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Μνήμη Μιχάλη Σετάτου (1929–2017)
Ο Μιχάλης Σετάτος γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1929 και σπούδασε στη Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (1947-1951). Πραγματοποίησε μεταπτυχιακές σπουδές στο Παρίσι από το 1959
ως το 1965, οπότε επέστρεψε στην Ελλάδα, και λίγο αργότερα εκλέχθηκε έκτακτος (1970) και στη συνέχεια τακτικός (1975) καθηγητής Γλωσσολογίας στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. Δίδαξε ως το 1995 ένα
τεράστιο εύρος μαθημάτων, που ξεκινούν από τη Γενική Γλωσσολογία και τη Σημειολογία και φτάνουν ως
την Ινδοευρωπαϊκή γλωσσολογία, τα Σανσκριτικά και τις Σημιτικές γλώσσες.
Δημοσίευσε πλήθος μελετών για την ελληνική γλώσσα: Τα ετυμολογικά σημασιολογικά ζεύγη λόγιων και
δημοτικών λέξεων της Κοινής Νέας Ελληνικής (1969), Phonological problems of Modern Greek Koine
(1969), Φαινομενολογία της καθαρεύουσας (1973), Φωνολογία της Κοινής Νεοελληνικής (1974), και δεκάδες άρθρα σε περιοδικά, πρακτικά συνεδρίων, συλλογικά έργα κτλ.
Το 1973 ο Μιχάλης Σετάτος εκλέχθηκε μέλος του Δ.Σ. του Ινστιτούτου Νεοελληνικών Σπουδών. Υπηρέτησε
το Ίδρυμα για 44 χρόνια ως τον θάνατό του, από τη θέση του Προέδρου, του Αντιπροέδρου και του απλού
μέλους.

In Memoriam Michalis Setatos (1929–2017)
Michalis Setatos was born in Thessaloniki in 1929 and studied at the Faculty of Philosophy, University of
Thessaloniki (1947-1951). He attended postgraduate studies in Paris from 1959 to 1965, when he returned
to Greece and, shortly afterwards, he was elected temporary (1970) and then ordinary (1975) professor
of Linguistics at the Faculty of Philosophy, A.U.Th. Until 1995, he taught a wide range of courses, from
General Linguistics and Semiotics to Indo-European Linguistics, Sanskrit and Semitic languages.
He published numerous studies on the Greek language: Τα ετυμολογικά σημασιολογικά ζεύγη λόγιων και
δημοτικών λέξεων της Κοινής Νέας Ελληνικής (1969), Phonological problems of Modern Greek Koine
(1969), Φαινομενολογία της καθαρεύουσας (1973), Φωνολογία της Κοινής Νεοελληνικής (1974), and dozens of articles in periodicals, conference proceedings, collective volumes, etc.
In 1973, Michalis Setatos was elected as a member of the Board of Directors of the Institute of Modern
Greek Studies. He served the Institute for 44 years, until his death, as President, Vice-President, and plain
Member.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/PROGRAM
Παρασκευη 3 Νοεμβριου | Friday, November 3rd
8:30–9:15

Εγγραφές | Registration

▶ Προεδρος | Chair: Χρηστος Τζιτζιλης
9:15–10:00
10:00–11:00
11:00–11:30

11:30–12:00
12:00–12:30

Έναρξη – Χαιρετισμοί | Opening Ceremony
Peter Trudgill: Προσκεκλημένος Ομιλητής | Keynote speaker
Dialect Contact and its outcomes: key processes
David Britain, Kazuko Matsumoto & Praparat Promparakorn
Dialect contact, new dialect formation and koineisation: three rural case studies from
England, Palau and Thailand
Michael Meier-Brügger
Christianity and the Hellenistic Koine: The LXX and the New Testament as important factor
Διαλειμμα | Coffee break

▶ Προεδρος | Chair: Θεοδοσια-Σουλα Παυλιδου
12:30–13:30
13:30–14:30

Χρήστος Τζιτζιλής
Hellenistic Koine in the light of Modern Greek dialects
Προφορική παρουσίαση των αναρτημένων ανακοινώσεων | Oral presentation of
the Posters
13.40–13.50 Δημήτριος Ρουμπέκας
Μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου. Η προφορική Κοινή υπό το
φως των παπυρικών επιστολών της ελληνορωμαϊκής Αιγύπτου
13.50–14.00 Όλγα Πατεράκη
Η διαμόρφωση της Κοινής Νέας Ελληνικής μέσα από λόγια
λογοτεχνικά και προς διδασκαλία κείμενα του τέλους του 19ου αιώνα
14:00–14:10 Fotiny Christakoudy-Konstantinidou
The problem of Greek diglossia in Greek cultural life in the end
of the 19th c. (diachronic and synchronic aspects)
14:10–14:20 Γιώργος Παπαναστασίου
Ψυχάρης, Τριανταφυλλίδης και νεοελληνική κοινή

14:30–15:30

Ανάγνωση των αναρτημένων ανακοινώσεων | Posters
Διάλειμμα | Lunch break

▶ Προεδρος | Chair: Ελενη Καραντζολα
17:00–17:30
17:30–18:00
18:00–18:30
18:30–19:00

Δήμητρα Δελλή
Διάλεκτος, Κοινή και τοπικές κοινές στις επιγραφές της Μεσσήνης
Ioanna Sitaridou
On the nature of a local Asia Minor Greek koine: The view from Romeyka
Matthias Kappler & Stavroula Tsiplakou
Two Cypriot koines? Structural and sociolinguistic considerations
Διάλειμμα | Coffee break

▶ Προεδρος | Chair: Σταυρουλα Τσιπλακου
19:00–19:30
19:30–20:00
20:00–20:30

Ελένη Καραντζόλα
Στοιχεία για τη διαμόρφωση πρώιμης νεοελληνικής γραπτής κοινής (16ος–17ος αι.)
Νικόλαος Παντελίδης
Στα ίχνη της νεοελληνικής κοινής: η μαρτυρία των γραμματικών του 19ου αι.
Χριστόφορος Χαραλαμπάκης
Η δημοτική γλώσσα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος

Σαββατο 4 Νοεμβριου | Saturday, November 4th
▶ Προεδρος | Chair: Μαριαννα Μαργαριτη-Ρογκα
9:30–10:00

10:00–10:30

10:30–11:00

Σταμάτης Μπέης
Οι αρχές της διαδικασίας τυποποίησης των εθνικών γλωσσών των βαλκανικών κρατών
από το 19ο αιώνα
Costas Canakis
The new Croatian koine: Language standardization and policy in Croatia from independence to EU accession
Emil Lafe
Osservazioni sull’evoluzione della formazione dell’albanese standard

