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Ερωτήματα

❖ Ερώτημα 1: Τι είναι γλώσσα;

❖ Ερώτημα 2: Γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με τις διαλέκτους;

❖ Ερώτημα 3: Ποια είναι η σχέση της διαλέκτου με την Νεοελληνική;

❖ Ερώτημα 4: Γιατί οι γλωσσικές ποικιλίες είναι υποτιμημένες; Γιατί όταν θέλουμε να

διακωμωδήσουμε πρόσωπα (και καταστάσεις) βάζουμε στο στόμα τους ντοπιολαλιές;

31/3/2021



Στόχοι

❖ Να καταρρίψουμε μύθους σχετικά με την αξία των διαλέκτων και την σημασία της χρήσης 

τους και της αναβίωσής τους. 

❖ Να αναδείξουμε το γεγονός ότι  οι γεωγραφικές γλωσσικές διάλεκτοι είναι, αφενός, ένα 

σημαντικό εργαλείο καλλιέργειας της γλωσσικής μας επίγνωσης, δηλαδή της συνειδητής 

γνώσης που έχουμε για την γλώσσα μας και τους πιθανούς εκφραστικούς τρόπους της και, 

αφετέρου, ένας τρόπος κατανόησης του «Άλλου». 

❖ Να παρουσιάσουμε τρόπους ενσωμάτωσης των γλωσσικών ποικιλιών στην γλωσσική 

διδασκαλία.  

31/3/2021



Μύθοι περί γλώσσας

❖ Υπεροχή του γραπτού λόγου έναντι του προφορικού

❖ πλούσιες και φτωχές γλώσσες

❖ ανώτερες και κατώτερες γλώσσες

❖ γλώσσες για το … ‘σπίτι’ και γλώσσες εκτός – οι διάλεκτοι (?) ως αποκλίνουσες 

γλωσσικές μορφές

❖ η υπερτρισχιλιετής ενότητα και συνέχεια της Ελληνικής

❖ η Ελληνική – μητέρα όλων των γλωσσών

31/3/2021



Ερώτημα 1

31/3/2021

Κ4, Κ7, 
Κ11, Κ12 

…

Κ1, Κ3, 
Κ6, Κ5, 
Κ10 …

Κ2, Κ5, 
Κ8, Κ9 …

Ένα δομικό σύστημα σε χρήση
Τί είναι γλώσσα;



Γλωσσικές ποικιλίες

❖ κοινωνικές

❖ γεωγραφικές

31/3/2021



Που εδράζονται οι μύθοι

Κριτήρια 
κατανομής 
διαλέκτων

Διαχρονικά

Τυπολογική 
συγγένεια

Αμοιβαία 
κατανοησιμότη

τα

Συγχρονικά

Διαλεκτικά 
συνεχή

Αυτονομία & 
ετερονομία



Ερώτημα 2

Γιατί αξίζει να ασχοληθούμε με τις διαλέκτους;

31/3/2021



Τί μπορούν να είναι οι γλώσσες;

❖ Πρώτες

❖ Δεύτερες

❖ Γλώσσες υψηλού/ χαμηλού κύρους

❖ Μειονοτικές

❖ Φθίνουσες (σε κίνδυνο γλωσσικού θανάτου)

❖ Συστήματα σε επαφή

❖ Συστήματα σε αλλαγή

31/3/2021



Ερώτημα 3

Ποια είναι η σχέση της διαλέκτου με την Νεοελληνική;

❖ Η αξία των πελοποννησιακών και εφτανησιώτικων ιδιωμάτων

31/3/2021



Ερώτημα 4

❖ Γιατί οι γλωσσικές ποικιλίες είναι υποτιμημένες;

❖ Γιατί όταν τείνουμε να διακωμωδήσουμε πρόσωπα (και καταστάσεις) βάζουμε στο

στόμα τους ντοπιολαλιές;

❖ Γλώσσες κύρους & διαλεκτική ταυτότητα

31/3/2021



Γλωσσική ιδεολογία - στάσεις

Μελετά τις στάσεις/ απόψεις των ομιλητών μιας γλώσσας 

31/3/2021



Το παράδειγμα της Κρητικής

Διάλεκτος, ιδίωμα ή γλώσσα;

31/3/2021



Χαρακτηριστικά της κρητικής γλώσσας

❖ Η κρητική διάλεκτος απαντά σε γραπτή μορφή ήδη από τον 14ο αιώνα και κυρίως 

κατά την ακμή της κρητικής λογοτεχνικής παραγωγής (16ος αιώνας μέχρι τα μέσα του 

17ου). 

