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Abstract: In this article, which follows an earlier study, after initially it is confirmed the
existence of false friends between modern greek and the Griko dialect from written texts of
the current school handbooks of South Italy, we are gonna record and categorize them. In
addition, specific examples of didactical suggestions will be presented for the use of these
words in a language course in order to enrich the expressive range of students and to avoid
confusions.
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Πεπίλητη: ην άξζξν απηφ, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο έξεπλαο, αθνχ αξρηθά
επηβεβαησζεί ε χπαξμε ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ζηελ θνηλή λέα ειιεληθή γιψζζα θαη ζηελ
θαησηηαιηθή δηάιεθην απφ έλα ζψκα γξαπηψλ, παξάιιεισλ ειιεληθψλ θαη θαησηηαιηθψλ
θεηκέλσλ ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο Κάησ Ηηαιίαο, ζα γίλεη θαηαγξαθή απηψλ θαη
θαηεγνξηνπνίεζή ηνπο. Δπηπιένλ, ζα παξνπζηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε
δηδαθηηθή αμηνπνίεζε ησλ ιέμεσλ απηψλ ζην γισζζηθφ κάζεκα κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ
ηνπ εθθξαζηηθνχ θάζκαηνο ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνθπγή ζπγρχζεσλ.
Λέξειρ κλειδιά: γθξίθν, θαησηηαιηθή δηάιεθηνο, ςεπδφθηιεο ιέμεηο

Ειζαγυγή
Σν θαηλφκελν ηεο ςεπδνθηιίαο εκθαλίδεηαη θπξίσο ζε γελεηηθά ζπγγελείο γιψζζεο –φπσο
ζηελ πεξίπησζή καο ε ειιεληθή θαη ε θαησηηαιηθή– ή είλαη απνηέιεζκα δαλεηζκνχ απφ κία
γιψζζα ζε κία άιιε. Χο ςεπδφθηιεο ιέμεηο ραξαθηεξίδνληαη νη ιέμεηο κε θσλνινγηθή
νκνηφηεηα θαη ζεκαζηνινγηθέο δηαθνξέο ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ.
ηελ αλαθνίλσζε απηή, πνπ απνηειεί ζπλέρεηα πξνγελέζηεξεο, αθνχ αξρηθά επηβεβαησζεί ε
χπαξμε ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ζηελ θνηλή λέα ειιεληθή γιψζζα θαη ζηελ θαησηηαιηθή
δηάιεθην απφ έλα ζψκα γξαπηψλ, παξάιιεισλ ειιεληθψλ θαη θαησηηαιηθψλ θεηκέλσλ
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ζρνιηθψλ εγρεηξηδίσλ ηεο Κάησ Ηηαιίαο, ζα γίλεη θαηαγξαθή απηψλ θαη θαηεγνξηνπνίεζή
ηνπο κεηαμχ άιισλ κε βάζε ην είδνο ηεο γξακκαηηθήο θαηεγνξίαο (νπζηαζηηθά, ξήκαηα,
επίζεηα θιπ.). Γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ζεκαζηψλ θάζε ιέμεο ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ ιεμηθά θαη
ησλ δχν γισζζψλ, ψζηε λα εξεπλεζεί, αλ ππάξρεη ζπξξίθλσζε, δηεχξπλζε ή αιιαγή ηνπ
ζεκαζηνινγηθνχ πεξηερνκέλνπ. ηα ιήκκαηα ζα ζπκπεξηιεθζνχλ ηφζν νη πιήξσο
ςεπδφθηιεο ιέμεηο δει. νη ιεμηθέο κνλάδεο κε πιήξε ζεκαζηνινγηθή επηθάιπςε φζν θαη νη
κεξηθψο ςεπδφθηιεο ιέμεηο δει. νη ιεμηθέο κνλάδεο κε θνηλά θαη κε θνηλά ζεκαζηνινγηθά
ζηνηρεία.
Καζφηη ε θαησηηαιηθή δηάιεθηνο θαη ε ειιεληθή γιψζζα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο
Καιαβξίαο θαη ηεο Απνπιίαο, έζησ θαη θάησ απφ κε ηδαληθέο ζπλζήθεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε
ε αμηνπνίεζή ησλ ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γισζζηθφ
κάζεκα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ επηπξφζζεηα
ζπγθεθξηκέλεο πξνηάζεηο γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ
εθθξαζηηθνχ θάζκαηνο ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνθπγή ζπγρχζεσλ.

