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Περιεχόμενα

Γενικές έννοιες για το τι 
είναι διάλεκτος, γλώσσα, 
ιδίωμα

Στοιχεία ελληνικών 
διαλέκτων σε συγχρονία και 
διαχρονία

Λεσβιακή διάλεκτος: γενική 
επισκόπηση

Άτλαντας λεσβιακής 
διαλέκτου



Τι είναι
διάλεκτος

Συνήθης απλοϊκή άποψη

• Γλωσσική́ μορφή που αποκλίνει με τρόπο
λανθασμένο από την πρότυπη γλώσσα. 

• Γλωσσικ́ή μορφή που χρησιμοποιείται από 
αγροτικούς πληθυσμούς, χωρίς εκπαίδευση, 
ομιλητές χαμηλού γοήτρου. 



Τι είναι
διάλεκτος

Επιστημονική άποψη:

• Μια τοπική ποικιλία που παρουσιάζει
διαφοροποιήσεις σε όλα τα επίπεδα του 
λόγου από την Κοινή, επίσημη γλώσσα
του κράτους. 



Τι είναι 
επίσημη 

γλώσσα ενός 
κράτους 

• Η διάλεκτος που λόγω πολιτικών συγκυριών
επιβλήθηκε ως πρότυπη γλώσσα (π.χ. Η 
διάλεκτος της Τοσκάνης για τα Iταλικά) 

• Πού βασίζεται η Kοινή Νεοελληνική 

• Πελοποννησιακά (συχνότερα ομιλούμενη
διάλεκτος μεταξύ των κατοίκων του πρώτου 
νεοελληνικού κράτους)

• Επτανησιακά (γλώσσα της λογοτεχνίας) 

• Στοιχεία λόγιας γλώσσας



Διάκριση
διαλέκτου και 

γλώσσας 

• Η διάκριση μεταξύ γλώσσας και 
διαλέκτου γίνεται με κριτήρια
κυρίως πολιτικά. 

• Αν οι Δανία, Σουηδία, Νορβηγία
αποτελούσαν ένα κράτος, οι 
γλώσσες τους θα θεωρούνταν
διάλεκτοι. 



Διάκριση 
διαλέκτου και 

ιδιώματος: 
χρήση μη 

επιστημονικών 
κριτηρίων

• Διάλεκτος θεωρείται εκείνη η τοπική ποικιλία
που παρουσιάζει μεγάλες διαφοροποιήσεις σε 
όλα τα επίπεδα του λόγου και δεν είναι 
κατανοητή από μη ντόπιους ομιλητές. Π.χ. 
Ποντιακά, Τσακώνικα, Κυπριακά 
(Κοντοσόπουλος 1981). 

• Ιδίωμα θεωρείται εκείνη η τοπική ποικιλία που 
παρουσιάζει μικρότερες διαφοροποιήσεις σε 
όλα τα επίπεδα του λόγου με αποτέλεσμα να 
γίνεται κατανοητή από μη ντόπιους ομιλητές. 



Ποικιλία

• Ιδιόλεκτος: το γλωσσικό σύστημα ‐ 
οι γλωσσικές συνήθειες ενός
ομιλητή.

• Συχνή αντικατάσταση των όρων από 
τον όρο ‘ποικιλία’ (Τrudgill 2003)



Ποια επιστήμη
εξετάζει τη 
διαλεκτική 

ποικιλία

• Διαλεκτολογία

• Περιεχόμενο: Aσχολείται με τη μελέτη 
της διαλεκτικής ποικιλίας μιας γλώσσας 
σε όλα τα επίπεδα (φωνολογία, 
μορφολογία, σύνταξη), την ιστορία, την 
γεωγραφική κατανομή, και τώρα τελευταία 
εξετάζει τους κοινωνικούς παράγοντες που 
επηρεάζουν και διαμορφώνουν την ποικιλία 
(ηλικία, φύλο, θέση στην κοινωνία, κ.λπ.).  



