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ΕΙΑΓΩΓΗ  ΣΗ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΙΑΛΕΚΣΟΛΟΓΙΑ 

ΚΑΣΑ ΠΑΡΑΔΟΗ



• διαλεκτολογία επιςτιμθ που αςχολείται με 
τθ μελζτθ των διαλζκτων

• ςωςτόσ οριςμόσ εξαιρετικά αόριςτοσ
δεν εμπεριζχει τον οριςμό τθσ διαλζκτου. 

• Κατά ςυνζπεια, δεν μπορεί να αποτελζςει 
αυτό που κα ονομάηαμε «επιςτθμονικόσ» 
όπωσ φιλοδοξεί να τον παρουςιάςει το 
επίκθμα – λογία.



ΤΙ ΕΚΝΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ 

• ςτον κακθμερινό λόγο  ςφγχυςθ μεταξφ των τριϊν όρων  
γλώςςα – διάλεκτοσ – ιδίωμα

• επιςτθμονικι χριςθ  ιδιϊματα απαρτίηουν τισ διαλζκτουσ 
και οι διάλεκτοι τισ γλϊςςεσ, χωρίσ ωςτόςο να ζχουμε λφςει 
το πρόβλθμα των ορίων τθσ κάκε μιασ

• αρχαίοι Ζλλθνεσ  δεν φαίνεται να είχαν καταλιξει ςτθ 
διαφορά τουσ, αφοφ ακόμθ και τθν Κοινι τθν ονόμαηαν 
‘διάλεκτο’. 

• Μεςαίωναw διάλεκτοσ  παραλλαγι τθσ γλϊςςασ, όμωσ 
ςυγχρόνωσ υπάγονται ςε αυτιν διάφορεσ γλϊςςεσ. 



Ραράγοντεσ κακοριςμοφ μίασ 
διαλζκτου

• βακμόσ αμοιβαίασ κατανόηςησ των ομιλητών. 

• Οι Ρορτογάλοι κατανοοφν τουσ Ιςπανοφσ, 
πλθροφν δθλαδι το κριτιριο τθσ αμοιβαίασ 
κατανόθςθσ, όμωσ οι βόρειοι Ιταλοί δεν 
κατανοοφν τουσ νότιουσ, δθλαδι δεν πλθροφν 
τθν αμοιβαιότθτα κατανόθςθσ. 

• Αρα θ πορτογαλικι και θ ιςπανικι είναι 
διάλεκτοι τθσ ίδιασ γλϊςςασ! 

• θ βόρεια και θ νότια ιταλικι δεν είναι!!!



Ραράγοντεσ κακοριςμοφ μίασ 
διαλζκτου

• Γλωςςικι ςυνείδθςθ του ομιλητή.  Επθρεάηεται από τθν 
ιδεολογία του ομιλθτι, θ οποία επθρεάηεται από άςχετουσ 
παράγοντεσ.. πχ θ κροατικι και θ ςερβικι 

• Μια διάλεκτοσ λζγεται/γίνεται γλώςςα όταν γραφτοφν ςε 
αυτι λογοτεχνικά ζργα κριτιριο εξωγλωςςικό. Μία 
διάλεκτοσ  διαςϊηεται μζςω τθσ γραφισ αλλά δεν γίνεται 
γλϊςςα.  Ρχ. Η κρθτικι διάλεκτοσ

• Πολλοί ταυτίηουν απλουςτευτικά τα όρια τθσ γλώςςασ με τα
όρια του κράτουσ. Μία διάλεκτοσ κα μποροφςε να ονομαςτεί
γλϊςςα αν αποτελοφςε το εκφραςτικό μζςο ενόσ
οργανωμζνου κράτουσ. Ρχ. βαςκικι και θ ουαλικι κα ’πρεπε
να είναι διάλεκτοι, όμωσ είναι ξεκάκαρα γλϊςςεσ.



Ο ουμάνοσ διαλεκτολόγοσ, E. Coseriu, προςπακεί 
να βάλει τα πράγματα ςτθ κζςθ τουσ

• (α)  θ ζννοια ‘γλϊςςα’ ιδθ εμπεριζχει τθν ζννοια 
‘διάλεκτοσϋ,  

• (β)  θ ‘διάλεκτοσ’ είναι ζννοια ςχετικι ωσ προσ τθν ζννοια 
‘γλϊςςα’ ενϊ θ ϋγλϊςςα’ μπορεί να νοθκεί είτε ςχετικά 
είτε ανεξάρτθτα από τθν ζννοια ‘γλϊςςα’, ι με άλλα λόγια 
υπάρχει ςχζςθ υπωνυμίασ ανάμεςά τουσ, όπωσ κα  
ςυηθτιςουμε παρακάτω,

• (γ)  θ αντίκεςθ ‘γλϊςςα - διάλεκτοσ’ δεν αφορά τθν ουςία 
τουσ, τθν αντικειμενικι φφςθ των ςυςτθμάτων τουσ, 
επειδι και τα δυο είναι πλιρθ γλωςςικά ςυςτιματα. Πμωσ 
αφορά τθν ιςτορικι κατάςταςθ, τθ ςχζςθ των ςυςτθμάτων 
τθσ γλϊςςασ και τθσ διαλζκτου προσ αυτό που ο Coseriu
ονομάηει ιςτορικι γλϊςςα



ιςτορικι γλϊςςα

• είναι θ ςυναρμογι των ιςτορικϊν παραδόςεων του λόγου. Τόςο 
αυτοί που τθ μιλοφν, όςο κι εκείνοι που μιλοφν άλλεσ γλϊςςεσ, τθν 
αναγνωρίηουν ωσ αυτόνομθ, και τθσ προςδίδουν μία ταυτότθτα, 
ζνα επίκετο, π.χ. ιςπανικι, γαλλικι, ελλθνικι  κτλ.(langue του 
Saussure) 

• Η ιςτορικι γλϊςςα αντιτίκεται ςτθ διάλεκτο. Παν ρωτάμε αν κάτι 
είναι διάλεκτοσ ι γλϊςςα ζχουμε ςτο νου όχι τθ γλϊςςα με τθ 
γενικι ζννοια ‘γλωςςικό ςφςτθμα’ όπωσ ορίηει ο Saussure, αλλά με 
τθν ζννοια τθσ ‘ιςτορικισ γλϊςςασ’ όπωσ ορίηει ο Coseriu.  