1. Η καηυιηαλική διάλεκηορ
Ζ θαησηηαιηθή δηάιεθηνο είλαη δηάιεθηνο ηεο Κνηλήο Διιεληθήο Γιψζζαο, ε κνλαδηθή καδί
κε ηελ θππξηαθή, ε νπνία κηιηέηαη εθηφο ειιεληθνχ θξάηνπο. Γελ απνηειεί νκνηνγελή
δηάιεθην κηαο θαη κηιηέηαη ζε δχν, γεσγξαθηθά θαη γισζζηθά, μερσξηζηέο πεξηνρέο ηεο
Ηηαιίαο, ζηελ Απνπιία ζηελ πεξηνρή αιέλην ή αιιηψο Γθξέηζηα αιεληίλα θνληά ζηελ πφιε
Λέηζε θαη ζπγθεθξηκέλα ζηα ρσξηά: Calimera, Castrignano di Greci, Corigliano d' Otranto,
Zollino, Sternatia, Martano, Martignano, Melpignano θαη Soleto θαη ζηελ Μπνβεζία ηεο
λφηηαο Καιαβξίαο ζηα ρσξηά Roghudi, Chorio di Roghudi , Roccaforte del Greco, Condofuri,
Polizzi, Bagaladi , Galliciano, Amandolea, Bova Marina θαη Bova Superiore.
Οη δχν πεξηνρέο απέρνπλ αξθεηά κεηαμχ ηνπο θαη δελ ππάξρεη πνιηηηζηηθή ή άιινπ είδνπο
επαθή. ηα ρσξηά Μαξηηληάλν, Μειπηληάλν θαη νιέην ηεο Απνπιίαο ε δηάιεθηνο ππνρσξεί
ζεκαληηθά. ηα ρσξηά Υσξηφ (Chorio) θαη Παιηφ Ρνγνχδη (Roghudi Vecchio) ηεο Καιαβξίαο
ππήξραλ κέρξη ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1970 νκηιεηέο ηεο δηαιέθηνπ. Σα ρσξηά απηά
εγθαηαιείθζεθαλ ζηε ζπλέρεηα ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ. ηελ πεξηνρή ηεο Γθξεηζία
αιεληίλα ππάξρνπλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξνη νκηιεηέο απφ φ,ηη ζηελ Μπνβεζία. Μεηαμχ ησλ
δηαιέθησλ ηεο Απνπιίαο (γθξίθν) θαη ηεο Καιαβξίαο (γθξεθάληθν) παξαηεξνχληαη δηαθνξέο.
Αιιά δηαθνξέο εληνπίδνληαη θαη απφ ρσξηφ ζε ρσξηφ (δηαιεθηηθή δηαθνξνπνίεζε).
πλππάξρνπλ δσξηθά, βπδαληηλά θαη αξραία ειιεληθά ζηνηρεία, θαζψο επίζεο θαη ιέμεηο απφ
ηηο ηνπηθέο ηηαιηθέο δηαιέθηνπο θαη ηελ επίζεκε ηηαιηθή γιψζζα. Γηα ηε γξαθή
ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά ην ιαηηληθφ αιθάβεην θη νη νκηιεηέο είλαη Ηηαινί ππήθννη,
έρνπλ ηηαιηθή ζπλείδεζε, είλαη θαζνιηθνί θαη ιαλζαζκέλα ηαπηίδνληαη απφ πνιινχο κε ηνπο
Έιιελεο. Απνηεινχλ, επνκέλσο, θνξείο κηαο ηδηαίηεξεο παξάδνζεο θαη ηαπηφηεηαο (Πξνθίιε,
1999: 31-38).
