία της επιχειρηματολογίας στη γλώσσα τις οποίες 
εισηγήθηκε, ενώ βιβλία του έχουν μεταφραστεί σε πολλές ξένες γλώσσες.  
Κατά τον Ducrot, δεν είναι δυνατή η περιγραφή των εκφωνημάτων χωρίς 
αναφορά στις συνθήκες της εκφώνησης. Σύμφωνα με αυτή τη θεώρηση πολλά 
από τα αντικείμενα που θεωρούνταν ότι αφορούν μόνο την πραγματολογία 
αποτελούν αντικείμενα και της σημασιολογίας. 
Στην εισαγωγή της ελληνικής έκδοσης παρουσιάζεται εν συντομία η ζωή και το 
έργο του μεγάλου ευρωπαίου γλωσσολόγου, με έμφαση στην εξέλιξη της 
σκέψης του, όπως διαφαίνεται μέσα από το σύνολο του έργου του.  
Ορμώμενος από τη φιλοσοφική του παιδεία ο Ducrot είχε αφετηρία το έργο 
των φιλοσόφων της γλώσσας Strawson, Austin και Searle. Κατέληξε όμως να 
εγκαταλείψει την πλειονότητα των θέσεών τους. Το πώς οδηγήθηκε εκεί 
διαφαίνεται στα οκτώ κεφάλαια αυτού του βιβλίου, που πραγματεύονται τα 
γλωσσολογικά προβλήματα που θέτει η έννοια της εκφώνησης. Το βιβλίο 
αποτελεί μια συλλογή μελετών που επαναδημοσιεύονται με τροποποιήσεις. 
Πρόκειται για μελέτες οι οποίες έγιναν κατά τη διάρκεια των ετών 1968- 1984 
και σχετίζονται με τα γλωσσολογικά προβλήματα που θέτει η έννοια της 
εκφώνησης. Το γενικό θέμα των μελετών είναι ότι η σημασία ενός 
εκφωνήματος («το λεγόμενο») όχι μόνο περιέχει αναφορές στο γεγονός της 
εμφάνισης του εκφωνήματος, αλλά δεν είναι τίποτε άλλο παρά ένας 
σχολιασμός του λόγου.  
Μεταξύ άλλων, εξετάζεται η έννοια της προσλεκτικής πράξης, του 
υπονοούμενου και της προϋπόθεσης. Η προϋπόθεση, που παρουσιάζει την 
προσπάθεια του ομιλητή να υποβάλει στον συνομιλητή υπόρρητες σκέψεις, 
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αποτελεί γλωσσικό στοιχείο, σε αντίθεση με το υπονοούμενο που είναι 
εξωγλωσσικό: έτσι ο ομιλητής μπορεί να αρνείται την ύπαρξη του 
υπονοούμενου, αλλά όχι της προϋπόθεσης. Στα τελευταία δύο κεφάλαια 
αναπτύσσεται συστηματικά η πολυφωνική αντίληψη της εκφώνησης, που 
θεμελίωσε ο Ducrot επηρεασμένος από τη θεωρία του Βakhtine για το 
λογοτεχνικό κείμενο. Με βάση αυτή τη θεώρηση, ό,τι αναφέρεται στο 
εκφώνημα για την εκφώνησή του είναι πως αυτή αποτελεί τον χώρο όπου 
εκφράζονται διάφορα «υποκείμενα», τα οποία δεν μπορούν να αναχθούν στην 
ενότητα του «ομιλούντος υποκειμένου», έννοια αδιαπραγμάτευτη στις γνωστές 
έγκυρες γλωσσολογικές θεωρίες. Η σημασία του εκφωνήματος συγκροτείται 
από στοιχειώδεις λόγους την ευθύνη των οποίων αναλαμβάνουν εκφωνητές 
που ενδέχεται να είναι τελείως διαφορετικοί από τον ομιλητή που φέρει την 
ευθύνη του εκφωνήματος. Οι απόψεις των διαφόρων εκφωνητών ενός 
εκφωνήματος μπορεί και να είναι αντικρουόμενες μεταξύ τους κι ο ομιλητής 
άλλοτε να τις αρνείται, άλλοτε να τις υποστηρίζει. Έτσι προκύπτει μια έρευνα 
πάνω στη διαφορετική υπόσταση που αποδίδεται σε αυτά τα υποκείμενα, στον 
υποχρεωτικό ή προαιρετικό χαρακτήρα τους και στον τρόπο με τον οποίο 
δηλώνονται στη γραμματική οργάνωση της πρότασης. Χαρακτηριστικά 
παραδείγματα πολυφωνικής ανάλυσης αποτελεί η μελέτη της άρνησης και της 
ειρωνείας.  
 
Το βιβλίο παρουσιάστηκε από τον καθηγητή Αλέξη Καλοκαιρινό, την αν. 
καθηγήτρια Ελένη Καραντζόλα και τη μεταφράστρια Αγγελική Σακελλαρίου 
(όλους μαθητές του O. Ducrot στην EHESS) τον Ιανουάριο του 2009 στην 
Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου, Ακαδημίας 23 Αθήνα.  
 