• Η διάλεκτοσ είναι μία γλϊςςα, ζνα γλωςςικό ςφςτθμα,  που 
υπάγεται ςε μια ιςτορικι γλϊςςα, αλλά αποςπάται άμεςα από τον 
κορμό τθσ. Γι’ αυτό μια διάλεκτοσ μπορεί να ανεξαρτθτοποιείται 
και να γίνεται νζα ιςτορικι γλϊςςα, εφόςον οι ςυνκικεσ το 
επιτρζψουν.  



ΤΟ ΙΔΙΩΜΑ…

αποτελεί θ διαφορετικι μορφι τθσ γλϊςςασ ςτα πλαίςια του
οικογενειακοφ και ςτενοφ κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ

αποτελεί υποκατθγορία τθσ διαλζκτου, γιαυτό και πολλζσ φορζσ
δεν διαχωρίηονται

είναι μορφι μιασ γλϊςςασ με λιγότερεσ όμωσ διαφορζσ από τθν
κοινι και τισ άλλεσ μορφζσ τθσ από αυτζσ που χαρακτθρίηουν
τισ διαλζκτουσ. Βζβαια, οι διάλεκτοι μποροφν να
καταντιςουν απλϊσ ιδιϊματα με τθ διάβρωςι τουσ από τθν
κοινι.

• Ωσ ιδίωμα επίςθσ χαρακτθρίηεται και θ υποκατθγορία τθσ
διαλζκτου, όπωσ π.χ. θ καππαδοκικι και τα ιδιϊματά τθσ των
Φαράςων, του Οφλαγατσ κ.τ.λ



ΤΟ ΙΣΟΓΛΩΣΣΟ

• Το ιςόγλωςςο, ι ιςόγλωςςοσ γραμμι, αναπαριςτά τα ςφνορα 
τθσ γεωγραφικισ κατανομισ ενόσ μόνο φαινόμενου, ενόσ 
μόνο γλωςςικοφ ςτοιχείου

• το ιςόγλωςςο Centu-Satem που χωρίηει τισ ινδοευρωπαϊκζσ 
γλϊςςεσ ςε δφο μεγάλεσ ομάδεσ: Δυτικι ομάδα: γερμανικι, 
βενετικι, ιλλυρικι, κελτικι, ιταλικι, ελλθνικι. Ανατολικι 
ομάδα: βαλτικζσ, ςλαβικζσ, αλβανικι, κρακικι, φρυγικι, 
αρμενικι, ιρανικι, ινδικι.

• ςτθν Ελλάδαγραμμι που ξεκινάει από τισ ακτζσ τθσ 
Ηπείρου, διαςχίηει κατά μικοσ τον Κορινκιακό, τζμνει τθν 
Αττικι ,μζχρι τθ Σάμο: βορείων & νοτίων ιδιωμάτων,



Νεοελλθνικά βόρεια και νότια ιδιϊματα 
θ ιςόγλωςςοσ γραμμι 



Οι περιςςότεροι διαλεκτολόγοι κεωροφν ότι θ 
μελζτθ των διαλζκτων μπορεί να είναι :

• Γεωγραφικι  με μονογραφίεσ ι με γλωςςικοφσ 
άτλαντεσ, τθ χωρικι τουσ ζκταςθ, τθν ανάμειξι τουσ 
με άλλεσ διαλζκτουσ  Γλωςςογεωγραφία

• Κοινωνικι  μελετά τισ διαλζκτουσ των κοινωνικϊν 
τάξεων  Κοινωνιογλωςςολογία

• Ψυχολογικι  αναηθτά το κοςμοείδωλο που 
υπόκειται ςτθν κάκε διάλεκτο, τθ νοοτροπία και τθν 
ψυχοςφνκεςθ των ανκρϊπων που τθ μιλοφν 
Ψυχογλωςςολογία.

• Ιςτορικι  με τθν ζρευνα του ιςτορικοφ βάκουσ τθσ 
διαλζκτου βοθκάει, μετα-γλωςςικά, ςτθν πολιτιςτικι 
γεωγραφία και τθν ιςτορία των αποικιςμϊν. 



ΟΙΣΜΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΛΟΓΙΑΣ; 

• Διαλεκτολογία  ςυγχρονικι και διαχρονικι 
μελζτθ, περιγραφι και ερμθνεία  διαλζκτων, 
γεωγραφικϊν -παλαιότερα- κοινωνικϊν πλζον 
ςιμερα και ςυχνά ςτθ ςυγκριτικι μελζτθ των 
διαλζκτων μιασ περιοχισ. 

• ελλθνικι, ιταλικι, κτλ διαλεκτολογία,  μελζτθ των 
διαλζκτων τθσ ελλθνικισ, ιταλικισ,  κτλ γλϊςςασ 

• Συγχρονικι διαλεκτολογία μελετά τισ διαλζκτουσ και 
τισ αμοιβαίεσ ςχζςεισ τουσ με τθν ομιλοφμενθ 
γλϊςςα, αφοφ ζχει προθγθκεί θ ςυγχρονικι μελζτθ. 



Ιςτορικά

• Αρχζσ του 19ου αι., του αιϊνα τθσ  ιςτορίασ, ωσ ςυμπλιρωμα 
τθσ ιςτορικοςυγκριτικισ γλωςςολογίασ. 

• 19οσ αι. ωσ αιϊνασ του ρομαντιςμοφ, εφριςκε γοθτεία ςτθν 
ελεφκερθ εξζλιξθ  πρϊτεσ μελζτεσ για τισ διαλζκτουσ ςτθ 
Γαλλία μετά τον  J.J. Rousseau που πρζςβευε τθν επιςτροφι 
ςτθ φφςθ και  τθ μελζτθ και των διαλζκτων τθσ υπαίκρου.

• Η γερμανικι διαλεκτολογία ενδιαφζρκθκε για τθν ολόπλευρθ 
μελζτθ των τοπικϊν ιδιωμάτων και τθ μεταξφ τουσ ςφγκριςθ, 
προςφζροντασ ςτθ γλωςςοϊςτορικι μζκοδο νζο, αξιόπιςτο, 
μεκοδικά ςυγκεντρωμζνο, εφχρθςτο υλικό και ανφψωςε τθ 
διαλεκτολογία από το ςτάδιο τθσ απλισ περιγραφισ ςε 
επιςτιμθ ερμθνείασ των διαλζκτων. 



