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ΘΕΜΑΘΕΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ

Κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση του

ιδιώµατος της Λέσβου.

Γλωσσικές στάσεις στις περιοχές

Αγιάσου και Πλωµαρίου.



Η παρούσα ανακοίνωση βασίζεται στην

κοινωνιογλωσσολογική έρευνα που διεξήχθη στα

πλαίσια του ΠΜΣ του ΑΠΘ κατά τη χρονική

περίοδο 2010-2011 και πραγµατεύεται την

κοινωνιογλωσσολογική κατάσταση δυο περιοχών

της Λέσβου, της Αγιάσου και του Πλωµαρίου, 

εξετάζοντας τις γλωσσικές στάσεις των οµιλητών

τους.



ΗΗ επιλογήεπιλογή τωντων δύοδύο αυτώναυτών περιοχώνπεριοχών τηςτης

ΛέσβουΛέσβου έγκειταιέγκειται στηστη σηµαντικήσηµαντική απόκλισηαπόκλιση

πουπου παρουσιάζουνπαρουσιάζουν, , όχιόχι µόνοµόνο απόαπό τηντην

ΚοινήΚοινή ΝεοελληνικήΝεοελληνική, , αλλάαλλά καικαι απόαπό τοτο

ιδίωµαιδίωµα τηςτης ΜυτιλήνηςΜυτιλήνης, , τηςτης πρωτεύουσαςπρωτεύουσας

τουτου νησιούνησιού..



Τόσο η Αγιάσος, όσο και το Πλωµάρι βρίσκονται στο νότιο

τµήµα του νησιού της Λέσβου. Η Αγιάσος είναι µια ορεινή

κωµόπολη, χτισµένη αµφιθεατρικά στις ανατολικές παρειές

του όρους Όλυµπος. Σύµφωνα µε την τελευταία εθνική

απογραφή πληθυσµού, έχει πληθυσµό 2373 κατοίκους και

απέχει 27 χλµ. από την πρωτεύουσα του νησιού. Το

Πλωµάρι είναι µια παραθαλάσσια κωµόπολη µε πληθυσµό

3276 κατοίκους και απέχει 42 χλµ. από τη Μυτιλήνη.





ΕικόναΕικόνα 11:: ΑγιάσοςΑγιάσος ΕικόναΕικόνα 22: : ΠλωµάριΠλωµάρι



Σκοπός της έρευνας να διαπιστώσουµε εάν τα

ιδιώµατα της Αγιάσου και του Πλωµαρίου θεωρούνται

υποτιµηµένα λόγω του χαµηλού κύρους του

γλωσσικών συστηµάτων ή λόγω του χαµηλού κύρους

των οµιλητών τους και να εξετάσουµε εάν τα δύο αυτά

τοπικά γλωσσικά ιδιώµατα αντιµετωπίζουν το

πρόβληµα της γλωσσικής θνησιµότητας, εξετάζοντας

γενικότερα την κοινωνιογλωσσολογική τους κατάσταση

σήµερα. 



ΗΗ υπόθεσηυπόθεση έρευναςέρευνας πηγάζειπηγάζει απόαπό τηντην κοινωνιογλωσσολογικήκοινωνιογλωσσολογική

πραγµατικότηταπραγµατικότητα, , ηη οποίαοποία χαρακτηρίζεταιχαρακτηρίζεται απόαπό τοτο υψηλόυψηλό

γόητρογόητρο τηςτης ΚοινήςΚοινής ΝεοελληνικήςΝεοελληνικής ΓλώσσαςΓλώσσας καικαι τοτο χαµηλόχαµηλό

γόητρογόητρο τωντων τοπικώντοπικών ιδιωµάτωνιδιωµάτων τηςτης ΕλληνικήςΕλληνικής. . ΟΟ ΓιάννηςΓιάννης

ΜπασλήςΜπασλής (2005: 43(2005: 43--44) 44) αναφέρονταςαναφέροντας τουςτους σηµαντικότερουςσηµαντικότερους

λόγουςλόγους γιαγια τηντην προοδευτικήπροοδευτική εξαφάνισηεξαφάνιση τωντων γεωγραφικώνγεωγραφικών

ιδιωµάτωνιδιωµάτων τηςτης ΝεοελληνικήςΝεοελληνικής γλώσσαςγλώσσας, , δενδεν παραλείπειπαραλείπει νανα

αναφερθείαναφερθεί καικαι στοστο χαµηλόχαµηλό κοινωνικόκοινωνικό κύροςκύρος τωντων γεωγραφικώνγεωγραφικών

ιδιωµάτωνιδιωµάτων. . ΟιΟι ΑργύρηςΑργύρης ΑρχάκηςΑρχάκης καικαι ΜαριάνναΜαριάννα ΚονδύληΚονδύλη

(2004: 160(2004: 160--164) 164) κάνουνκάνουν λόγολόγο γιαγια γλωσσικέςγλωσσικές προκαταλήψειςπροκαταλήψεις

στοστο σχολείοσχολείο πουπου σχετίζονταισχετίζονται µεµε τητη χρήσηχρήση διαλεκτικούδιαλεκτικού λόγουλόγου. . 



ΑπώτεροςΑπώτερος στόχοςστόχος

ΗΗ καταγραφήκαταγραφή τηςτης εσωτερικευµένηςεσωτερικευµένης

ιδεολογίαςιδεολογίας, , δηλαδήδηλαδή τοτο σύνολοσύνολο τωντων

στάσεωνστάσεων καικαι απόψεωναπόψεων πουπου µιαµια κοινότητακοινότητα

έχειέχει γιαγια τητη γλώσσαγλώσσα καικαι πωςπως αντανακλάταιαντανακλάται

στηστη γλωσσικήγλωσσική συµπεριφοράσυµπεριφορά..



Κοινωνιογλωσσολογικά φαινόµενα

•γλωσσική θνησιµότητα ή η γλωσσική διατήρηση των

δύο ιδιωµάτων

• η στάση που έχουν οι ίδιοι οι οµιλητές απέναντι στο

ιδίωµά τους και η στάση που θεωρούν ότι θα έχουν τρίτοι

οµιλητές απέναντι στο ιδίωµά τους

• η λειτουργική διαφοροποίηση των δύο γλωσσικών

συστηµάτων

• η επαφή του ιδιώµατός τους µε το ιδίωµα της

πρωτεύουσας του νησιού, της Μυτιλήνης

•πως βλέπουν οι οµιλητές του ιδιώµατος της Αγιάσου

τους οµιλητές του ιδιώµατος του Πλωµαρίου και

αντίστροφα

•η χρήση των ιδιωµάτων ως κώδικα αλληλεγγύης

οµιλητών των παραπάνω περιοχών



ΜορφήΜορφή έρευναςέρευνας

• Ερωτηµατολόγια-πιλότους σε µικρό αριθµό πληροφορητών πριν την

τελική µορφή του ερωτηµατολογίου

• Η συµπλήρωση των ερωτηµατολογίων έγινε µε τη µορφή δοµηµένης

συνέντευξης προς τους οµιλητές

• Το ερωτηµατολόγιο συµπεριλαµβάνει 15 ερωτήσεις που αποσκοπούν να

αξιολογήσουν τις αντιδράσεις των οµιλητών απέναντι στα τοπικά

γλωσσικά ιδιώµατα

• Επελέγησαν 72 συνολικά άτοµα από τις περιοχές της Αγιάσου και του

Πλωµαρίου, και πιο συγκεκριµένα, 36 άτοµα από την περιοχή της

Αγιάσου και 36 από την περιοχή του Πλωµαρίου



ΧαρακτηριστικάΧαρακτηριστικά πληροφορητώνπληροφορητών

• Το φύλο. Το δείγµα των 36 ατόµων που επελέγησαν από κάθε

περιοχή περιλαµβάνει 18 άνδρες και 18 γυναίκες.