❖ Από το 1669 και εξής, όταν δηλαδή το νησί κατακτήθηκε από τους Τούρκους, δεν 

υπάρχουν γραπτές μαρτυρίες μέχρι τον 19ο αιώνα, οπότε λόγιοι άρχισαν να εκδίδουν 

συλλογές με προφορικό υλικό (κυρίως δημοτικά τραγούδια, δηλαδή ρίμες).



Αλλαγή & επαφή στην κρητική γλώσσα
Κρητική Αρχαία ελληνική

Γλακώ – ‘τρέχω’ Γλακάω-ώ

Παίζω – ‘χτυπώ’ παίω

Ανεστορούμαι- ανεστορίζω ανιστορέω

ρέγουμαι ορέγομαι

Αλισάχνη – ‘λεπτό αλάτι’ Αλός άχνη

Εσυνείκασα – ‘έβγαλα το συμπέρασμα’ συνεικάζω

Χάμαι – ‘κάτω’ χαμαί

Ταχιά – ‘γρήγορα’ Ταχύς

Μπλιο – ‘πλέον’ πλέον

ταϊτέρου ταχυτέρου



Αλλαγή & επαφή στην κρητική γλώσσα

Κρητική αραβική

Ινκιάρι – ‘άρνηση’ -

ναμάζι – ‘προσευχή’ -

Μπέιτ ουλλάχ – ‘ναός του Θεού’ -

Απράτι – ‘αποσκευές’ -

Αλίφ μπε τζουτζού – ‘αλφαβητάρι’ -

Ταρίχια – ‘ιστορία’ -

Αλλάχου εκπέρ –’μέγας Θεός’ -

Ατζούμπαλος – ‘αδέξιος’ -

Αμανάτι – ‘στόχος, ακοπός’ -

Αμιράς = ‘στρατηγός, τοπάρχης’ -

820/29

-

961



Αλλαγή & επαφή στην κρητική γλώσσα

Κρητική βενετσιάνικη

Τσετάρω – ‘δέχομαι’ accetar

Στιμάρω – ‘εκτιμώ’ stimar

Ρουβάρω – ‘κλέβω’ rubar

Στουπίρω – ‘καταπλήσσω’ stupir

Ριγοσίρω – ‘επιτυγχάνω’ riuscir

Αβισέρνω – ‘συμβουλεύω’ avisar

Σκαπετέρνω – ‘δραπετεύω’ scapar

Αμποντερεύω – ‘αφθονώ’ abbondar

Βιστιρίζω – ‘επενδύω’ investir

Πούρι – ‘λοιπόν, μάλιστα’ pure

1206-

1570



Αλλαγή & επαφή στην κρητική γλώσσα

Κρητική τουρκική

Αμπλά – ‘αδερφή’ abla

Ασκαλντί/ασκαρντί – ‘παραλίγο’ Az kaldi

Ελίφι – ‘φυτικό σφουγγάρι’ lif

Κερεβίζι – ‘σέλινο’ kereviz

Κουρκουζάνης – ‘δειλός’ korku

Μιλέτι – ‘φυλή/ ράτσα’ millet

Νεφέσι – ‘ρουφηξιά καπνού’ nefes

Νταμαύλησι/ νταμαυλησί – ‘μικρή αυλή’ Dam avlusu

Ορτάκης – ‘συνέταιρος, σύντροφος’ ortak

Τσαΐλι/ τσακίλι – ‘χαλίκια, βότσαλα’ Çakil, çagil

1669-

1869



Φωνολογία

❖ Δασεία προφορά των /k/, /γ/, /x/, /g/ μπροστά από [i] και [e].

❖ Έντονα συριστική προφορά του [s]

❖ Το /t/ προφέρεται ως [θ] και το /d/ ως [δ] μπροστά από ημίφωνο /j/: [máθça] 

(μάτια), [arxoδjá] (αρχοντιά) → αφομοίωση

❖ Σιγάται/ αποηχ(ηρ)οποιείται το τελικό /n/ στη γενική πληθυντικού: [to jer.ma.nό] 

(των Γερμανών) [to spi.θçό] (των σπιτιών).



