
     Τίτλος Μαθήματος: Διαλεκτολογία 
 

 Κωδικός μαθήματος: 
 

 Τύπος μαθήματοςi:  
 

 Επίπεδο μαθήματος (Προπτυχιακό/Μεταπτυχιακό):  
 

 Έτος σπουδών:  
 

 Εξάμηνο σπουδών:  
 

 Αριθμός πιστωτικών μονάδων (ECTS): 
 

 Αριθμός διδακτικών μονάδων: 
 

 Όνομα διδάσκοντος / διδασκόντων :  
 

 Περιεχόμενο μαθήματοςii (100-300 λέξεις): 
 

Σε αυτό το μάθημα εξετάζεται η γεωγραφική γλωσσική ποικιλότητα και διαφοροποίηση κυρίως στον ελληνόφωνο 
χώρο. Παρουσιάζονται οι βασικές έννοιες του επιστημονικού κλάδου της διαλεκτολογίας και συζητιούνται θέματα, 
μεταξύ άλλων, που αφορούν την οριοθέτηση των εννοιών γλώσσας και διαλέκτου με βάση το κριτήριο της 
αυτονομίας / ετερονομίας, τις διαλεκτικές έρευνες που θεμελίωσαν το χώρο, τα γεωγραφικά διαλεκτικά συνεχή, τη 
δυσκολία διάκρισης των διαλέκτων, την έννοια της ισογλώσσου και τα είδη της, την παρουσίαση των νεοελληνικών 
διαλέκτων σήμερα. Επίσης, παρουσιάζονται τα μεθοδολογικά εργαλεία συλλογής διαλεκτικού υλικού σύμφωνα με 
τις αρχές της παραδοσιακής διαλεκτολογίας, ενώ παράλληλα συζητιέται η συμβολή της μοντέρνας διαλεκτολογίας 
στο χώρο των διαλεκτολογικών ερευνών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη συστηματική περιγραφή των διαλεκτικών 
ποικιλιών της Ελληνικής με τη βοήθεια επιλεγμένων κειμένων διαλεκτικού λόγου. Εξετάζονται διάφορα γλωσσικά 
φαινόμενα που προέρχονται από τα τρία γραμματικά επίπεδα ανάλυσης (φωνολογία, μορφολογία, σύνταξη) 
αρκετών διαλέκτων. 

 

 Επιδιωκόμενα μαθησιακά αποτελέσματαiii (200-500 λέξεις): 
 
Με την επιτυχή ολοκλήρωση αυτού του μαθήματος ο φοιτητής/η φοιτήτρια θα πρέπει να μπορεί: 
-να αναγνωρίζει τη δυσκολία διάκρισης των διαλέκτων και να περιγράφει την έννοια του διαλεκτικού συνεχούς 
χρησιμοποιώντας παραδείγματα 
-να προσδιορίζει τα στάδια και τα μεθοδολογικά εργαλεία μιας διαλεκτολογικής έρευνας και να περιγράφει τις 
διαφορές μεταξύ παραδοσιακής και σύγχρονης (αστικής) διαλεκτολογίας 
- να περιγράφει τα διάφορα είδη ισογλώσσων και να προσδιορίζει τη λειτουργία και τη χρησιμότητά τους στη 
διαλεκτολογία 
- να εξηγεί γιατί οι όροι ‘γλώσσα’ και ’διάλεκτος’ δεν μπορούν επαρκώς να προσδιοριστούν με γλωσσολογικά 
κριτήρια 
- να ταξινομεί τις νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα σε γλωσσογεωγραφικές κατηγορίες ανάλογα με τα βασικά 
τους γλωσσικά χαρακτηριστικά 
-να εντοπίζει διαλεκτικά στοιχεία σε κείμενα διαλεκτικού λόγου και να τα συγκρίνει με αντίστοιχες δομές από 
άλλες διαλέκτους αλλά και με την Κοινή Νέα Ελληνική χρησιμοποιώντας γνώσεις θεωρητικής γλωσσολογίας 
-να τυποποιεί διαλεκτικά φαινόμενα διατυπώνοντας γενικεύσεις για τη γραμματική δομή της εκάστοτε διαλεκτικής 
ποικιλίας 
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 Συνιστώμενη βιβλιογραφία προς μελέτη: 
 
     α) Εγχειρίδια του μαθήματος (έως 3 συγγράμματα): 
 

Κοντοσόπουλος, Ν. (2001). Διάλεκτοι και ιδιώματα της νέας ελληνικής, γ΄ έκδ. Αθήνα: Εκδόσεις Γρηγόρη.  
  