Ελληνική 
διαλεκτική 

ποικιλία 

• Ιδιαίτερα πλούσια, τουλάχιστον ακόμα, 
αν και βρίσκεται σε διαδικασία 
υποχώρησης λόγω της πίεσης που δέχεται 
από την Κοινή Νεοελληνική.

• Πολιτιστικός πλούτος – μέρος της 
πολιτιστικής κληρονομιάς

• Επιβάλλεται: συστηματική καταγραφή 
πριν είναι αργά



Αίτια 
υποχώρησης 

της 
διαλεκτικής 

ποικιλίας

• Κρατική πολιτική: ένα κράτος, μια γλώσσα, 
μια ταυτότητα

• Ο λόγος στα ΜΜΕ

• Απαξίωση διαλεκτοφώνων μεταξύ των 
πολιτών

• Κινητικότητα για εξεύρεση εργασίας. 

Π.χ. Ελληνικά Κάτω Ιταλίας (Καραναστάσης
1997). 

Γλώσσα Ελλήνων μεταναστών (Ράλλη 2018)



Καταγωγή 
Νεοελληνικών 

Διαλέκτων: 
Ελληνιστική 

Κοινή 
(Χατζιδάκις 

1892)

• Οι αρχαίες διάλεκτοι υποχωρούν μετά τον 5ο αι. 
λόγω της επικράτησης της Αττικο-ιωνικής που 
εξελίσσεται σε Κοινή. 

• Η διαδικασία ολοκληρώνεται με τη ρωμαϊκή 
κυριαρχία, όταν η Ελληνιστική Κοινή γίνεται η 
πιο διαδεδομένη γλώσσα επικοινωνίας στο 
ανατολικό τμήμα της ρωμαϊκής αυτοκρατορίας. 

• Η διάλυση του ρωμαϊκού κράτους και οι συνεχείς 
ανακατατάξεις κατά τη διάρκεια της βυζαντινής 
αυτοκρατορίας δημιουργούν τις συνθήκες για νέες 
διαλεκτικές διαφοροποιήσεις.



Ελληνιστική 
Κοινή: 

Μητέρα των 
Νεοελληνικών 

Διαλέκτων

• Hodot (2000): H ύπαρξη συνέχειας ανάμεσα 
στις αρχαίες και τις σύγχρονες διαλέκτους είναι 
σε γενικές γραμμές μη αποδείξιμη.

• Εξαίρεση: Τσακώνικα (Deffner 1881, 1923) –
πιθανότατα συνέχεια της Πελοποννησιακής 
Δωρικής

• Όμως: Επιβιώνουν κατάλοιπα αρχαιοελληνικών 
διαλέκτων 



Επιβίωση 
αρχαϊκών 

στοιχείων στις 
νεοελληνικές 

διαλέκτους 

• Απουσία συνίζησης σε Δωδεκανησιακά, 
Ποντιακά, Καππαδοκικά, Τσακώνικα, 
Κατωιταλιώτικα, Μεγαρίτικα, Επτανησιακά. 

Π.χ. Φωτία, ποδέα (Μέγαρα)

• Η προφορά διπλών συμφώνων στην Κύπρο, τα 
Δωδεκάνησα, την Ικαρία, τη Χίο, την Κύμη, 
την Κάτω Ιταλία. 

Π.χ. aḍḍo ‘άλλος’ (Griko στην Κάτω Ιταλία) 



Διαλεκτική 
διάσπαση της 

Κοινής

• Το πότε ακριβώς συντελέστηκε δεν είναι 
δυνατόν να οριστεί για ολόκληρο τον 
ελληνικό χώρο. Δεν υπάρχουν πηγές για όλες 
τις διαλεκτικές μορφές της Ελληνικής οι 
οποίες να προσφέρουν σχετικές μαρτυρίες.

• Σε μερικές περιοχές τα νεότερα στοιχεία 
απαντούν σχετικά πρόωρα (π.χ. Κύπρο 14ου

αι.), ενώ σε άλλες πολύ αργά (π.χ. Λέσβο 
19ου αι.). 