• Η ηλικία. Τα άτοµα που επελέγησαν χωρίστηκαν σε τρεις ηλικιακές

οµάδες. Η πρώτη οµάδα περιλαµβάνει άτοµα 18-35 ετών. Η δεύτερη

οµάδα περιλαµβάνει άτοµα 36-55 ετών. Η τρίτη οµάδα

περιλαµβάνει άτοµα 56 ετών και άνω.

• Το µορφωτικό επίπεδο. Ως προς το µορφωτικό τους επίπεδο οι

πληροφορητές µας κατηγοριοποιήθηκαν σε τρεις οµάδες. Η πρώτη

κατηγορία περιλαµβάνει άτοµα που είναι µέχρι και απόφοιτοι της

∆ηµοτικής Εκπαίδευσης, ανήκουν, δηλαδή, στην Πρωτοβάθµια

Εκπαίδευση και δεν έχουν ολοκληρώσει τις γυµνασιακές σπουδές. 
Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν όσοι έχουν αποφοιτήσει από τη

Γυµνασιακή Εκπαίδευση (Γ’ Γυµνασίου), από τη Λυκειακή, 
Μεταλυκειακή Εκπαίδευση (Ι.Ε.Κ) και γενικά τη ∆ευτεροβάθµια

Εκπαίδευση. Η τρίτη κατηγορία περιλαµβάνει τους φοιτητές, 
τελειόφοιτους, απόφοιτους της Ανώτατης, Τριτοβάθµιας
Εκπαίδευσης (Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι.) 



ΕπιµέρουςΕπιµέρους ερωτήµαταερωτήµατα

•• ΝαΝα διαπιστώσουµεδιαπιστώσουµε σεσε ποιεςποιες κοινωνικέςκοινωνικές περιστάσειςπεριστάσεις καικαι

µεµε ποιαποια συχνότητασυχνότητα χρησιµοποιούνχρησιµοποιούν οιοι οµιλητέςοµιλητές τωντων

περιοχώνπεριοχών τοτο τοπικότοπικό τουςτους γλωσσικόγλωσσικό ιδίωµαιδίωµα. . 

•• ΝαΝα πληροφορηθούµεπληροφορηθούµε τουςτους λόγουςλόγους γιαγια τουςτους οποίουςοποίους

χρησιµοποιούνχρησιµοποιούν ωςως κώδικακώδικα αλληλεγγύηςαλληλεγγύης ((solidaritysolidarity) ) τοτο

ιδίωµάιδίωµά τουςτους ήή αποφεύγουναποφεύγουν νανα τοτο χρησιµοποιήσουνχρησιµοποιήσουν λόγωλόγω

γλωσσικήςγλωσσικής ανασφάλειαςανασφάλειας ((languagelanguage insecurityinsecurity) ) µπροστάµπροστά

σεσε άτοµαάτοµα τατα οποίαοποία δενδεν τοτο γνωρίζουνγνωρίζουν. . 



•• ΝαΝα ανιχνεύσουµεανιχνεύσουµε τατα συναισθήµατασυναισθήµατα, , τιςτις σκέψειςσκέψεις καικαι τητη

στάσηστάση τωντων µηµη οµιλητώνοµιλητών απέναντιαπέναντι στσταα γλωσσικόγλωσσικό

σσυστήµαταυστήµατα πουπου µελετούµεµελετούµε..

•• ΝαΝα µελετήσουµεµελετήσουµε τηντην επαφήεπαφή τουτου γλωσσικούγλωσσικού τουςτους

συστήµατοςσυστήµατος µεµε άλλαάλλα γλωσσικάγλωσσικά συστήµατασυστήµατα τουτου τόπουτόπου

µαςµας ((languageslanguages inin contactcontact).  ).  

•• ΝαΝα µελετήσουµεµελετήσουµε τηντην περίπτωσηπερίπτωση γλωσσικήςγλωσσικής

θνησιµότηταςθνησιµότητας ((languagelanguage deathdeath) ) ήή γλωσσικήςγλωσσικής διατήρησηςδιατήρησης

((languagelanguage maintenancemaintenance) ) ττωνων ιδιωµάτωνιδιωµάτων πουπου εξετάζουµεεξετάζουµε..



ΘεωρητικόΘεωρητικό ΠλαίσιοΠλαίσιο

•• ΗΗ γλώσσαγλώσσα αποτελείαποτελεί έναένα πολύµορφοπολύµορφο , , 

πολυσύνθετοπολυσύνθετο καικαι πολύπλοκοπολύπλοκο φαινόµενοφαινόµενο

πουπου σχετίζεταισχετίζεται µεµε όλουςόλους τουςτους τοµείςτοµείς τηςτης

ανθρώπινηςανθρώπινης ζωήςζωής. . ΟιΟι δυνατότητεςδυνατότητες πουπου

µαςµας παρέχειπαρέχει ηη γλώσσαγλώσσα είναιείναι πολυάριθµεςπολυάριθµες. . 



•• ΗΗ ΚωστούλαΚωστούλα--ΜακράκηΜακράκη (2001:20) (2001:20) υποστηρίζειυποστηρίζει ότιότι ηη

κοινωνιογλωσσολογίακοινωνιογλωσσολογία απόαπό τητη γένεσήγένεσή τηςτης ασχολήθηκεασχολήθηκε

µεµε πρακτικάπρακτικά θέµαταθέµατα, , όπωςόπως οιοι λειτουργίεςλειτουργίες τηςτης γλώσσαςγλώσσας

στουςστους κοινωνικούςκοινωνικούς θεσµούςθεσµούς καικαι τηντην οργάνωσηοργάνωση τηςτης

κοινωνίαςκοινωνίας. . ΠιοΠιο συγκεκριµένασυγκεκριµένα, , ηη κοινωνιογλωσσολογίακοινωνιογλωσσολογία

περιλαµβάνειπεριλαµβάνει, , µεταξύµεταξύ άλλωνάλλων, , τητη µελέτηµελέτη τηςτης γλωσσικήςγλωσσικής

χρήσηςχρήσης σεσε πολυγλωσσικέςπολυγλωσσικές κοινότητεςκοινότητες, , τιςτις κοινωνικέςκοινωνικές

διαλέκτουςδιαλέκτους, , τιςτις στάσειςστάσεις απέναντιαπέναντι στηστη γλώσσαγλώσσα, , τητη

γλωσσικήγλωσσική αλλαγήαλλαγή, , τητη διαφοροποίησηδιαφοροποίηση τηςτης γλώσσαςγλώσσας σεσε

σχέσησχέση µεµε κοινωνικέςκοινωνικές µεταβλητέςµεταβλητές, , όπωςόπως τοτο φύλοφύλο, , ηη

ηλικίαηλικία, , ηη κοινωνικήκοινωνική τάξητάξη, , ηη εθνότηταεθνότητα ((ΚωστούλαΚωστούλα--

ΜακράκηΜακράκη, 2001:19)., 2001:19).