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Σν δήηεκα ηεο πξνέιεπζεο ηεο δηαιέθηνπ δίραζε ηνπο γισζζνιφγνπο δεκηνπξγψληαο δχν
βαζηθέο ζεσξίεο. Σε ζεσξία ζχκθσλα κε ηελ νπνία ε δηάιεθηνο είλαη βπδαληηλήο πξνέιεπζεο,
δειαδή, πξνέξρεηαη απφ ηε γιψζζα ησλ Βπδαληηλψλ επνίθσλ απφ ηελ Πεινπφλλεζν, ηελ
Ήπεηξν, ηε ηεξεά Διιάδα, ηελ Δχβνηα θαη ηνλ Πφλην πνπ εγθαηαζηάζεθαλ ζηε Νφηηα
Ηηαιία ηνλ 9ν κ.Υ. αηψλα κε βαζηθφ ππνζηεξηθηή ηεο ηνλ Guiseppe Morosi. Καη ηε ζεσξία
ηνπ Gerhard Rohlfs πεξί αξραηνειιεληθήο πξνέιεπζεο ηεο δηαιέθηνπ θαη ε νπνία θάλεη ιφγν
γηα απφ ηνλ απνηθηζκφ ηεο Μεγάιεο Διιάδαο ηνλ 8ν αηψλα π.Υ. απφ Έιιελεο κε ελίζρπζε
απηνχ θαηά ηελ πξψηκε βπδαληηλή πεξίνδν θαη απφ Έιιελεο ηεο Μ. Αζίαο, Μαθεδνλίαο,
Ζπείξνπ, θιπ.
Τπνζηεξηθηήο ηεο ζεσξίαο ηνπ Morosi είλαη θαη ν Pellegrini. Βαζηθφ επηρείξεκα ηεο ζεσξίαο
ηνπ Rohlfs πνπ ππνζηεξίδνπλ θαη νη Υαηδηδάθηο, Καξαηδάο, Κνπθνπιέο, Καξαλαζηάζεο,
είλαη ε χπαξμε δσξηθψλ ζηνηρείσλ ζηε δηάιεθην.
ηηο 15.12.1999 αλαγλσξίζηεθε ε ειιελφθσλε θνηλφηεηα ηνπ αιέλην (Απνπιία) σο εζληθή
θαη γισζζηθή κεηνλφηεηα κε ηελ νλνκαζία Γισζζηθή Μεηνλφηεηα ηεο Γθξίθν-αιεληηλήο
εζληθφηεηαο (Minoranze linguistiche Grike dell' Etnia Griko-Salentina). Σν γεγνλφο απηφ
έδσζε ηε δπλαηφηεηα δηδαζθαιίαο ηεο γθξίθν θαη ησλ Νέσλ Διιεληθψλ ζηα ζρνιεία ηεο
δεκφζηαο εθπαίδεπζεο. Αλαζηαιηηθνί παξάγνληεο ζηε δηδαζθαιία ησλ παξαπάλσ γισζζψλ
είλαη κεηαμχ άιισλ ε ζπρλή παχζε ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην ηηαιηθφ θξάηνο θαη ε δηαθνπή
απφζπαζεο Διιήλσλ εθπαηδεπηηθψλ.
Ζ θαησηηαιηθή δηάιεθηνο ραξαθηεξίδεηαη απφ επηθνηλσληαθή αλεπάξθεηα, θαζφηη δελ
ππάξρνπλ επηθνηλσληαθέο πεξηζηάζεηο πνπ λα πξνσζνχλ ηε ρξήζε ηεο θαη νη νκηιεηέο ηεο
έρνπλ κεησζεί ζεκαληηθά. Οκηιείηαη θπξίσο απφ ειηθησκέλνπο ζην ζπίηη, ελψ γιψζζα
θαζεκεξηλήο επηθνηλσλίαο είλαη ε ηνπηθή ξσκαληθή γιψζζα. Γε δηαζέηεη θχξνο θαη νη
νκηιεηέο ηεο εκθαλίδνπλ ζπκπεξηθνξέο απην-ππνηίκεζεο, αξλεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηε
δηάιεθην θαη άξλεζε κεηάδνζήο ηεο ζηε λέα γεληά (Καηζνγηάλλνπ, 1999: 605-613 & Πξνθίιε,
1999: 31-38). ηελ Απνπιία, σζηφζν, ππάξρεη ηα ηειεπηαία ρξφληα ελδηαθέξνλ απφ ηνπο λένπο
λα κάζνπλ ηε γιψζζα ησλ παππνχδσλ ηνπο. Ζ ζπκβνιή ησλ ηνπηθψλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ
ζηε δηαηήξεζε θαη δηάδνζε ηεο δαιέθηνπ θξίλεηαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή, αιιά ε ειιεληθή
γιψζζα θεξδίδεη έδαθνο εηο βάξνο ηνπ γθξίθν/ησλ γθξεθάληθσλ (θπξίσο ζηελ Καιαβξία).