11:00–11:30

Nurettin Demir
Formation of Standard Turkish

11:30–12:00

Διάλειμμα | Coffee break

▶ Προεδρος | Chair: David Britain
12:00–13:00
13:00–13:30
13:30–14:00

Ranko Bugarski: Προσκεκλημένος Ομιλητής | Keynote speaker
A lingua communis in the Western Balkans?
Jerneja Kavčič
An unexpected role of Greek in the formation of Standard Slovenian in the mid 19th century
Helmut Schaller
Remnants of borrowings in the Modern Greek language from the 19th century
Διάλειμμα | Lunch Break

▶ Προεδρος | Chair: Ιωαννα Σιταριδου
17:00–17:30

17:30–18:00
18:00–18:30

18:30–19:00

Δώρης Κυριαζής & Dragomira Valtcheva
Ο ρόλος των μεταφράσεων στη διαμόρφωση των κοινών της Βαλκανικής. Η περίπτωση
της Αλβανικής και της Βουλγαρικής
Αναστάσιος Τσαγγαλίδης
Η διαμόρφωση της ΚΝΕ και οι σχολικές Γραμματικές
Χρήστος Καρβούνης
Ερωτήματα και υποθέσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της κοινής δημοτικής/
νεοελληνικής: κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο και παλαιότερη πεζογραφική παράδοση
Διάλειμμα | Coffee break

▶ Προεδρος | Chair: Νικολαος Παντελιδης
19:00–19:30
19:30–20:00
20:00–20:30

Σπύρος Μοσχονάς
Κοινή ή πρότυπη; Η «νέα κοινή» στο έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
Dionysios Mertyris
Standard or Common Modern Greek?
Λήξη του συνεδρίου | Closing

Προσκεκληµενοι Οµιλητες | Keynote Speakers ινσ
Ranko Bugarski
University of Belgrade
rbugarski@fil.bg.ac.rs
A lingua communis in the Western Balkans?
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 12:00–13:00 | Saturday, November 4th, 12:00–13:00)

This paper offers a view of the changing fortunes of a language of many names, internationally best
known as Serbo-Croatian, with a focus on some interesting current developments concerning it. After
a brief overview of its recent history, including its administrative demise, the bulk of the paper presents
a quite recent initiative, addressing the communicative status of its official successor languages (Serbian, Croatian, Bosnian and Montenegrin) in the respective new states on its territory, and claiming that
these four idioms still have enough in common to be regarded as national variants of a single polycentric standard language. The author believes that this issue may be of interest to an international audience, especially one considering koines and related topics in the general area of the Balkans.
This initiative followed a set of four regional two-day conferences on the general topic of “Languages
and Nationalisms”, held in 2016 and organised by a Belgrade-based writers’ association in cooperation
with three other cultural NGOs, one each from Croatia, Bosnia and Herzegovina, and Montenegro. They
were motivated by a concern with the current state of affairs in public communication, where the four
languages have been formally established but the situation is far from settled, being under pressure
of nationalist language and identity politics. The conferences resulted in a Declaration on the Common
Language, issued in Sarajevo on 30 March 2017, initially signed by 225 noted public figures from all the
four states (linguists, writers, journalists, translators, philosophers, artists, etc.) but since then supported by some 8,500 people from the region and the diaspora.
The document affirms that a common polycentric standard language is used in the region, with variations which do not affect easy communication among their speakers, so that the four official names do
not imply the actual existence of four distinct languages. It points out that the largely engineered separation of the standard variants has numerous negative social, cultural and political consequences,
such as the dangerous segregation of schoolchildren in multiethnic areas by ethnicity, based on their
allegedly different mother tongues, wholly superfluous but costly ‘translation’ in court proceedings,
state administration and media, imposing language as a means of affirming political loyalty, etc. It calls
for abolishing linguistic discrimination in educational and public institutions, respect for diversity, dialectal and regional use, and freedom of individual choice. It also upholds everyone’s right to name their
language as they wish.
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ινσ The Declaration was welcomed in many sections of the public at large, but fiercely opposed mainly

from nationalist official quarters, political elites and cultural institutions, which condemned it as directed against this or that language and nation. The attacks varied in intensity from one state to another and were often accompanied by denouncing its authors and supporters. The paper briefly comments on the main criticisms, and considers the effects and possible future of the Declaration, whose
full text is included in the original Serbo-Croatian and in the author’s English translation.

Peter Trudgill
University of Fribourg
peter.trudgill@unifr.ch
Dialect contact and its outcomes: Key processes
(Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, 10:00–11:00 | Friday, November 3rd, 10:00–11:00)

In a seminal series of early works on dialect convergence, dialect mixture, koineisation, and new-dialect formation, Theodor Frings (e.g. 1932) pioneeringly examined the mechanisms involved in these
linguistic processes with respect to dialects of mediaeval German. In subsequent work on this kind of
new-dialect formation, different types of scenario involving contact between mutually intelligible dialects have been considered through an examination of how convergence and the development of new
dialects occur in colonial situations such as the one investigated by Frings in the lands east of the Elbe;
in new towns; during rapid urbanisation; as a result of large-scale in-migration; and as a result of land
reclamation, as with the settlement of the English Fens or the Dutch polders. After examining a number of case studies, a description of the mechanisms involved in new-dialect formation has been arrived at. In this paper I shall be arguing that new-dialect formation consists of the a number of key
processes, which I will outline and discuss.
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Προφορικες Ανακοινωσεις | Oral Presentations ινσ
David Britain, Kazuko Matsumoto & Praparat Prompapakorn
University of Bern, University of Tokyo & Mahasarakham University
david.britain@ens.unibe.ch
Dialect contact, new dialect formation and koineisation:
Three rural case studies from England, Palau and Thailand
(Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, 11:00–11:30 | Friday, November 3rd, 11:00–11:30)