ΓλωσσικέςΓλωσσικές στάσειςστάσεις

•• ΗΗ ΜαρίαΜαρία ΚακριδήΚακριδή--ΦερράριΦερράρι (2007) (2007) υπογραµµίζειυπογραµµίζει ότιότι ««αντιλαµβάνεταιαντιλαµβάνεται

λοιπόνλοιπόν κανείςκανείς πόσοπόσο σηµαντικήσηµαντική είναιείναι ηη µελέτηµελέτη τωντων γλωσσικώνγλωσσικών

στάσεωνστάσεων γιαγια τηντην κοινωνικήκοινωνική προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης γλώσσαςγλώσσας, , κυρίωςκυρίως επειδήεπειδή

µέσωµέσω τηςτης αξιολόγησηςαξιολόγησης πουπου εκφράζουνεκφράζουν καικαι αναπαράγουναναπαράγουν, , οιοι στάσειςστάσεις

επηρεάζουνεπηρεάζουν πολλούςπολλούς τοµείςτοµείς τωντων γλωσσικώνγλωσσικών εκφάνσεωνεκφάνσεων καικαι, , τελικάτελικά, , 

τηςτης ίδιαςίδιας τηςτης κοινωνικήςκοινωνικής ζωήςζωής τωντων οµιλητώνοµιλητών. . ΜεΜε άλλαάλλα λόγιαλόγια, , αναν καικαι

πρόκειταιπρόκειται γιαγια καθαράκαθαρά υποκειµενικόυποκειµενικό στοιχείοστοιχείο, , επηρεάζειεπηρεάζει

αποφασιστικάαποφασιστικά τηντην αντικειµενικήαντικειµενική πραγµατικότηταπραγµατικότητα τωντων γλωσσώνγλωσσών καικαι

τωντων οµιλητώνοµιλητών τουςτους. . ΟιΟι θετικέςθετικές ήή αρνητικέςαρνητικές στάσειςστάσεις µπορείµπορεί νανα

επηρεάσουνεπηρεάσουν πρώταπρώτα απαπ’’ όλαόλα τηντην ενίσχυσηενίσχυση ήή απλώςαπλώς τητη διατήρησηδιατήρηση

((επιβίωσηεπιβίωση) ) ήή υποχώρησηυποχώρηση ((µέχριµέχρι ««θανάτουθανάτου»») ) ποικιλιώνποικιλιών χαµηλούχαµηλού

κύρουςκύρους»»..



•• ΗΗ ΝέλληΝέλλη ΚωστούλαΚωστούλα--ΜακράκηΜακράκη (2001(2001:111):111) αναφέρειαναφέρει ότιότι «« µερικέςµερικές µελέτεςµελέτες

γλωσσικώνγλωσσικών στάσεωνστάσεων περιορίζονταιπεριορίζονται αυστηράαυστηρά στιςστις στάσειςστάσεις απέναντιαπέναντι στηνστην ίδιαίδια

τητη γλώσσαγλώσσα. . ΟιΟι στάσειςστάσεις αυτούαυτού τουτου είδουςείδους µπορείµπορεί νανα αναφέρονταιαναφέρονται σεσε

αισθητικέςαισθητικές αξιολογήσειςαξιολογήσεις µιαςµιας γλώσσαςγλώσσας ήή µιαςµιας γλωσσικήςγλωσσικής ποικιλίαςποικιλίας ((ππ..χχ. . αναν

µιαµια δεδοµένηδεδοµένη γλώσσαγλώσσα ήή γλωσσικήγλωσσική ποικιλίαποικιλία είναιείναι ««όµορφηόµορφη»», , ««άσχηµηάσχηµη»», , 

««εύηχηεύηχη»», , ««κακόηχηκακόηχη»», , ««τραχειάτραχειά»» κκ..λλ..ππ.) .) ήή στηνστην καταλληλότητακαταλληλότητα χρήσηςχρήσης µιαςµιας

γλώσσαςγλώσσας ήή ποικιλίαςποικιλίας σεσε µιαµια ορισµένηορισµένη περίστασηπερίσταση. . ΠιοΠιο συχνάσυχνά όµωςόµως οο ορισµόςορισµός

τωντων γλωσσικώνγλωσσικών στάσεωνστάσεων είναιείναι ευρύτεροςευρύτερος καικαι περιλαµβάνειπεριλαµβάνει στάσειςστάσεις απέναντιαπέναντι

στουςστους οµιλητέςοµιλητές µιαςµιας ορισµένηςορισµένης γλώσσαςγλώσσας ήή µιαςµιας διαλέκτουδιαλέκτου, , δηλαδήδηλαδή

αναφερόµαστεαναφερόµαστε σεσε κοινωνικάκοινωνικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά ήή χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τηςτης

προσωπικότηταςπροσωπικότητας πουπου αποδίδονταιαποδίδονται στουςστους οµιλητέςοµιλητές τηςτης συγκεκριµένηςσυγκεκριµένης

γλώσσαςγλώσσας ήή ποικιλίαςποικιλίας..»»



•• ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τοντον ΛουκάΛουκά ΤσιτσιπήΤσιτσιπή (2001:78), (2001:78), ««οιοι στάσειςστάσεις τωντων

οµιλητώνοµιλητών απέναντιαπέναντι στηστη γλώσσαγλώσσα ήή καικαι στιςστις γλώσσεςγλώσσες τουςτους ήή απέναντιαπέναντι

σεσε γλώσσεςγλώσσες άλλωνάλλων κοινοτήτωνκοινοτήτων είναιείναι έναένα κεφαλαιώδεςκεφαλαιώδες θέµαθέµα τηςτης

ΚοινωνιογλωσσολογίαςΚοινωνιογλωσσολογίας, , διότιδιότι αφοράαφορά τηντην υποκειµενικήυποκειµενική διάστασηδιάσταση τηςτης

γλωσσικήςγλωσσικής συµπεριφοράςσυµπεριφοράς»». . ΟΟ ΛουκάςΛουκάς ΤσιτσιπήςΤσιτσιπής (2001:79) (2001:79) 

συµπληρώνεισυµπληρώνει ότιότι ««οιοι στάσειςστάσεις απέναντιαπέναντι στηστη γλώσσαγλώσσα είναιείναι έναένα

σύνθετοσύνθετο φαινόµενοφαινόµενο, , διότιδιότι εµπλέκειεµπλέκει περισσότερεςπερισσότερες τηςτης µίαςµίας θέσειςθέσεις, , 

όπωςόπως ππ..χχ. . τηντην επίσηµηεπίσηµη άποψηάποψη τουτου ηγεµονικούηγεµονικού θεσµικούθεσµικού πλαισίουπλαισίου

τηςτης κοινωνίαςκοινωνίας, , ηη οποίαοποία κατάκατά κανόνακανόνα τείνειτείνει στηνστην προώθησηπροώθηση µιαςµιας

καθαρολογικήςκαθαρολογικής αντίληψηςαντίληψης υπέρυπέρ τηςτης στάνταρτστάνταρτ ποικιλίαςποικιλίας ((official official 

purismpurism), ), καικαι τιςτις όποιεςόποιες στάσειςστάσεις τωντων οµιλητώνοµιλητών τωντων κοινωνικάκοινωνικά

κυριαρχούµενωνκυριαρχούµενων γλωσσώνγλωσσών»». . 



