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Δ λ ί  ή  λά  ό  ό   δί  

Μαριλένα Καρυολαίμου Πανεπιστήμιο Κύπρου

«Διγλωσσία» ή η περιπλάνηση ενός όρου στο πεδίο 
της κοινωνιογλωσσολογίας



Di l iDi l i
Ο Alan Hudson (1992) αριθμεί 1092 άρθρα μεταξύ 1959 και 1992. 
Περισσότερα από τα μισά δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1982-1992

DiglossiaDiglossia
Ο Fernadéz Mauro (1992) αριθμεί περισσότερα από 2500 άρθρα μεταξύ 1960 και 1990. 

ό ό ά ύ ύΠερισσότερα από τα μισά δημοσιεύθηκαν μεταξύ 1980-1990



Γιατί η «διγλωσσία»;

Πολυσυζητημένη έννοια στο χώρο της κοινωνιογλωσσολογίας και της 
κοινωνιογλωσσολογικής τυπολογικής έρευνας

Μπορούμε να παρακολουθήσουμε την πορεία διάχυσης του όρου, τη 
σταδιακή ορολογική του εξειδίκευση και γενικά την επιστημολογική του 
ύτύχη



Η διγλωσσία
Ορισμός

Η «διγλωσσία» αποδίδει στα ελληνικά:
α  την ικανότητα ενός ατόμου να γνωρίζει 

Ορισμός

α. την ικανότητα ενός ατόμου να γνωρίζει 
δύο διαφορετικές γλώσσες, 

β. τη χρήση δύο μορφών/φάσεων 
γλώσσας, μιας σύγχρονης κυρίως γλώσσας, μιας σύγχρονης κυρίως 
ομιλούμενης (δημοτική) και μιας 
αρχαϊκής κυρίως γραπτής 
(καθαρεύουσα). 

Λεξικό Πρωΐας  3η έκδοση (;)Mια τρίτη μεταγενέστερη μεταφορική σημασία «έλλειψη 
ειλικρίνειας, υποκριτική στάση που εκδηλώνεται με την 
υποστήριξη δύο διαφορετικών απόψεων, ανάλογα με τη 
σκοπιμότητα που εξυπηρετείται κάθε φορά» (ΛΚΝ) δεν θα 
μας απασχολήσει καθόλου εδώ. 

Λεξικό Πρωΐας, 3η έκδοση (;)

μας απασχολήσει καθόλου εδώ. 

Η «διγλωσσία» ακολούθησε στα ελληνικά μια πορεία που συνδέεται άρρηκτα 
με την τύχη που είχε στον ευρύτερο γλωσσολογικό και ιδιαίτερα 

λ λ ό ώ    ή  ώκοινωνιογλωσσολογικό χώρο και την επιστημονική της καταχώρηση



Η γένεση ενός όρου
Από το χρηστικό λεξιλόγιο στην ορολογική εξειδίκευσηΑπό το χρηστικό λεξιλόγιο στην ορολογική εξειδίκευση

εμφάνιση της λέξης στα ελληνικά 
διαγλωσσική διάχυση  εισαγωγή σε άλλες γλώσσες με αλυσιδωτό δανεισμόδιαγλωσσική διάχυση, εισαγωγή σε άλλες γλώσσες με αλυσιδωτό δανεισμό
σταδιακή ορολογική εξειδίκευση εντός του πεδίου της κοινωνιογλωσσολογίας
επαναφορά του όρου στα ελληνικά και συνέπειες 
νεολογική δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω ή με αφορμή το νέο όρονεολογική δραστηριότητα που αναπτύσσεται γύρω ή με αφορμή το νέο όρο
εννοιολογικές αναπλάσεις



Η διγλωσσία, νεολογική δημιουργία?