Χρηςιμότητα τησ Διαλεκτολογίασ
«θ γλώςςα μασ είναι και θ ιςτορία μασ» Grimm

• διάλεκτοι και  ιδιϊματα  προςφζρουν υπολείμματα αρχαϊκισ 
προφοράσ ι  γραμματικϊν και λεξιλογικϊν τφπων που 
χάκθκαν από τθν πρότυπθ γλϊςςα. Ζτςι, με τθ μελζτθ των 
διαλζκτων φωτίηεται θ ιςτορία τθσ γλϊςςασ , όπωσ και θ 
ςθμερινι γλϊςςα φωτίηεται από τθ μελζτθ των διαλζκτων τθσ

• Η διαπίςτωςθ γλωςςικϊν ομοιοτιτων ςε τόπουσ
απομακρυςμζνουσ γεωγραφικά προκαλεί τθν Ιςτορία να
ελζγξει αν ανάμεςα ςτουσ τόπουσ αυτοφσ είχε ποτζ
πραγματοποιθκεί αποικιςμόσ, ι κάποια πλθκυςμιακι
μετακίνθςθ. Αντίςτροφα, θ διαλεκτολογία ενιςχφει τισ
ςχετικζσ πλθροφορίεσ τθσ Ιςτορίασ.

Μελζτθ γλωςςϊν/διαλζκτων μελζτθ ιςτορικοφ αρχείου-

• .Διεπιςτθμονικι μελζτθ /διακεματικι διδαςκαλία



ΠΑΡΑΓΟΝΣΕ ΔΙΑΛΕΚΣΟΠΟΙΗΗ 



1οσ παράγοντασ διαλεκτοποίθςθσ:  Χρόνοσ (1) 

• Ο χρόνοσ και το πζραςμά του είναι εκείνοσ που προκαλεί τισ 
γλωςςικζσ διαφοροποιιςεισ. Για να ξαναβροφμε τθν ενότθτα 
μιασ γλϊςςασ πρζπει να κάνουμε αναδρομι, τθν μία εκ των 
δφο μεκόδων του Saussure για τθ διαχρονικι μελζτθ τθσ 
γλϊςςασ, δθλαδι τθν αναδρομικι – retrospective (θ άλλθ 
είναι θ προορατικι –prospective).

• Σε ςυνεχόμενο ζδαφοσ μιασ χϊρασ με πάγιο πλθκυςμό 
φςτερα από ζνα χρονικό διάςτθμα κα δοφμε πωσ θ 
ομοιόμορφθ ςε δεδομζνο χρόνο γλϊςςα τθσ 

• (i)   δεν είναι πια ίδια με τον τότε εαυτό τθσ,
• (ii) θ εξζλιξι τθσ δεν είναι ομοιόμορφθ ςε όλθ τθν 

επιφάνεια του εδάφουσ, αλλά ζχει διαςπαςτεί ςε 
διαλζκτουσ, δθλαδι ανομοιότθτεσ ςτθν ενότθτα και ενότθτεσ 
ςτθν ανομοιότθτα (Meillet), 



2οσ παράγοντασ διαλεκτοποίθςθσ:  Χώροσ (1) 

1. Γεωγραφική απομόνωςη, με κάλαςςεσ, ορεινοφσ όγκουσ, 
ελϊδεισ ηϊνεσ κτλ τμθμάτων ομόγλωςςου πλθκυςμοφ 
απομόνωςθ,  ζλλειψθ τακτικισ επικοινωνίασ  διαφορετικι 
εξζλιξθ τθσ γλϊςςασ 

Ραράδειγμα: θ ςυντιρθςθ των αρχαίων και θ δθμιουργία των 
νζων ελλθνικϊν διαλζκτων, θ αγγλικι ςτισ ΗΡΑ και θ γαλλικι 
ςτον Καναδά μεταβάλλονται με βραδφτερο /διαφορετικό 
ρυκμό από τισ μθτροπόλεισ και καταλιγουν διάλεκτοι. 

• Η γεωγραφικι απομόνωςθ δεν εμποδίηει τθν εςωτερικι 
διαφοροποίθςθ τθσ γλϊςςασ - μόνο τθν ομοιόμορφθ και 
ταυτόχρονθ διαφοροποίθςθ του ομόγλωςςου χϊρου. ΠΜΩΣ 
θ γλωςςικι διαφοροποίθςθ  προκαλείται επίςθσ και από το 
αντίκετο ακριβϊσ, τθ γεωγραφικι ςυνζχεια. 



3οσ παράγοντασ διαλεκτοποίθςθσ:  Γλωςςικι 
επαφι (1)

• Διαλεκτοποίθςθ κοινϊν γλωςςϊν: lingua franca –
pidgin –creole -από τθ ςφνκεςθ δφο /περιςςοτζρων 

• lingua franca από ανκρϊπουσ με διαφορετικζσ 
μθτρικζσ γλϊςςεσ προκειμζνου να διευκολυνκεί θ 
επικοινωνία μεταξφ τουσ. Γλϊςςεσ διαδεδομζνεσ ςε 
μεγάλο γεωγραφικό εφροσ, γεγονόσ που ζχει ωσ 
ςυνζπεια τθν επαφι και πρόςμειξι τουσ με τοπικζσ 
γλϊςςεσ. Άλλοι όροι που χρθςιμοποιοφνται για το 
ίδιο φαινόμενο είναι: (trade language), (contact 
language), (international language) 



3οσ παράγοντασ διαλεκτοποίθςθσ:  Γλωςςικι 
επαφι (2)

• Γλϊςςεσ pidgin  υποτυπϊδεισ κϊδικεσ, ςτον 
Ειρθνικό Ωκεανό , βάςθ τθν αγγλικι. Στθν Αφρικι 
με υπόςτρωμα τθ γαλλικι, οι petit-nègre. Οι 
pidgin είναι πάντα δεφτερεσ γλϊςςεσ, ποτζ 
μθτρικζσ και κεωροφνται πάντα χαμθλισ 
ποικιλίασ, νόκεσ  γλϊςςεσ  (bastard lingo).

