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Θα όθελα κατ’ αρχϊσ να ευχαριςτόςω τουσ διοργανωτϋσ του ςυνεδρύου, την κ.
Αγγελικό Ρϊλλη, τον κ. Mark Janse και τον κ. Brian Joseph, για την πρϐςκληςη που μου
απηϑθυναν να ςυμμετϊςχω ςτη ςημερινό ςυνϊντηςη, εκπροςωπώντασ το Iνςτιτοϑτο
Nεοελληνικών πουδών του Aριςτοτελεύου Πανεπιςτημύου Θεςςαλονύκησ, και να
παρουςιϊςω με τον τρϐπο αυτϐ τισ ερευνητικϋσ του δραςτηριϐτητεσ που ςχετύζονται με
τισ νεοελληνικϋσ διαλϋκτουσ.
Eύναι γνωςτϐ ςτο κοινϐ του Διεθνοϑσ υνεδρύου Νεοελληνικών Διαλϋκτων και
Γλωςςολογικόσ Θεωρύασ ϐτι εδώ και μια επταετύα το Iνςτιτοϑτο Nεοελληνικών πουδών,
ϑςτερα απϐ πρϐταςη του Xρ. Tζιτζιλό, ανϋλαβε την πρωτοβουλύα να ετοιμϊςει, υπϐ την
εποπτεύα του ύδιου, ϋνα ςυλλογικϐ ϋργο με τύτλο Nεοελληνικϋσ διϊλεκτοι, το οπούο
φιλοδοξεύ να καλϑψει ϋνα υπαρκτϐ κενϐ ςτον τομϋα τησ μελϋτησ τουσ.
H πρωτοβουλύα αυτό του Ινςτιτοϑτου ξεκύνηςε ϑςτερα απϐ τη ςχεδϐν αυτονϐητη
διαπύςτωςη ϐτι δεν υπϊρχει μια ςϑγχρονη, γενικό, εκτενόσ και ςυςτηματικό περιγραφό
ϐλων των νεοελληνικών διαλϋκτων και ιδιωμϊτων. H Νεοελληνικό γραμματικό, Iςτορικό
ειςαγωγό του M. Tριανταφυλλύδη (1939) και οι Διϊλεκτοι και ιδιώματα τησ νϋασ ελληνικόσ
του N. Kοντοςϐπουλου (2001), ϋργα χρηςιμϐτατα και τα δϑο, αποτελοϑν τισ μοναδικϋσ ωσ
τώρα απϐπειρεσ περιγραφόσ ϐλων των νεοελληνικών διαλεκτικών ποικιλιών, δύνοντασ
πολϑτιμεσ πληροφορύεσ ϐςον αφορϊ την ταξινϐμηςη και τα βαςικϊ χαρακτηριςτικϊ τουσ,
ο ςτϐχοσ τουσ ϐμωσ, ο οπούοσ αντανακλϊται και ςτην ϋκταςό τουσ, απϋχει πολϑ απϐ τη
ςυςτηματικό και ολοκληρωμϋνη περιγραφό κϊθε διαλϋκτου ό διαλεκτικόσ ομϊδασ ςε ϐλα
τα επύπεδα τησ γλωςςολογικόσ ανϊλυςησ. Διαφορετικϐσ εύναι ο ςτϐχοσ του επύςησ
ςημαντικοϑ, πρϐςφατου ςυλλογικοϑ τϐμου Διαλεκτικού θύλακοι τησ ελληνικόσ γλώςςασ,
ςε επιμϋλεια του Σϊςου Φριςτύδη, που κυκλοφϐρηςε το 1999 απϐ το Κϋντρο Ελληνικόσ
Γλώςςασ.