Chambers, J.K. & P. Trudgill. (2011). Διαλεκτολογία (επιμ. Δ. Παπαζαχαρίου). Αθήνα: Εκδόσεις Πατάκη. 

 
     β) Συμπληρωματική βιβλιογραφία (έως 10 συγγράμματα): 
 

Browing, R. (1995). Η Μεσαιωνική και Νέα Ελληνική Γλώσσα. Αθήνα: Παπαδήμα. 
 

Chambers, J. K. & Trudgill, P. (1998). Dialectology. Cambridge: CUP. 2nd Edition 
 
Coseriu, E. (1982). Η Γλωσσογεωγραφία. Μετάφραση Κωνσταντίνου Μηνά. Θεσσαλονίκη: Ινστιτούτο Νεοελληνικών 
Σπουδών [Ίδρυμα Μανόλη Τριανταφυλλίδη].  
 
Hatzidakis, G. (1892). Einleitung in die neugriechische Grammatik. Leipzig. 
 
Καμπάκη – Βιουγιουκλή, Π. (2009). Εισαγωγή στη Νεοελληνική Διαλεκτολογία (κατά παράδοση). Ξάνθη: Σπανίδης. 

 
Newton, B. (1972). The Generative Interpretation of Dialect. A Study of Modern Greek Phonology. Cambridge: 
Cambridge University Press. 
 
Trudgill, P. (2003). «Modern Greek dialects: A preliminary classification». Journal of Greek Linguistics 4:45-64. 

 
Χριστίδης, Α. (2000). Ελληνική Γλώσσα και οι διάλεκτοι της. Αθήνα: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

 
Χριστίδης, Α.Φ. (επιμ.), (2001). Εγκυκλοπαιδικός Οδηγός για τη Γλώσσα, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, Θεσσαλονίκη. 

  

 Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοι (έως 100 λέξεις): 
 

 Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησης (έως 100 λέξεις): 
 
Ερευνητική δραστηριότητα: 50% του συνολικού βαθμού 
Τελική εξέταση:  50% του συνολικού βαθμού 
 
Οι φοιτητές/-τριες αναλαμβάνουν (προαιρετικά) μια μικρής κλίμακας ερευνητική δραστηριότητα την οποία έχουν 
τη δυνατότητα να διεκπεραιώσουν είτε ατομικά είτε ομαδικά. Η εργασία αφορά τη συγκέντρωση διαλεκτικού 
υλικού κατά προτίμηση πρωτογενούς, εναλλακτικά δευτερογενούς και την παρουσίαση των πορισμάτων της 
έρευνάς τους στο πλαίσιο του μαθήματος. Όσοι/-ες φοιτητές/-τριες επιλέξουν να μην κάνουν παρουσίαση και 
εργασία αξιολογούνται αποκλειστικά μέσω γραπτής εξέτασης στο τέλος του εξαμήνου (100% του βαθμού). 

 

 Γλώσσα διδασκαλίας:  
Ελληνική 

 

 Τρόπος παράδοσης μαθήματος:  
 



Σεμιναριακού τύπου παραδόσεις με τη συμμετοχή των φοιτητών μέσω της συγγραφής και παρουσίασης εργασιών 
κατά τη διάρκεια του μαθήματος 

 
                                                 
i
 Υποχρεωτικό, επιλογής, κλπ, ανάλογα με τις κατηγορίες μαθημάτων που διαθέτει το κάθε τμήμα. 
 
ii
 Περιγραφή του περιεχομένου του μαθήματος και προαιρετικά της εβδομαδιαίας κατανομής της ύλης (επιγραμματικά). 

iii
 Μαθησιακά αποτελέσματα:  οι διατυπώσεις όλων αυτών που ο εκπαιδευόμενος γνωρίζει, κατανοεί και μπορεί να κάνει 

μετά την ολοκλήρωση μιας μαθησιακής διαδικασίας και οι σχετικοί ορισμοί αφορούν τις γνώσεις, τις δεξιότητες και τις 
ικανότητες. Σε αυτά περιλαμβάνονται: Γνώσεις, Δεξιότητες, Ικανότητες. Βλέπε αναλυτικά:   
      http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm  

http://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/eqf_en.htm