In this paper, we use Trudgill’s (1986; 2004) approach to koineisation – a cluster of linguistic processes (levelling, simplification, mixing, reallocation, interdialectalisation) operating on linguistic systems
in dialect contact situations – as a lens to examine new dialect formation in three highly distinct settings. Superficially, these settings have just two things in common: (1) they experienced intensive contact of markedly distinct dialects; (2) they are all rural sites, in order to contrast with the predominance
of urban sites (new towns, urbanisation, etc.) that scholars have previously used to test his model. In
each, however, we see clear evidence of Trudgill’s cluster of linguistic processes having led to the
emergence of a new dialect, a new dialect that emerges from, but is different to, the varieties that
came into contact.
The first case is the dialect of the Fens in Eastern England. From the mid-17th to the mid-19th centuries, the Fens were gradually reclaimed from marshland, and were settled by speakers from East Anglia to the east and the Midlands to the west, bringing distinct dialects with them. We provide phonological and morphological evidence to show how the Fenland dialect today is a koine that emerged as
a result of interdialectalisation, levelling and reallocation.
The second case comes from Micronesia, in the Western Pacific. In 1914, the Japanese took control of
the Palauan islands, and made them the headquarters of their Pacific colonies. Not only did Palau house
the colonial administration, but also many thousands of Japanese from different parts of Japan moved
there to farm, fish and work as labourers. Many local Palauans acquired Japanese, and a distinctive
Palauan Japanese emerged. We provide evidence of koineisation here by considering the negation system that developed on the islands.
The third example investigates new dialect formation following the establishment of a new village, Ban
Khlong Sathon (BKS), in the Nakhon Ratchasima province of Thailand. BKS was established in the 1960s,
one of a number of villages settled by people moving out of areas that had achieved National Park status, by farmers encouraged to shift from logging to arable agriculture and by political protesters fleeing conflict in Bangkok. BKS saw an influx of migrants not just from other parts of the region but also
7

ινσ beyond – from Bangkok and from Isan near to the border with Laos. Here we are able to point to the

dialect levelling and reallocation in the phonology and grammar that engendered a new dialect in BKS.
The three case studies highlight the diversity of contexts in which koineisation can be shown to have
led to the emergence of new dialects, and to the fact that whilst the social and demographic conditions
conducive to koineisation are often more present in urban areas, they are certainly not restricted to them.

Selected references
Trudgill, P. 1986. Dialects in Contact. Oxford: Blackwell.
—. 2004. New-Dialect Formation: The Inevitability of Colonial Englishes. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Costas Canakis
University of the Aegean
c.canakis@sa.aegean.gr
The new Croatian koine: Language standardization and policy in Croatia from independence to EU
accession
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 10:00–10:30 | Saturday, November 4th, 10:00–10:30)

Croatian language standardization (before, during, and) in the aftermath of the Yugoslav wars in the
1990s has been the most discussed topic in the relevant literature (Bugarski 1997; 2007; Škiljan 2000;
2002; Peti-Stantić & Langston 2010; Κανάκης 2011; Young 2007; 2011), often overshadowing similar
processes elsewhere (Greenberg 2000; 2008).
In the 1990s, Croatian, known for a particular, strong literary tradition in ex-Yugoslavia, began standardizing in obvious contradistinction with Serbian, as the perceived stronger pole of erstwhile SerboCroatian. This well-documented process involved purism in the form of revitalization of old lexical items
and grammatical structures of traceably Croatian origin along with systematic and linguistic cleansing
of (perceived) serbisms and internationalisms (Bugarski 1997; 2007; 2010; Kalogjera 2001; Katičić 2001;
Greenberg 2008; Turk & Opašić 2008) and occasional reinterpretations of the common linguistic past.
The result was a new Croatian standard, novohrvatski (NRH), which is not necessarily espoused by all
Croats (Kalogjera 2001).
Although a more careful look at Croatian standardization and NHR will have to go as far back as World
War II (Katičić 2001) – and reckon with the “Croatian Spring” (Greenberg 2008; Young 2011) – today,
Croatian develops separately (Katičić 2001; Kalogjera 2001; Peti-Stantić & Langston 2010) and the
younger generation already faces minor problems when communicating with other speakers of BCMS.
More than 25 years after the advent of NHR, Croatia’s accession as the newest member of the EU (Cluff
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2013) reshuffles this thick deck of socio-historically loaded cards (Bugarski 1997; Škiljan 2002): if linguistic particularity was the safest index of a separate identity at the time (Hadži & Bulc 2015), approaching others within EU de facto creates a different set of pressures today. This paper follows the
accumulated relevant literature while dealing with empirical and ethnographic data in order to determine
(a) the state of the art in NHR standardization and (b) new trends emerging since EU accession in 2013.

ινσ

Selected references
Bugarski, R. 1997 [1994]. Jezik od mira do rata. Belgrade: XX Vek.
—. 2007. “Μετρώντας γλώσσες στα Βαλκάνια: η περίεργη αριθμητική της σερβοκροατικής”, in Α.-Φ. Χριστίδης, M.
Αραποπούλου & Μ. Χρίτη (eds), Γλώσσα, κοινωνία, ιστορία: τα Βαλκάνια. Thessaloniki: Center for the Greek
Languages & ΥΠΕΠΘ, 137–42.
—. 2010. “Multiple language identities in Southeastern Europe (with a focus on Serbo-Croatian)”, in M. Könönen
& J. Nuorluoto (eds), Europe-Evropa: Cross-cultural Dialogues between the West, Russia, and Southeastern
Europe (Studia Multiethnica Upsaliensia 18). Uppsala: Acta Universitatis Upsaliensis, 34–49.
—. 2011. “Πρόλογος”, in R. Bugarski, Η γλώσσα από την ειρήνη στον πόλεμο. Transl. & ed. Κ. Κανάκης. Athens:
Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 9–12.
Cluff, T. D. 2013. European Union Accession and the Future of Croatian Language Policy. Unpublished Ph.D. diss.
The Ohio State University.
Greenberg, R. D. 2000. “Language politics in the Federal Republic of Yugoslavia: The crisis over the future of Serbian”, Slavic Review 59(3), 625–40.
—. 2008. Language and Identity in the Balkans (Revised edition). Oxford: Oxford University Press.
Hadži, V. P. & T. B. Bulc. 2015. “(Re)standardization in the vice of national identity: The cases of Croatian, Serbian,
Bosnian, and Montenegrin”, Slovenščina 2.0 3(2), 67–94.
Kalogjera, D. 2001. “On attitudes towards Croatian dialects and on their changing status”, International Journal of
the Sociology of Language 147, 91–100.
Κανάκης, Κ. 2011. “Εισαγωγή: από την “αδελφοσύνη και ενότητα” στον κατακερματισμό”, in R. Bugarski, Η γλώσσα
από την ειρήνη στον πόλεμο. Transl. & ed. Κ. Κανάκης. Athens: Εκδόσεις του Εικοστού Πρώτου, 13–39.
Katičić, R. 2001. “Croatian linguistic loyalty”, International Journal of the Sociology of Language 147, 17–29.
Peti-Stantić, A. & K. Langston. 2010. “Norm(al)ization of lexical re-standardization (Case study: Croatian educational system)”. Presentation held at the conference “New Challenges for Multilingualism in Europe (Dubrovnik, 11–15/04/2010)”.
Škiljan, D. 2000. “From Croato-Serbian to Croatian: Croatian linguistic identity”, Multilingua 19(1/2), 3–20.
—. 2002. Govor nacije: Jezik, nacija, Hrvati. Zagreb: Golden Marketing.
Turk, M. & M. Opašić. 2008. “Linguistic borrowing and purism in the Croatian language”, Suvremena lingvistika 65,
73–88.
Young, M. 2007. “Croatian language policy”, in M. Young, M. Zuelow & A. Sturm (eds), Nationalism in a Global Era:
The Persistence of Nations. London & New York: Routledge, 178–97.
—. 2011. Language and Nation: An Analysis of Croatian Linguistic Nationalism. Unpublished Ph.D. diss. San Diego State University.
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ινσ Δήμητρα Δελλή
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου
dimdelli@gmail.com
Διάλεκτος, Κοινή και τοπικές κοινές στις επιγραφές της Μεσσήνης
(Παρασκευή 3 Νοεµβρίου, 17:00–17:30 | Friday, November 3rd, 17:00–17:30)