Οη ζεκαληηθφηεξνη παξάγνληεο πνπ νδήγεζαλ ζε γισζζηθή θαη εδαθηθή ζπξξίθλσζε ηνπ
ειιελφθσλνπ πιεζπζκνχ είλαη ε κεηαλάζηεπζε (θπξίσο θαηά ηε δεθαεηία ηνπ 1960), ε
αληηκεηψπηζε ηεο δηαιέθηνπ σο δηάιεθην ρακεινχ θχξνπο, ν πιενλαζηηθφο ηεο ραξαθηήξαο,
ε ρακειή απηνεθηίκεζε ησλ νκηιεηψλ ηεο, ε απαγφξεπζε ηεο ρξήζεο ηεο δηαιέθηνπ (απφ ηνλ
Μνπζνιίλη), ε αζηπθηιία, ε εγθαηάιεηςε ησλ πεξηνρψλ ηεο Απνπιίαο θαη ηεο Καιαβξίαο
ιφγσ θπζηθψλ θαηαζηξνθψλ, ν εγεκνληθφο ραξαθηήξαο ηεο επίζεκεο ηηαιηθήο γιψζζαο θαη
ε ζηξνθή πξνο ηελ εθκάζεζε ηεο Κνηλήο Νέαο Διιεληθήο Γιψζζαο.
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2. Το θαινόμενο ηηρ τεςδοθιλίαρ
Φεπδφθηιεο ιέμεηο νλνκάδνληαη νη ιέμεηο εθείλεο πνπ έρνπλ ηελ ίδηα ή παξφκνηα θσλνινγηθή
κνξθή ζε δχν (ή πεξηζζφηεξεο) γιψζζεο, αιιά δηαθνξεηηθή ζεκαζία ζε θαζεκία απφ απηέο
(ζε κηθξφηεξν ή κεγαιχηεξν βαζκφ). Γίλεηαη δηαρσξηζκφο ζε πιήξσο ςεπδνδηαγισζζηθά
νκφηππα, ςεπδνδηαγισζζηθά νκφηππα, δειαδή, ησλ νπνίσλ ε ζεκαζία δε ζπκπίπηεη θαζφινπ
θαη κεξηθψο ςεπδνδηαγισζζηθά νκφηππα, πνπ είλαη ςεπδνδηαγισζζηθά νκφηππα, ησλ νπνίσλ
κεξηθέο ζεκαζίεο ζπκπίπηνπλ. ηε δηεζλή βηβιηνγξαθία ζπλαληά θαλείο ηνπο αθφινπζνπο
ελαιιαθηηθνχο φξνπο γηα ηηο ςεπδφθηιεο ιέμεηο: false friends, faux amisfaux frères (Kiss,
2002), false cognates, interlingual homographs, homographic non-cognates, pseudocognates
θαη deceptively transparent words (Mattheoudakis & Patsala, 2007). Οη ειιεληθέο απνδφζεηο
ησλ φξσλ είλαη νη εμήο: ςεπδφθηιεο ιέμεηο (Αλαζηαζηάδε-πκεσλίδε, 1994), ςεπδφθηιεο
κνλάδεο, ςεπδνδηαγισζζηθά νκφηππα (πιήξσο ή κεξηθψο) (Κπξηαδή-Παπαθσλζηαληίλνπ,
2005), ςεπδνδηαθαλείο ιέμεηο (Καζάπε-Εσληαλνχ, 1997), ιέμεηο-ζσζίεο θαη θάιπηθεο ιέμεηο.