Στα ελληνικά με αναφορά στην ελληνική: 
Εμμανουήλ Ροΐδης  Εμμανουήλ Ροΐδης  

Εφημερίδα Ακρόπολη, 1885, φ. 1056/57, 16& 17 Απριλίου.
Είδωλα, 1893. Πρόλογος, σελ. κc΄



Η διγλωσσία, διαγλωσσική διάχυση1

Στα γαλλικά με αναφορά στην ελληνική
Γιάννης Ψυχάρης χρησιμοποιεί τη λέξη diglossie σε κείμενά του στα γαλλικάΓιάννης Ψυχάρης, χρησιμοποιεί τη λέξη diglossie σε κείμενά του στα γαλλικά

Essais de Grammaire Historique Νéo-Grecque,1886, τόμος I, Παρίσι: Ernest Leroux.
“Un pays qui ne veut pas de sa langue” στο Mercure de France 1-Χ/9128: 63-121.

«Η διγλωσσία –το γεγονός ότι στην Ελλάδα υπάρχουν δύοδύο γλώσσεςγλώσσες – δεν αφορά τη
χρήση διττού λεξιλογίου σύμφωνα με το οποίο αποκαλεί κανείς το ψωμί με δύο
διαφορετικά ονόματα: άρτος όταν είναι κανείς μορφωμένος, ψωμί όταν ανήκει στο λαό.
Η διγλωσσία επηρεάζει ολόκληρο το γραμματικό σύστημα. Υπάρχουν δύο τρόποι να
ί ί ύ ί ό ί ά ύ ί όκλίνει κανείς, δύο διαφορετικοί τρόποι κλίσης των ρημάτων, δύο διαφορετικοί τρόποι

προφοράς. Με λίγα λόγια, υπάρχουν δύο γλώσσες, η μια ομιλούμενη, η άλλη
γραφόμενη, όπως υπάρχει, θα έλεγε κανείς, ηη λαϊκήλαϊκή καικαι ηη κλασικήκλασική αραβικήαραβική …»

«Un pays qui ne veut pas de sa langue», σελ. 66.



Η διγλωσσία, διαγλωσσική διάχυση2

Στα γαλλικά με αναφορά στην ελληνική
Hubert Pernot χρησιμοποιεί τη λέξη diglossie στον πρόλογο της δεύτερηςHubert Pernot, χρησιμοποιεί τη λέξη diglossie στον πρόλογο της δεύτερης
έκδοσης της γραμματικής του [με την Camille Polack]

Grammaire du grec moderne,1921, τόμος II, σελ. 10. Παρίσι: Garnier Frères.
Grammaire grecque moderne, 1897. Παρίσι: Garnier Frères.



Η διγλωσσία, διαγλωσσική διάχυση3

Στα γαλλικά με αναφορά στην αραβική
William MarçaisWilliam Marçais

“La langue arabe en Afrique du Nord” στο περιοδικό L’enseignement
public 1930/31.
Τρία κείμενα το πρώτο από τα οποία φέρει τον τίτλο “La diglossie arabe”

O Marçais χρησιμοποιεί τον όρο αραβική διφυία (diglossie arabe) για να περιγράψει την
παράλληλη χρήση δύο μορφών αραβικής σε ορισμένες αραβικές χώρες: της “κλασικής
αραβικής” το Kοράνι, και των “αραβικών διαλέκτων”, των τοπικών, εθνικών ποικιλιών

β ή ί έ λώ βό λ θ ώ ώαραβικής που είναι μητρικές γλώσσες των αραβόφωνων πληθυσμών στις χώρες του
Μαγκρέμπ, Αλγερία, Τυνησία, Μαρόκο.

Jean Lecerf
« Littérature dialectale et renaissance arabe moderne », Bulletin 

d’Etudes Orientales 2 (1932), 179-258 & Bulletin d’Etudes Orientales 3 ( )
(1933), 43-173 3.