• Οι κρεολζσ : εξζλιξθ τθσ pidgin ςε φυςικι, 
μθτρικι γλϊςςα/πλιρθ γλωςςικά ςυςτιματα 
.Δεν εξελίςςονται όλεσ οι pidgin ςε κρεολζσ

• διαδικαςίεσ κρεολοποίθςθσ διευρυντικζσ
• Διαδικαςίεσ πιτηινοποίθςθσ.  απλουςτευτικζσ 



Είδη διαλζκτων (1)

• Coseriu ςε μία ιςτορικι γλϊςςα διακρίνουμε 
τρία τουλάχιςτον είδθ εςωτερικϊν διαφορϊν:

• (α)  τισ οριηόντιεσ ι διατοπικζσ (ι 
γεωγραφικζσ ι χωρικζσ) - ςε ςχζςθ με τον τόπο, 
που τισ εξετάηει ζνασ  ιδιαίτεροσ κλάδοσ τθσ 
γλωςςολογίασ, θ χωρογλωςςολογία,

• (β)  τισ διαςτρωματικζσ, ανάμεςα ςε 
κοινωνικοπολιτικά ςτρϊματα, και  

• (γ)  τισ διαφαςικζσ, ςε ςχζςθ με τον τρόπο, 
το χαρακτιρα  ι τθ διάκεςθ του ομιλθτι. 



Είδη διαλζκτων (2)

• Πςον αφορά τισ κάκετεσ ι κοινωνικζσ ι 
ταξικζσ διαλζκτουσ, αυτζσ παρατθροφνται 
ςτον ίδιο χϊρο, οφείλονται όμωσ ςτθν 
παρουςία κοινωνικϊν ςτρωμάτων. Ήδθ οι 
αρχαίοι Ζλλθνεσ είχαν προςζξει τισ 
διαφοροποιιςεισ αυτοφ του είδουσ. Γράφει ο 
Αριςτοφάνθσ «…διάλεκτον ζχοντα μζςθν
πόλεωσ ,ουτ’ αςτεία υποκθλυτζραν, ουτ’ 
ανελεφκερον υπαγροικοτζραν..».



ΓΛΩΣΣΟΓΕΩΓΑΦΙΑ 

• Coseriu: ο κλάδοσ τθσ γλωςςολογίασ που
ενδιαφζρεται να καταγράψει ςε ειδικοφσ χάρτεσ
μεγάλο αρικμό γλωςςικϊν τφπων που ζχουν
διαπιςτωκεί με ενιαία ζρευνα ςε ζνα πλζγμα ςθμείων
μιασ περιοχισ ι τουλάχιςτον λαμβάνει υπόψθ τθν
κατανομι των τφπων ςτο γεωγραφικό χϊρο που
καλφπτεται από μια γλϊςςα, διάλεκτο ι ιδίωμα.

• Ιδρυτισ τθσ Γλωςςογεωγραφίασ κεωρείται ο Ελβετόσ
Jüles Gilliéron, κακθγθτισ τθσ Διαλεκτολογίασ ςτο
Ραρίςι και δθμιουργόσ του Atlas linguistique de la
France (ALF).



2.  Γλωςςικοί άτλαντεσ

• Πργανα τθσ Γλωςςογεωγραφίασ που 
αποτελοφν και τθ βάςθ γλωςςολογικϊν 
μελετϊν είναι οι γλωςςικοί άτλαντεσ. Ο 
γλωςςικόσ άτλασ μιασ περιοχισ αποτελείται 
από μια ςειρά χαρτϊν τθσ ςυγκεκριμζνθσ 
περιοχισ, από τουσ οποίουσ κακζνασ 
ενδιαφζρεται για τθν παρουςίαςθ ενόσ 
φαινόμενου, του οποίου θ φπαρξθ ζχει 
διαπιςτωκεί από τον ερευνθτι ςε ζναν 
αρικμό ςθμείων που ζχουν προεπιλεγεί



2.1.   Είδη χαρτών 

• 1.    Επιφανειών ι περιοχικοί ι ςυνκετικοί
• Σ’ αυτό το είδοσ των χαρτϊν οι περιοχζσ με τα ίδια δεδομζνα 
• (α)  ςκιαγραφοφνται με παράλλθλεσ γραμμζσ 
• (β)  χρωματίηονται με τα ίδια χρϊματα, 
• (γ)  χωρίηονται με ςυνεχόμενθ ι διαςτιγμζνθ γραμμι. 
•

• 2.   Σθμειακοί 
• (α) Σθμειακοί χάρτεσ κειμζνων, που ζχουν το κείμενο ςτθ κζςθ 

του χάρτθ, χωρίσ να παρουςιάηουν όρια περιοχϊν.
• (β) Σθμειακοί χάρτεσ ςυμβόλων, που ζχουν για κάκε ςθμείο του 

χάρτθ ζνα ςφμβολο-κφκλο, τετράγωνο, τρίγωνο κτλ- που 
αντιπροςωπεφει και από ζνα γλωςςικό ςτοιχείο. Αν μάλιςτα τα 
όμοια ςφμβολα χρωματιςτοφν και με όμοιο χρϊμα, θ ενάργεια του 
χάρτθ είναι μεγαλφτερθ.



Η κατανομι των τριϊν καταλιξεων –field, -ham και -bury των 
τοπωνυμίων ςτθν περιοχι τθσ Μαςαχουςζτθσ (ΗΡΑ) πριν τθν 

επανάςταςθ. ( Champers & Trudgill, 1980:121)



3. Η διαλεκτολογική/γλωςςογεωγραφική
ζρευνα

• 3.1.  Μζθοδοι ςυλλογήσ γλωςςικοφ υλικοφ 

• (1) Η παρατιρθςθ ςε τμιματα προφορικοφ λόγου- διαλόγουσ ι μονολόγουσ 
που ςιμερα καταγράφουμε ςε CD. Η ςυηιτθςθ είναι ελεφκερθ,  ϊςτε να 
‘πιάςουμε’ τθν ταχφτθτα του λόγου, τον τονιςμό, τισ αντικζςεισ ςτθ ςφνταξθ.  
Πμωσ, δεν επαρκοφν για τθ λεξιγεωγραφία, όπου με ειδικζσ ερωτιςεισ πρζπει να 
αναηθτιςουμε οριςμζνεσ ζννοιεσ, οφτε και για τθ φκογγογεωγραφία όπου πρζπει 
να δοφμε τθ δράςθ των φωνθτικϊν νόμων και για κάτι τζτοιο χρειαηόμαςτε 
καταλόγουσ ςυγκεκριμζνων λζξεων που πρζπει να αναπαράγονται ςτισ επιμζρουσ 
διαλζκτουσ.