Ο terminus ante quem του επιγραφικού corpus της Μεσσήνης είναι η χρονολογία της ίδρυσής της το 369
π.Χ. Πληροφορίες ασφαλείς δεν μπορούμε να έχουμε για τον πληθυσμό της. Οι αρχαίοι συγγραφείς κάνουν λόγο για τους είλωτες της Μεσσηνίας, τους Μεσσήνιους της διασποράς και τους Έλληνες οι οποίοι
δεν ήταν μεσσηνιακής καταγωγής. Απελευθερωτικές επιγραφές του 4ου/3ου αιώνα π.Χ. από το ιερό της
Αρτέμιδος Λιμνάτιδος και από το θέατρο δηλώνουν την ύπαρξη δούλων ενώ οι “μεταλλαγότες ελεύθεροι” (= απελεύθεροι), οι τεχνίτες, οι ολυμπιονίκες, οι χειροτέχνες και οι ερέτες δούλοι αποτελούσαν ιδιαίτερη τάξη στη μεσσηνιακή κοινωνία, σύμφωνα με τις κατηγορίες πολιτών που αναγράφονται στην επιγραφή της λεγόμενης οκτωβόλου εισφοράς (IG V1 1433). Η επιγραφική παραγωγή δεν μας επιτρέπει
δυστυχώς να προσεγγίσουμε κοινωνικές ποικιλίες σε συγχρονικό επίπεδο.
Η Μεσσηνιακή εντάσσεται στην δυτική ελληνική και ειδικότερα στην λεγόμενη αυστηρή δωρική. Η διάλεκτος σαφώς χαρακτηρισμένη και τοπικά προσδιορισμένη βρέθηκε για λόγους πολιτικής ιστορίας αντιμέτωπη με την Κοινή ήδη από το τελευταίο τέταρτο του 4ου αιώνα π.Χ. Τη μεικτή αυτή γλωσσική μορφή
ανταγωνίζονται – μετά τα μέσα κυρίως του 3ου και κατά την διάρκεια του 2ου αιώνα π.Χ. – εναλλακτικές ποικιλίες τοπικών κοινών. Προοδευτικά διαμορφώνεται μια σειρά τοπικών, λεξιλογικών κυρίως,
χαρακτηριστικών (πρβ. προστατίνα, θοιναρµοστρήσασαν, παρατιµασία, ἀκατάβολος, ὑποστατικόν, ὑποσύµβολος, καθαρειότας, ἐγλογεύω, ἐπινοµαί κτλ.), ενώ δεν λείπουν εξελικτικά γνωρίσµατα της Κοινής (πρβ. ὀµόσεται, ἱστάνω, ἐφιλοτιµήθη, ἐπαινέσαι + αιτ., χειρισµόν
ποιοῦµαι, κατάξιος κτλ.).
Στόχος της μελέτης είναι η ταξινόμηση των 450 περίπου κειμένων της Μεσσήνης κατά τη χρονολόγηση
και κατά το είδος τους και ο χαρακτηρισμός τους με βασικό κριτήριο την επιλογή των διαλεκτικών και
μη χαρακτηριστικών.
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Hacettepe University
nurettindemir64@gmail.com
Formation of Standard Turkish
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 11:00–11:30 | Saturday, November 4th, 11:00–11:30)

In Ottoman Empire, Turkish was used as a common language in literature, astrology, medicine and administration. With its Arabic and Persian lexical and grammatical features, Ottoman written language
was a variety without native speakers. Ottoman intellectuals spoke a high variety which was rather
different from the language of ordinary people in society. Many regional dialects were spoken side-byside without any strong influence on each other, in some cases only with a little mutual intelligibility.
Turkish was used as a language of science for the first time at the end of the 18th century. At the first
half of the 19th century, the need for the education emerged and the publication of official and independent newspapers and periodicals began accordingly. There were some changes in the administration
of the state, too. The written variety of that era was used to overcome solely for special training, and
it was insufficient for the new needs in education, press and administration. Therefore, discussions on
a language reform started. One of the discussion topics was the reducing of Arabic and Persian elements in Turkish. At the beginning of 20th century, purification movement achieved some success. However, controversy discussion began on the alphabet, and ended right after the alphabet reform in 1928.
In order to meet the needs within the areas of media, education, and administration, an idea of a standard language appeared. For various reasons, the variant dialect of the capital Istanbul was the only
suitable candidate then. Ruling authority adopted the idea of Ziya Gökalp, who was the most influential
intellectual during the final era of the Ottoman Empire, to establish a standard language on the basis
of Istanbul dialect spoken by the women. But there were no institutions for setting rules of a standard
language so as to solve the problems of a popularizing standard language. Turkish Language Society
was founded in 1932. It’s main responsibilities were to establish the rules of a standard language as
well as the publication of a standard lexicon and spelling dictionaries. The dialect of Istanbul spread
through the schools, radios, media, etc. as a standard language all over Turkey, with less success as
a spoken language though. After 1980, a common internal migration happened in Turkey. Private TV
11

ινσ channels, which were the available media of spoken in Turkish, were founded in 1990. However, there

were still areas where were no traces of the dialect of Istanbul Turkish as a common spoken language.
In my paper, I will discuss on the formation and spread of the Modern Standard Turkish.