Φωνολογία

❖ Τα /b/, /d/, /g/ προφέρονται χωρίς έρρινο στοιχείο: [to go.pe.liό] (των κοπελλιών), 

[to be.ti.nό] (των πετεινών), [to dur.kό] (των Τούρκων).

❖ Τα συμφωνικά συμπλέγματα συχνά απλοποιούνται: [á.θro.pοs] (άνθρωπος), 

[fta.mé.nos] (φτασμένος), [a.θόs] (ανθός).

❖ Ηχηροποίηση αρχικών άηχων κλειστών συμφώνων σε αρχική θέση ή σε θέση μετά 

από φωνήεν ή μεταξύ φωνηέντων [ο ganapéς] (ο καναπές).



Οι κρητικές μελωδίες

Είδη κρητικών τραγουδιών: 

❖ Μαντινάδες, 

❖ Ριζίτικα, 

❖ Πολύστιχα Ιστορικά Αφηγηματικά, 

❖ Μοιρολόγια, 

❖ Ταμπαχανιώτικα



Μαντινάδες

❖ Η πιο συνηθισμένη μορφή λαϊκού τραγουδιού, αποτελούν ποιητικό είδος το οποίο 

απαντάται σε ολόκληρη την Κρήτη.

❖ Δίστιχα τραγούδια, αποτελούνται από δεκαπεντασύλλαβους ομοιοκατάληκτους 

στίχους. 

❖ Ο όρος μαντινάδα προέρχεται από τη βενετσιάνικη λέξη matinada→ «πρωινή 

καντάδα» (= ερωτικό τραγούδι που τραγουδιόταν τις πρωινές ώρες κάτω από το 

παράθυρο της αγαπημένης)



Μαντινάδες

❖ Αξιοθαύμαστη σύνθεση των μαντινάδων 

❖ αυτοσχέδιο δίστιχο με πλήρες νόημα

❖ Αναφέρονται στον έρωτα και την αγάπη. Επίσης, γνωμικές, διδακτικές, φιλοσοφικές, 

πειραχτικές, σκωπτικές, τολμηρές.

❖ Δίστιχα της βάπτισης, του αρραβώνα, του γάμου, του Κλήδονα, της κλεψιάς, της βεντέτας, 

της φυλακής κ.λπ. 

❖ Τραγουδιούνται με ή χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων, πάνω στις μελωδίες α) των 

παραδοσιακών κρητικών χορών (χανιώτικου συρτού, σιγανού, 

σούστας (Ρεθύμνου), μαλεβιζώτη, αγκαλιαστού), β) των σκοπών της ρίμας του Ερωτόκριτου

β) των κοντυλιών.



Μαντινάδες



Κοντυλιές

❖ Ένα από τα βασικότερα είδη της κρητικής μουσικής, με μακραίωνη παράδοση και ρίζες 

στην Ανατολική Κρήτη.

❖ Μουσικές φράσεις, από τις οποίες συγκροτούνται οργανικές μελωδίες, τραγούδια ακόμα 

και χοροί.

❖ Περίτεχνες κοντυλιές από τις επαρχίες Σητείας και Iεράπετρας (που άλλοτε 

τραγουδιούνται και άλλοτε όχι, με γρήγορη ή αργή ρυθμική αγωγή και οι οποίες ενίοτε 

χορεύονται). 

❖ Διάφορες ονομασίες (στειακές, ιεραπετρίτικες, κοντυλιές της νύχτας, κοντυλιές

Καλογερίδη, κοντυλιές του Αλή - ανάλογα με την τονικότητά τους κοντυλιές στη φα, 

κοντυλιές στη ντο, κοντυλιές στη ρε κ.λπ.)



Ριζίτικα

❖ Τραγούδια του νομού Χανίων – δεκαπεντασύλλαβοι ομοιοκατάληκτοι στίχοι

❖ Στους ντόπιους γνωστά και ως λευκορείτικα τραγούδια

❖ Επίσης γνωστά ως σφακιανά

❖ Όρος που επινοήθηκε, υιοθετήθηκε, κυριάρχησε και καθιερώθηκε τελικά τον 20ο αιώνα. 

❖ Δόθηκε από τους νεότερους μελετητές → τραγούδια - προϊόντα της ρίζας, δηλαδή 

των πρόποδων των βουνών.

