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Τα τυπικά λάθη που κάνουν οι 
Έλληνες στα Βουλγαρικά και οι 

Βούλγαροι στα Ελληνικά

Valentina Venkova και Svetla Shenkova

Typical errors done by Bulgarians while learning Greek and by Greeks while learn-
ing Bulgarian: The analys�s of errors has proven to be an �nseparable part of contras-
t�ve stud�es. W�thout apply�ng �t systemat�cally, �t �s ne�ther poss�ble to construct an 
effic�ent modern theory for fore�gn language tra�n�ng, nor to opt�m�ze the educat�on 
process. 

As made obv�ous by the sc�ence of error analys�s, there could be var�ous reasons 
for �ncorrect speech product�on wh�le learn�ng a language as a fore�gn language.

In our report we pay spec�al attent�on to the errors that are common for Bulgar-
�ans and Greeks study�ng at the Department for Language Teach�ng and Internat�onal 
Students �n Sofia Un�vers�ty “St. Kl�ment Ohr�dsk�”. We analyze the typ�cal errors and 
the reasons that cause them �n the field of phonet�cs, morphology, syntax etc.

Η γλωσσική επικοινωνία είναι αδύνατη χωρίς την κατάκτηση των λεξιλογικών μονά-
δων και των συνθέτων (structural) και γραμματικών κανόνων μιας ξένης γλώσσας. 
Στη διδακτική μας πρακτική με Βούλγαρους και Έλληνες φοιτητές συναντήσαμε 
λάθη, τα οποία μιλούν για παρόμοιους μηχανισμούς στην απόκτηση γλωσσικής 
επάρκειας μιας ξένης γλώσσας.

Όπως είναι φανερό από την επιστήμη για την ανάλυση των λαθών, στην εκμά-
θηση μιας ξένης γλώσσας οι λόγοι για τη λανθασμένη γλωσσική παραγωγή μπο-
ρούν να είναι διάφοροι. Οι πιο συχνοί όμως είναι η μητρική γλωσσική παρεμβολή 
και οι ιδιαιτερότητες στην αφομοίωση του λόγου γενικά. Εμείς στην εισήγησή μας 
θα δώσουμε περισσότερη προσοχή πάνω στα λάθη, κοινά για τους Βούλγαρους και 
για τους Έλληνες φοιτητές που συμμετέχουν σε διάφορα προγράμματα του Τμήμα-
τος Γλωσσικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου της Σόφιας “St. Kl. Ohr�dsk�”. Οι 
Έλληνες φοιτητές μαθαίνουν τη Βουλγαρική γλώσσα πριν ξεκινήσουν τις σπουδές 
τους στα Πανεπιστήμια της Βουλγαρίας, και οι Βούλγαροι έρχονται για να μάθουν 
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την Ελληνική γλώσσα για διάφορους λόγους — είτε δουλεύουν σε ελληνικές επι-
χειρήσεις στη Βουλγαρία, είτε ετοιμάζονται να σπουδάσουν στην Ελλάδα, ή για 
άλλους προσωπικούς λόγους.

Ο σκοπός της γλωσσικής εκπαίδευσης είναι η απόκτηση της λεγόμενης ικα-
νότητας επικοινωνίας. Σύμφωνα με το γνωστό γλωσσικό μοντέλο του Ιαν Βαν Εκ 
(1985) η ικανότητα επικοινωνίας εκφράζεται μέσω της ενότητας 6 βασικών στοι-
χείων (components): γλωσσική επάρκεια, κοινωνιογλωσσική επάρκεια, στρατηγική 
επάρκεια, d�scourse (επάρκεια κειμένου), κοινωνιοπολιτιστική επάρκεια, και κοινω-
νική επάρκεια, τα οποία εκφράζουν διάφορες απόψεις μιας θεωρίας. Το ενδιαφέρον 
μας θα συγκεντρωθεί πάνω στη γλωσσική επάρκεια, η οποία πετυχαίνεται δυσκολό-
τατα και θα έπρεπε να διατηρείται σ’ όλη τη ζωή του ανθρώπου.

Στις γραπτές εργασίες βρίσκονται 3 κατηγορίες γλωσσικών λαθών: λάθη που 
σχετίζονται μόνο με τους  Έλληνες, λάθη που χαρακτηρίζουν μόνο τους Βούλγαρους 
και λάθη που επαναλαμβάνονται και από τους Βούλγαρους, και από τους Έλληνες. 
Όπως είπαμε η προσοχή μας θα δοθεί περισσότερο στα τελευταία.

Σε σχέση με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά τους τα λάθη μπορούν να χωριστούν, 
σύμφωνα με μια ταξινόμηση του Ю. Найда, αναφερόμενη κατά τον Бархурдаров 
(1975), σε 4 γενικές κατηγορίες: η έκθλιψη, η πρόσθεση, η αλλαγή, η μετάθεση. 
Αυτή η ταξινόμηση είναι πολύ βολική και εμείς τη χρησιμοποιούμε, αλλά θα δούμε 
ότι και σ’ αυτήν υπάρχουν κάποιες αμφισβητούμενες περιπτώσεις.