Η διγλωσσία, διαγλωσσική διάχυση4

Στα γερμανικά με αναφορά στην αραβική

Karl Krumbacher

Das Problem den modernen griechischen Schriftsprach, 1902. Μόναχο.
κάνει έναν παραλληλισμό ανάμεσα στην ελληνική γλώσσα και την αραβική



Η διγλωσσία, διαγλωσσική διάχυση5
H. Pernot “Ancient and Modern Greek”, σελ. 5, μετάφραση στα 

αγγλικά του προλόγου της γραμματικής του που δημοσιεύτηκε από τις 

Στα αγγλικά με αναφορά στην ελληνική, την αραβική, την κρεολή/γαλλική της 
Αϊτής και τη γερμανική στην Ελβετία

αγγλικά του προλόγου της γραμματικής του που δημοσιεύτηκε από τις 
εκδόσεις της Ιεραποστολής των Βαπτιστών στην Καλκούτα το 1902

diglossy
Charles Ferguson, “Diglossia”, 1959. Word 15/2: 325-340.

'  is a relatively stable language situation   πρόκειται για μια σχετικά σταθερή γλωσσική πρόκειται για μια σχετικά σταθερή γλωσσική 

g y
Costas Procope. 1936. An outline of the history 

of the Greek language with particular emphasis 
on the Koine and the subsequent periods. 

Chicago

…. is a relatively stable language situation 
in which in addition to the primary dialects 

of the language (which may include a 
standard or regional standards) there is a 

very divergent highly codified (often 

… … πρόκειται για μια σχετικά σταθερή γλωσσική πρόκειται για μια σχετικά σταθερή γλωσσική 
κατάσταση στην οποία, εκτός από τις πρωτεύουσες κατάσταση στην οποία, εκτός από τις πρωτεύουσες 
διαλέκτους μιας γλώσσας (στις οποίες μπορεί να διαλέκτους μιας γλώσσας (στις οποίες μπορεί να 
περιλαμβάνεται μια κοινή ή επαρχιακές κοινές), περιλαμβάνεται μια κοινή ή επαρχιακές κοινές), 
υπάρχει μια πολύ διαφοροποιημένη  εξαιρετικά υπάρχει μια πολύ διαφοροποιημένη  εξαιρετικά very divergent highly codified (often 

grammatically more complex) superposed 
variety the vehicle of a large body of 

written literature either of an earlier period 
or in another speech community which is 

υπάρχει μια πολύ διαφοροποιημένη, εξαιρετικά υπάρχει μια πολύ διαφοροποιημένη, εξαιρετικά 
κωδικοποιημένη (συχνά γραμματικά πιο περίπλοκη) κωδικοποιημένη (συχνά γραμματικά πιο περίπλοκη) 
υπερκείμενη ποικιλία, όχημα εκτεταμένου σώματος υπερκείμενη ποικιλία, όχημα εκτεταμένου σώματος 
λογοτεχνικών κειμένων, που ανήκει σε παλαιότερη λογοτεχνικών κειμένων, που ανήκει σε παλαιότερη 

εποχή ή σε άλλη γλωσσική κοινότητα  που εποχή ή σε άλλη γλωσσική κοινότητα  που or in another speech community which is 
learned largely by formal education and is 

used for most written and formal spoken 
purposes but is not used by any sector of 
the community for ordinary conversation  

εποχή ή σε άλλη γλωσσική κοινότητα, που εποχή ή σε άλλη γλωσσική κοινότητα, που 
μαθαίνεται σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο και μαθαίνεται σε μεγάλο βαθμό στο σχολείο και 
χρησιμοποιείται στους περισσότερους τομείς χρησιμοποιείται στους περισσότερους τομείς 
γραπτής και τυπικής επικοινωνίας αλλά δεν γραπτής και τυπικής επικοινωνίας αλλά δεν 

χρησιμοποιείται από κανένα κομμάτι της κοινότητας χρησιμοποιείται από κανένα κομμάτι της κοινότητας the community for ordinary conversation. 
σ. 336

χρησιμοποιείται από κανένα κομμάτι της κοινότητας χρησιμοποιείται από κανένα κομμάτι της κοινότητας 
στην καθημερινή επικοινωνία.στην καθημερινή επικοινωνία.