❖ Κατά άλλη εκδοχή τα ριζίτικα προέρχονται από την αρχαία Ριζηνία, τα 

σημερινά Μεσκλά της επαρχίας Κυδωνίας.



Ριζίτικα

❖ Όχι πολλά στοιχεία για την προέλευσή τους

❖ Τα περισσότερα = δημιουργήματα των αιώνων της Βενετοκρατίας και της Τουρκοκρατίας 

→ ρίζες που φτάνουν μέχρι τη Βυζαντινή περίοδο

❖ Κατά άλλους, τα ριζίτικα αποτελούν τη συνέχεια των πολεμικών ασμάτων των Δωριαίων, 

που εγκαταστάθηκαν γύρω στα 1000 π. Χ. στις ορεινές περιοχές των Χανίων και 

διατήρησαν τις πανάρχαιες παραδόσεις τους αναλλοίωτες στο πέρασμα του χρόνου.

❖ Θεματολογία: η αγάπη για τη λευτεριά, ο θαυμασμός απέναντι στους ανδρειωμένους, τα 

συναισθήματα για τη φιλία και τη φιλοξενία, η ποιμενική ζωή, η αγάπη για τη φύση, οι 

οικογενειακοί δεσμοί, η βεντέτα, ακόμη και ο έρωτας, ιστορικά πρόσωπα και γεγονότα. 



Ριζίτικα

❖ Τραγουδιούνται a capella, δηλαδή χωρίς συνοδεία μουσικών οργάνων.

❖ 32 μέχρι σήμερα σκοποί

❖ Η μελωδία υποτάσσει το στίχο και τον προσαρμόζει στα δικά της 

καλούπια. Υπάρχουν δύο είδη τραγουδιών.

❖ Ριζίτικα της τάβλας 

❖ Ριζίτικα της στράτας (π.χ. μεταφορά, προίκας, γαμήλια πομπή (ψήκι))



Ρίμες

❖ Πολύστιχα ιστορικά - αφηγηματικά τραγούδια

❖ Αναφέρονται σε πρόσωπα ή γεγονότα της κρητικής ιστορίας με τοπική ή ευρύτερη 

διάσταση συνεχίζοντας την παράδοση της έμμετρης λαϊκής χρονικογραφίας των 

μεταβυζαντινών χρόνων.

❖ Όλα σχεδόν στον ομοιοκατάληκτο δεκαπεντασύλλαβο στίχο.

❖ Όσο πιο εκτενή είναι, τόσο πιο αξιόλογα θεωρούνται

❖ Αντιπροσωπευτικά δείγματα ρίμας είναι: το «Τραγούδι του Δασκαλογιάννη», το «Τραγούδι 

του πύργου του Αλιδάκη», το «Τραγούδι του Θοδωρομανώλη», το «Τραγούδι του Καπετάν 

Μιχάλη Κόρακα».



Το ‘θαύμα’ της κρητικής λογοτεχνίας



Ερωτόκριτος 1



Ερωτόκριτος 2



Ερωτόκριτος 3



Ερωτόκριτος 4



Ερωφίλη 1



Ερωφίλη 2



Ερωφίλη 3



Ερωφίλη 4



Μοιρολόγια

Λυπητερά τραγούδια που αναφέρονται στο θάνατο → απευθύνονται στο εκλιπόν 

συγγενικό πρόσωπο (μάνα, πατέρα, αδερφό-ή, σύζυγο, γιο, κόρη) κι άλλοτε στον ίδιο 

το Χάρο ή το Νάδη.



Μοιρολόι 1

Δεκαπεντασύλλαβος ανομοιοκατάληκτος στίχος αφιερωμένο στη μεγάλη συμφορά 

της Κανάκαινας, από το Ασκύφου Σφακίων, που σκότωσαν τους τρεις της γιους.

«Χριστέ και να κατέβαινε βρύση απ’ τη Μαδάρα

να πορπατεί κλιτά, κλιτά, να ‘ρχεται αγάλι, αγάλι,

να βρει τσι γούρνες εύκαιρες να μπει να τσι γεμίσει

να πλύνουν οι ανύπλητες, να πλύνουν κι οι πλυμένες,

να πλύνει κι η Κανάκαινα τα ματωμένα ρούχα.»