Αμέσως πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι κατά συχνότητα οι αλλαγές κατέχουν 
την πρώτη θέση. Η αναρκετή εκμάθηση των φωνητικών κανόνων και των εναλλα-
γών προκαλεί λάθη στη γραπτή γλωσσική παραγωγή. Οι Έλληνες συνήθως αλλά-
ζουν τα σλαβικά σύμφωνα ш, ж, ч, επειδή δεν υπάρχουν στην Ελληνική γλώσσα, 
στα ανάλογα συριστικά σ, ζ και το αντίστοιχο σύμπλεγμα τσ. Αυτές οι αλλαγές οδη-
γούν πολύ συχνά και σε σημασιολογική διαφοροποίηση λέξεων, π.χ. зеле / желе, 
που σημαίνουν αντίστοιχα “λάχανο” και “ ζελέ”. Η αλλαγή μπορεί να είναι αποτέ-
λεσμα και αναρκετής εκμάθησης των κανόνων για το σχηματισμό κάποιων μερών 
του λόγου από άλλα μέρη λόγου. Αλλαγές συμφώνων παρατηρούνται και από τους 
Βούλγαρους φοιτητές όταν πρέπει να κάνουν την επιλογή τους μεταξύ του, π.χ. 
οδοντικού κλειστού φθόγγου “τ” και του οδοντικού τριβόμενου φθόγγου “θ”. Πολ-
λές φορές αντικαθίστανται αντωνυμίες γενικής πτώσης με αντωνυμίες αιτιατικής 
πτώσης, π.χ. помогнах го, αντί помогнах му. Δηλαδή το ρήμα помагам (βοηθώ) 
που απαιτεί γενική πτώση στη Βουλγαρική γλώσσα αντικαθιστάται με αιτιατική και 
εδώ εκτός από την ανύπαρκτη γνώση της γλώσσας, παίζει ρόλο και το γεγονός ότι 
το ρήμα αυτό στα Ελληνικά απαιτεί αιτιατική πτώση. Το ίδιο παρατηρείται και με 
τους Βούλγαρους φοιτητές όταν χρησιμοποιούνται προσωπικές αντωνυμίες με το 
ρήμα βοηθώ (αντί την αιτιατική χρησιμοποιούν τη γενική, όπως είναι στα Βουλ-
γαρικά). Τουλάχιστον στην αρχή εκμάθησης της Νεοελληνικής (ΝΕ) οι Βούλγαροι 
φοιτητές δυσκολεύονται πολύ και δε νιώθουν τη διαφορά μεταξύ των 2 συμφώνων, 
π.χ. “τέως” και “θεός”. Ο βασικός λόγος για τη λανθασμένη προφορά εδώ είναι η 
έλλειψη του φθόγγου “θ” στο βουλγαρικό φωνολογικό σύστημα. Σύχνα στη γραπτή 
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και στην προφορική παραγωγή λόγου συναντάμε αντι το φθόγγο “θ”, το χειλοδο-
ντικό “φ”, π.χ. αντί το “θέρετρο” – “φέρετρο”. 

Στη βουλγαρική γλώσσα δεν υπάρχει η διαφορά του ηχηρού οδοντικού κλειστού 
φθόγγου “d” (ντ) στην αρχή της λέξης και του ηχηρού οδοντικού τριβόμενου “δ”. 
Έτσι οι Βούλγαροι φοιτητές προφέρουν, π.χ. το ρήμα “ντύνω” και το ρήμα “δίνω” με 
τον ίδιο τρόπο — με το ηχηρό οδοντικό κλειστό “d” όπως είναι στα Βουλγαρικά.

Άλλη δυσκολία παρουσιάζει στους Βούλγαρους το “καθαρό ποιον” των φωνη-
έντων στη ΝΕ σύμφωνα με τον P. Mackr�dge. “Τα φωνήεντα της ΝΕ είναι φθόγγοι 
με εντυπωσιακά καθαρό ποιον... Ένα τονιζόμενο φωνήεν της ΝΕ διατηρεί το ίδιο 
ποιον με το άτονο.” Ενώ στα Βουλγαρικά είναι αντίθετα και αυτό προκαλεί όχι μόνο 
δυσκολίες, αλλά και πολλές φορές λάθος κατανόηση.

“Ο τονισμός στη ΝΕ έχει σημασιολογικό χαρακτήρα. Υπάρχουν πολλές περιπτώ-
σεις όπου το μόνο χαρακτηριστικό που διαφοροποιεί την προφορά δυο διαφορε-
τικών λέξεων είναι η θέση του τόνου τους: π.χ. γέρος και γερός...” (P. Mackr�dge). 
Γι’ αυτό από την αρχή της διδασκαλίας της ΝΕ δίνουμε μεγάλη σημασία στη θέση 
του τόνου, εργαζόμαστε σκληρά στα φωνητικά εργαστήρια για να πετύχουμε στην 
εκμάθηση αυτής της γραμματικής κατηγορίας. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται ο κανό-
νας “που εξηγεί την τονική μετάπτωση που συμβαίνει σε μια προπαροξύτονη λέξη, 
όταν την ακολουθεί εγκλιτική αντωνυμία (και συναποτελεί μαζί της φωνολογικά 
μια ενιαία λέξη): “ο δάσκαλος”, αλλά “ο δάσκαλός μας”.