Matthias Kappler & Stavroula Tsiplakou
Università Ca’ Foscari & Open University of Cyprus
mkappler@unive.it & stavroula.tsiplakou@ouc.ac.cy
Two Cypriot koines? Structural and sociolinguistic considerations
(Παρασκευή 3 Νοεµβρίου, 18:00–18:30 | Friday, November 3rd, 18:00–18:30)

This paper explores structural aspects of the two emerging koine varieties of Cyprus, the Cypriot Greek
and the Cypriot Turkish koine; it also addresses sociolinguistic aspects of dialect levelling, dialect-tostandard convergence and koine formation. Arguably the earlier sociolinguistic situation in Cyprus was
marked by the co-existence of dialectal varieties on the one hand, and the national standard languages on the other; Cypriot Greek and Cypriot Turkish were typically regarded as the Low codes, and the
standard varieties were regarded as the High codes, with a strict separation between the two both
structurally and in terms of usage and domains of use. However, a novel linguistic situation is currently developing in which emergent koines take up a large part of the structural space between dialects and standards; a change is taking place from diglossia to ‘diaglossia’, a complex (socio)linguistic
situation mediated by a host of extralinguistic factors, including the structure of social networks, attitudes, indexicalities of particular variants, accommodation and the interface among such factors and
systemic linguistic constraints (Bellmann 1998; Tsiplakou et al. 2016). This paper explores aspects of
koine formation in both languages/varieties and the argument is made that these aspects and concomitant processes display significant similarities, which can in part be related to parities in the sociolinguistic situations in the two communities, viz. relative loss of prestige of the respective standard
varieties and concomitant accrual of (c)overt prestige to the local varieties, which is however contingent on the leveling of local sub-varieties or of marked basilectal features thereof (Johanson & Demir
2006; Theocharous 2009; Tsiplakou & Kontogiorgi 2016); the paper further focuses on aspects of structural mixing between dialect and standard, in an attempt to trace the structurally hybrid nature of the
two koinai (Menteşoğlu 2009; Tsiplakou 2014).
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Ελένη Καραντζόλα
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
karantzola@rhodes.aegean.gr
Στοιχεία για τη διαμόρφωση πρώιμης νεοελληνικής γραπτής κοινής (16ος–17ος αι.)
(Παρασκευή 3 Νοεµβρίου, 19:00–19:30 | Friday, November 3rd, 19:00–19:30)

Έως την Αναγέννηση οι γλώσσες που χρησιμοποιούνταν ως γλώσσες γραμματισμού, δηλαδή οι γλώσσες
που κυριαρχούσαν στον γραπτό λόγο, ήταν οι ‘ιερές’ γλώσσες: (αρχαία) ελληνικά, λατινικά και εβραϊκά.
Έτσι για μεγάλο διάστημα, στην Ευρώπη είχε επιτευχθεί μια λειτουργική διγλωσσία ανάμεσα στις ‘ιερές’
γλώσσες (καλλιεργημένη γλώσσα των μορφωμένων, της πολιτικής εξουσίας και της εκκλησίας) και τις
καθομιλούμενες (γλωσσικό όργανο των απλών ανθρώπων για καθημερινή χρήση). Οι τελευταίες άρχισαν να έρχονται στο προσκήνιο ως γλώσσες γραμματισμού την περίοδο 1450–1580 (“πρώτη οικογλωσσική επανάσταση” κατά τον Baggioni 1997), σε στενή συνάφεια με την εμφάνιση των εθνικών κρατών.
Αν και ο κατακερματισμός του ελληνόφωνου κόσμου λόγω της οθωμανικής και ενετικής κυριαρχίας, με
την απουσία ελληνικού πολιτικού-διοικητικού κέντρου και οργανωμένου εκπαιδευτικού δικτύου, είχε
προφανείς επιπτώσεις στο γλωσσικό επίπεδο (ανάπτυξη φυγόκεντρων τάσεων γλωσσικής διαφοροποίησης, απουσία ενιαίας προφορικής κοινής και χρήση στον γραπτό λόγο διαφόρων επιπέδων ύφους), η
πρώιμη νεοελληνική (ΠΝΕ) δεν ξεφεύγει από τη γενική τάση ενίσχυσης των καθομιλούμενων γλωσσών.
Σειρά κειμένων, πρωτότυπων ή μεταφρασμένων σε δημώδη ελληνική, κυκλοφορούν σε χειρόγραφη και
έντυπη μορφή (Κακουλίδη-Πάνου, Καραντζόλα & Τικτοπούλου, υπό έκδ.· Παπαϊωάννου 2016). Στην πραγματικότητα, παρουσιάζουν αξιοσημείωτες γλωσσικές διακυμάνσεις, ωστόσο το ενοποιητικό τους στοιχείο
είναι το γεγονός ότι οι ίδιοι οι συγγραφείς τους αντιλαμβάνονται τις μεταφραστικές τους αυτές απόπειρες
ως προσπάθεια χρήσης της ‘κοινής’, σε αντιδιαστολή με την αρχαϊζουσα, που είχε επικρατήσει από τον
4ο αιώνα ως γλώσσα της Εκκλησίας, αλλά και της πολιτικής εξουσίας και του μεγαλύτερου τμήματος της
γραμματείας στη συνέχεια.
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ινσ Η ανακοίνωση θα διερευνήσει τις συνθήκες δημιουργίας αυτής της υπερδιαλεκτικής και υπερτοπικής ‘κοινής’ ΠΝΕ (Eideneier 1998) κατά τον 16ο και 17ο αιώνα, η οποία με τη σειρά της έπαιξε καθοριστικό ρόλο
στην προτυποποίηση της νεοελληνικής, καθώς και τα βασικά της γλωσσικά γνωρίσματα. Η θέση που θα
υποστηριχθεί είναι ότι αυτή η πρώιμη νεοελληνική γραπτή κοινή είναι αποτέλεσμα περισσότερο ή λιγότερο συνειδητής προσπάθειας από μέρους των συγγραφέων απο-διαλεκτοποίησης (Καραντζόλα 2007),
αποφυγής δηλαδή χρήσης διαλεκτικά μαρκαρισμένων τύπων, χωρίς αυτό φυσικά να αποκλείει την αποτύπωση διαλεκτικών χαρακτηριστικών στα κείμενα, υποστρωματικά λόγω της ιδιολέκτου των συγγραφέων.
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Ερωτήματα και υποθέσεις σχετικά με τη διαμόρφωση της κοινής δημοτικής/νεοελληνικής:
κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο και παλαιότερη πεζογραφική παράδοση
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 18:00–18:30 | Saturday, November 4th, 18:00–18:30)