Μοιρολόι 2

Δεκαπεντασύλλαβος ομοιοκατάληκτος στίχος → μοιρολόι που τραγούδησε η Βίγλαινα από 

τα Σφακιά για το γιο της, που ήταν βοσκός και καθώς κυνηγούσε, γκρεμίστηκε στα πλευρά 

του φαραγγιού της Σαμαριάς (Όπως έπεφτε σκοτωμένος στο χάος, πιάστηκε σε κλαδιά και έμεινε 

μετέωρος).

«Έθαψα ‘γω κι απ’ αρρωσιά, έθαψα κι από μπάλα

πέντε ‘σαν κι αποθάνασι ούλα μιτσά, μεγάλα.

Σα το δικό σου τον καημό, άλλο καημό δεν είχα

να σε θωρώ να κρέμεσαι τη μέρα και τη νύχτα.

Πνιγμός, γκρεμνός του τσιφτελή, του τυχερού είν΄ η σφαίρα,

μα ‘σένα σου ‘τανε γραφτό να λιώσεις στον αέρα.»



Ταμπαχανιώτικα

❖ Αστικά νταλκαδιάρικα τραγούδια της Κρήτης στα οποία συνδυάζονται αρμονικά η κρητική 

λαϊκή μουσική με τη μικρασιάτικη και τη ρεμπέτικη.

❖ Αποδίδονται με μπουλγαρί ή λαούτο.

❖ Ιδιαίτερα δημοφιλή την περίοδο του Μεσοπολέμου στα Χανιά, το Ρέθυμνο και το 

Ηράκλειο.

❖ Τα παλαιότερα ταμπαχανιώτικα εντοπίζονται στα Χανιά (π.χ. «Σταφιδιανός» του εξωμότη 

Κρητικού Μεχμέτ Μπέη Σταφιδάκη).

❖ Ταμπαχανιώτικα > ταμπάκηδες, βυρσοδέψες, ταμπάχανα.



Οι κρητικές μελωδίες - ταμπαχανιώτικα

http://apopseiskaieikones.blogspot.com/2017/01/blog-post_25.html

https://rembetiko.gr/t/%CF%84%CE%B1-

%C2%AB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%C2%BB-

%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-

%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-

%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84

%CE%B9%CE%BA%CE%B1/6261

http://apopseiskaieikones.blogspot.com/2017/01/blog-post_25.html
https://rembetiko.gr/t/%CF%84%CE%B1-%C2%AB%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AC%C2%BB-%CF%84%CF%81%CE%B1%CE%B3%CE%BF%CF%8D%CE%B4%CE%B9%CE%B1-%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD-%CE%BA%CF%81%CE%AE%CF%84%CE%B7-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CF%8C%CF%87%CE%B9-%CF%84%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%B1%CF%87%CE%B1%CE%BD%CE%B9%CF%8E%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%B1/6261


Μάθημα 8

https://www.youtube.com/watch?v=pDNAim3oano

https://www.youtube.com/watch?v=w6rdjhrVcmM

https://www.youtube.com/watch?v=gNRStQpEPsM&list=RDCQIMklbe62s&index=2 (Ξυλούρηδες)

https://www.youtube.com/watch?v=bp_R4JMD_gc (Γιακουμάκηδες)

https://www.youtube.com/watch?v=yUtKHiUe_HY

https://www.youtube.com/watch?v=OpFaiT16Udw

https://www.youtube.com/watch?v=3dQymHPj7rc (Βάμβουκας)

https://www.youtube.com/watch?v=pDNAim3oano
https://www.youtube.com/watch?v=w6rdjhrVcmM
https://www.youtube.com/watch?v=gNRStQpEPsM&list=RDCQIMklbe62s&index=2
https://www.youtube.com/watch?v=bp_R4JMD_gc
https://www.youtube.com/watch?v=yUtKHiUe_HY
https://www.youtube.com/watch?v=OpFaiT16Udw
https://www.youtube.com/watch?v=3dQymHPj7rc


Μορφολογία - σύνταξη

❖ Το άρθρο εμφανίζει τύπους όπως τση (της) και τσι (τους/τις).

❖ Σε αρκετές λέξεις προστίθεται το πρόθημα α- ή ο-:

αζώντανος (ζωντανός), αμοναχός (μοναχός), αδυνατός (δυνατός), οφέτος (φέτος), οπέρσις (

πέρσι), ογλήγορα (γρήγορα).