Αίτια 
διάσπασης

• Ενδογλωσσικά: 

Γλωσσική εξέλιξη

• Εξωγλωσσικά:

Πολιτικά (π.χ. Κατάληψη μιας περιοχής από 
αλλοεθνείς – Καππαδοκία)

Απομόνωση 

Διαδιαλεκτική επαφή 

Επαφή με άλλες γλώσσες



Προβλήματα 
στην ακριβή 

χρονολόγηση 
της γλωσσικής 

διάσπασης

Όλες οι απόψεις στηρίζονται κυρίως σε 
γραπτές μαρτυρίες για τους διαλεκτικούς 
νεωτερισμούς.

Δεν απαντούν διαλεκτικά φαινόμενα στα 
κείμενα της πρώτης χιλιετίας, καθώς η γραπτή 
Ελληνική της περιόδου αυτής είναι μια λόγια 
γλώσσα, παγιωμένη, που ακολουθεί πιστά τα 
διδάγματα των Αττικιστών. 



Πρώτες 
Μαρτυρίες για 

την ύπαρξη 
διαλεκτικής 

διαφοροποίησης

• Παρατηρήσεις και διαλεκτικές λέξεις σε 
κείμενα συγγραφέων του Μεσαίωνα

Παρατηρήσεις περιηγητών. Π.χ. Ο περιηγητής 
Martin Crusius γράφει στην Turcograecia (1584: 
561) 

«Περί δε τῶν διαλέκτων τί ἂν και εἴποιμι, πολλῶν
οὐσῶν και διαφόρων, ὑπέρ τας ἐβδομήκοντα.

• Διαλεκτικά στοιχεία σε κείμενα γειτονικών 
γλωσσών

Π.χ. Βουλγαρικά κείμενα



Πρώτες 
μαρτυρίες σε 

ελληνικά 
διαλεκτικά 

κείμενα

Ποντιακά: Επιγραφές του 1306 

Κυπριακά του 14ου-15ου αιώνα (Ασσίζες, 
Χρονικά των Λεοντίου Μαχαιρά και 
Γεωργίου Βουστρώνιου) 

Κρητικά ποιήματα του 16ου- 17ου αιώνα 
(Ερωφίλη, Ερωτόκριτος, Θυσία του Αβραάμ)



Προτάσεις για 
διαλεκτικές 
ομάδες της 
Ελληνικής 

• Χατζιδάκις (1892, 1905-1907): Βόρεια και 
Νότια ιδιώματα με βάση δύο φαινόμενα:

• Κώφωση (αποκοπή υψηλών άτονων 
φωνηέντων /i/ , /u/ )

Π.χ. σπίτι      -> σπιτ

δουλειά -> δλειά

• Στένωση (ανύψωση άτονων μεσαίων 
φωνηέντων /e/ και /ο/ )

Π.χ. καιρός   -> κιρός

λόγος    -> λόγους



Βόρεια και νότια ιδιώματα (Μικρά Ασία, 
Κάτω Ιταλία;)



Η Λεσβιακή 
διάλεκτος: 

γενικά 
χαρακτηριστικά 

(1)

• Ανήκει στα λεγόμενα «βόρεια ιδιώματα» 
(αποκοπή και στένωση άτονων φωνηέντων)

• Μερικές διαφοροποιήσεις από αυτά (π.χ. 
ερωτηματική αντωνυμία τίντα: Π.χ. τίντα 
κάν’ς κόρ-ι-μ; ‘τι κάνεις κόρη μου;’).

• Διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή 
και εντός της Λέσβου (π.χ. τροπή του /t/ σε 
/c/ μπροστά από /i/ και /e/ σε Πλωμάρι και 
Μεσότοπο, τυρί -> κυρί, τέλους -> κέλους)



Η Λεσβιακή 
διάλεκτος: 

γενικά 
χαρακτηριστικά 

(2)

• Διαφοροποιήσεις λόγω εγκατάστασης Μικρασιατών το 
1922, από το Aϊβαλί και Μοσχονήσι (Διαλεκτικοί θύλακες 
στα χωριά Κώμη, Νέες Κυδωνίες, Θερμή, Παναγιούδα, 
Σκάλα Λουτρών, Δάφια, Κεράμι, Σίγρι) – Π.χ. μικρότερης 
κλίμακας τσιτακισμός και χρήση του υποκοριστικού –ελλ(ι).

• Ζωντανή διάλεκτος: Χρήση της διαλέκτου μεταξύ παιδιών 
και εφήβων

• Διαλεκτικός λόγος σε προφορικό (καθημερινό) και 
γραπτό επίπεδο (σε έντυπα, λογοτεχνία, θεατρικές 
παραστάσεις, κ.λπ.)  

• Κυριότερες πηγές: Kretschmer (1905), Αναγνώστου 
(1903), Aραβανόπουλος (1975), Παπάνης & Παπάνης
(2004), Αναγνωστοπούλου (2013), Ράλλη (2017).



Φωνολογία

• Βόρειος φωνηεντισμός: πιρνώ < περνώ, μουρό
< μωρό, σπιτ < σπίτι, πλώ < πουλώ 

(Παπαδόπουλος 1926)

• Τσιτακισμός: τσιρός < κιρός < καιρός, 

τσιρδίζου < κιρδίζου < κερδίζω

• /t/ -> /c/ / - {i, e}: κυρί < τυρί, κέλους < τέλος 

(Στη νότια και δυτική Λέσβο)

• Ουρανικοποίηση των /l/ και /n/ μπροστά από 
το /i/: ʎoιπόν < λοιπόν, ɲιστεύγου < νηστεύω



Μορφολογία 
(1)

• Αρσενικό άρθρο ‘ι’ μόνο στην ονομαστική: ι 
δρόμους, αλλά τ δρομ < του δρόμου, όχι *τς
δρόμ (*της δρόμου) (Φόρης 1956, Θαβώρης
1959)

• Υποκοριστικό επίθημα –ελλ’ (από το 
Λατινικό -ellum): μουρέλ’ < μουρέλλι
(Ανδριώτης 1992, Χατζιδάκις 1905-1907)

• Εκτεταμένη ποικιλία σε ρηματικούς 
τύπους του 1’ προσώπου του παρατατικού: 

(Ralli 2019a,b)

κούν-ουμ, κούν-ουμνα, κν-ούσα 

κνι-όμνα, κνι-όμντουν, κνι-όμνταν



Μορφολογία 
(2)

• Ετερόκλιση σε αρσενικά και ουδέτερα (Αλεξέλλη
2015, Ράλλη, Μελισσαροπούλου & Τσιάμας 2004)

τσουμπάν΄δις / τσουμπανοί, άλουγα / αλόγατα

• Σχεδόν εξαφάνιση της γενικής του πληθυντικού των 
ονομάτων και σύμπτωση πτώσεων: 

δρόμ < δρόμοι (Ονομ, Αιτ. Κλητ.) 

• Χρήση προθηματοειδών (Ralli 2019, 2020):

α. σα- < ίσια με τοπικά επιρρήματα:

σαπάνου, σακάτου, σαπέρα, σάδιου, σακεί, σασαπάνου

β. πλακου < πλακώνω: σημασία ‘κάνω κάτι κακόκεφα’

πλακουτρώγου, πλακουντύνουμι



Μορφοφωνολογία

• Επένθεση ενός –ι- μεταξύ ονόματος και του 
αδύναμου τύπου κτητικής αντωνυμίας 
(Gafos & Ralli 2002)

• ι πατέρας-ι-μ < πατέρας μ < πατέρας μου

• ι πατέρασ-ι-τ < πατέρας τ  < πατέρας του

• Βλ. και τουρκικό ev-im ‘σπίτι μου’



Μορφοσύνταξη

• Μετάκλιση σε κύριες προτάσεις 
σε κάποιες περιοχές της νότιας 
Λέσβου (Αγιάσο, Γέρα). 
Παπάνης & Παπάνης 2004.