ΓεωγραφικέςΓεωγραφικές γλωσσικέςγλωσσικές ποικιλίεςποικιλίες

•• ΟιΟι γεωγραφικέςγεωγραφικές γλωσσικέςγλωσσικές ποικιλίεςποικιλίες καλούνταικαλούνται διάλεκτοιδιάλεκτοι

ήή τοπικάτοπικά ιδιώµαταιδιώµατα. . ΟιΟι διάλεκτοιδιάλεκτοι καικαι τατα ιδιώµαταιδιώµατα είναιείναι

χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό όλωνόλων τωντων γλωσσώνγλωσσών σεσε όλεςόλες τιςτις ιστορικέςιστορικές

περιόδουςπεριόδους, , καθώςκαθώς ηη γεωγραφικήγεωγραφική διαφοροποίησηδιαφοροποίηση κάθεκάθε

εθνικήςεθνικής γλώσσαςγλώσσας αποτελείαποτελεί καθολικήκαθολική πραγµατικότηταπραγµατικότητα..



∆ιάλεκτος∆ιάλεκτος

•• ΜεΜε τοντον όροόρο διάλεκτοδιάλεκτο εννοούµεεννοούµε τηντην περίπτωσηπερίπτωση

µιαςµιας µεγάληςµεγάλης γλωσσικήςγλωσσικής απόκλισηςαπόκλισης πουπου

δυσκολεύειδυσκολεύει τηντην κατανόησηκατανόηση απόαπό τουςτους άλλουςάλλους

οµιλητέςοµιλητές τηςτης επίσηµηςεπίσηµης γλώσσαςγλώσσας καικαι πρόκειταιπρόκειται

γιαγια µιαµια γλωσσικήγλωσσική ποικιλίαποικιλία πουπου µιλιέταιµιλιέται σεσε

µεγαλύτερηµεγαλύτερη γεωγραφικήγεωγραφική έκτασηέκταση. . 



ΙδίωμαΙδίωμα
•• ΜεΜε τοντον όροόρο ιδίωµαιδίωµα δηλώνεταιδηλώνεται µιαµια γλωσσικήγλωσσική

γεωγραφικήγεωγραφική ποικιλίαποικιλία πουπου µιλιέταιµιλιέται σεσε µικρότερηµικρότερη

έκτασηέκταση, , ηη οποίαοποία διαφέρειδιαφέρει απόαπό τιςτις άλλεςάλλες

γεωγραφικέςγεωγραφικές ποικιλίεςποικιλίες, , αλλάαλλά οο βαθµόςβαθµός

απόκλισήςαπόκλισής τηςτης είναιείναι µικρόςµικρός καικαι περιορίζεταιπεριορίζεται

συνήθωςσυνήθως στηστη φωνητικήφωνητική ήή στοστο λεξιλόγιολεξιλόγιο. . 



ΤαΤα γλωσσικάγλωσσικά ιδιώµαταιδιώµατα τηςτης

ΛέσβουΛέσβου

•• ΣύµφωναΣύµφωνα µεµε τοντον ΝικόλαοΝικόλαο ΚοντοσόπουλοΚοντοσόπουλο (1994:106)(1994:106). . τατα ««ελληνικάελληνικά»» τηςτης

ΛέσβουΛέσβου έχουνέχουν διαιρεθείδιαιρεθεί σεσε επτάεπτά επίεπί µέρουςµέρους τοπικάτοπικά ιδιώµαταιδιώµατα: : αα) ) τηςτης

ΜυτιλήνηςΜυτιλήνης µεµε τητη γύρωγύρω περιοχήπεριοχή, , ββ) ) τουτου χωριούχωριού ««ΜανταµάδοςΜανταµάδος»», , γγ) ) τουτου

χωριούχωριού ««ΓέλιαΓέλια»» ήή ««ΠελόπηΠελόπη»», , δδ) ) τωντων χωριώνχωριών ««ΑγίαΑγία ΠαρασκευήΠαρασκευή»» καικαι

««ΚαλλονήΚαλλονή»» µεµε τηντην περιοχήπεριοχή τουςτους, , εε) ) τωντων χωριώνχωριών ««ΚάπηΚάπη»» καικαι ««ΚλειώΚλειώ»» στστ) ) 

τωντων κωµοπόλεωνκωµοπόλεων ««ΠολυχνίτοςΠολυχνίτος»», , ««ΠλωµάριΠλωµάρι»» καικαι ««ΑγιάσοςΑγιάσος»» µεµε τητη γύρωγύρω

περιοχήπεριοχή τουςτους, , ζζ) ) τωντων χωριώνχωριών ««ΣυκαµινιάΣυκαµινιά»» καικαι ««ΜόλυβοςΜόλυβος»» στηστη βόρειαβόρεια

πλευράπλευρά τουτου νησιούνησιού..



•• ΚατάΚατά τοντον ΣτράτοΣτράτο ΧατζηγιάννηΧατζηγιάννη (1983: 8), (1983: 8), εκτόςεκτός απόαπό τοτο

ιδίωµαιδίωµα τηςτης ΜυτιλήνηςΜυτιλήνης , , στοστο υπόλοιπουπόλοιπο νησίνησί οµιλούνταιοµιλούνται

βασικάβασικά: : αα) ) τοτο αγιασώτικοαγιασώτικο ιδίωµαιδίωµα, , ββ) ) τοτο πλωµαρίτικοπλωµαρίτικο

ιδίωµαιδίωµα, , γγ) ) τοτο γεραγώτικογεραγώτικο ιδίωµαιδίωµα ((πουπου πλησιάζειπλησιάζει πολύπολύ

στοστο µυτιληνιόµυτιληνιό), ), δδ) ) τοτο στυψιανόστυψιανό ιδίωµαιδίωµα καικαι τωντων χωριώνχωριών

τουτου βόρειουβόρειου τµήµατοςτµήµατος τουτου νησιούνησιού, , εε) ) τοτο ιδίωµαιδίωµα τωντων

χωριώνχωριών τουτου δυτικούδυτικού τµήµατοςτµήµατος τουτου νησιούνησιού. . ΑνάµεσαΑνάµεσα σταστα

βασικάβασικά αυτάαυτά γλωσσικάγλωσσικά ιδιώµαταιδιώµατα υπάρχουνυπάρχουν καικαι

ειδικότεραειδικότερα, , τωντων χωριώνχωριών, , όπωςόπως τοτο ««τελωνιάτικοτελωνιάτικο»»

((ΆντισσαςΆντισσας), ), τοτο ««ερεσώτικοερεσώτικο»» ((ΕρεσούΕρεσού), ), τοτο ««µεσοτοπίτικοµεσοτοπίτικο»»

((ΜεσοτόπουΜεσοτόπου) ) κκ..αα....



ΤοΤο ιδίωµαιδίωµα τηςτης ΑγιάσουΑγιάσου

•• ΤοΤο ιδίωµαιδίωµα τηςτης ΑγιάσουΑγιάσου ανήκειανήκει σταστα βόρειαβόρεια ιδιώµαταιδιώµατα όπωςόπως καικαι οιοι υπόλοιπεςυπόλοιπες

γλωσσικέςγλωσσικές ποικιλίεςποικιλίες τηςτης ΛέσβουΛέσβου. . ΣτοΣτο αγιασώτικαγιασώτικoo ιδίωµαιδίωµα σύµφωνασύµφωνα µεµε τουςτους

∆ηµήτρη∆ηµήτρη ΠαπάνηΠαπάνη & & ΙωάννηΙωάννη ΠαπάνηΠαπάνη (2004:15) (2004:15) εµφανίζεταιεµφανίζεται πολύπολύ συχνάσυχνά οο

τσιτακισµόςτσιτακισµός, , δηλαδήδηλαδή ηη τροπήτροπή τουτου [[kk]  ]  σεσε παχύπαχύ [[ttʃʃ], ], όπωςόπως ««τσείτιτσείτι»» αντίαντί τουτου