• (2)  Η ζρευνα με ανταπόκριςθ, όπου θ ερευνιτρια  δεν επιςκζπτεται θ ίδια τα 
ςθμεία αλλά αποςτζλλει τα ερωτθματολόγιά του ςε ντόπιουσ/εσ, που τθσ τα 
ςτζλνουν πίςω. 

• ΠΡΟΒΛΗΜΑ: Η φωνθτικι καταγραφι, που αποτελεί το πλζον ευαίςκθτο ςθμείο 
τθσ ζρευνασ γιατί πάντα υπάρχει ο φόβοσ να μθν ζχει καταγραφεί ςωςτά το 
υλικό, μιασ και οι πλθροφοριτριεσ μπορεί να κατζχουν τθ διάλεκτο τζλεια, όμωσ, 
δεν είναι γλωςςολόγοι και δεν ξζρουν να κάνουν φωνθτικι καταγραφι. 



• Τζτοιου είδουσ ζρευνεσ ζγιναν και γίνονται γιατί γίνονται γριγορα και 
ςχετικά ανζξοδα, αρκεί να βρεκοφν οι κατάλλθλοι άνκρωποι. ϋΟλοι οι 
κίνδυνοι που προαναφζραμε υπάρχουν, ειδικά αν θ πλθροφοριτρια 
επιςτρατεφει τρίτουσ για τθ ςυλλογι ειδικοφ επαγγελματικοφ λεξιλογίου, 
για παράδειγμα, λεξιλόγιο που αφορά ςε γεωργικά εργαλεία και 
εργαςίεσ, ςχετικό με επαγγζλματα που χάνονται, κ.ά. Πμωσ αν ζχουμε 
μεγάλθ περιοχι για να μελετιςουμε, τα ςθμεία είναι πυκνά και είναι 
δφςκολο να βροφμε ειδικοφσ ςυλλογείσ, τότε είναι το μόνο μζςο, 
καλφτερο από το τίποτε, αλλιϊσ το υλικό κα χακεί για πάντα. 

• (3)  Προφορικι επιτόπια (in situ) είναι θ ζρευνα που θ ίδια θ 
ερευνιτρια επιςκζπτεται τα ςθμεία, επιλζγει τισ πλθροφοριτριεσ, 
υποβάλλει τισ ερωτιςεισ, καταγράφει τισ απαντιςεισ, φροντίηοντασ να 
δϊςει πιςτά τθ ςφγχρονθ κατάςταςθ τθσ διαλζκτου. Είναι θ πλζον 
αξιόπιςτθ αλλά και θ πλζον δφςκολθ για τθν ερευνιτρια.



3.2.  Σο ερωτηματολόγιο (1)

• Πταν θ ερευνιτρια ζχει πολφ χρόνο ςτθ διάκεςι τθσ 
μπορεί να ςυγκεντρϊνει υλικό από μια ελεφκερθ 
ςυηιτθςθ ι από μια «κατευκυνόμενθ ςυηιτθςθ» με 
βάςθ προεπιλεγμζνεσ λζξεισ – θ ζρευνα με 
ερωτθματολόγιο είναι ‘κατευκυνόμενθ ςυηιτθςθ’.

• Οι ερωτιςεισ χωρίηονται κατά νοθματικζσ 
ομάδεσ,  πχ  ζνα ςυγκεκριμζνο ζκιμο, το 
ανκρϊπινο ςϊμα, τθν οικογζνεια, τουσ 
βακμοφσ ςυγγενείασ κτλ.



3.2.  Σο ερωτηματολόγιο (2)

• Για να μθν επθρεάηει τθν πλθροφοριτρια πρζπει θ 
ερευνιτρια:

• (α) να χρθςιμοποιεί ςκίτςα, βοτανολόγια, περιφραςτικζσ 
ερωτιςεισ,  όπωσ  πϊσ λζγεται το φυτό από το οποίο 
γίνονται οι ςκοφπεσ ι πϊσ λζγεται το ψθτό κρζασ, και 

• (β) να μθ δίνει φράςεισ τθσ επίςθμθσ γλϊςςασ, γιατί τότε 
θ πλθροφοριτρια κα μασ δϊςει μετάφραςθ, που κα 
παρουςιάηει ζνα τεχνθτό μάλλον ιδίωμα.  

• Ρριν από τθν τελικι ζρευνα πρζπει να γίνεται μια πιλοτικι 
ςε 5-10 ςθμεία αναφοράσ για να ε να γίνουν οι 
απαραίτθτεσ διορκϊςεισ προσ αποφυγιν καταπόνθςθσ των 
πλθροφορθτριϊν και απογοιτευςθσ των ερευνθτριϊν.



Α. Τφποι ερωτθματολογίου

• (α) λεξιλογικό, που μπορεί να ζχει και φράςεισ

• (β) αλφαβθτικό, με λζξεισ αλφαβθτικά 
τοποκετθμζνεσ          

• (γ) φωνθτικό

• (δ) μορφολογικό 

• (ε) ειδικό για τα ιδιωματικά φιλολογικά 
κείμενα



Ζνασ άτλαντασ για το ιδίωμα τθσ 
Δωδεκανιςου (Μθνάσ) 

• (i) γραμματικόσ άτλαντασ  ερωτιςεισ για 

• τθν κατάλθξθ των αρςενικϊν προπαροξφτονων ςε  
–οσ > -ασ  (ζμποροσ> ζμπορασ),

• ονομαςτικισ πτϊςθσ  πλθκυντικοφ των 
περιτοςφλλαβων αρςενικϊν ςε -ισ (μακθτισ-μακθτζσ 
-μακθτά(δ)εσ, καφετηι(δ)εσ),

• κατάλθξθ  γ’ προςϊπου ενεργθτικοφ ενεςτώτα 
(παίηουςιν) ι ενεργθτικοφ αορίςτου (επαίηαςιν –
επαίξαν-ζπαιξαν),

• αϋ πλθκυντικοφ ενεςτϊτα μζςθσ και πακθτικισ 
φωνισ (λουννοφμεκα-λουννοφμαςτε), κτλ.