την απϐφαςη του Ινςτιτοϑτου για την προετοιμαςύα του ϋργου ϋπαιξε, επύςησ, ρϐλο
το γεγονϐσ ϐτι οι νεοελληνικϋσ διϊλεκτοι δεν ϋτυχαν ϐλεσ τησ ύδιασ προςοχόσ, με
αποτϋλεςμα να υπϊρχουν ςημαντικϋσ διαφοροποιόςεισ ωσ προσ την πληρϐτητα με την
οπούα ϋχουν μελετηθεύ. Οριςμϋνεσ ευτϑχηςαν να περιγραφοϑν με επϊρκεια και απϐ
ςπουδαύουσ μελετητϋσ, εύτε ςυνολικϊ εύτε τουλϊχιςτον ςε βαςικϊ επύπεδα τησ
γλωςςολογικόσ ανϊλυςησ, κυρύωσ ςτη φωνητικό και το λεξιλϐγιο. Σϋθηκαν ϋτςι απϐ
παλαιϊ ςτο επύκεντρο του ενδιαφϋροντοσ και λειτοϑργηςαν ϋκτοτε ωσ ϐχημα για την
ανϊπτυξη τησ νεοελληνικόσ διαλεκτολογύασ. Ωλλεσ μελετόθηκαν πιο αποςπαςματικϊ, ενώ
οριςμϋνεσ εύτε ϋγιναν ευρϑτερα γνωςτϋσ ςχετικϊ πρϐςφατα εύτε για διϊφορουσ λϐγουσ
παραμελόθηκαν. υνδυαςμού ϐλων αυτών των παραγϐντων οδόγηςαν ώςτε οι μελϋτεσ,
και ςυνακϐλουθα οι γνώςεισ, που ϋχουμε ςόμερα π.χ. για την ποντιακό να εύναι
δυςανϊλογεσ ςε ςχϋςη με αυτϋσ που ϋχουμε για ϊλλεσ διαλϋκτουσ. Η ιςϐτιμη
αντιμετώπιςη ϐλων όταν, επομϋνωσ, ϋνα ζητοϑμενο.
Σϋλοσ, δεν θα πω κϊτι καινοϑργιο, ιςχυριζϐμενοσ ϐτι και ςε αυτϐ το πεδύο τησ
γλωςςολογικόσ ϋρευνασ διαθϋτουμε ςόμερα, για ϐλεσ τισ ευρωπαώκϋσ γλώςςεσ,
αναλυτικϋσ περιγραφϋσ των διαλϋκτων τουσ, που ξεκινοϑν απϐ παρϐμοιεσ αρχϋσ με αυτϋσ
που τϋθηκαν ςτο υπϐ προετοιμαςύα ϋργο. ήλεσ οι παρατηρόςεισ αυτϋσ παραπϋμπουν ςτο
γεγονϐσ ϐτι το ϋργο αυτϐ εύναι ϋνα επιςτημονικϐ ζητοϑμενο ςτον ευρϑτερο χώρο τησ
ελληνικόσ γλωςςολογύασ.
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Η ςυνειδητοπούηςη αυτών των ελλεύψεων ϋπαιξε ρϐλο ςτισ αποφϊςεισ ςχετικϊ με τον
χαρακτόρα, τη μορφό και τη δομό που το ϋργο θα ϋπρεπε να πϊρει. τϐχοσ του εύναι
αφενϐσ να ςυγκεντρώςει και να παρουςιϊςει τα πορύςματα τησ ϋωσ τώρα νεοελληνικόσ
διαλεκτολογικόσ ϋρευνασ, αποτελώντασ μια επιςκϐπηςό τησ, αφετϋρου ϐμωσ να
αποτελϋςει την αφετηρύα για καινοϑργιουσ επιςτημονικοϑσ προβληματιςμοϑσ, με βϊςη
νεϐτερα δεδομϋνα και λαμβϊνοντασ υπϐψη, επύςησ, τη ςϑγχρονη γλωςςολογικό θεωρύα.
Και το ςημαντικϐ – αλλϊ ταυτϐχρονα και το δϑςκολο κατϊ τη ςϑνταξη και την
προετοιμαςύα του – εύναι ϐτι, εκτϐσ απϐ το ϐτι λαμβϊνει υπϐψη και υλικϐ που ςυλλϋχθηκε
πρϐςφατα – αποτελεύ ςε μεγϊλο βαθμϐ αποτϋλεςμα ςϑγχρονησ, και ςυχνϊ διαφορετικόσ,
ανϊλυςησ των όδη γνωςτών διαλεκτικών δεδομϋνων. Σο επιχειροϑμενο αποτϋλεςμα
αποτελεύ τελικϊ ςυνδυαςμϐ τησ ςυγχρονικόσ ανϊλυςησ και τησ διαχρονικόσ ερμηνεύασ,
ϋναν ςυνδυαςμϐ που – ασ μου επιτραπεύ να το πω – ϐχι μϐνο δεν εύναι πϊντοτε
αυτονϐητοσ αλλϊ ςυχνϊ πολεμόθηκε υπϋρ μιασ καθαρϊ εύτε ςυγχρονικόσ εύτε διαχρονικόσ
ανϊλυςησ.