Η διγλωσσία, ορολογική εξειδίκευση1

9 κριτήρια
1. λειτουργική εξειδίκευση
2. διαφορά κύρους

3 προϋποθέσεις για την εμφάνισή της
1. λογοτεχνικά κείμενα σε ποικιλία ίδια ή παρόμοια με2. διαφορά κύρους

3. λογοτεχνική παράδοση
4. διαφορά εκμάθησης
5. βαθμός τυποποίησης
6. σταθερότητα

αυτήν που μιλά ο λαός
2. η μόρφωση να είναι προνόμιο λίγων
3. να έχουν περάσει μερικοί αιώνες από 1 και 2.

6. σταθερότητα
7. διαφορές ως προς τη γραμματική
8. διαφορές ως προς το λεξιλόγιο
9. διαφορές ως προς τη φωνολογία

3 συνθήκες αλλαγής του γλωσσικού status quo3 συνθήκες αλλαγής του γλωσσικού status quo
1.να αποκτήσουν πρόσβαση στην εκπαίδευση ευρύτερα 
κοινωνικά στρώματα 
2. να δημιουργηθούν συνθήκες που να ευνοούν τη 

ή ό    ή  άλλ  γεωγραφική κινητικότητα και την επαφή με άλλες 
γλωσσικές κοινότητες 
3. αναπτυχθεί το αίσθημα ή η απαίτηση για εγκαθίδρυση 
μιας εθνικής ενιαίας γλώσσας που να είναι σύμβολο της 
ο ό η ας α  ης α εξαρ ησίας ε ός λαού  

3 δυνατότητες εξέλιξης
1. σταθερότητα
2. υπέρ της υπερκείμενης

οντότητας και της ανεξαρτησίας ενός λαού. 
ρ ης ρ μ ης

3. υπέρ της υποκείμενης



Η διγλωσσία, ορολογική εξειδίκευση

Ο αυστηρός ορισμός της έννοιας είναι αναγκαίος κυρίως επειδή στο πεδίο της 
κοινωνιογλωσσολογίας υπάρχει ένας αντίπαλος όρος που έχει ήδη καθιερωθεί, 

ο όρος bilingualismο όρος bilingualism

bilingualism και diglossia είναι διαγλωσσικά μορφικά ισοδύναμα
Η δημιουργία τους είναι δυνατή επειδή οι ευρωπαϊκές γλώσσες μπορούν να 

αξιοποιούν το λεξικό απόθεμα και της λατινικής και της ελληνικής ξ ξ μ ης ής ης η ής
εδώ δι/bi + γλώσσα/lingua



Η διγλωσσία επανέρχεται ….

Στα ελληνικά η diglossia δεν μπορεί να αποδοθεί ως «διγλωσσία», αφού η λέξη είναι
δεσμευμένη για τη σημασία «χρήση δύο γλωσσών».

ώ ί έ ί ί ό ό ή ίΕνώ η αμφισημία της λέξης «διγλωσσία» δεν δημιουργεί πρόβλημα ενόσω αυτή αποτελεί
μέρος του γενικού λεξιλογίου, η μετατροπή της σε κοινωνιογλωσσολογικό όρο
δημιουργεί την ανάγκη για αποσαφήνιση.

θώ ώ ύ έ άβ έ ίΠληθώρα εναλλακτικών τύπων προσφέρονται για να αναλάβουν τη νέα σημασία:
διπλοτυπία, διμορφία, διφυΐα, διτυπία. Δημιουργείται έτσι το παράδοξο ο όρος diglossia
να μην μπορεί να αποδοθεί στα ελληνικά ως «διγλωσσία» παρά την ετυμολογική τους
σχέση.

Διγλωσσία και diglossia είναι, λοιπόν, ψευδόφιλες μονάδες.