Με βάση το κοινωνικοπολιτικό υπόβαθρο του ελληνόφωνου χώρου κατά τους τελευταίους 3 αιώνες,
αξίζει να επισημανθούν δύο παράμετροι που φαίνεται να επηρέασαν σημαντικά τη διαμόρφωση της (γραπτής) κοινής δημοτικής: (α) ο εγγραμματισμός της γλωσσικής κοινότητας και η ‘κοινή’ των εγγράμματων
τοπικών ελίτ και (β) η σύσταση κράτους και οι μηχανισμοί ‘επιβολής’ της επιλεγμένης ποικιλίας (selection).
Με δεδομένο ότι ως το 1880 περίπου το 80% του πληθυσμού ήταν αναλφάβητο, ότι η υποχρεωτική εκπαίδευση καθιερώθηκε μόλις το 1926, ότι η γλώσσα της εκπαίδευσης από το 1834 ως το 1917 ήταν αρχικά η αρχαία ελληνική και ύστερα η καθαρεύουσα και ότι o πληθυσμός της Αθήνας το 1920 δεν ξεπερνούσε τις 300.000, εύλογα ανακύπτουν ερωτήματα, όπως για παράδειγμα: Πώς εξαπλώθηκε ή/και προτυποποιήθηκε υπό αυτές τις συνθήκες μια προφορική κοινή; Πότε/πώς τυποποιήθηκε η γραπτή δημοτική, όταν ως το 1890 περίπου χρησιμοποιούνταν ελάχιστα από τις ελίτ του ελληνικού βασιλείου; Η δε
άποψη ότι η γλωσσική τυποποίηση συντελέστηκε μάλλον στις αρχές του 20ού αιώνα (ή και μεταπολεμι14

κά) προσκρούει στο γεγονός ότι πολύ παλαιότερα κείμενα φαίνεται να συνδέονται πολύ στενά με την
πρότυπη γραπτή δημοτική της γενιάς του ’30. Αντιπαραθέτοντας επιλεγμένα κείμενα της γραπτής δημοτικής περί το 1900 με την παλαιότερη πεζογραφική παράδοση διακρίνεται μια ομοιογένεια ‘βαθιάς δομής’. Ίσως, λοιπόν, η κοινή δημοτική να μην διαμορφώθηκε με βάση συγκεκριμένες προφορικές υπερτοπικές ποικιλίες, αλλά με βάση τη γραπτή κοινή που χρησιμοποιήθηκε ευρέως την εποχή του Νεοελληνικού Διαφωτισμού και επηρέασε τη γραπτή κοινή τόσο της Επτανήσου Πολιτείας όσο και του ελληνικού βασιλείου, μέχρι να εκβάλει στο γλωσσικό τύπο της νέας Αθηναϊκής Σχολής. Μέσω του γλωσσικού
προγραμματισμού στο πλαίσιο του έθνους-κράτους η γραπτή κοινή ‘ομογενοποίησε’ σταδιακά τον προφορικό λόγο θέτοντας εκ των υστέρων τις βάσεις για μια προφορική κοινή.

ινσ
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An unexpected role of Greek in the formation of Standard Slovenian in the mid 19th century
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 13:00–13:30 | Saturday, November 4th, 13:00–13:30)

I discuss in my paper an extraordinary attempt at adopting the Greek alphabet for writing the Standard
Slovenian. The idea was promoted in the mid 19th century by Vid Penn (1785–1855) who authored a
dictionary and a grammar of the Slovenian language written in the Greek alphabet. For instance, he
15

ινσ writes the Slovenian words sodnik (‘judge’), odleteti (‘fly away’) and presekati (‘cut’) as σωδνικ, οδλετητι

and πρεσηκατι, respectively. Both works remain unpublished today, although they were known to Penn’s
contemporaries. Franz Miklosich thus used Penn’s material in his unpublished Slovenian-German dictionary (Stabej 1975, 44; Jesenšek 2015, 352).
My aim is to shed light on Penn’s work from the perspective of the emergence of the unified Standard
Slovenian language and its alphabet, drawing attention also to (potential) parallels in other (Balkan)
countries (Mackridge 2009, 159–202). Owing to the political conditions (i.e., tendencies towards the
political and administrative unification of all speakers of the Slovenian language), mid 19th century saw
increasing attempts at abandoning earlier (regional) versions of the common language (Jesenšek 2015,
48–51). Penn appears to be one of the Slovenian scholars whose work was meant to be a contribution
to establishing a (unified) Standard Slovenian language and writing system. He thus uses the Greek alphabet to distinguish between open and close vowels e and o, in order to help – as it seems – speakers
of the Eastern Slovenian dialects in the correct pronunciation. Moreover, the Greek alphabet appears to
be an attempt at overcoming the very intense controversy concerning the most appropriate form of the
Slovenian alphabet (the so-called ‘črkarska pravda’ / the Alphabet Controversy; see Toporišič 1992, 18).
Finally, it seems worth stressing that Penn’s alphabet is based on the Erasmian pronunciation of Ancient
Greek. He explicitly states that the Slovenians should imitate the “wise Ancient Greeks” who used a
“very simple” alphabet (Stabej 1975, 49). His work is thus also based on highly classicizing tendencies.
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Δώρης Κ. Κυριαζής & Dragomira Valtcheva
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης & Πανεπιστήμιο Σόφιας “Άγιος Κλήμης της Αχρίδας”
kyrdoris@lit.auth.gr & dragomiraval@gmail.com
Ο ρόλος των μεταφράσεων στη διαμόρφωση των κοινών της Βαλκανικής: η περίπτωση της
Αλβανικής και της Βουλγαρικής
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 17:00–17:30 | Saturday, November 4th, 17:00–17:30)

Η μεταφραστική παραγωγή του 19ου αιώνα (εκκλησιαστικά κείμενα, χρηστοήθειες, διδακτικά και λογοτεχνικά βιβλία κτλ.) μας δίνει τη δυνατότητα να εντοπίσουμε άμεσα ή έμμεσα τους προβληματισμούς που
αναπτύχθηκαν και τα κριτήρια που εφαρμόστηκαν για τη βαθμιαία διαμόρφωση των κοινών στα Βαλκάνια.
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Είναι χαρακτηριστικό ότι στις διαδοχικές μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης παρατηρείται η προσπάθεια
χρήσης μιας γλώσσας που να αγγίζει ένα ευρύ αναγνωστικό κοινό και επομένως να αποκτά υπερτοπικό
χαρακτήρα. Από την άλλη, οι μεταφράσεις χρηστοηθειών και διδακτικών/λογοτεχνικών βιβλίων αναδεικνύουν με έμφαση το ζήτημα της νεολογίας, που επηρεάζεται συχνά από τάσεις καθαρολογίας.