Η διϊρθρωςη του ϋργου προκϑπτει, ςε μεγϊλο βαθμϐ, απϐ αυτοϑσ τουσ ςτϐχουσ.
Προβλϋπεται δύτομο, με τον πρώτο τϐμο να αποτελεύ μια εκτενό Ειςαγωγό και τον
δεϑτερο να εξετϊζει αναλυτικϊ τισ επιμϋρουσ διαλϋκτουσ και τα ιδιώματα. Ο δεϑτεροσ
τϐμοσ θα κυκλοφορόςει πρώτοσ, βρύςκεται πλϋον ςτην τελικό ευθεύα για την
ολοκλόρωςό του και ςε αυτϐν ςυμμετϋχουν δεκαϋξι Ϊλληνεσ και ξϋνοι ςυγγραφεύσ.
Περιλαμβϊνει μονογραφύεσ ϋκταςησ περύπου 80 ςελύδων η καθεμιϊ για την ποντιακό, την
κριμαιοαζοφικό, την καππαδοκικό, τα υπϐλοιπα μικραςιατικϊ ιδιώματα, την κυπριακό,
την τςακωνικό, την πελοποννηςιακό, τη μανιϊτικη, τη μεγαροκουμιώτικη, την κρητικό,
την επτανηςιακό, τη δωδεκανηςιακό, την κυκλαδύτικη, την κατωιταλικό και τα βϐρεια
ιδιώματα, ενώ υπϊρχουν και ξεχωριςτϋσ μικρϐτερησ ϋκταςησ ςυμβολϋσ, π.χ. για τα
ιδιώματα τησ Φύου.
Κϊθε ςυμβολό ξεκινϊει με την περιγραφό του γεωγραφικοϑ και του ιςτορικοϑ
πλαιςύου εντϐσ των οπούων αναπτϑχθηκε κϊθε διϊλεκτοσ, και ςτη ςυνϋχεια παρϋχει μια
επιςκϐπηςη τησ ωσ τώρα ςχετικόσ ϋρευνασ. ήςον αφορϊ τα γενικϊ χαρακτηριςτικϊ κϊθε
διαλϋκτου, επιλϋγονται 25 βαςικϊ φωνητικϊ, μορφολογικϊ, ςυντακτικϊ και λεξιλογικϊ
ιςϐγλωςςα, με τα οπούα επιχειρεύται η ταξινϐμηςη και η τοποθϋτηςη των ιδιωμϊτων ςτον
διαλεκτικϐ χώρο. Ακολουθοϑν ειδικϐτερα χαρακτηριςτικϊ κϊθε διαλϋκτου, αναφορϋσ ςτισ
παλαιϐτερεσ γνωςτϋσ μορφϋσ τησ και ςτη ςυνϋχεια δύνεται μια εικϐνα τησ – πϊντοτε
υπαρκτόσ – ενδοδιαλεκτικόσ διαφοροπούηςησ.
Η ςυςτηματικό περιγραφό που ακολουθεύ ξεκινϊει απϐ τη φωνητικό και τη
φωνολογύα, περνϊει ςτη μορφολογύα, ςτη ςϑνταξη, ςτο λεξιλϐγιο, ςτη φραςεολογύα, ςτην
παραγωγό και ςτη ςϑνθεςη, ςτισ ςχϋςεισ με ϊλλεσ διαλϋκτουσ, και ολοκληρώνεται με την
επιςκϐπηςη τησ ςημερινόσ κατϊςταςησ του ιδιώματοσ. ίςτερα απϐ μια ςϑντομη
αναφορϊ ςτην πιθανό ςϑγχρονη παραγωγό γραπτοϑ λϐγου ςε κϊθε ιδύωμα, κϊθε
ςυμβολό ολοκληρώνεται με την παρϊθεςη ςχολιαςμϋνων διαλεκτικών κειμϋνων και,
βϋβαια, τησ ςχετικόσ βιβλιογραφύασ.