αγγλικά diglossia bilingualism
ελληνικά διγλωσσίαδιφυΐα/διπλοτυπία/διμορφίακοινωνική διγλωσσία



Νεολογική δραστηριότητα

τριφυΐα (Lafont 1971, Youssi 1983, Tσου 1984, 1985)
τετραφυΐα (Gobard 1976, Hoffmann 1981)

πολυφυΐα (Platt 1977, Mackey 1986, Kremnitz 1987-88)

Λεκτικός πληθωρισμός 
F� L� Prudent 1981

πολυφυΐα (Platt 1977, Mackey 1986, Kremnitz 1987 88)
σχιζοφυΐα (Haugen 1962)

εσωτερική και εξωτερική διφυΐα (Kloss 1976)
λογοτεχνική διφυΐα (Mackey 1976, 1986)

καταδυτική διφυΐα (Wald 1986)

Ορολογική ανασφάλεια
M. Berger 1990 :  285

καταδυτική διφυΐα (Wald 1986)
ενθυλακωμένες διφυΐες (Calvet 1987, Brann 1990)

ενδογλωσσική και διαγλωσσική διφυΐα (Timm 1981, Franscescato 1986)
περιορισμένη και διευρυμένη διφυΐα (Fasold 1984, Scotton-Myers 1986)

εγκιβωτισμένη διφυΐα (Chaudenson 1984)
H ενθουσιώδης αποδοχή
οδηγεί σε δημιουργία μιας εγκιβωτισμένη διφυΐα (Chaudenson 1984)

οικογενειακή διφυΐα (Py 1986)
παλαιά και νέα διφυΐα (Timm 1981)
αντιστραμμένη διφυΐα (Poche 1988)

παρεισφρυτική διφυΐα (Dimmentaal 1989)

οδηγεί σε δημιουργία μιας 
πλειάδα σύνθετων όρων

αρε σφρυ ή δφυ α ( e aa 989)
ιεραρχημένη διφυΐα (Timm 1981)

ουδέτερη και συγκρουσιακή διφυΐα (Vallverdù 1979 στο Kremnitz 1981) 
κ.λπ.



Εννοιολογικές αναπλάσεις

Από τη δομική 
 λ ή έ

Επαναλαμβανόμενη 

στη λειτουργική προσέγγιση
Fishman

Επαναλαμβανόμενη 
ανακύκλωση του όρου  

A. T abouret�Keller 1982: 40
έχει ως αποτέλεσμα 

Αυτόχθονες γλωσσολόγοι 
Η διφυΐα ως ιδεολογική και κοινωνική σύγκρουση
Καταλανοίέχει ως αποτέλεσμα 

πολλαπλές αναπλάσεις 
Καταλανοί
Aracil ,  Ninyoles,  Badia i Margarit,  Valverdù
Οξιτανοί
Lafond, Gardy,  BoyerLafond, Gardy,  Boyer
Κρεολοί
Prudent,  Hazael-Massieux



Από τη  δομική στη λειτουργική προσέγγιση1

1. John Gumperz , 1962
f i i i i i

Η λειτουργική προσέγγιση δίνει έμφαση στις κοινωνικές 
λειτουργίες που επιτελούν οι γλωσσικές ποικιλίες στο 
πλαίσιο μιας κοινωνίας: μητρική, επίσημη, εθνική, 

“Types of linguistic communities”

2. William Stewart , 1962
“An outline of linguistic typology for 
describing national multilingualism” 

γλώσσα εκπαίδευσης, γλώσσα λατρείας, γλώσσα της 
νομοθεσίας, γλώσσα όχημα κ.λπ., και όχι στη δομική
συγγένεια ή την τυπολογική εγγύτητα 

3. Heinz Kloss, 1966 
“Types of multilingual communities: 

Discussion of ten variables”

4  William Stewart  1968

Από λειτουργική άποψη μια διάλεκτος και η κοινή 
γλώσσα μπορούν να περιγραφούν με τους ίδιους 4. William Stewart , 1968

“A sociolinguistic typology for 
describing national multilingualism”

5. Charles  Ferguson, 1971
"National sociolinguistic

γλώσσα μπορούν να περιγραφούν με τους ίδιους 
όρους που περιγράφονται δύο διαφορετικές γλώσσες, 
αν και εφόσον έχουν παρόμοια λειτουργική εξειδίκευση