««κείταικείται»», , ««τσύρτσύρ''ςς»» αντίαντί τουτου ««κύρηςκύρης»», , ««τσιρίτσιρί»» αντίαντί ««κερίκερί»» καικαι διατηρείταιδιατηρείται οο

αναβιβασµόςαναβιβασµός τουτου τόνουτόνου στηνστην κλητικήκλητική τωντων λέξεωνλέξεων, , όπωςόπως ««πάτιραπάτιρα»» αντίαντί

««πατέραςπατέρας»», , ««µήτιραµήτιρα»» αντίαντί ««µητέραµητέρα»» κατάκατά τοτο αρχαιοελληνικόαρχαιοελληνικό ««πάτερπάτερ»», , 

««µήτερµήτερ»». . ΑξίζειΑξίζει νανα σηµειωθείσηµειωθεί ότιότι συναντάµεσυναντάµε αρχαιοελληνικάαρχαιοελληνικά γραµµατικάγραµµατικά

φαινόµεναφαινόµενα καικαι αρχαιοελληνικούςαρχαιοελληνικούς γραµµατικούςγραµµατικούς τύπουςτύπους, , πουπου δενδεν υπάρχουνυπάρχουν

στηστη σηµερινήσηµερινή νεοελληνικήνεοελληνική γλώσσαγλώσσα. . 



•• ΓίνεταιΓίνεται ευρύτατηευρύτατη χρήσηχρήση υποκοριστικώνυποκοριστικών σεσε --ελελ',  ',  όπωςόπως ««µουρέλµουρέλ''»»

((κοχλιάριονκοχλιάριον), ), ««χλιαρέλχλιαρέλ''»» ((κουταλάκικουταλάκι), ), χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό πουπου σύµφωνασύµφωνα

µεµε τηντην ΑγγελικήΑγγελική ΡάλληΡάλλη (2007:200), (2007:200), είναιείναι ιταλικήςιταλικής προέλευσηςπροέλευσης.  .  

ΆλλωστεΆλλωστε ηη κατάληξηκατάληξη --έλληςέλλης είναιείναι χαρακτηριστικήχαρακτηριστική τωντων ΛεσβιακώνΛεσβιακών

επωνύµωνεπωνύµων, , ππ..χχ. . ΓιαννέλληςΓιαννέλλης, , ΞαφέλληςΞαφέλλης, , ΠλωµαριτέλληςΠλωµαριτέλλης

•• ΆλλαΆλλα µορφοµορφο--φωνολογικάφωνολογικά χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ΑγιασώτικουΑγιασώτικου

ιδιώµατοςιδιώµατος είναιείναι ηη συχνήσυχνή εµφάνισηεµφάνιση ενόςενός προθετικούπροθετικού --αα, , ππ..χχ. . 

««ασπέθαασπέθα»» ((σπίθασπίθα), ), ««αχιλώνααχιλώνα»» ((χελώναχελώνα) ) κλπκλπ., ., ηη ευρείαευρεία χρήσηχρήση τουτου

αρκτικούαρκτικού αα--, , ππ..χχ. . ««αψαψ''λόςλός»» ((υψηλόςυψηλός), ), ««ατζίζουατζίζου»» ((εγγίζωεγγίζω), ), 

««ακκλησιάακκλησιά»» ((εκκλησίαεκκλησία) ) 

•• ΗΗ προσθήκηπροσθήκη ενόςενός [i] [i] στιςστις κτητικέςκτητικές αντωνυµίεςαντωνυµίες µετάµετά τηντην αποβολήαποβολή τουτου

άτονουάτονου [[uu], ], ππ..χχ. . ««πατέραςπατέρας ιµιµ''»» αντίαντί τουτου ««οο πατέραςπατέρας µουµου»», , ««γιουγιου

αδερφόςαδερφός ιτιτ»» αντίαντί τουτου ««οο αδελφόςαδελφός τουτου»»



•• ΟιΟι ∆ηµήτρης∆ηµήτρης ΠαπάνηςΠαπάνης & & ΙωάννηςΙωάννης ΠαπάνηςΠαπάνης (2004:15) (2004:15) αναφέρουναναφέρουν ωςως τοτο

σηµαντικότεροσηµαντικότερο χαρακτηριστικόχαρακτηριστικό τουτου ΑγιασιώτικουΑγιασιώτικου ιδιώµατοςιδιώµατος σεσε επίπεδοεπίπεδο

σύνταξηςσύνταξης καταγράφεταικαταγράφεται ηη τοποθέτησητοποθέτηση τωντων προσωπικώνπροσωπικών αντωνυµιώναντωνυµιών µετάµετά

τοτο ρήµαρήµα ((ωςως υποκείµενουποκείµενο ήή αντικείµενοαντικείµενο) ) ππ..χχ. . ««ξερούξερού γωγω»», , ««ποίκαποίκα τατα»», , 

««δώτσιδώτσι µιµι»»

•• YYπάρχειπάρχει σηµαντικήσηµαντική παρουσίαπαρουσία τουρκικώντουρκικών λέξεωνλέξεων καικαι εκφράσεωνεκφράσεων αυτούσιωναυτούσιων

ήή προσαρµοσµένωνπροσαρµοσµένων στηνστην ελληνικήελληνική γλώσσαγλώσσα, , όπωςόπως ππ..χχ. . ηη λέξηλέξη ««τατα--κάτκάτ»»

((δύναµηδύναµη) ) πουπου προέρχεταιπροέρχεται απόαπό τηντην τουρκικήτουρκική λέξηλέξη ««takattakat»», , ηη λέξηλέξη ««γιανγκίνγιανγκίν»»

((φωτιάφωτιά) ) πουπου προέρχεταιπροέρχεται απόαπό τηντην τουρκικήτουρκική λέξηλέξη ««yanginyangin»»

•• ΠαράλληλαΠαράλληλα, , έχουµεέχουµε µικρήµικρή παρουσίαπαρουσία λέξεωνλέξεων ενετικήςενετικής, , ιταλικήςιταλικής, , αραβικήςαραβικής καικαι

σλαβικήςσλαβικής προέλευσηςπροέλευσης, , ππ..χχ. . ««αλάργααλάργα»» ((µακριάµακριά) ) απόαπό τηντην ιταλικήιταλική ««allaalla + + 

largalarga»» ((στοστο ανοιχτόανοιχτό πέλαγοςπέλαγος), ), ««µπάνταµπάντα»» ((µεριάµεριά, , πλάιπλάι) ) απόαπό τηντην ιταλικήιταλική λέξηλέξη

««bandabanda»», , ««γκατζουρίδαγκατζουρίδα»» απόαπό τητη βενετικήβενετική ««ganzoganzo»» καικαι ««γκλάβαγκλάβα»» ((κεφάλικεφάλι) ) 

απόαπό τητη σλαβικήσλαβική λέξηλέξη ««glavaglava»»



ΓιαΓια τηντην ΑγιάσοΑγιάσο υπάρχειυπάρχει πλούσιαπλούσια λαογραφικήλαογραφική παραγωγήπαραγωγή καικαι στοστο

ιδίωµαιδίωµα τηςτης έχουνέχουν γραφείγραφεί µίαµία πληθώραπληθώρα απόαπό παραµύθιαπαραµύθια, , πεζάπεζά, , 

παροιµίεςπαροιµίες,, ανέκδοταανέκδοτα, , τραγούδιατραγούδια, , αποκριάτικααποκριάτικα δρώµεναδρώµενα, , καθώςκαθώς καικαι