Ζνασ άτλαντασ για το ιδίωμα τθσ Δωδεκανιςου 
(Μθνάσ) 

• (ii) ςυντακτικά ιςόγλωςςα πρόταξθ ι  
επίταξθ τθσ προςωπικισ αντωνυμίασ (χαρώ-ςε),

• (iii) λεξιλόγιο ιδανικό: ζνασ χάρτθσ για τθν 
κάκε λζξθ του απζραντου ιδιωματικοφ τθσ κάκε 
διαλζκτου! 

Πμωσ αρκοφμαςτε ςτο λεξιλόγιο που χρθςιμοποιεί 
ο άνκρωποσ με μζςθ μόρφωςθ ςτθν κακθμερινι 
του ομιλία, δθλ. περίπου 1200 χαρακτθριςτικζσ 
λζξεισ. 



Η ερευνήτρια (ή ο ερευνητήσ!)

• 1.   Ξζνθ ι ντόπια; 

• Ιδανικι, λζνε πολλοί, είναι θ ερευνιτρια που 
κατάγεται από τον τόπο τον οποίο ερευνά και που 
φυςικά κατζχει γλωςςολογία. Μία ερευνιτρια  ξζνθ 
προσ τον τόπο είναι ενδεχόμενο να επθρεάςει με τθ 
δικι τθσ γλϊςςα /διάλεκτο τθν πλθροφοριτρια ι και 
να ταυτίςει τα ξζνα φωνιματα με αυτά τθσ δικισ τθσ 
γλϊςςασ.. ..ο H. Pernot γνϊριηε τζλεια τθν ΚΝΕ 
προτοφ αρχίςει τθν ζρευνα των ιδιωμάτων τθσ Χίου. 



Η ερευνήτρια (ή ο ερευνητήσ!)

• Ρρζπει ακόμθ, θ ξζνθ  ερευνιτρια, να δείξει 
ενδιαφζρον για το πρόςωπο και τον τόπο τθσ 
πλθροφοριτριασ, κι ζτςι να αποςπάςει τθν 
εμπιςτοςφνθ τθσ και να τθν πείςει ότι θ ζρευνα 
αποβλζπει ςοβαρά ςτθ μελζτθ τθσ γλϊςςασ του 
τόπου του και εξαρτάται πολφ από τισ 
απαντιςεισ που κα δϊςει.

• Να ζχει μελετιςει από πριν βιβλία που 
αναφζρονται ςτθν ιςτορία και τθ γεωγραφία του 
τόπου



……υποςτθρίηεται ότι τελικά θ ξζνθ ερευνιτρια είναι 
καλφτερθ από τθν ντόπια …..

• (α) θ ξζνθ  είναι αντικειμενικότερθ επειδι γράφει αυτό 
που ακοφει, ενϊ θ ντόπια γράφει εκείνο που αυτόσ 
πιςτεφει ότι ακοφει ι που κεωρεί ότι είναι το ςωςτό  
δρϊντασ ζτςι ρυκμιςτικά, 

• (β) μαηεφει πολφ περιςςότερο υλικό από ότι θ ντόπια 
γιατί θ ντόπια κάποια πράγματα μπορεί να τα κεωριςει 
δεδομζνα ι ανάξια λόγου,

• (γ) ‘πιάνει’ τισ λεπτομζρειεσ που, για ανάλογουσ με τουσ 
προθγοφμενουσ λόγουσ, θ ντόπια αδυνατεί να ‘πιάςει’ 
(πρβ θ μελζτθ τθσ ελλθνικισ ωσ ξζνθσ από τουσ 
αλεξανδρινοφσ και από ξζνουσ γλωςςολόγουσ-
νεοελλθνιςτζσ ςιμερα).



θ ερευνιτρια πρζπει να ζχει υπόψθ τθσ είναι 
ότι..

• (α) πρζπει να καταφζρει να εξαςφαλίςει τθν ειλικρίνεια 
των πλθροφορθτριϊν, 

• (β) πρζπει να ζχει θ ίδια γνϊςθ για τον τόπο που μελετά, 
• (γ) θ φωνθτικι καταγραφι είναι πάντα επθρεαςμζνθ από 

τθν προςωπικι ομιλία τθσ ερευνιτριασ, 
• (δ) με τθ διαςταφρωςθ των μαρτυριϊν περιςςοτζρων 

πλθροφορθτριϊν είναι δυνατόν να αποφευχκοφν λάκθ, 
• (ε) το υλικό δεν περιμζνει να βρεκοφν ντόπιοι ερευνθτζσ, 
• (ςτ) οι ζρευνεσ ξζνων μελετθτϊν ςυνζβαλαν πολφ ςτθ 

μελζτθ τθσ ανκρϊπινθσ γλϊςςασ παρά τα κάποια λάκθ 
που είναι ςτθ φφςθ τζτοιων γλωςςικϊν ερευνϊν-όπωσ και 
κάκε ζρευνασ



Ο/ Η καλόσ/ι πλθροφορθτισ/ιτρια

• Είναι ο άνκρωποσ που δεν διαβάηει ςυχνά 
εφθμερίδα οφτε πθγαίνει ςυχνά ςτθν 
κοντινι πόλθ και που το τοπικό ιδίωμα 
αποτελεί ακόμθ το μοναδικό μζςον 
επικοινωνίασ του με τα μζλθ τθσ 
οικογζνειασ και τθσ κοινωνίασ του/τθσ. 
Ρρζπει ακόμθ, να ζχει τθν θλικία εκείνθ 
που κα του/τθσ επιτρζψει να υπομείνει μια 
κουραςτικι ‘ανάκριςθ’. 



Ο/ Η καλόσ/ι πλθροφορθτισ/ιτρια

• Ρολλοί ερευνθτζσ επζλεξαν και επιλζγουν 
γυναίκεσ ωσ  πλθροφοριτριεσ γιατί αυτζσ 
διατθροφν γνθςιότερο το τοπικό ιδίωμα, 
κακϊσ  μετακινοφνται  ςπανιότερα, 
αςχολοφνται με εργαςίεσ εντόσ ςπιτιοφ, 
ςυηθτοφν περιςςότερο μεταξφ τουσ παρά με 
ξζνουσ, δεν υπζςτθςαν τθ γλωςςικι επίδραςθ 
τθσ κυρίαρχθσ γλϊςςασ που υφίςτανται οι 
άντρεσ λόγω τθσ ςτρατιωτικισ κθτείασ.