3. Παπάγονηερ ενίζσςζηρ ηηρ τεςδοθιλίαρ
Οη ςεπδφθηιεο ιέμεηο εκπινπηίδνπλ ην εθθξαζηηθφ θάζκα ησλ γισζζψλ ζηηο νπνίεο αλήθνπλ,
αιιά ζπλάκα αλαδεηθλχνληαη ζε πνλνθέθαιν γηα ηνπο καζεηέο θαη ειινρεχεη ν θίλδπλνο ηεο
πιήξνπο ηαχηηζεο ηνπ θάζκαηνο ησλ ζεκαζηψλ θαη ησλ ρξήζεσλ. Απηφ ηζρχεη θαη γηα ηνπο
ζπγγξαθείο, ησλ νπνίσλ ηα βηβιία κειεηήζεθαλ. Τπάξρνπλ αξθεηέο ηέηνηεο πεξηπηψζεηο
επηινγήο ιαλζαζκέλνπ κεηαθξαζηηθνχ ηζνδχλακνπ (π.ρ. lemó έλαληη ζηφκα). Γίλεηαη
επνκέλσο ρξήζε ησλ ιέμεσλ ζε πεξηβάιινληα πνπ απνδεηθλχνληαη κε ζπκβαηά, θπξίσο ζε
ζεκαζηνινγηθφ επίπεδν (Kiss, 2002). ηε δηδαθηηθή πξάμε, σζηφζν, είλαη ζεκαληηθά ηα
πιενλεθηήκαηα ή/θαη ηα κεηνλεθηήκαηα πνπ κπνξεί λα επηθέξεη ε παξνπζία ησλ ςεπδφθηισλ
ιέμεσλ ζε έλα θείκελν (Mattheoudakis & Patsala, 2007). Οη ςεπδφθηιεο ιέμεηο απνηεινχλ
αληηθείκελν κειέηεο δηάθνξσλ επηζηεκψλ (Φπρνγισζζνινγία, Γλσζηηθή Φπρνινγία,
Μεηαθξαζενινγία, Δθαξκνζκέλε Γισζζνινγία, Γηδαθηηθή Γισζζψλ), φκσο δε γίλεηαη
ζπζηεκαηηθή αμηνπνίεζή ηνπο.

4. Επεςνηηικόρ ζσεδιαζμόρ
Ο εξεπλεηηθφο ζρεδηαζκφο πεξηειάκβαλε ηα αθφινπζα ζηάδηα:
 Κνηλσληνγισζζηθή επηηφπηα έξεπλα ηνλ Απξίιην ηνπ 2012
 Καηαγξαθή εγρεηξηδίσλ εθκάζεζεο γθξίθν (ζπγθξηηηθά κε ηε Νέα Διιεληθή)
 Δπηινγή εγρεηξηδίσλ
 Αλάιπζε πεξηερνκέλνπ
 Αληηπαξαβνιή ησλ δχν γισζζψλ
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 Δληνπηζκφ ςεπδφθηισλ ιέμεσλ
 Καηαγξαθή ησλ ζεκαζηψλ θάζε ιέμεο θαη κεηάθξαζή ηνπ ζηα Διιεληθά
 Καηεγνξηνπνίεζή ηνπο κε βάζε ην είδνο ηεο γξακκαηηθήο θαηεγνξίαο θαη ην
ζεκαζηνινγηθφ πεδίν
 Δληνπηζκφ ησλ ζεκαζηψλ ηεο ίδηαο ιέμεο ζε ειιεληθφ κνλφγισζζν ιεμηθφ θαη
θαηαγξαθή απηψλ
 χγθξηζε ησλ ζεκαζηψλ
 Έιεγρν γηα ελδερφκελε δηεχξπλζε, ζπξξίθλσζε ή αιιαγή ζεκαζηψλ
 ρεδηαζκφ ελδεηθηηθψλ δηδαθηηθψλ πξνηάζεσλ
Δληνπίζηεθαλ νκφερεο ιέμεηο ηνπ γθξίθν θαη ηεο θνηλήο λέαο ειιεληθήο, φπσο απηέο
εκθαλίδνληαη ζηα εγρεηξίδηα πνπ επηιέρζεθαλ θαη κε ηελ εθεί ζεκαζία. Φπζηθά δελ κπνξεί λα
γίλεη ιφγνο γηα νκφγξαθεο ιέμεηο, θαζφηη ζην γθξίθν ρξεζηκνπνηείηαη ην ιαηηληθφ αιθάβεην.