❖ Απαντά η ρηματική κατάληξη σε -ομε: κάνομε (κάνουμε), έχομε (έχουμε).



Μορφολογία

❖ Απαντούν ρήματα με την κατάληξη -εύγω (ΚΝΕ -εύω): χορεύγω, δουλεύγω.

❖ Ο μέλλοντας σχηματίζεται συχνά με το μόριο να + ρήμα + ρ. θέλω (ως 

γραμματικοποιημένο δείκτη): να πάω θέλω «θα πάω», να φάμε θέλει «θα φάμε».

❖ Σε πολλά ρήματα η συντελεσμένη όψη δηλώνεται με -ξ-: θα τραγουδήξω (θα 

τραγουδήσω), τραγούδηξα (τραγούδησα).



Σύνταξη

Παρατηρείται επίταξη του εγκλιτικού τύπου της αντωνυμίας (ρωτώ σε: σε ρωτάω), 

έχουμε όμως πρόταξη της αντωνυμίας στην προστακτική, όταν προηγείται το 

αντικείμενο (ένα gαφέ μου κάμε: κάνε μου έναν καφέ).



Ισόγλωσσοι



Η κρητική γλώσσα σήμερα

❖ οι μελέτες που αφορούν την κρητική διάλεκτο→ ιστορικού προσανατολισμού + αποτελούν 

κυρίως συλλογές διαλεκτικού υλικού.

❖ Στόχος όχι η διερεύνηση της σύγχρονης διαλεκτικής χρήσης, αλλά π εντοπισμός των 

αποκλίσεων (κυρίως σε φωνητικό-φωνολογικό, μορφολογικό και λεξιλογικό επίπεδο) από την 

ΝΕ καθώς και τη σύνδεση των διαλέκτων με παλαιότερες φάσεις της ελληνικής (αρχαία, 

ελληνιστική κοινή, βυζαντινή)



Η κρητική γλώσσα σήμερα

❖ Ανάγκη συλλογής σύγχρονου υλικού για τη μελέτη της διαλέκτου αυτής με βάση τις 

σύγχρονες μεθοδολογικές προσεγγίσεις της διαλεκτολογίας και της 

κοινωνιογλωσσολογίας. 

❖ Υποστηρίζεται ότι, όπως και οι υπόλοιπες νεοελληνικές διάλεκτοι και ιδιώματα, έτσι 

και η Κρητική (όπως τουλάχιστον είναι καταγεγραμμένη και γίνεται αντιληπτή από τις 

σχετικές μελέτες) βρίσκεται σε υποχώρηση λόγω της επικράτησης της ΝΕ. 



Η κρητική γλώσσα σήμερα

❖ Αξιοσημείωτη είναι η χρήση της κρητικής διαλέκτου από ελληνόφωνους μουσουλμανικούς 

πληθυσμούς στις παραλιακές περιοχές της Τρίπολης του βορείου Λιβάνου και στο χωριό 

Χαμεντίγιε της νότιας Συρίας 

❖ Πρόκειται για περίπου 7.000 άτομα, μετανάστες τρίτης έως και πέμπτης γενιάς, που 

χρησιμοποιούν την κρητική κυρίως στον προφορικό τους λόγο. 



Η κρητική γλώσσα σήμερα
❖ Απόγονοι των μουσουλμάνων της Κρήτης που εγκατέλειψαν το νησί κατά το διάστημα 1866-1897, 
δηλαδή από το ξέσπασμα της τελευταίας κρητικής επανάστασης κατά της οθωμανικής αυτοκρατορίας 
μέχρι την έναρξη του ελληνοτουρκικού πολέμου. 

❖ Οι πληθυσμοί αυτοί εξακολουθούν να διατηρούν την εθνοτική τους συνείδηση, τα έθιμα και της 
παραδόσεις της Κρήτης και επιθυμούν σχέσεις τόσο με το νησί όσο και με τη μητροπολιτική Ελλάδα εν 
γένει.