Ο/Η κακόσ/ι πλθροφορθτισ/ιτρια

• ο πολφ θλικιωμζνοσ,  γιατί δεν ζχει τθν υπομονι, 
αυκορμθςία, καλι μνιμθ, ακοι, άρκρωςθ, κτλ, 

• ο πολφ νζοσ, γιατί ζχει ςυχνά τθν τάςθ να 
μοντερνίηει γλωςςικά, 

• ο αγράμματοσ, δφςκολοσ επικοινωνιακά, δεν 
μεταφζρει ςυνικωσ ςτθ γλϊςςα του ςφνκετεσ 
ςυντακτικζσ δομζσ όμωσ μπορεί να είναι 
χριςιμοσ για τθν καταγραφι ειδικοφ 
επαγγελματικοφ λεξιλογίου, 



Ο/Η κακόσ/ι πλθροφορθτισ/ιτρια

• ο μορφωμζνοσ, επειδι δρα ρυκμιςτικά,

• ο φίλοσ του ιδιϊματοσ, μασ δίνει πιο 
καλλωπιςμζνουσ και αρχαϊκοφσ τφπουσ, 

• πρόςωπο που ζμεινε για χρόνια μακριά από τον 
τόπο του, χρθςιμοποιεί ςυνεπϊσ και ξζνουσ 
γλωςςικοφσ τφπουσ και τρόπουσ, 

• πρόςωπο του οποίου οι γονείσ δεν κατάγονται 
από τον τόπο του υπό ζρευνα ιδιϊματοσ,

• πρόςωπο που κοροϊδεφει το ιδίωμα.



Η θλικία και το κοινωνικό ςτρώμα

• Είναι μεγάλο ςφάλμα ο πλθροφορθτισ ςε μια περιοχι 
να είναι  π.χ. νζοσ και του Α κοινωνικοφ ςτρϊματοσ και 
ςτο γειτονικό ςθμείο να είναι γζροσ και του Β 
κοινωνικοφ ςτρϊματοσ. Το υλικό που κα μαηζψουμε 
ζτςι κα είναι αναξιόπιςτο για ςφγκριςθ. Βζβαια, 
επειδι είναι δφςκολο να  ελζγχουμε απόλυτα αυτζσ 
τισ παραμζτρουσ, καλό κα είναι ςε κάκε περιοχι να 
αρκοφμαςτε ςε  ζναν πλθροφορθτι, 30-60 χρονϊν, 
εφόςον οι περιςςότεροι δεν είναι δυνατόν να 
εξαςφαλιςτοφν. Ακόμθ, αν ενδιαφερόμαςτε για 
περιςςότερο αρχαϊκοφσ τφπουσ οι θλικιωμζνοι είναι θ 
καλφτερθ πθγι. 



Μειονεκτιματα των 
πλθροφορθτών/ριών

• Κακι οδοντοςτοιχία, τραφλιςμα, ρινικι 
άρκρωςθ, μετατοπιςμζνεσ ςιαγόνεσ, χείλθ 
πολφ χοντρά ι πολφ λεπτά, βαρθκοΐα.



Ο χρυςόσ κανόνασ 

• Για να είναι θ καταγραφι μασ αξιόπιςτθ, κατά τθ γνϊμθ μου, 
παραμζνει θ εξοικείωςθ πλθροφορθτριϊν και ερευνιτριασ, ει 
δυνατόν φιλία. Δεν είναι κακόλου ςωςτό και οφτε αξιόπιςτο 
επιςτθμονικά, να πθγαίνουμε ςε ζνα χωριό, όπου δεν 
γνωριηόμαςτε με κανζναν -ίςωσ μόνο με τθ δαςκάλα- και να 
ζχουμε τθν απαίτθςθ να μαηζψουμε αξιόπιςτο υλικό. Ειδικά 
ςε ευαίςκθτεσ περιοχζσ, όπωσ οι μειονοτικζσ, χρειάηεται 
ανάπτυξθ ανκρϊπινων ςχζςεων πριν αυτοί οι άνκρωποι μασ 
ανοίξουν τθ καρδιά τουσ και τα ςπίτια τουσ. Ακόμθ δε 
περιςςότερο να μασ δϊςουν το κλειδί για τθ γλϊςςα τουσ, 
τον μυςτικό κϊδικα επικοινωνίασ τουσ (Μ. Τριανταφυλλίδθσ -
ντόρτικα )

• Τζλοσ, ο ερευνθτισ κα πρζπει να κατατοπίςει λεπτομερειακά 
τουσ αναγνϊςτεσ για τισ πλθροφορίεσ που παρζχει. 



Η φωνητική καταγραφή  

• Σιμερα ζχουμε πολλά όργανα πειραματικισ φωνθτικισ ςτθ
διάκεςι μασ κι ζνασ μθ-ειδικόσ ςυλλζκτθσ μπορεί να
προμθκεφςει τον ειδικό με φωνθτικό υλικό. Το ςφςτθμα IPA
κεωρείται το καλφτερο, όμωσ και πάλι τα ςφμβολα δεν
επαρκοφν. Αν πολλαπλαςιάςουμε τα ςφμβολα, ο κίνδυνοσ
ςφαλμάτων μεγαλϊνει γιατί το εφροσ του κάκε ςυμβόλου
μικραίνει όςο μεγαλϊνει ο αρικμόσ τουσ. Η χρυςι τομι είναι
να μθν παραφορτϊςουμε τθν καταγραφι με πολλά ςφμβολα,
αφοφ θ ακριβζςτατθ φωνθτικι καταγραφι είναι αδφνατθ.

• Εμείσ επιλζξαμε μια προςαρμογι του αλφαβιτου τθσ IPA 
ςτθν ΚΝΕ  και τισ διαλζκτουσ τθσ, ζχοντασ επίγνωςθ ότι 
απζχουμε από τθν απόλυτθ ακρίβεια (δεσ ςτο βιβλίο) 



ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: 
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ BARTOLLI

• (i) «Η περιςςότερο απομονωμζνη περιοχή 
διατηρεί  κατά κανόνα την προγενζςτερη 
φάςη».  