Πξφθεηηαη, επνκέλσο, γηα ιέμεηο ηνπ γθξίθν, ησλ νπνίσλ ην ζεκαίλνλ, ιφγσ θσλεηηθήο ή
κνξθνινγηθήο εμέιημεο, ζπκπίπηεη κε ην ζεκαίλνλ άιιεο ιέμεο ηεο θνηλήο λέαο ειιεληθήο,
δειαδή, πξφθεηηαη γηα ηπραία ελδνγισζζηθή θσλνινγηθή νκνηφηεηα. Πεξηνξηζηήθακε ζε
κνλνιεθηηθέο νκφερεο ιέμεηο εθηφο ειάρηζησλ εθθξάζεσλ (kai meri, na me zzechorísi, spirí
spirí) θαη δελ επηδηψμακε ηελ πιεξφηεηα ηεο ιίζηαο ιέμεσλ, αιιά ηνλ εληνπηζκφ απηψλ πνπ
εκθαλίδνληαη ζηα επηιεγκέλα εγρεηξίδηα θαη ηα νπνία κπνξεί λα πξνθαιέζνπλ ζχγρπζε ζηνπο
καζεηέο. Γηα ην ιφγν απηφ δελ αλαηξέμακε ζηα ιεμηθά γηα ηνλ εληνπηζκφ ησλ ςεπδφθηισλ
ιέμεσλ. πκπεξηιάβακε ηφζν πιήξσο ςεπδφθηιεο ιέμεηο δει. ιεμηθέο κνλάδεο κε πιήξε
ζεκαζηνινγηθή επηθάιπςε φζν θαη κεξηθψο ςεπδφθηιεο ιέμεηο δει. ιεμηθέο κνλάδεο κε θνηλά
θαη κε θνηλά ζεκαζηνινγηθά ζηνηρεία. Δπηπιένλ, καο ελδηέθεξε ν πξνβιεκαηηζκφο θαη ε
επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ην δήηεκα ηεο ςεπδνθηιίαο. Γηα ην ιφγν απηφ
θαηαζθεπάζακε θαη εηδηθέο δξαζηεξηφηεηεο γηα ηελ αλάδεημε ηνπ θαηλνκέλνπ θαη ηελ
εμάζθεζε ησλ καζεηψλ, ψζηε λα γίλνπλ γλψζηεο νξηζκέλσλ κεηαθξαζηηθψλ ηζνδχλακσλ
πνπ ιεηηνπξγνχλ παξαπιαλεηηθά. Καηφπηλ επηηφπηαο έξεπλαο, ζπλνκηιηψλ κε ληφπηνπο, αιιά
θαη αλάιπζε πεξηερνκέλνπ δηάθνξσλ ζπγγξακκάησλ, επηβεβαηψλεηαη ην θαηλφκελν ηεο
ςεπδνθηιίαο κεηαμχ θαησηηαιηθψλ δηαιέθησλ θαη ΚΝΔ, νπφηε δελ θξίζεθε απαξαίηεηε ε
πεηξακαηηθή δηεξεχλεζε ηεο ςεπδνθηιίαο ζε καζεηηθφ πιεζπζκφ κε ηε ρξήζε γξαπηψλ ή
πξνθνξηθψλ δνθηκαζηψλ. Ζ ζχγρπζε πνπ πξνθαινχλ νη νκφερεο ιέμεηο είλαη άιισζηε
εκθαλήο θαη ζηα κεηαθξαζηηθά ηζνδχλακα πνπ επηιέγνληαη απφ ηνπο ζπγγξαθείο θαη
κεηαθξαζηέο ησλ βηβιίσλ πνπ αλαιχζακε. Να ζεκεηψζνπκε φηη ζηα πεξηζζφηεξα εγρεηξίδηα
επηιέγεηαη ε ζπγθξηηηθή πξνζέγγηζε ηεο δηαιέθηνπ κε ηελ ηηαιηθή ή/θαη ηελ ΚΝΔ, νη νπνίεο
έρνπλ ζπλήζσο ξφιν επηθνπξηθήο γιψζζαο θαηά ηε δηδαθαιία ηεο δηαιέθηνπ. Σν πξφβιεκα
είλαη αξθεηά νμχ, θαζφηη νη ςεπδφθηιεο ιέμεηο αλήθνπλ ζπλήζσο ζηελ ίδηα γξακκαηηθή
θαηεγνξία κε απνηέιεζκα λα είλαη αδχλαηε ε κεηαμχ ηνπο δηάθξηζε κε βάζε γξακκαηηθά
θξηηήξηα. Δπηπιένλ, θαηαιακβάλνπλ αξθεηέο θνξέο παξφκνηεο ζπληαθηηθέο ζέζεηο κέζα ζηελ
πξφηαζε.
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Ζ επηινγή ςεπδφθηισλ ιέμεσλ κε κνξθνθσλνινγηθή ζχκπησζε έγηλε απφ έλα ζψκα
γξαπηψλ, παξάιιεισλ ειιεληθψλ θαη θαησηηαιηθψλ θεηκέλσλ (γθξίθν) εγρεηξηδίσλ ηεο Κάησ
Ηηαιίαο, πνπ απεπζχλνληαη ζε καζεηέο θαη ρξεζηκνπνηνχληαη ή ζα κπνξνχζαλ λα
ρξεζηκνπνηεζνχλ ζηελ εθπαίδεπζε γηα ηε δηδαζθαιία ηεο δηαιέθηνπ. Σν ζχλνιν ησλ
ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ηνπ corpus θαηεγνξηνπνηήζεθε κε βάζε ην γξακκαηηθφ γέλνο (νπζ., ξεκ.,
θιπ.) θαη ην ζεκαζηνινγηθφ ηνπο πεδίν (δψα, πξφζσπα, θπηά, θιπ.).