ινσ

Σε αυτό το πλαίσιο εξετάζουμε και τον ρόλο της ελληνικής, η οποία εμφανίζεται συχνά ως διαμεσολαβητικός κρίκος ανάμεσα στις γλώσσες του πρωτοτύπου και στην Αλβανική/Βουλγαρική (βλ. Χρηστοήθεια,
που μεταφράζεται πρώτα στα ελληνικά και μετά στα βουλγαρικά και αλβανικά).
Εξετάζονται δειγματοληπτικά:
(α) Για την αλβανική: οι διαδοχικές μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης των Ε. Μέξη & Γ. Αργυροκαστρίτη
(Κέρκυρα 1827) και Κ. Χριστοφορίδη (Κωνσταντινούπολη 1879)· η μετάφραση/διασκευή της ελλ./ιταλ.
Χρηστοήθειας, από τον Ι. Βρέτο (1886)· η μετάφραση/διασκευή του Γεροστάθη, από τον Ε. Μήτκο (τέλη
δεκαετίας του 1880)· η μετάφραση της α´ ραψωδίας της Ιλιάδας, από τον Ν. Φράσαρη (1896).
(β) Για τη βουλγαρική: οι διαδοχικές μεταφράσεις της Καινής Διαθήκης από τον Ν. Ρίλσκι (Σμύρνη 1840)
και από τους Π. Σλαβέικοβ, Χ. Νικόλοβ, E. Riggs και A. Long (Κωνσταντινούπολη 1871)· η μετάφραση της
Χρηστοήθειας, από τον Ρ. Πόποβιτς (Βούδα 1837)· τα μεταφρασμένα άρθρα στο πρώτο βουλγαρικό περιοδικό Λιουμποσλόβιε του Κ. Φώτινοβ (Σμύρνη 1844–1846).
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Osservazioni sull’evoluzione della formazione dell’albanese standard
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 10:30–11:00 | Saturday, November 4th, 10:30–11:00)

La lingua albanese standard (LAS) è stata definita come koinè letteraria sui generis (A. Kostallari).
Certamente ogni forma letteraria definita come koinè ha dei tratti specifici che derivano dalla materia,
dall’epoca e dalle circostanze della sua formazione, perciò l’epiteto sui generis è automaticamente sottinteso. La formazione della LAS ha attraversato un processo in cui hanno influito in modo determinante
circostanze storiche, confessionali, culturali, cioè extralinguistiche, così come delle circostanze linguistiche. Primo, la tradizione letteraria relativamente recente dell’albanese (i primi due libri risalgono al
16o secolo) quasi si perse nelle difficili circostanze del periodo ottomano e dell’islamizzazione di massa
(sec. 18o); con il Risorgimento Nazionale Albanese (Rilindja Kombëtare Shqiptare) nel 19o secolo è stato
necessario ripartire da capo in alcuni settori. Secondo, gli Albanesi, uno dei popoli più antichi dei Balcani,
riuscirono ad avere un proprio stato, che funzionasse nella lingua albanese, soltanto alla fine dell’anno
1912. Per questa ragione e per il fatto che l’Impero Ottomano non permetteva l’istruzione e le pubblicazioni in lingua albanese nei quattro vilayet con popolazione albanese della Rumelia, i centri della coltivazione della lingua albanese e delle pubblicazioni in albanese si trovavano fuori del territorio di questi
vilayet, soprattutto nelle colonie degli emigrati albanesi (Istanbul, Romania, Bulgaria, Egitto, USA ecc.).
Terzo, visto che gli albanesi hanno tre confessioni religiose principali (mussulmani, ortodossi, cattolici), l’attività religiosa e le pubblicazioni di questa sfera non potevano giocare il ruolo che hanno avuto in
altri popoli per la formazione e la diffusione delle loro lingue letterarie; qui bisogna tenere presente anche il fatto che l’albanese scritto entrò a far parte con grande ritardo nelle pubblicazioni e nella pratica
della religione islamica (circa 65–70% della popolazione albanese). Quarto, la situazione culturale nelle
terre albanesi era caratterizzata da un analfabetismo di massa (ancora 15 anni dopo la proclamazione
dell’Indipendenza, nel 1927, quando l’Albania contava 830.000 abitanti, solo 63.000 erano istruiti); oltre
a questo esistevano sproporzioni molto accentuate tra le varie regioni per quanto riguarda lo sviluppo
culturale e scolastico (78% delle persone istruite provenivano dalle regioni del Albania meridionale) e di
conseguenza le varie regioni albanesi furono presentate in modo fortemente ineguale nella vita letteraria e nelle pubblicazioni. Nei territori del nordest e dell’est, i quali dopo il 1918 furono inclusi nel Regno
Jugoslavo, gli Albanesi non avevano scuole nella lingua materna e quindi non poterono partecipare nel
movimento letterario. Quinto, durante il periodo ottomano (sec. 16o–19o) nello sviluppo interno della
lingua albanese prevalsero le tendenze divergenti: nelle varietà del Nord (ghego) si verificò una serie di
innovazioni, mentre le varietà del Sud (tosco) si mostrarono più conservatrici e preservarono in generale
lo stato linguistico del periodo pre-ottomano. Questo stato dei due dialetti principali trovò il suo riflesso
anche nella lingua del Risorgimento albanese (Rilindja), la quale si basò prevalentemente nell’albanese parlato dell’epoca. Di conseguenza si svilupparono due varietà principali dell’albanese letterario: la
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varietà letteraria del Nord (il ghego letterario) con due sottovarietà: il primo (il più articolato) si basava
sulle parlate nordoccidentali (conosciuto anche come scutarino letterario), e il secondo si basava sulle
parlate del ghego meridionale (conosciuto anche come la varietà letteraria di Elbasan e rappresentato soprattutto dalle traduzioni di K. Kristoforidhi [il Nuovo Testamento e parti del Vecchio Testamento]).
Accanto a queste varietà si sviluppo la cosiddetta koinè letteraria tosca (o il tosco letterario). La nascita
di questa koinè tosca è motivata da tre circostanze: il paesaggio dialettale del tosco (Albania meridionale) è molto più morbido del paesaggio dialettale del ghego e su questa base la poesia popolare del
Sud aveva raggiunto una sorta di koinè, la quale era materia pronta per gli scrittori e i poeti del 19o secolo, i quali si appoggiarono molto sul folclore; d’altronde le varietà della labërishte e della çamërishte
(subdialetti del tosco con alcune particolarità specifiche) dalla seconda metà del 19o secolo in poi non
furono quasi più usati nell’albanese scritto (gli scrittori di queste regioni si servirono della koinè tosca).