National sociolinguistic
profile formulas Η λειτουργική προσέγγιση γεννάται από την επιθυμία 

να τυποποιηθούν και να ταξινομηθούν οι ανθρώπινες 
κοινωνίες με βάση συστηματικότητες που έχουν οι ς μ β η ημ η ς χ
κοινωνικές λειτουργίες  των γλωσσικών ποικιλιών



Από τη  δομική στη λειτουργική προσέγγιση2

Υπάρχει ένα νοητός διαχωρισμός της κοινωνικής μας ζωής σε
σφαίρες κοινωνικής δραστηριότητας. Αυτές οι σφαίρες
δ ό ή ί άζ λ ή ώδδραστηριότητας ή τομείς επηρεάζουν την επιλογή κώδικα
επικοινωνίας.

Οι παράγοντες που καθορίζουν έναν τομέα: το πλαίσιο επικοινωνίας
( tti ) δ λ δή δή έ ά ώ δ ύθ

Joshua Fishman

(setting) δηλαδή οτιδήποτε έχει να κάνει με το χώρο, τη διαρρύθμιση
του χώρου κ.λπ., τους μετέχοντες (participants) και το αντικείμενο της
διαπλοκής (topic).

Ο ί ίζ ό ί ύ λόΟι τομείς αναγνωρίζονται από την κοινωνία στο σύνολό της ως
αντικειμενικές αξίες: η οικογένεια, το σχολείο, το επάγγελμα, η
θρησκεία κλπ. Ο διαχωρισμός σε τομείς είναι αποδεκτός χωρίς να
έχουμε ποτέ περάσει από διαδικασία μάθησης · το μαθαίνουμε μέσα

ό ύ δ δ ί ί ήαπό την ευρύτερη διαδικασία κοινωνικοποίησής μας.

Η υποκείμενη ποικιλία (high) αναλαμβάνει τις λειτουργίες που
συνδέονται με την οικεία επικοινωνία (ιδιωτική σφαίρα
δ ή ) ώ ί (l ) λ βάδραστηριοτήτων), ενώ η υπερκείμενη (low) αναλαμβάνει τις
λειτουργίες που συνδέονται με την τυπική επικοινωνία (δημόσια
σφαίρα δραστηριοτήτων)