Π.χ. δίνου τα < τα δίνω

φέρνιν ντου < το φέρνουν



Λεξιλόγιο 
(Ράλλη 2017, 

Παπάνης & 
Παπάνης 2004)

• Λέξεις από την Αρχαία Ελληνική: 

όρθα ‘κότα’ < ΑΕ ορνις, ορνιθος

• Δάνεια από την Ιταλο-ρομανική: 

αγαντέρνου ‘αντέχω’ < Βεν. agguantar

Βλ. Περίοδο των Gateluzzi 1355-1462.

• Δάνεια από την Τουρκική: 

ικράμ ‘κάμωμα με την κακή έννοια’ < 

Τρκ. ikram ‘περιποίηση’



Τι είναι η 
γλωσσική 

χαρτογράφηση

• Η αποτύπωση με ειδικά σύμβολα στο 
γεωγραφικό χάρτη ενός τόπου 
φωνολογικών και γραμματικών  
φαινομένων, λέξεων ή εκφράσεων που 
εμφανίζουν ποικιλία. 

• Το σύνολο των χαρτών της γλώσσας 
μιας κοινότητας αποτελεί το γλωσσικό 
της άτλαντα.



Πρώτος 
γλωσσικός 

άτλαντας στην 
Ευρώπη

• Atlas Linguistique de la France (ALF) των
Jules Gilliéron και Edmont Edmond 

• Δημοσιεύτηκε κατά την περίοδο 1902-1910

• Περιλαμβάνει 1920 χάρτες. 

• Βασίστηκε σε έρευνα πεδίου με 
ερωτηματολόγιο 2000 περίπου γλωσσικών 
εννοιών που αντιστοιχούσαν σε λέξεις και 
στερεότυπες εκφράσεις. Το ερωτηματολόγιο 
διανεμήθηκε σε 735 πληροφορητές 638 
κοινοτήτων της Γαλλίας, μεταξύ του 1897 
και του 1901. 



ALF



Σήμερα

• Πολλές χώρες διαθέτουν γλωσσικούς άτλαντες, και σε 
πολλά διαλεκτικά κέντρα υπάρχουν ερευνητικές ομάδες που 
ασχολούνται ενεργά με αυτούς. 

• Ενδεικτικά: Γλωσσικός άτλαντας της Ολλανδικής που 
άρχισε να υλοποιείται το 1925 και συνεχώς εμπλουτίζεται 
από το ερευνητικό διαλεκτικό κέντρο Meertens της 
Βασιλικής Ακαδημίας της Ολλανδίας.

• Γλωσσικός άτλαντας της Ρουμανικής από τη Ρουμανική 
Ακαδημία Επιστημών (αρχές του 20ου αι.).

• Της Γερμανικής (Scheuriger 2010). 

• Της Αγγλικής του Ηνωμένου Βασιλείου (Ramisch 2010).

• Των Ρομανικών γλωσσών της Eυρώπης (Swiggers 2010).

• Της Ιαπωνικής (Onishi 2010).



Προσανατολισμός

• Κυρίως συγχρονικός 

• Πρόσφατα, καταβάλλεται προσπάθεια να δοθεί 
διαχρονική και κοινωνιογλωσσική διάσταση (βλ. 
Luraghi 2014 και Traugott 2016), 

• Πρόβλημα: η συχνή έλλειψη πηγών. 

• Για τη Λεσβιακή;



Σημερινή 
μορφή

γλωσσικών 
χαρτών

• Έντυπη 

• Ηλεκτρονική - πλεονεκτήματα: 

• Δίνεται πρόσβαση στους χρήστες μέσω του διαδικτύου 

• Υπάρχει δυνατότητα συνδυασμού με αρχεία ήχου,

• Πρόσβαση σε μεγάλο όγκο πληροφοριών 

• Ευκολότερη και άμεση αναζήτηση πληροφοριών, 

• Ευκολότερη και γρηγορότερη διόρθωση των δεδομένων, 
καθώς και προσθήκη νέων πληροφοριών. 