 
 
 
ΕΤΕΡΟΑΝΑΦΟΡΕΣ ΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΕΝΟ ΕΡΓΟ 
Ενδεικτική καταγραφή των ετεροαναφορών που έχουν υποπέσει στην αντίληψή 
μου.  
 
Σακελλαρίου, Α. & Α. Αναστασιάδη-Συμεωνίδη. 2011. “Κριτήρια 
παρουσίασης και αξιολόγησης δίγλωσσων λεξικών”, στο 19th International 
Symposium on Theoretical and Applied Linguistics (Aristotle University of  
Thessaloniki,School of English, Department of Theoretical and Applied 
Linguistics, 3–5 April 2009). Θεσσαλονίκη, 527–37. 
 
 Παλασάκη, Β. 2015. Το λεξικό των παιδιών: μια κριτική προσέγγιση. 
Στο Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα 35. Στην ηλεκτρονική διεύθυνση: 
http://ins.web.auth.gr/images/MEG_PLIRI/MEG_35_434_449.pdf (σ. 434 και 
στη βιβλιογραφία)  
 
 
 
Sakellariou, A. 2007. Combined teaching of folk tale and advertisement: an 
application of the pedagogy of multiliteracies to the teaching of a second 
language. International Journal of Learning. 14.2: 231-8. 
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Argiris Archakis & Villy Tsakona, 2012. The Narrative Construction of 
Identities in Critical Education. Palgrave Macmillan. (σ.177).  
 
Mary Calantzis & Bill Cope 2012. Literacies. Cambridge University 
Press. (σ.443). 

 
 
 
Ψάλτου – Joycey, Α., Σακελλαρίου, Α. κ.ά. 2006. Στρατηγικές μάθησης και 
διδακτικές προτάσεις. Στην Ηλεκτρονική Πύλη του ΚΕΓ στη διεύθυνση: 
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/educatiοn/ 
proposals/index.html 
 

2012. Οδηγός Νεοελληνικής Γλώσσας για το Δημοτικό και το Γυμνάσιο 
(http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/Γλώσσα - 
Λογοτεχνία/Οδηγός Νεοελληνικής Γλώσσας για Δημοτικό και 
Γυμνάσιο.pdf). Αναφορά στη βιβλιογραφία (σ.163). 

 
2011. Σουηδικός ιστότοπος για τη διδασκαλία της ελληνικής 
(http://modersmal.skolverket.se/grekiska/index.php/startsidan/53-
nyheter/80-grekiska-som-andra-sprak). 

 
 
 
Σακελλαρίου, Α. 2006. Μια φορά κι έναν καιρό...: Μια διδακτική πρόταση για 
το παραμύθι βασισμένη στους πολυγραμματισμούς και τη διαθεματικότητα. 
Μελέτες για την Ελληνική Γλώσσα. Πρακτικά της 26ης ετήσιας συνάντησης του 
Τομέα Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή Α.Π.Θ. 
Θεσσαλονίκη. 427-437. 
 

2012. Argiris Archakis & Villy Tsakona, 2012. The Narrative 
Construction of Identities in Critical Education. Palgrave Macmillan. 
(σ.177).  
 
 
 

Σακελλαρίου, Α. 2006. Το νοητικό λεξικό της ελληνικής μέσα από τα λάθη 
και τις αποκλίσεις από το σύστημα των υποψηφίων για τις εξετάσεις 
ελληνομάθειας του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. (Αποτελεί το Β΄ μέρος της 
μελέτης Ανάλυση λαθών της παραγωγής γραπτού λόγου στις εξετάσεις 
ελληνομάθειας του ΚΕΓ). Στην Ηλεκτρονική Πύλη του Κέντρου Ελληνικής 
Γλώσσας και συγκεκριμένα στη διεύθυνση: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/studies/errors/contents_b.html 
 

Γιαβάνογλου, Ε. 2011. Παραγωγή γραπτού λόγου από μαθητές Γυμνασίου: 
Ανάλυση λαθών στην ελληνική ως μητρική και ως δεύτερη γλώσσα. 
Μεταπτυχιακή εργασία. ΑΠΘ. 4 αναφορές (2 στη σ. 32 και 2 στη σ. 34) 
στο www.greek-language.gr/ 
 

http://digitalschool.minedu.gov.gr/info/newps/%CE%93%CE%BB%CF%8E%CF%83%CF%83%CE%B1
http://modersmal.skolverket.se/grekiska/index.php/startsidan/53-nyheter/80-grekiska-som-andra-sprak
http://modersmal.skolverket.se/grekiska/index.php/startsidan/53-nyheter/80-grekiska-som-andra-sprak
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/studies/errors/contents_b.html
http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/foreign/studies/errors/contents_b.html
http://www.greek-language.gr/
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Ηλιοπούλου, Κ. 2011. Η αξιολόγηση των γραπτών γλωσσικών δοκιμασιών 
των αλλόγλωσσων μαθητών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο μάθημα 
της Νέας Ελληνικής Γλώσσας. Διδακτορική διατριβή. Τμήμα Αγγλικής 
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