
 

10:00 Παρουσίαση βιβλίου
Την πρόσφατη έκδοση του ομότιμου καθηγητή Κων/νου 
Μηνά, Γλωσσικός άτλαντας της Δωδεκανήσου (ΙΝΣ 
2020), θα παρουσιάσει η μόνιμη επίκ. καθ. του ΤΜΣ 
Καλομοίρα Νικολού.


Το βιβλίο, καρπός πολύχρονης ερευνητικής ενασχόλησης, 
καταγράφει με ακρίβεια γλωσσικούς διαλεκτικούς τύπους 
(44 φωνολογικούς, 49 μορφολογικούς, 4 συντακτικούς και 
246 λεξικογραφικούς), καθώς και τη γεωγραφική κατανομή 
τους, με βάση τις απαντήσεις πληροφορητών από 51 νησιά/
τοποθεσίες των Δωδεκανήσων.


11:00 Μεθοδολογικά εργαλεία
Η ΥΔ Μαρία Ξεφτέρη θα παρουσιάσει ένα από τα βασικά 
εργαλεία του θεωρητικού πλαισίου της αντιληπτικής 
διαλεκτολογίας [perceptual dialectology] που εισηγήθηκε  
ο Dennis Preston, τους αντιληπτικούς χάρτες.  
Tα παραδείγματα θα αντληθούν από προγενέστερες 
έρευνες, και την πιλοτική έρευνα της ΥΔ στο πλαίσιο 
εκπόνησης της διατριβής της με θέμα: «Γλωσσικές στάσεις, 
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αντιλήψεις και ιδεολογίες απέναντι στη διαλεκτική και 
ενδοδιαλεκτική ποικιλότητα: η περίπτωση της Νάξου».


11:40 Εξέλιξη διδακτορικών/
μεταδιδακτορικών ερευνών
Για την εξέλιξη της διδακτορικής/μεταδιδακτορικής τους 
έρευνας, και τις αναπροσαρμογές που χρειάστηκαν να 
γίνουν λόγω της πανδημικής κρίσης, θα μιλήσουν οι:


-ΥΔ Ειρήνη Κουνιαρέλλη: «Kοινωνιογλωσσολογική 
προσέγγιση του γλωσσικού ιδιώματος της Αγιάσου Λέσβου: 
Γλωσσικές στάσεις των ηλικιακών ομάδων 20 έως 40 ετών 
απέναντι στο ιδίωμα».  


-ΥΔ Μαρία Μπαλτζή: «Γλωσσική ετερότητα στη 
Μακεδονία: η περίπτωση του σλαβικού κώδικα της 
Εορδαίας. Μια κοινωνιογλωσσολογική προσέγγιση».


-ΜΔ Ανατολή Θεοδωρίδη: «Γλωσσική μετακίνηση vs. 
γλωσσικός δανεισμός: τουρκοφωνημένοι vs. ελληνόφωνοι 
οικισμοί στην Καππαδοκία / Μ. Ασία».


12:40 Νέες έρευνες
Τα βασικά τους ερευνητικά ερωτήματα και τον τρόπο  
που σχεδιάζουν να τα απαντήσουν θα παρουσιάσουν οι ΥΔ 
Κρυστάλλω Παπαδοπούλου («Διαλεκτική διαφοροποίηση 
στην πρώιμη νέα ελληνική (16ος -17ος αι.): Η περίπτωση της 
κρητικής σε αφηγηματικά και μη λογοτεχνικά κείμενα»), και 
Σταυρούλα Νάκη («Το διαλεκτικό υπόβαθρο της 
νεοελληνικής λεξικογραφικής παραγωγής από τον 16ο 
αιώνα έως την ίδρυση του νεοελληνικού κράτους»),  
οι προτάσεις των οποίων έγιναν πρόσφατα αποδεκτές.
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