λεξικάλεξικά. . ΑξίζειΑξίζει νανα αναφερθείαναφερθεί ότιότι σεσε σηµείασηµεία τουτου χωριούχωριού υπάρχουνυπάρχουν

αρκετέςαρκετές επιγραφέςεπιγραφές, , στιςστις οποίεςοποίες αναγράφονταιαναγράφονται παροιµίεςπαροιµίες, , 

αποφθέγµατααποφθέγµατα καικαι άλλεςάλλες ρήσειςρήσεις στοστο τοπικότοπικό ιδίωµαιδίωµα. . ΣΣτητη στήληστήλη

««∆ιαλεκτολογικά∆ιαλεκτολογικά»» τουτου περιοδικούπεριοδικού ΑγιάσοςΑγιάσος αναφέρονταιαναφέρονται λέξειςλέξεις µεµε

τηντην ετυµολογίαετυµολογία τουςτους καικαι άλλαάλλα στοιχείαστοιχεία τουτου ιδιώµατοςιδιώµατος. . ΠολλέςΠολλές

πληροφορίεςπληροφορίες υπάρχουνυπάρχουν καικαι στοστο διαδίκτυοδιαδίκτυο, , ενώενώ πολύτιµαπολύτιµα στοιχείαστοιχεία

αντλείαντλεί κανείςκανείς καικαι απόαπό τατα αρχείααρχεία τωντων τοπικώντοπικών εφηµερίδωνεφηµερίδων..



ΤοΤο ιδίωµαιδίωµα τουτου ΠλωµαρίουΠλωµαρίου

•• ΓιαΓια νανα παρουσιάσουµεπαρουσιάσουµε τοτο γλωσσικόγλωσσικό ιδίωµαιδίωµα τουτου ΠλωµαρίουΠλωµαρίου

επιλέξαµεεπιλέξαµε έναένα ανέκδοτοανέκδοτο, , όπουόπου συναντάµεσυναντάµε έναένα απόαπό τατα κύριακύρια

χαρακτηριστικάχαρακτηριστικά τουτου ιδιώµατοςιδιώµατος, , τητη µετατροπήµετατροπή τουτου [[titi] ] σεσε [[kiki]:]:

««ΈναςΈνας ξενιτεµένοςξενιτεµένος στηνστην ΑµερικήΑµερική, , ότανόταν γέρασεγέρασε, , έγραψεέγραψε στηστη

γυναίκαγυναίκα τουτου στοστο ΠλωµάριΠλωµάρι,  ,  πωςπως θαθα γυρίσειγυρίσει πιαπια. . ΕκείνηΕκείνη πουπου χρόνιαχρόνια

τουτου έγραφεέγραφε νανα γυρίσειγυρίσει καικαι µάταιαµάταια έχασεέχασε τατα νιάτανιάτα τηςτης, , τουτου

απάντησεαπάντησε ««ΟύντουςΟύντους σσ’’ έγραφαέγραφα νάρκςνάρκς ενεν ίλιγιςίλιγις νάρκςνάρκς τώρατώρα ππ’’

γράφςγράφς νάρκςνάρκς κιάκιά κάνκάν’’ςς νάρκςνάρκς»» ΌτανΌταν σουσου έγραφαέγραφα νανα ‘‘ρρττειςεις δενδεν

έλεγεςέλεγες νανα ‘‘ρτειςρτεις τώρατώρα πουπου γράφειςγράφεις νανα ’’ρτειςρτεις τιτι νανα κάνειςκάνεις νανα

‘‘ρρττειςεις;;»»..



• Όσον αφορά στις αλλαγές των φωνηέντων ο Γιώργος
Γιαννουλέλλης (1983: 26-27) παρατηρεί ότι : Το άτονο [ε] 
(ε, αι) τρέπεται σε [i], π.χ. «πιδέβγου» (παιδεύω), 
«φτιρό» (φτερό), «ζιστός» (ζεστός), «φιλλός» (φελλός) 
και το άτονο [i] (ι, η, υ, ει, οι, υι) αποβάλλεται, π.χ. «φλώ»
(φιλώ), «θµός» (θυµός), «ρµάζου» (ρηµάζω), 
«ουρµάζου» (ωριµάζω), «πδώ» (πηδώ), «µκρός»
(µικρός), «πκρός» (πικρός). Εξαίρεση από το νόµο αυτό
γίνεται µόνο όταν ύστερα από το άτονο [i] ακολουθεί το
σύµφωνο [r], π.χ. «µυρώνου», «πυρώνου», «φυραίνου», 
«κυρί» (τυρί) 

• Άλλα χαρακτηριστικά του ιδιώµατος του Πλωµαρίου
σύµφωνα µε τον Γιαννουλέλλη ( 1983: 157) είναι η
ευρεία χρήση της κατάληξης –ούδα, ως υποκοριστικό
στα θηλυκά ουσιαστικά, «φουλιούδα» (φωλίτσα), 
«ιλιούδα» (ελίτσα), «µανούδα» (µανούλα)



• Η κατάληξη της γενικής στα ονόµατα γυναικών
είναι –ους, π.χ. «του Αµιρσούδ» στη γενική γίνεται
«τσ’ Αµιρσιδιούς». 

• Η κατάληξη -λάκας χρησιµοποιείται για
υπερµεγέθυνση της σηµασίας των επιθέτων π.χ. 
«µπικρόλακας» (πολύ µπεκρής), «χουντρόλακας»
( πολύ χοντρός). Η κατάληξη αυτή είναι περσικής
προέλευσης lakh= άφθονος, ασύγκριτος. 

• Συχνή είναι η χρήση της κατάληξης –λαντίζω στα
ρήµατα µε τη σηµασία προκαλώ, όπως
«δρουσουλαντίζω» (κάνω κάτι να γεµίσει δροσιά, 
χυµό), «γουρσουζλαγκίζου» (γρουσουζεύω) ( 
Γιαννουλέλλης, 1983:157).



• Αναφορικά µε τα συντακτικά χαρακτηριστικά του

ιδιώµατος του Πλωµαρίου σύµφωνα µε τον Γιώργο

Γιαννουλέλλη ( 1983:156-157), παρατηρείται ότι γίνεται

χρήση δυο ρηµάτων στον ίδιο χρόνο και στο ίδιο

πρόσωπο, από τα οποία το ένα έχει επιρρηµατική

σηµασία, π.χ. «έκλιγα τσι προσύνουµ» (προσκυνούσα

κλαίγοντας).

• Αναφορικά µε τα επιφωνήµατα, υπάρχει η συνήθεια τα

παιδιά όταν απευθύνονται στους γονείς και οι γυναίκες

στους ηλικιωµένους ή στον άντρα τους να λένε: «ου
µάνα !», «ου Χρήστου !». 