https://www.youtube.com/watch?v=9kEAvnbHpM4

https://www.youtube.com/watch?v=FQfzxQNAEKg

https://www.neakriti.gr/article/eidiseis/1230988/syrioi-prosfyges-epistrefoyn-stin-patrida-toys-tin-kriti/

https://www.youtube.com/watch?v=87hq3K2e2x4

https://www.youtube.com/watch?v=9kEAvnbHpM4&t=5s

https://www.youtube.com/watch?v=FQfzxQNAEKg

https://www.youtube.com/watch?v=9kEAvnbHpM4
https://www.youtube.com/watch?v=FQfzxQNAEKg
https://www.neakriti.gr/article/eidiseis/1230988/syrioi-prosfyges-epistrefoyn-stin-patrida-toys-tin-kriti/
https://www.youtube.com/watch?v=87hq3K2e2x4
https://www.youtube.com/watch?v=9kEAvnbHpM4&t=5s
https://www.youtube.com/watch?v=FQfzxQNAEKg


Η κρητική γλώσσα σήμερα

❖ Εκτός του ελλαδικού χώρου, η κρητική διάλεκτος μιλιέται από μουσουλμάνους κρητικούς, οι οποίοι 

αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν το νησί το 1923 με την ανταλλαγή πληθυσμών και εγκαταστάθηκαν σε 

άλλα μέρη της Μεσογείου, όπως είναι η Σμύρνη, τα Μοσχονήσια, το Αδραμύτι και τα Άδανα της Τουρκίας.



Γλωσσική ιδεολογία - στάσεις

Βορράς -
νότος

Διαλεκτική 
ταυτότητα

Πρωτοβάθμια -
δευτεροβάθμια

Επίπεδο 
σπουδών –

σχολή 
φοίτησης

ηλικία

φύλο

Εκπαιδευτικοί –
παιδιά - γονείς

Αγροτικές 
περιοχές/ 

αστικά κέντρα



Γλωσσική ιδεολογία - στάσεις

❖ Αμφιλεγόμενες στάσεις

❖ Γλωσσικές ποικιλίες: σημαντικές ως μνημεία πολιτισμικής κληρονομιάς, όχι όμως ως 

εργαλεία γλωσσικής επικοινωνίας
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Σχόλια φοιτητών

ΛΟΓΟΙ ΠΟΥ ΔΕΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝ ΤΗ ΔΙΑΛΕΚΤΟ ΤΟΥΣ

-Ο πατέρας λέει τα κορίτσια δεν είναι ωραίο να μιλάνε έτσι

-Δεν βγαίνει να μιλάω έτσι με όλους, μόνο με συντοπίτες

-Δεν την έχω κατακτήσει πλήρως

-Κάποιοι μας λένε ‘’χωριάτες’

-Δε μου αρέσει η διάλεκτός μου

- Όταν μιλάω με τη διάλεκτο μου φαίνομαι αστεία

-Γιατί να τη χρησιμοποιήσω όταν  μπορώ να μιλάω και χωρίς αυτήν;

-Δεν τη χρησιμοποιώ γιατί δε την υποστηρίζω σαν άτομο



Σχόλια φοιτητών

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ/ ΔΕ ΧΡΕΙΑΖΕΤΑΙ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ

-Θα μπερδευτούν τα παιδιά, θα δημιουργηθεί σύγχυση

-Είναι πολλές και δεν είναι εφικτό 

-Δε θα διδάσκεται σωστά η ΚΝ και οι κανόνες της μετά

-Όχι γιατί τα παιδιά θα δέχονται bullying

-Δε γίνεται να διδαχθούν γιατί είναι προφορικές μόνο

-Δεν είναι εύκολο να διδαχθούν

- Είναι απλά τρόποι ομιλίας ενός τόπου και δε χρειάζεται να διδάσκονται

-Η ΚΝΕ είναι πιο εύκολη



Σχόλια φοιτητών

- Όχι στο σχολείο, μόνο σε κλάδους γλωσσολογίας χρειάζεται

-Είναι δύσκολο ειδικά σε μαθήματα όπως η έκθεση επειδή οι διάλεκτοι δεν 

έχουν σαφείς γραμματικούς κώδικες 

-Οι διάλεκτοι είναι πιο λαϊκές, τα παιδιά πρέπει να μαθαίνουν σωστά ελληνικά

-Ο γλωσσικός κώδικας πρέπει να είναι ομογενοποιημένος,  το γλωσσικό 

σύστημα να είναι ‘σταθερό’ με ‘καθολικά’ γλωσσικά χαρακτηριστικά και όχι 

αντιπαραθέσεις

-Οι διάλεκτοι είναι χαρακτηριστικό μίας περιοχής ενώ η ΚΝ της χώρας όλης

- Να γίνει προσπάθεια αφομοίωσης και όχι διδασκαλία

- Όχι. Πως θα αξιολογείται ο γραπτός λόγος από έναν μη διαλεκτόφωνο;