• Παράδειγμα: Sprechender Sprachatlas von Bayern των W. 
König και M. Renn (2006-2008). Εμφανίζει διαδικτυακά τις 
ηχογραφήσεις γλωσσικών ήχων από 70 περιοχές της 
Βαυαρίας



Ελληνική;

• Σε έντυπη μορφή:

• Κρητικής (Κοντοσόπουλος )

• Δωδεκανησιακής (Μηνάς 2020)

• Σε ηλεκτρονική μορφή:

• Λεσβιακής (Ράλλη 2019, Ράλλη, 
Αλεξέλλη & Τσιμπούρης 2019, Αλεξέλλη
Προσεχώς)

• Καππαδοκικής (Μελισσαροπουλου, 
Μπόμπολας, Τσιμπούρης, Ράλλη 
Προσεχώς, Μπόμπολας Προσεχώς)



Πρώτη προσπάθεια 
ηλεκτρονικής 

διαλεκτικής 
χαρτογράφησης για 

την Ελληνική: ο 
άτλαντας της 
Λεσβιακής σε 

πιλοτική μορφή

• Ηλεκτρονική μορφή: 
http://lesvos.lmgd.philology.upatras.gr/

• Ελεύθερη πρόσβαση μέσω του διαδικτύου

• Διαθέσιμος στην ελληνική και στην αγγλική 
γλώσσα

• 113 φαινόμενα και λέξεις,  κατανεμημένα σε 
6 επίπεδα: φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη, 
μορφο-φωνολογία, μορφο-σύνταξη, λεξικό

http://lesvos.lmgd.philology.upatras.gr/


O γλωσσικός 
άτλαντας 

της 
Λεσβιακής

• Χρηματοδότης: 1. Γενική Γραμματεία Αιγαίου και 
Νησιωτικής Πολιτικής (2012-2016) 2. Πρόγραμμα 
ΕΛΙΔΕΚ (2019-2021) –Διδ. Β. Αλεξέλλη

• Κάλυψη: 78 χωριά της Λέσβου 

• Επιλογή υλικού: Από γραπτές, αλλά κυρίως 
προφορικές πηγές (διαφορά με τους άλλους 
άτλαντες)

• Πληροφορητές: Τουλάχιστον 6 στα μικρά χωριά και 
τουλάχιστον 20 στα μεγαλύτερα

• Κριτήρια επιλογής πληροφορητών: ομοιογένεια 
σε ηλικία, επίπεδο μόρφωσης, εντοπιότητα, φύλο.



Ο γλωσσικός 
άτλαντας της 

Λεσβιακής

• Ερευνητές: Διαλεκτόφωνοι από τη Λέσβο

• Τρόπος συλλογής προφορικού υλικού: χρήση 
ερωτηματολογίων (ανάγνωση προτάσεων από τον 
ερευνητή και ναι/όχι απαντήσεις από τον πληροφορητή)

• Αποκλεισμός της πόλης της Μυτιλήνης

• Αποκλεισμός φαινομένων: αυτά που δεν εμφανίζουν 
ποικιλία. Π.χ. Κώφωση (αποβολή ατόνων υψηλών 
φωνηέντων /i/ και /u/, π.χ. σπίτι -> σπιτ, δουλειά -> 
δλειά)



Παράδειγμα υλικού ερωτηματολογίου

• Τότι τουν αγάπουμ, τώρα έ-ντουν θέλου [αγαπούσα]

‘Τότε τον αγαπούσα, τώρα δεν τον θέλω’

• Κτσίσι κουμάτ αλάτ να νουστμίσ του φαγί [κοκκίζω]

‘Πασπάλισε λίγο αλάτι να νοστιμίσει το φαϊ’

• Ότλουγια τσι να τς του λέγου έ-γκαταλαβαίν’ [(με) ότι λόγια]