• Σύµφωνα µε τον Γιάννη Μαυραγάνη (1993:166-167), το
λεξιλόγιο του ιδιώµατος του Πλωµαρίου παρουσιάζει µία

ποικιλία από λέξεις τόσο της δηµοτικής όσο και της

καθαρεύουσας , από ντόπιες λέξεις και λέξεις ξένης

προέλευσης



ΕΙΚΟΝΑΕΙΚΟΝΑ ΑΠΟΑΠΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΗΜΕΙΟΣΗΜΕΙΟ ΤΗΣΤΗΣ

ΑΓΙΑΣΟΥΑΓΙΑΣΟΥ ΜΕΜΕ ΤΙΣΤΙΣ ΕΠΙΓΡΑΦΕΣΕΠΙΓΡΑΦΕΣ



ΜΕΡΗΜΕΡΗ ΣΩΜΑΤΟΣΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕΣΕ ΛΕΞΙΚΟΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑΓΙΑ

ΤΟΤΟ Ι∆ΙΩΜΑΙ∆ΙΩΜΑ ΤΗΣΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥΑΓΙΑΣΟΥ



ΜΕΡΗΜΕΡΗ ΣΩΜΑΤΟΣΣΩΜΑΤΟΣ ΣΕΣΕ ΛΕΞΙΚΟΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑΓΙΑ
ΤΟΤΟ Ι∆ΙΩΜΑΙ∆ΙΩΜΑ ΤΗΣΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥΑΓΙΑΣΟΥ



ΡΗΜΑΤΑΡΗΜΑΤΑ ΣΕΣΕ ΛΕΞΙΚΟΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΤΟ
Ι∆ΙΩΜΑΙ∆ΙΩΜΑ ΤΗΣΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥΑΓΙΑΣΟΥ



ΡΗΜΑΤΑΡΗΜΑΤΑ ΣΕΣΕ ΛΕΞΙΚΟΛΕΞΙΚΟ ΓΙΑΓΙΑ ΤΟΤΟ

Ι∆ΙΩΜΑΙ∆ΙΩΜΑ ΤΗΣΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥΑΓΙΑΣΟΥ



ΠΑΡΟΙΜΙΕΣ ΣΤΟ Ι∆ΙΩΜΑ ΤΟΥ

ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ
• Κατά π’µι φλας, σι φλώ= Κατά που µε φιλάς, σε φιλώ.

(Σ’εκτιµώ και σε υπολογίζω, όσο µ’εκτιµάς και µε υπολογίζεις και συ)

• Κόρ’ είνι = Κόρη είναι. (Λέγεται στις περιπτώσεις που µια υπόθεση
έχει δυσάρεστη εξέλιξη και αποσιωπείται)

• Στου Μανταµάδου βρεχ’ τσι στ’ Αϊβαλί βρουντά = Στον
Μανταµάδο βρέχει και στο Αϊβαλί βροντά. (Λέγεται όταν άλλα λέει
κάποιος και άλλα απαντά ο συνοµιλητής του)

• Κάθι αρνέλ’ απ’ του πουδαρέλι τ’ κρέµιτι = Κάθε αρνάκι από το
ποδαράκι του κρέµεται. (Ο καθένας επωµίζεται τις δικές του
ευθύνες) 

• Μαθηµένου είνι τ’αρνί να κουρεύιτι κι’ Λαµπρή = Μαθηµένο είναι
το αρνί να κουρεύεται τη Λαµπρή. 
(Λέγεται για την ανοσία, τη συνήθεια στις ατυχίες, στην επανάληψη).



ΑΠΟΚΟΜΜΑΑΠΟΚΟΜΜΑΤΑΤΑ ΑΠΟΑΠΟ ΤΟΠΙΚΤΟΠΙΚΕΣΕΣ ΕΦΗΜΕΡΙΕΦΗΜΕΡΙ∆ΕΣ∆ΕΣ



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ Ι∆ΙΩΜΑ ΤΗΣ ΑΓΙΑΣΟΥ

Πίνακας 1: Πίνακας συσχετισµού της χρήσης του ιδιώµατος της
Αγιάσου και του φύλου των πληροφορητών



Πίνακας 12:Συγκεντρωτικός πίνακας συσχετισµού των κοινωνικών

περιστάσεων οµιλίας του τοπικού ιδιώµατος της Αγιάσου και της

συχνότητας χρήσης του



Πίνακας 22: Πίνακας συσχετισµού της επιθυµίας διατήρησης του

ιδιώµατος και του φύλου των πληροφορητών

Πίνακας 23: Πίνακας συσχετισµού της επιθυµίας διατήρησης του

τοπικού ιδιώµατος από την επόµενη γενιά και του φύλου



Πίνακας 48: Πίνακας συσχετισµού της αρέσκειας του τοπικού
ιδιώµατος της Αγιάσου στους χρήστες του και της ηλιακής οµάδας

των πληροφορητών

Πίνακας 51: Πίνακας συσχετισµού της επιθυµίας διατήρησης του
τοπικού ιδιώµατος της Αγιάσου από την επόµενη γενιά και της

ηλιακής οµάδας των πληροφορητών



Πίνακας 58: Πίνακας συσχετισµού του βαθµού χρήσης του

ιδιώµατος της Αγιάσου

και του µορφωτικού επιπέδου των πληροφορητών
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Πίνακας 72: Πίνακας συσχετισµού της χρήσης του

ιδιώµατος της Αγιάσου µπροστά σε τρίτους οµιλητές και

του µορφωτικού επιπέδου των πληροφορητών



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΓΙΑ ΤΟ Ι∆ΙΩΜΑ ΤΟΥ ΠΛΩΜΑΡΙΟΥ

Πίνακας 104: Πίνακας αρέσκειας του τοπικού

ιδιώµατος του Πλωµαρίου στους χρήστες του και του

φύλου των πληροφορητών



Πίνακας 96:Συγκεντρωτικός πίνακας

συσχετισµού των κοινωνικών περιστάσεων

οµιλίας του τοπικού ιδιώµατος του Πλωµαρίου

και της συχνότητας χρήσης του



Πίνακας 99: Συγκεντρωτικός πίνακας συσχετισµού της

χρήσης του τοπικού ιδιώµατος

του Πλωµαρίου στο γραπτό λόγο και του φύλου των

πληροφορητών



Πίνακας 113: Πίνακας συσχετισµού της χρήσης του ιδιώµατος και της

ηλικιακής οµάδας των πληροφορητών

Πίνακας 115: Πίνακας συσχετισµού της συχνότητας χρήσης
του ιδιώµατος του Πλωµαρίου

στο σπίτι και της ηλιακής οµάδας των πληροφορητών
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Πίνακας 134: Πίνακας συσχετισµού της επιθυµίας διατήρησης του

τοπικού ιδιώµατος και της ηλιακής οµάδας των πληροφορητών

Πίνακας 145: Πίνακας συσχετισµού της συχνότητας χρήσης του

τοπικού ιδιώµατος στην εργασία και του µορφωτικού επιπέδου των

πληροφορητών
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Πίνακας 156: Πίνακας συσχετισµού της χρήσης του ιδιώµατος µπροστά

σε άλλους οµιλητές

και του µορφωτικού επιπέδου των πληροφορητών

Πίνακας 164: Πίνακας συσχετισµού της διαφοροποίησης του

γλωσσικού ιδιώµατος Πλωµαρίου από της Μυτιλήνης και του

µορφωτικού επιπέδου των πληροφορητών



Πίνακας 110: Πίνακας των χαρακτηρισµών του

ιδιώµατος της Αγιάσου

από τους οµιλητές του ιδιώµατος του Πλωµαρίου και

του φύλου των πληροφορητών



Πίνακας 26: Πίνακας των χαρακτηρισµών του

ιδιώµατος του Πλωµαρίου από τους οµιλητές του

ιδιώµατος της Αγιάσου και του φύλου των

πληροφορητών



Συµπεράσµατα

• Τα δύο ιδιώµατα διαθέτουν για τους οµιλητές τους υψηλό κύρος και

δεν αντιµετωπίζουν πρόβληµα γλωσσικής θνησιµότητας

• Οι οµιλητές των δύο αυτών περιοχών δηλώνουν σε υψηλά ποσοστά

ότι τους αρέσουν τα τοπικά τους γλωσσικά ιδιώµατα και ότι

επιθυµούν να διατηρηθούν στο µέλλον
• Τα ιδιώµατα της Αγιάσου και του Πλωµαρίου χρησιµοποιούνται σπάνια στο