Από τη δομική στη λειτουργική προσέγγιση3

Ιδιωτική σφαίρα δραστηριοτήτων 
υποκείμενη ποικιλία

Δημόσια σφαίρα δραστηριοτήτων
υπερκείμενη ποικιλία



Από τη  δομική στη λειτουργική προσέγγιση4

Η διεύρυνση του 
ύ ΐορισμού της διφυΐας με 

τη χρήση του κριτηρίου 
της λειτουργικής 

εξειδίκευσης επιτρέπει το 
ό ύ Διγλωσσία Διφυΐασυνδυασμό των δύο 

αντιθετικών όρων διφυΐα 
(diglossia) και διγλωσσία 

(bilingualism) ως 
λλ ή  ή 

Διγλωσσία
ατομική

+

Διφυΐα
συλλογική

+ -
Διφυΐα με διγλωσσία Διγλωσσία χωρίς διφυΐα

συλλογική και ατομική 
χρήση δύο 

γλωσσών/γλωσσικών 
ποικιλιών αντίστοιχα, στο 

λ ί   ίδ  

- Διφυΐα χωρίς διγλωσσία Ούτε διφυΐα ούτε διγλωσσία

πλαίσιο της ίδιας 
κοινότητας 



Η διφυΐα ως ιδεολογική & κοινωνική σύγκρουση1

Οι αυτόχθονες γλωσσολόγοι

Α ορρί ου Υ οσ ηρίζου

Οι αυτόχθονες γλωσσολόγοι

Απορρίπτουν
τη φαινομενικά ανώδυνη 

κοινωνική διάσταση της διφυΐας
τη συνακόλουθη αρμονική 

Υποστηρίζουν
τη βαθιά κοινωνική ρήξη που δηλώνει η 

ύπαρξη της διφυΐας
τη βαθιά συγκρουσιακή υφή τηςτη συνακόλουθη αρμονική 

σχέση ανάμεσα σε υπερκείμενες 
και υποκείμενες ποικιλιών
τη φυσιολογική υφή της 

τη βαθιά συγκρουσιακή υφή της
την ιδεολογική βάση της λειτουργικής 

κατανομής των διφυϊκών ποικιλιών
πώς η διφυΐα, αφομοιώνοντας το σχήμα 

λειτουργικής κατανομής 
το κύρος των γλωσσικών 

ποικιλιών ως ενδεικτικό της 
πραγματικής αξίας τους

ς η φ φ μ ς χήμ
κατωτερότητας/ανωτερότητας των ποικιλιών 
στους διάφορους τομείς επικοινωνίας, 
συμμετέχει στην εδραίωση της κυριαρχίας 
συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων σε βάρος πραγματικής αξίας τους

το σταθερό χαρακτήρα της 
διφυΐας

συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων σε βάρος 
άλλων και αναπαράγει τις καθεστηκυίες 
κοινωνικές, πολιτικές και ιδεολογικές δομές.



Η διφυΐα ως ιδεολογική &κοινωνική σύγκρουση2

Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί στηρίζουν τη διφυΐα
Η προσπάθεια μιας κυρίαρχης κοινωνικής ομάδας να επιβληθεί στις υπόλοιπες μεταφράζεται
σε προσπάθειες να επιβάλει το δικό της σύστημα αξιών σε όλα τα επίπεδα: οικονομικό,

Οι ιδεολογικοί μηχανισμοί στηρίζουν τη διφυΐα

ρ ς β ης ημ ξ μ ,
κοινωνικό, πολιτιστικό, θρησκευτικό, γλωσσικό. Για να το επιτύχει θέτει σε λειτουργία
συγκεκριμένους ιδεολογικούς μηχανισμούς που στοχεύουν στο να
δικαιολογήσουν/νομιμοποιήσουν την κυριαρχία της. Οι μηχανισμοί αυτοί επιτυγχάνουν το
στόχο τους:χ ς

•υποβαθμίζοντας συστηματικά τις υπόλοιπες γλωσσικές ποικιλίες και συνακόλουθα τις
κοινωνικές ομάδες που τις χρησιμοποιούν, π.χ. αρνητική απεικόνιση των ποικιλιών και
των ομιλητών τους μέσα από τα λογοτεχνικά κείμενα,
•καταργώντας την αυτονομία τους, όπου είναι δυνατόν και όπου αυτό δεν είναι δυνατόνργ ς η μ ς,
απομονώνοντας και αποδυναμώνοντάς τις,
•πείθοντας τους ομιλητές ότι οι μητρικές ποικιλίες τους είναι κατώτερες όπως κατώτεροι
είναι και οι ίδιοι όταν τις χρησιμοποιούν. Οι ομιλητές φτάνουν έτσι στο σημείο να
αφομοιώσουν την κυρίαρχη ιδεολογία (αποξένωση/alienation), υποβαθμίζοντας τιςφ μ η ρ ρχη γ ( ξ η/ ) β μ ζ ς ς
μητρικές ποικιλίες τους και κατευθύνοντας το μίσος που αισθάνονται για τη μειονεκτική
κατάσταση στην οποία βρίσκονται ενάντια στους ίδιους τους εαυτούς τους (auto-odi
‘ίδιον μίσος’).