Στη δεύτερη θέση κατά συχνότητα λαθών που κάνουν οι Βούλγαροι και οι Έλλη-
νες φοιτητές, είναι η έκθληψη — έκθληψη γραμμάτων, αντωνυμιών, τα γνωρίσματα 
(markers) για γένος και αριθμό, άρθρα, προθέσεις κ.ά. Π.χ. οι Βούλγαροι φοιτητές 
συνήθως παραλείπουν τα άρθρα ο και η στα ονόματα (Πέτρος αντί ο Πέτρος, Ελένη 
αντί η Ελένη), επειδή, τουλάχιστο στην αρχή, τους επηρεάζει η μητρική γλώσσα, 
που δεν υπάρχουν άρθρα σ’ αυτήν την περίπτωση. Οι Έλληνες φοιτητές ανάλογα 
αντί το άρθρο -ът, στα αρσενικά ουσιαστικά, βάζουν το -α, επειδή εδώ ισχύει κανό-
νας, που δεν υπάρχει στα Ελληνικά.

“Στην ΝΕ όλα σχεδόν τα ουσιαστικά, τα επίθετα, οι αντωνυμίες και ορισμένα 
αριθμητικά έχουν πτώσεις... Η ονομαστική και η αιτιατική είναι αναμφισβήτητα οι 
πτώσεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα χρήσης.” Η έλλειψη πτώσεων στα Βουλγα-
ρικά, εκτός από κάποιες περιπτώσεις στις προσωπικές αντωνυμίες, είναι που προ-
καλεί μεγάλες δυσκολίες στις χρήσεις τους από Βούλγαρους.

Το ρηματικό σύστημα είναι αρκετά πλούσιο και στα Ελληνικά, και στα Βουλγα-
ρικά. Εδώ τα λάθη συνήθως οφείλονται στην ανύπαρκτη εκμάθηση των ιδιαιτερο-
τήτων του ρηματικού συστήματος στα Ελληνικά και στα Βουλγαρικά. Οι Έλληνες 
φοιτητές δυσκολεύονται να χρησιμοποιήσουν τη λεγόμενη αφηγηματική κλήση, 
επειδή τέτοια γραμματική κατηγορία δεν υπάρχει στα Ελληνικά. Τα γραμματικά γνω-
ρίσματα (markers) δεν είναι τόσο δύσκολα για τους διδασκόμενους. Πιο δύσκολο 
είναι να καταλάβουν τη σημασία και τη χρήση αυτής της κατηγορίας. Στη χρήση της 
προστακτικής ισχύουν σχεδόν ίδιοι γραμματικοί κανόνες και στα Ελληνικά, και στα 
Βουλγαρικά. Αλλά μια ιδιαιτερότητα της προστακτικής έγκλησης στις δυο γλώσσες 
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δημιουργεί προβλήματα στη σωστή χρήση της κατηγορίας αυτής και από Έλληνες, 
και από Βούλγαρους. Ο αρνητικός τύπος της προστακτικής στα Ελληνικά έχει δυο 
μορφές: συνεχή και απλή. Έτσι λέμε: μην ανοίξεις το παράθυρο και μην ανοίγεις το 
παράθυρο. Στα Βουλγαρικά όμως στον αρνητικό τύπο προστακτικής υπάρχει μόνο η 
συνεχής μορφή. Ο γραμματικός κανόνας αποκλείει τη χρήση απλής προστακτικής 
στον αρνητικό τύπο στα Βουλγαρικά. Γι’ αυτό σε μια άσκηση που προϋποθέτει αρνη-
τικό τύπο απλής προστακτικής στα Ελληνικά ένας Βούλγαρος θα χρησιμοποιήσει 
τη συνεχή, π.χ. αντί μην κλείσεις αυτή τη φορά το παράθυρο – μην κλείνεις αυτή τη 
φορά το παράθυρο. Ο Έλληνας φοιτητής θα κάνει το αντίθετο λάθος – αντί να πει 
не затваряй, χρησιμοποιεί не затвори (απλή προστακτική).

Ερευνήσαμε ορισμένες περιπτώσεις, αλλά και αυτές μας δείχνουν την ύπαρξη 
παρόμοιων μηχανισμών στην πορεία για την απόκτηση γλωσσικής ικανότητας της 
Βουλγαρικής γλώσσας από Έλληνες, και της Ελληνικής γλώσσας από Βούλγαρους 
σ’ όλα τα επίπεδα του γλωσσικού συστήματος — φωνολογικό, μορφολογικό, λεξι-
λογικό, συντακτικό. Πιστεύουμε πως μια πιο βαθιά ανάλυση των λαθών αυτών θα 
μας βοηθήσει στη βελτίωση της διδασκαλίας μιας ξένης γλώσσας.
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