5. Σηόσοι διδακηικήρ πποζέγγιζηρ
Καζφηη νη θαησηηαιηθέο δηάιεθηνη θαη ε ειιεληθή γιψζζα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία ηεο
Καιαβξίαο θαη ηεο Απνπιίαο, έζησ θαη θάησ απφ κε ηδαληθέο ζπλζήθεο, θξίλεηαη απαξαίηεηε
ε αμηνπνίεζε ησλ ςεπδφθηισλ ιέμεσλ ζηε δηδαθηηθή πξάμε θαη ζπγθεθξηκέλα ζην γισζζηθφ
κάζεκα ηεο Πξσηνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Γηα ην ιφγν απηφ ζα παξνπζηαζηνχλ ζπγθεθξηκέλεο
πξνηάζεηο γηα ηε δηδαθηηθή αμηνπνίεζή ηνπο κε ζηφρν ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ εθθξαζηηθνχ
θάζκαηνο ησλ καζεηψλ θαη ηελ απνθπγή ζπγρχζεσλ. χκθσλα κε έξεπλεο θαηαλφεζεο
θεηκέλσλ, ν θίλδπλνο νη καζεηέο λα ζπλαγάγνπλ ιάζνο λφεκα βαζηδφκελνη ζε κηα ιέμε πνπ
έρνπλ ηελ εληχπσζε φηη ηε γλσξίδνπλ είλαη ελ δπλάκεη κεγαιχηεξνο απφ φ,ηη φηαλ
αλαγλσξίδνπλ ηελ χπαξμε άγλσζησλ ιέμεσλ (Mattheoudakis & Patsala, 2007).
Βαζηθνί ζηφρνη ηεο δηδαθηηθήο πξνζέγγηζεο ήηαλ νη εμήο:
 επαηζζεηνπνίεζε ησλ καζεηψλ σο πξνο ηελ χπαξμε ηνπ θαηλνκέλνπ
 αλάπηπμε γισζζηθήο ζπλεηδεηνπνίεζεο
 άζθεζε ησλ καζεηψλ κε ζηφρν ηελ απνθπγή ιαλζαζκέλσλ ζεκαζηνινγηθψλ
ζπζρεηηζκψλ
 επίηεπμε ζεηηθήο κεηαθνξάο ζεκαζηψλ απφ ηελ Γ1 ζηε Γ2
 νξζή άληιεζε ιεμηινγίνπ θαηά ηελ εθκάζεζε ηεο Γ2
 βειηίσζε ησλ ηεζζάξσλ δεμηνηήησλ
 ρξήζε ησλ ςεπδφθηισλ ιεμηθψλ κνλάδσλ ζε ζσζηά πεξηβάιινληα
Οκάδα-ζηφρνο είλαη νη καζεηέο ησλ ηειεπηαίσλ ηάμεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ ή/θαη καζεηέο
βαζκίδσλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο κε πξνυπάξρνπζεο βαζηθέο γλψζεηο γθξίθν θαη
Νέσλ Διιεληθψλ. Δλαιιαθηηθά κπνξεί λα βξεη εθαξκνγή θαη ζε καζήκαηα δηαιέθηνπ αιιά
θαη Νενειιεληθήο Γιψζζαο πνπ πξνζθέξνληαη απφ ηνπηθνχο ζπιιφγνπο ηφζν ζηελ Απνπιία
φζν θαη ζηελ Καιαβξία (ελδεηθηηθά αλαθεξφκαζηε ζηνπο ζπιιφγνπο Ghetonia θαη Kaliglossa
ζην ρσξηφ Calimera ηεο Απνπιίαο θαη ζην ζχιινγν Delia ζηελ Bova Marina ηεο Καιαβξίαο).