‘Με όποιο τρόπο και να της το λέω δεν καταλαβαίνει’



Αποτύπωση φαινομένων

• Τα αποτελέσματα υπολογίστηκαν σε ποσοστά εμφάνισης επί
τοις εκατό (%), και αποτυπώθηκαν στους χάρτες μέσω
συμβατικών συμβόλων: με ένα μπλέ ρόμβο, ένα κίτρινο
τρίγωνο, ένα πράσινο τετράγωνο και ένα κόκκινο κύκλο, που
αντιστοιχούν στις ακόλουθες συχνότητες εμφάνισης:

•◆ 0% - 24%

• ▲ 25% - 49%

• ■ 50% - 74%

• ● 75% - 100%



t  c / -i, ε (π.χ. τυρί -> κυρί, τέλος -> κέλους)



Τεχνικά χαρακτηριστικά
• Διαδραστικός: Δίνεται η δυνατότητα στο χρήστη να μεταβεί σε

οποιοδήποτε από τα ερευνηθέντα φαινόμενα και τους διαλεκτικούς
τύπους.

• Κάθε φαινόμενο ή διαλεκτικός τύπος έχει τη δική του
διαδικτυακή σελίδα, στην οποία δίνεται η περιγραφή και ένα
παράδειγμα

• Τα φαινόμενα και οι τύποι συνοδεύονται με ηχητικά αρχεία για να
αποτυπώνεται με ακρίβεια η προφορά.

• Υπάρχουν πληροφορίες για την περιοχή και τον αριθμό των
ομιλητών που έχουν απαντήσει το ερωτηματολόγιο.

• Κατασκευή σε Drupal 7, ενώ η χαρτογράφηση βασίστηκε στους
χάρτες της Google.



Kατάληξη παρατατικού σε -ουμ (π.χ. αγάπουμ)



Φαινόμενο μετάκλισης (Π.χ. Δίνου τα)



ότλουγια < ότι λόγια ‘με οποιοδήποτε τρόπο’



κτσίζου < κόκκος + ίζω ‘πασπαλίζω’



Τι θα μπορούσε 
να γίνει για την 

ολοκλήρωση του 
γλωσσικού 

άτλαντα της 
Λέσβου (1)

• Επιλογή διαλεκτόφωνων ερευνητών

• 2. Επιλογή πληροφορητών με κριτήρια 
ηλικίας, μόρφωσης, φύλου, εντοπιότητας

• 3. Επιλογή και άλλων φαινομένων και 
λέξεων, χαρακτηριστικών της Λεσβιακής, 
που να ποικίλλουν από περιοχή σε περιοχή



Τι θα μπορούσε 
να γίνει για την 

ολοκλήρωση 
του γλωσσικού 

άτλαντα της 
Λέσβου (2)

• 4. Συλλογή υλικού με κατάλληλα 
δομημένα ερωτηματολόγια

• 5. Αποδελτίωση, ποσοστά 
εμφάνισης

• 6. Αποτύπωση αποτελεσμάτων 
στους χάρτες



Γιατί η 
ενασχόληση με 

διαλέκτους

1. Επιστημονικοί λόγοι: 

Οι διάλεκτοι εμφανίζουν φαινόμενα που έχουν
χαθεί́. Η καταγραφή και μελέτη τους συμπληρώνει
τη γνώση που έχουμε για την ιστορία και την 
εξέλιξη της γλώσσας. 

2. Κοινωνικοί λόγοι: 

Άρρηκτα συνδεδεμένες με την ταυτότητα των 
ομιλητών μιας κοινότητας

3. Εθνικοί λόγοι: Μέρος της γλωσσικής 
πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 



•Ηale (1999): «Κάθε φορά 
που εξαφανίζεται μια 
γλώσσα (ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ) 
χάνεται και ένα κομμάτι 
της πολιτιστικής μας 
κληρονομιάς»



Ευχαριστώ για την προσοχή 
σας