Ο δεϑτεροσ αυτϐσ τϐμοσ, που προβλϋπεται να ϋχει ϋκταςη 1.200 ςελύδων, βρύςκεται
ςτο τελευταύο ςτϊδιο τησ προετοιμαςύασ του, καθώσ ολοκληρώνεται η φιλολογικό του
επιμϋλεια, ενώ ςτο αρχικϐ ςτϊδιο βρύςκεται η κατϊρτιςη των ευρετηρύων λϋξεων και
ϐρων. Απρϐβλεπτεσ καθυςτερόςεισ, εν μϋρει δικαιολογημϋνεσ με βϊςη την ϋκταςη του
εγχειρόματοσ, εύχαν ωσ ςυνϋπεια να υπερβοϑμε τισ αρχικϋσ προθεςμύεσ που εύχαμε θϋςει
για την ϋκδοςό του, εύμαςτε ϐμωσ αιςιϐδοξοι για την ολοκλόρωςη του εγχειρόματοσ και
για την ϋκδοςη του τϐμου την επϐμενη χρονιϊ. Ο πρώτοσ τϐμοσ, αυτϐσ τησ Ειςαγωγόσ,
αναμϋνεται να κυκλοφορόςει αργϐτερα. Θα περιϋχει εκτενό ανϊλυςη των φαινομϋνων
που παρουςιϊζονται ςτον ελληνϐφωνο διαλεκτικϐ χώρο, αφενϐσ ιςτορικό και αφετϋρου
τυπολογικό, και θα τον υπογρϊφει ο Φρ. Σζιτζιλόσ. Ειδικϐτερα, τα 25 χαρακτηριςτικϊ
βϊςει των οπούων γύνεται η ταξινϐμηςη των νεοελληνικών διαλϋκτων – και ϐχι μϐνο αυτϊ
– θα αναλϑονται διεξοδικϊ και θα ερμηνεϑονται ιςτορικϊ.
Σα πρϊγματα ϐμωσ δεν ςταματοϑν εδώ. Και βϋβαια δεν θα ςταματόςουν με την
ϋκδοςη του ϋργου. Ϋδη αποφαςύςτηκε η ϋκδοςη απϐ το Ινςτιτοϑτο του Γλωςςικού
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ϊτλαντα τησ Δωδεκανόςου, και εύναι η πρώτη φορϊ που ανακοινώνεται αυτϐ επύςημα, τον
οπούο υπογρϊφει ο Κ. Μηνϊσ. Σο ζητοϑμενο ϐμωσ δεν εύναι μϐνο οι εκδϐςεισ. Και αυτϐ
γιατύ η βαςικϐτερη πτυχό κϊθε επιςτημονικόσ δραςτηριϐτητασ εύναι η ϋρευνα. Εν μϋρει
λοιπϐν βϊςει του αρχικοϑ ςχεδιαςμοϑ, εν μϋρει ϐμωσ και λϐγω τησ ςυνεχοϑσ
αναθεώρηςησ των ςτϐχων, και βϋβαια ςε ςυνδυαςμϐ με τισ ανϊγκεσ ελϋγχου, διϐρθωςησ
και ομοιϐμορφησ παρουςύαςησ των ύδιων των ςυμβολών, και ςϑνταξησ τησ Ειςαγωγόσ, το
Ινςτιτοϑτο αιςθϊνθηκε ϐτι θα ϋπρεπε και θα μποροϑςε να ςυμβϊλει ςε μια μονιμϐτερη
ανϊπτυξη των διαλεκτολογικών ςπουδών και γενικϊ του επιςτημονικοϑ ενδιαφϋροντοσ
για τισ νεοελληνικϋσ διαλϋκτουσ.