ΑΡΔΗΝΙΑ ΣΟΚΑΝΗ

• Kras Domani

Domo Casa

• Mannu Grande

• Iskire Sapere



ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ:
ΟΙΝΟΜΟΙ ΤΟΥ BARTOLLI

• (ii)   «Η φάςθ των ακραίων περιοχών (ανεξάρτθτα από τθ 
ςυγκοινωνία) είναι κατά κανόνα, αρχαιότερθ από τθ φάςθ 
των ενδιάμεςων περιοχών»

•

ΙΒΗΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΔΑΚΙΑ
Hermoso Beau Bello Rumos
Mesa table Tavola Masă
Hervir bouillir Bollire a fiebre
Entonces alors allora atunci
Dia jour Giorno Zi
Más plus Piú Mai



ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: 
ΟΙΝΟΜΟΙ ΤΟΥ BARTOLLI

• (iii)   «Η μεγαλφτερθ περιοχι διατθρεί κατά 
κανόνα τθν προγενζςτερθ φάςθ εκτόσ αν θ 
μικρότερθ είναι ι λιγότερο εκτεκειμζνθ ι 
ςυνίςταται από ακραίεσ περιοχζσ»

• ΙΒΗΡΙΑ ΓΑΛΛΙΑ ΙΣΑΛΙΑ ΔΑΚΙΑ

• cosa chose cosa cosa

• mes mois mesa lună

• abrir ouvrir aprire a deschide

• y et E si



ΕΞΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ: 
ΟΙ ΝΟΜΟΙ ΤΟΥ BARTOLLI

• (iv) «Η προγενζςτερθ φάςθ διατθρείται κατά 
κανόνα ςτθ μεταγενζςτερθ περιοχι (που 
κατακτικθκε αργότερα)

• ΙΣΑΛΙΑ ΕΠΑΡΧΙΕ
• mangiare ιςπανικι: comer
• zio γαλλικι: oncle
• cucchiaio ρουμανικι:     lingură
• nipote ιςπανικι:         nieto
• condurre ρουμανικι:       a duce
• paura ιςπανικι:         miedo



ΕΣΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
(i) Σφγκρουςθ ομωνφμων 

• Πταν ςυμπζςουν δφο ιςόγλωςςα, τότε το ζνα 
μεταβάλλεται. 

Γαςκωνία, ΝΔ Γαλλίασ

‘gallus’  ςιμαινε  ‘πετεινόσ’  

‘cattus’   ςιμαινε ‘γάτοσ’

• Πμωσ ςυνζβθςαν αλλαγζσ:

ll tt gallus gattus gatus gat = γάτοσ

g  c  cattus gattus gatus gat = γάτοσ



ΕΣΩΓΛΩΣΣΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ 
(i) Σφγκρουςθ ομωνφμων 

• Στθν Κεφαλλονιά, τϊρα, όταν θ λζξθ ‘νεράντηι’
ζφταςε να ςθμαίνει ‘πορτοκάλι’ θ γλϊςςα για να 
χωρίςει τα ςυγκρουόμενα επινόθςε τθ λζξθ 
‘νζραντηο’ για τθν ζννοια νεράντηι. 

• Ραρομοίωσ, ςτθν Κάρπακο, θ λζξθ ‘καρί’
ςιμαινε και το αμφγδαλο, δθμιουργικθκε θ λζξθ 
‘χοντροκάριο’ για το καρφδι. 

• Εκείνο που ζχει ενδιαφζρον είναι ότι εκείνθ που 
αναηθτεί νζα λζξθ είναι θ πρϊτθ ςθμαςία! Η 
‘πακολογία’ λοιπόν των λζξεων προκαλεί και τθ 
κεραπευτικι τουσ, όπωσ λζει ο Gillieron..



ΕΩΓΛΩΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ :
(ii)   Σφγκρουςθ  ςυνωνφμων

• Η κοινι ζννοια διαιρείται ςε δφο 
ςυμπλθρωματικζσ μεταξφ τουσ ζννοιεσ. 

• Στθ Γερμανία, θ λζξθ ‘φλοφδα’, ςε μια 
περιοχι Α είναι ‘Borke’ και ςε μια γειτονικι Β 
‘Rinde’. Σε μια ενδιάμεςθ ηϊνθ 
χρθςιμοποιοφνται και τα δφο, αλλά επίςθσ  θ 
‘Borke’ χρθςιμοποιείται  για τθ φλοφδα των 
φυλλοβόλων και ‘Rinde’ για των κωνοφόρων.



ΕΩΓΛΩΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ :
(ii)   Σφγκρουςθ  ςυνωνφμων

• Οι τφποι τθσ αντίδραςθσ τθσ γλϊςςασ  ςτθν 
πολυςθμία είναι:         

• • να διευρυνκεί θ ςθμαςία τθσ λζξθσ ζτςι 
ϊςτε να ςυμπεριλάβει και τισ δφο ςθμαςίεσ. 
Ρχ, θ λζξθ ‘Korn’ ςθμαίνει ‘καλαμπόκι’ ςε μια 
περιοχι Α τθσ Γερμανίασ, ‘ςίκαλθ’ ςτθ Β και 
‘δθμθτριακά’ ςτθν ενδιάμεςθ.

• • να αλλάηει θ μία από τισ δφο λζξεισ. 



ΕΩΓΛΩΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ :
(iii)   Φωνθτικι αλλαγι

• Σε πολλζσ ευρωπαϊκζσ γλϊςςεσ τα διπλά 
ςφμφωνα δεν προφζρονται. Ζτςι, ςε γαλλικζσ 
διαλζκτουσ,  για παράδειγμα,  ζχουμε 
θχθροποιιςεισ:

• <kk>  [g] <pp>[ b] <tt>  [d]
• Τι γίνεται όμωσ με τα διπλά   ll, nn, rr, που είναι 

ιδθ θχθρά;
• Στον Βορρά θ αντίκεςθ  [-ala-] /  [-alla] - γίνεται 

[-ala-] / [-ela-]  ενϊ ςτον Νότο [-aRa-]  /  [-ala-].



ΕΩΓΛΩΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟ :
(iv) υπερδιόρθωςη

• Ρροζρχεται από τθν επικυμία του αγράμματου ι 
ολιγογράμματου ομιλθτι να μιμθκεί τθ γλϊςςα 
των μορφωμζνων. Ρχ: 

• να κλεφςω = να κλζψω διατρόσ = 
γιατρόσ 

• δυμνάςιον= γυμνάςιο κοτόπολο = 
κοτόπουλο     

• μου ηιτθςε ςτο τθλζφωνο =  με ηιτθςε  ςτο 
τθλζφωνο

• ζνα φόρεμα πτθνόν= ζνα φόρεμα φτθνό