Η αντιληπτική διφυΐα
Οι κρεολοί αυτόχθονες γλωσσολόγοιΟι κρεολοί αυτόχθονες γλωσσολόγοι

Σε ορισμένες κρεολές κοινωνίες, οι ερευνητές διαπιστώνουν ότι 
υπάρχει διάσταση ανάμεσα στη γλωσσική πραγματικότητα και υπάρχει διάσταση ανάμεσα στη γλωσσική πραγματικότητα και 
την αντίληψη που έχουν οι ομιλητές για την πραγματικότητα 
αυτή: όταν ερωτηθούν, αναγνωρίζουν την ύπαρξη δύο 
διαφορετικών ποικιλιών/γλωσσών, της γαλλικής και της 
κρεολής  της αγγλικής και της αγγλικής κρεολής κ λπ  όταν όμως 

Διφυΐα 
μια ξεκάθαρα διχοτομική κρεολής, της αγγλικής και της αγγλικής κρεολής κ.λπ. όταν όμως 

παρατηρήσει κανείς τη γλωσσική πρακτική, διαπιστώνει ότι η 
διάκριση ανάμεσα στις δυο γλωσσικές ποικιλίες δεν είναι 
ξεκάθαρη. Αντί να υπάρχουν δυο διαφορετικές ποικιλίες, υπάρχει 
ένα φάσμα ενδιάμεσων μικτών ποικιλιών (γλωσσικό συνεχές)

αντίληψη των γλωσσικών 
ποικιλιών, της 

λειτουργικής τους 
κατανομής και των ένα φάσμα ενδιάμεσων μικτών ποικιλιών (γλωσσικό συνεχές).κατανομής και των 

αξιακών τους 
καταχωρήσεων που 
συνοδεύεται από Η διχοτομική αυτή αντίληψη προσλαμβάνει χαρακτήρα 

στερεότυπου  εξακολουθεί δηλαδή να υφίσταται ακόμη και όταν γλωσσικές πρακτικές που 
φανερώνουν την ύπαρξη 

ενός γλωσσικού 
συνεχούς

στερεότυπου, εξακολουθεί δηλαδή να υφίσταται ακόμη και όταν 
στην πραγματικότητα η σχέση ανάμεσα στις δύο ποικιλίες έχει 
ριζικά αλλάξει: οι ομιλητές εξακολουθούν να μιλούν για την 
ύπαρξη δύο διαφορετικών γλωσσικών συστημάτων ακόμη και 
όταν τα όρια ανάμεσα στα δύο αυτά συστήματα έχουν καταστεί συνεχούς όταν τα όρια ανάμεσα στα δύο αυτά συστήματα έχουν καταστεί 
ασαφή.



Συμπερασματικά

Ένδειξη της αδυναμίας των ερευνητών να οικοδομήσουν Ένδειξη της αδυναμίας των ερευνητών να οικοδομήσουν 
από κοινού μια επιστημολογική έννοια όπως η διφυΐα
είναι και το γεγονός ότι δεν φαίνεται να δημιουργούνται 
γέφυρες επικοινωνίας ανάμεσα στους 

Διφυΐα 
Οι συνεχείς αναπλάσεις γ φ ρ ς ς μ ς

κοινωνιογλωσσολόγους που επεξεργάζονται τον όρο 
στις δύο μεριές του Ατλαντικού. 

Aν συγκρίνει τα κείμενα των αμερικανών και των 

προσθέτουν 
εννοιολογικά στοιχεία 

που δεν περιλαμβάνονται 
στον αρχικό ορισμό και Aν συγκρίνει τα κείμενα των αμερικανών και των 

ευρωπαίων ερευνητών, θα διαπιστώσει κανείς πως –με 
ελάχιστες εξαιρέσεις– οι βιβλιογραφικές παραπομπές 
των πρώτων δεν κάνουν καμιά αναφορά στους 

στον αρχικό ορισμό και 
δεν μπορούν να 

διαφανούν. Πρέπει να 
γνωρίζουμε τις διαδοχικές ς

δεύτερους. 

Φαίνεται, λοιπόν, ότι στην περίπτωση αυτή, (και σε αυτήν 
την περίπτωση;)  το ρεύμα της κοινωνιογλωσσολογίας 

αλλαγές που έχει υποστεί 
όρος

την περίπτωση;), το ρεύμα της κοινωνιογλωσσολογίας 
ακολούθησε μονόδρομη πορεία.