Ξεκινώντασ ςχεδϐν απϐ το μηδϋν, ςυγκροτόθηκε ςιγϊ ςιγϊ μια αρκετϊ καλϊ
ενημερωμϋνη διαλεκτολογικό βιβλιοθόκη, η οπούα αγγύζει τουσ 600 τύτλουσ και
εμπλουτύζεται ςυνεχώσ. Δημιουργόθηκε, επύςησ, αρχεύο ϊρθρων και ανατϑπων, που
ςόμερα αριθμεύ περύπου 3.200 καταχωρόςεισ (ςε ϋνα ςϑνολο 6.200, που αφοροϑν την
ιςτορύα τησ ελληνικόσ). Και βϋβαια ςυγκροτόθηκε ϋνα αρχεύο με προφορικϋσ καταγραφϋσ
απϐ διϊφορα μϋρη του ελληνϐφωνου χώρου, με ϋμφαςη ςε εκεύνα απϐ τα οπούα η
παλαιϐτερη ϋρευνα δεν εύχε καταφϋρει να ςυλλϋξει αρκετϊ ςτοιχεύα. το πλαύςιο αυτϐ
οργανώθηκαν αποςτολϋσ ςε διϊφορεσ περιοχϋσ, απϐ την Σςακωνιϊ ωσ τη Βουλγαρύα, για
να αποκτηθεύ νϋο πρωτογενϋσ υλικϐ, με αποτϋλεςμα αυτό τη ςτιγμό ςτο άδρυμα να
ςτεγϊζονται 350 περύπου καςϋτεσ. Σο φωνητικϐ αυτϐ υλικϐ προσ το παρϐν δεν εύναι
προςπελϊςιμο απϐ ϊλλουσ ερευνητϋσ, θα εξεταςτεύ ϐμωσ αργϐτερα η δυνατϐτητα
περαιτϋρω αξιοπούηςόσ του.
Απϐ την ϊλλη, ϋνασ δεϑτεροσ αλλϊ εξύςου ςημαντικϐσ – αν ϐχι ςημαντικϐτεροσ –
ςτϐχοσ όταν και εύναι να δημιουργηθεύ ϋνασ μικρϐσ πυρόνασ ερευνητών που θα αςκηθοϑν
ςτη μελϋτη των διαλϋκτων, θα αποκτόςουν τα εφϐδια για τη μελϋτη τουσ και τον
προβληματιςμϐ για τουσ ςχετικοϑσ τρϐπουσ ϋρευνασ. Ο πυρόνασ αυτϐσ ϊρχιςε να
ςυγκροτεύται πριν απϐ 7-8 χρϐνια, ωσ τώρα ϋχουν περϊςει απϐ την εκπαύδευςη αυτό 10
ερευνητϋσ και μεταπτυχιακού φοιτητϋσ και ςόμερα αριθμεύ 6 μϋλη που εργϊζονται ςε
καθημερινό βϊςη. Σο Ινςτιτοϑτο προςπαθεύ απϐ αυτό την ϊποψη να εκπαιδεϑςει νϋουσ
ανθρώπουσ και να δημιουργόςει μια ομϊδα διαλεκτολϐγων, οι οπούοι θα ςυνδυϊζουν τισ
μεταπτυχιακϋσ ό διδακτορικϋσ ςπουδϋσ τουσ με μια χρόςιμη και εποικοδομητικό εργαςύα.
υνεχύζοντασ, κυρύεσ και κϑριοι, την παρϊδοςη του Μανϐλη Σριανταφυλλύδη, ςτον
οπούο οι διαλεκτικϋσ ςπουδϋσ οφεύλουν πολλϊ, και ϐχι μϐνο λϐγω τησ Ιςτορικόσ ειςαγωγόσ
ςτη Νεοελληνικό γραμματικό τησ δημοτικόσ, το Ινςτιτοϑτο αποκτϊ, τϐςο με την επικεύμενη
ϋκδοςη του ϋργου με τον τύτλο Νεοελληνικϋσ διϊλεκτοι ϐςο και με τη δημιουργύα
υποδομών για τη ςυνϋχιςη τησ μελϋτησ τουσ, μια θϋςη ανϊμεςα ςτα ελϊχιςτα ερευνητικϊ
κϋντρα που αςχολοϑνται με το ζότημα αυτϐ και φιλοδοξεύ αυτό τη θϋςη να τη βελτιώςει
ςτο μϋλλον.

e-Proceedings of 4th Modern Greek Dialects and Linguistic Theory

17