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6. Πεπιεσόμενο ηηρ διδακηικήρ ππόηαζηρ
Ο απαηηνχκελνο ρξφλνο εθαξκνγήο ηεο ελφηεηαο είλαη 6 δηδαθηηθέο ψξεο, εληάζζεηαη ζην
γισζζηθφ κάζεκα θαη πξνηείλεηαη ε ρξήζε ηεο νκαδνζπλεξγαηηθήο κεζφδνπ. Σν πιηθφ
απνηειείηαη απφ έλα επηηξαπέδην παηρλίδη, θάξηεο εκπέδσζεο ιεμηινγίνπ θαη έλα θείκελν
πξνο κεηάθξαζε.
Σν παηρλίδη απνηειείηαη απφ κηα βάζε κε ζεηξά δίρξσκσλ ηεηξαγψλσλ ζε ζπεηξνεηδή κνξθή,
έλα δάξη, 2 πηφληα θαη δχν ζεηξέο θαξηψλ κε ρξψκαηα «πιάηεο» αληίζηνηρσλ ηεο δηρξσκίαο
ησλ ηεηξαγψλσλ ηεο βάζεο. Ζ ζπεηξνεηδήο κνξθή επηιέρζεθε κε ην ζθεπηηθφ φηη ην
ζαιηγθάξη αλαθέξεηαη αξθεηά ζπρλά ζε θείκελα ηνπ γθξίθν σο ιηρνπδηά ηεο ηνπηθήο θνπδίλαο.
Οη θφθθηλεο θάξηεο πεξηέρνπλ ιέμεηο ζην γθξίθν κε δχν εθδνρέο κεηάθξαζήο ηνπο ζηα Νέα
Διιεληθά, ελψ νη πξάζηλεο πεξηέρνπλ ιέμεηο ζηα Νέα Διιεληθά κε δχν εθδνρέο κεηάθξαζήο
ηνπο ζην γθξίθν. ε θάζε ζεηξά/ζηνίβα πεξηέρνληαη ηφζν νκφερεο θαη ηαπηφζεκεο έλλνηεο
φζν νκφερεο αιιά εηεξφζεκεο έλλνηεο (ςεπδφθηιεο ιέμεηο). Ζ ζσζηή απάληεζε είλαη
ζεκεησκέλε κε έληνλα γξάκκαηα πάλσ ζηελ θάξηα. θνπφο ηνπ παηρληδηνχ είλαη λα θηάζνπλ
νη παίθηεο ζην θέληξν ηεο ζπείξαο. Νηθεηήο είλαη φπνηνο παίθηεο θαηαθέξεη λα ηεξκαηίζεη
πξψηνο έρνληαο παξάιιεια ζπιιέμεη θαη ηηο πεξηζζφηεξεο θάξηεο απφ φινπο ηνπο
ππφινηπνπο.
ην ζηάδην ηεο εκβάζπλζεο δηαλέκνληαη ζηνπο καζεηέο θάξηεο πξνο εμάζθεζε θαη εκπέδσζε
ηνπ ιεμηινγίνπ ηνπ πξναλαθεξζέληνο παηρληδηνχ θαη αλαγλψξηζή ηνπ κέζα ζε θεηκεληθφ
πιαίζην. Πξφθεηηαη γηα πξνηάζεηο κε θελά πξνο ζπκπιήξσζε κε ηελ θαηάιιειε ιέμε.
ην πίζσ κέξνο ησλ θαξηψλ ππάξρεη ε ζσζηή απάληεζε θαη απηφ θαζηζηά δπλαηή ηελ
απηναμηνιφγεζε.
Μηα επηπιένλ δξαζηεξηφηεηα γηα ηνπο καζεηέο απνηειεί θείκελν πξνο κεηάθξαζε απφ ηα
Διιεληθά ζην γθξίθν ή θαη αληίζηξνθα, αλάινγα κε ηηο πξνυπάξρνπζεο γλψζεηο ησλ
καζεηψλ. Δλαιιαθηηθά κπνξνχλ λα δνζνχλ ηαπηφρξνλα θαη ηα δχν θείκελα θαη λα
εληνπηζηνχλ νη ςεπδφθηιεο ιέμεηο. ηε ζπλέρεηα νη καζεηέο πξνρσξνχλ ζε ζχληαμε ιίζηαο
ςεπδφθηισλ ιέμεσλ θαη δεκηνπξγία δηθνχ ηνπο ιεμηθνχ. Σέινο, παξνηξχλνληαη λα ζπληάμνπλ
δηθά ηνπο θείκελα θάλνληαο ρξήζε ςεπδφθηισλ ιέμεσλ.
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