γραπτό λόγο

• Χρησιµοποιούν το τοπικό τους γλωσσικό ιδίωµα µε µεγαλύτερη

συχνότητα σε οικείους χώρους όπως στην οικία τους και στη

γειτονιά, ενώ συνηθίζουν να χρησιµοποιούν την Κοινή Νεοελληνική

ως επίσηµη γλώσσα σε περισσότερο επίσηµες κοινωνικές

περιστάσεις όπως είναι οι διοικητικές υπηρεσίες και η

αλληλογραφία, αλλά και αλλού

• Πολλοί οµιλητές και των δυο ιδιωµάτων όχι µόνο δεν διστάζουν να

χρησιµοποιήσουν το ιδίωµα τους µπροστά σε άτοµα τα οποία δεν

γνωρίζουν τα γλωσσικά τους ιδιώµατα, αλλά αισθάνονται µάλιστα

άνεση και περηφάνια



• Όσοι αποφεύγουν να οµιλούν το τοπικό τους γλωσσικό ιδίωµα µπροστά σε

άτοµα που δεν το γνωρίζουν, αναφέρουν ότι το κάνουν από ευγένεια, 
καθώς θεωρούν ότι είναι δύσκολο για αυτά τα άτοµα να κατανοήσουν τη

συνοµιλία και, ενδεχοµένως, θα βρεθούν σε αµήχανη θέση

• Πολλοί από αυτούς φάνηκε να υποστηρίζουν ένθερµα τη διάσωση και

διάδοση των τοπικών τους γλωσσικών ιδιωµάτων κυρίως για λόγους

παράδοσης

• Οι πληροφορητές από τις δύο περιοχές επιθυµούν σε µεγάλο ποσοστό τα

παιδιά τους να οµιλούν τα τοπικά τους γλωσσικά ιδιώµατα για να τα

µεταφέρουν στην επόµενη γενιά

• Αξίζει να σηµειωθεί ότι η θετική στάση των κατοίκων των δύο περιοχών στη

συµµετοχή τους στην έρευνά µας είναι ανεξάρτητη της ηλιακής της οµάδας, 
του φύλου ή του µορφωτικού επιπέδου

• Οι πληροφορητές απάντησαν στο σύνολό τους ότι τα δύο ιδιώµατα

διαφοροποιούνται από το ιδίωµα της Μυτιλήνης

• Οι οµιλητές του κάθε ιδιώµατος διαπιστώνεται ότι στο σύνολό τους

γνωρίζουν το γειτονικό τους ιδίωµα (Αγιάσου και Πλωµαρίου) που

ερευνούµε και δηλώνουν στο µεγαλύτερο µέρος τους ότι τους αρέσει, 
επισηµαίνοντας τη διαφορετικότητα του άλλου ιδιώµατος και την ευκολία ή

δυσκολία του



ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

1. Μιλάτε το τοπικό σας γλωσσικό ιδίωµα;

ΝΑI ΟΧΙ

Εάν ναι, πόσο καλά;      

ΚΑΛΑ ΜΕΤΡΙΑ ΛΙΓΟ

2. Σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις χρησιµοποιείτε το τοπικό σας ιδίωµα και µε ποια

συχνότητα;

ΠΑΝΤΑ ΣΥΧΝΑ ΑΡΑΙΑ

α) στο σπίτι

β) στη γειτονιά

γ) στην εργασία

δ) στην αγορά

ε) στις διοικητικές υπηρεσίες

ζ) στις πόλεις

η) στις αθλητικές συγκεντρώσεις

θ) στους τόπους αναψυχής

ι) στην αλληλογραφία

κ) παντού

3. Με ποιες ηλικίες χρησιµοποιείτε το τοπικό σας ιδίωµα στον προφορικό σας λόγο;
µε νεότερους µε µεγαλύτερους

µε συνοµήλικους µε όλους



4. Χρησιµοποιείτε το τοπικό σας ιδίωµα γραπτώς;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Εάν ναι, σε ποιες κοινωνικές περιστάσεις ;            

α) στην εργασία

β) στις διοικητικές υπηρεσίες

γ) στην αλληλογραφία (έντυπη ή ηλεκτρονική)
δ) αλλού (προσδιορίστε)………………………

5. Μιλάτε την τοπική σας γλώσσα µπροστά σε άτοµα τα οποία δεν τη γνωρίζουν;

ΝΑΙ ΟΧΙ

Για ποιους λόγους;

περηφάνια ντροπή κωδικοποιηµένη επικοινωνία

αµηχανία άνεση άλλο (προσδιορίστε) ……………
6. Ποια πιστεύετε ότι θα είναι η στάση απέναντι στο γλωσσικό σας ιδίωµα από όσους δεν το

γνωρίζουν;

θετική αρνητική ουδέτερη δεν γνωρίζω/δεν απαντώ

Για ποιο λόγο, πως χαρακτηρίζεται;

εύκολο

δύσκολο

διαφορετικό

χωριάτικο

καλύτερο από το δικό τους ή από την κοινή νεοελληνική

χειρότερο από το δικό τους ή από την κοινή νεοελληνική

σηµαντικό

ωραίο

άσχηµο

άλλο (προσδιορίστε)      ………………………………
7. Σας αρέσει το τοπικό σας ιδίωµα ;

ΝΑΙ ΟΧΙ



8. Γνωρίζετε άλλα τοπικά ιδιώµατα και διαλέκτους της Ελληνικής ; 
ΝΑΙ ΟΧΙ
Εάν ναι, ποια/ποιες (προσδιορίστε): ………………………………………………………….
9. Επιθυµείτε να διατηρηθεί το τοπικό σας ιδίωµα στο µέλλον; 
ΝΑΙ ΟΧΙ
Για ποιο λόγο; …………………………………………………………………………………..

10. Θα θέλατε τα παιδιά σας να οµιλούν το τοπικό σας ιδίωµα ;               
ΝΑΙ ΟΧΙ

Για ποιο λόγο; ……………………………………………………………………………...
11. ∆ιαφοροποιείται το γλωσσικό σας ιδίωµα από το ιδίωµα της πόλης της Μυτιλήνης;
ΝΑΙ ΟΧΙ
Εάν ναι, προσδιορίστε: ……………………………………………………………………….

12. Γνωρίζετε το γλωσσικό ιδίωµα της περιοχής Αγιάσου /Πλωµαρίου;
ΝΑΙ ΟΧΙ
13.  Πώς θα χαρακτηρίζατε αυτό το ιδίωµα σε σχέση µε το δικό σας;
εύκολο χειρότερο
δύσκολο σηµαντικό
διαφορετικό ωραίο
χωριάτικο άσχηµο
καλύτερο βαρύ
άλλο (προσδιορίστε):      ………………………………………………
14. Σας αρέσει αυτό το ιδίωµα ;             
ΝΑΙ ΟΧΙ

15. Ποιο γλωσσικό σύστηµα θα θέλατε να µιλάει το παιδί σας;
το γλωσσικό ιδίωµα της Αγιάσου την Κοινή Νεοελληνική
το γλωσσικό ιδίωµα του Πλωµαρίου Μυτιλήνης
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