Σχόλια φοιτητών

ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΥΠΟ ΤΙΣ ΟΠΟΙΕΣ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΑΙ

-Μόνο αν υπάρχουν διαλεκτόφωνοι μαθητές

-Να διδάσκεται μόνο η διάλεκτος της περιοχής

-Μόνο να υπάρχει μια ενημέρωση για αυτές αλλά να μη διδάσκονται κανονικά

- Το σχολείο απλά να μη δημιουργεί φραγμούς αλλά όχι να διδάσκονται

-Να υπάρχουν απλά κάποιες αναφορές δευτερογενείς κυρίως για ιστορικούς 

λόγους

- Μόνο στα δημόσια σχολεία

- Μόνο σε επίπεδο ετυμολογίας (προέλευση λέξεων, συσχετισμός με την ΚΝΕ)

-Μόνο σε επίπεδο προφορικού λόγου

-Μόνο αν θέλουν οι μαθητές



Προτάσεις ενσωμάτωσης των διαλέκτων 
στην εκπαίδευση

Πρωτοβάθμια εκπαίδευση:

❖ κείμενα μαζικής κουλτούρας, όπως για παράδειγμα, διαφημίσεις και 

τηλεοπτικές σειρές 

❖ σύνταξη και επεξεργασία μαντινάδας

❖ έρευνα πεδίου
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Προτάσεις ενσωμάτωσης των διαλέκτων 
στην εκπαίδευση

Δευτεροβάθμια εκπαίδευση:

❖ μελέτη αυθεντικών κειμένων

❖ Επεξεργασία ψηφιακών μέσων και πλατφορμών

❖ συσχετιστική μελέτη διαφορετικών ποικιλιών

31/3/2021



http://www.lmgd.philology.upatras.gr/index.php/el/

http://www.vocalect.eu/

http://mohi.edc.uoc.gr/

https://lexikolefkadas.gr/

http://registries.dyas-net.gr/gr/collection/4117

http://cappadocian.upatras.gr/el?fbclid=IwAR1_GEzK4tbhK4jy3QCw2AjwZ70a7Ov8A7sMScEb6Os7niqR3LZUMO8
bI9g

http://www.tsakonianarchives.gr/

https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/collections/EPontMel

http://www.academyofathens.gr/el/library/digital

http://lexcy.library.ucy.ac.cy/

https://www.cyslang.com/

Διδακτικές εφαρμογές 

http://www.lmgd.philology.upatras.gr/index.php/el/
http://www.vocalect.eu/
http://mohi.edc.uoc.gr/
https://lexikolefkadas.gr/
http://registries.dyas-net.gr/gr/collection/4117
http://cappadocian.upatras.gr/el?fbclid=IwAR1_GEzK4tbhK4jy3QCw2AjwZ70a7Ov8A7sMScEb6Os7niqR3LZUMO8bI9g
http://www.tsakonianarchives.gr/
https://www.searchculture.gr/aggregator/portal/collections/EPontMel
http://www.academyofathens.gr/el/library/digital
http://lexcy.library.ucy.ac.cy/
https://www.cyslang.com/


Σύνοψη

Ζωντανή γλώσσα – αλλάζει και μετασχηματίζεται

Μητρική γλώσσα – μεθοδολογία της διδασκαλίας

Γλωσσική ποικιλία ίσης αξίας με την ΝΕ – πώς δημιουργήθηκε η ΝΕ;

Ομοιότητες & διαφορές μεταξύ διαλέκτων και αυτών με την ΝΕ

Γλώσσα και ιδεολογία/ πολιτική

Γλωσσική επαφή → αε, αραβική, βενετσιάνικη, τουρκική, γαλλική, εβραϊκή 

Γλωσσική αλλαγή

Γλωσσικός/ κοινωνικός/ πολιτισμικός μετασχηματισμός

Θέματα διαπολιτισμικότητας

31/3/2021



Λαός που την παράδοση χάνει και 
δεν θυμάται

Στο λήθαργο του μαρασμού 
παντοτινά κοιμάται 

ΚΡΗΤΙΚΗ ΜΑΝΤΙΝΑΔΑ



Σας ευχαριστώ θερμά!
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