ινσ

In queste circostanze, a partire dagli anni 1880 emergono idee diverse sul modo di creare una lingua
letteraria nazionale per tutti gli albanesi. Oltre alla promozione di una delle varietà sopraccitate al rango di una lingua letteraria comune, si ebbero tentativi di sperimentare una mescolanza di forme dialettali ghego-tosche nella lingua scritta, in modo da poter creare una varietà letteraria comprensibile
a tutti. Un’altra idea senza esito come soluzione di compromesso, è stata la creazione di una nuova
norma letteraria sulla base delle parlate delle varietà dell’Albania Centrale, le quali includono elementi fonetici e morfologici del ghego e del tosco.
Nello stato albanese del periodo interbellico tutte e tre le varietà sopraccitate continuarono ad essere
usate, benché una commissione linguistica riunita a Scutari tra il 1916–1918 aveva orientato lo sviluppo della lingua letteraria verso la varietà del ghego meridionale (la varietà letteraria di Elbasan). Questa
varietà venne adottata dal governo albanese nel 1923, nel senso di un burocratese obbligatorio per
l’amministrazione (però non per i testi scolatici, la produzione letteraria, la pubblicistica, le traduzioni
ecc.). La creazione dell’albanese letterario nazionale comune (LAS) arriverà dopo la Seconda Guerra
Mondiale, quindi nel periodo del sistema socialista. A questo contribuirono una serie di fattori, in primo
luogo culturali e scolastici. L’attuale albanese standard rappresenta uno sviluppo organico del koinè
tosco, il quale assorbì importanti elementi etero dialettali, soprattutto negli anni 1950–1970 trasformandosi da un koinè all’interno del tosco in un koinè con elementi provenienti anche dal ghego. Tramite un processo di selezionamento nella pratica linguistica fu cristallizzata in linea di massima la
forma attuale dell’albanese letterario e la sua norma, che venne sanzionata nel Congresso dell’Ortografia (1972), nel quale furono rappresentati anche gli Albanesi nell’ex-Jugoslavia, i quali avevano accettato di propria volontà ‘la lingua letteraria della madrepatria’ sin dal 1968, secondo il principio da
loro stessi enunciato: “Un’unica nazione – un’unica lingua letteraria nazionale”. Nella soluzione raggiunta il fattore politico ha influito come fattore dell’ordine culturale, cioè è stata appoggiata l’evoluzione del sistema linguistica basato sulla situazione scolastica-culturale della popolazione e sulla ricca tradizione della coltivazione del tosco durante e dopo il Risorgimento. Il caso della LAS appartiene
al tipo della soluzione sulla base della combinazione del fattore interno linguistico (la maggiore uniformità della base dialettale) al fattore culturale (il maggior numero dei partecipanti e la tradizione più
proficua della coltivazione sulla base dialettale, sostenuto dal fattore stato).
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Christianity and the Hellenistic Koine: The LXX and the New Testament as important factor
(Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, 11:30–12:00 | Friday, November 3rd, 11:30–12:00)

My aim is to deal with the first main topic of the conference, the Hellenistic Koine. In my focus are the
Early Christian texts. The Old Testament in the Greek Septuagint translation (LXX) and the originally
Greek New Testament (NT) are important, already well-known in the first centuries AD and widely read.
I will try to summarize the research in this field and to answer the questions formulated for this topic
in the presentation of the conference.

Selected references
Debrunner, A. & A. Scherer. 1969. Geschichte der griechischen Sprache II: Grundfragen und Grundzüge des nachklassischen Griechisch (Sammlung Göschen 114/114a). Berlin: Gruyter.
Danker, F. W. 2000. A Greek-English Lexicon of the New Testament and Οther Early Christian Literature. Chicago
& London: The University of Chicago Press.
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La Trobe University
dionys84@gmail.com
Standard or Common Modern Greek?
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 19:30–20:00 | Saturday, November 4th, 19:30–20:00)

Quite interestingly, there is a terminological dichotomy between linguistic studies written in English
and those written in Greek with regards to referring to the major variety of Modern Greek, spoken by
nearly all citizens of Greece and also in the Greek diaspora; in the majority of cases, those written in
English employ the term Standard Modern Greek and those in Greek use the term κοινή νεοελληνική
(or νέα ελληνική),1 while the terms Common Modern Greek and πρότυπη νεοελληνική are quite rare.
The need to clearly distinguish the two terms becomes apparent when we take in mind both the dif1 A very characteristic example of this is the online version of the Dictionary of Standard Modern Greek (1998; Λεξικό της κοινής
νεοελληνικής) of the Institute for Modern Greek Studies of the Aristotle University of Thessaloniki: http://www.greek-language.
gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides.
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ferent beginning points of Common and Standard Modern Greek and also the different implications their
use has in grammatical and other analyses of Modern Greek. More specifically, Common Modern Greek,
as we know it, was already developed to a great degree during the 19th century, whereas the first
prominent attempt of its standardization took place in 1941 with Triantafyllidis’ Νεοελληνική Γραμματική
and a standardized form of the Demotic became the official language of the Greek Republic only in 1976,
as opposed to most European languages, which were koineized after their standardization. As regards
the latter issue pertaining to analyses of Modern Greek, there are lexical and grammatical elements
that may belong to only one of the two forms and consequently in these cases, we ought to be specific to which of the two we refer. For instance, monotransitive verbs of archaistic origin that employ
the genitive as a direct object quite clearly belong to Standard Modern Greek, e.g. προηγείται του
αντιπάλου [GEN] ‘s/he antecedes his opponent’, while elements of vernacular or colloquial nature are
often ignored in grammars of Standard Modern Greek and quite obviously belong to Common Modern
Greek, cf. the second plural person of the imperfect imperative of active verbs whose stems end in
stops and fricatives, e.g. γράφτε vs. γράψτε ‘write! (2PL)‘.

ινσ

In order to overcome this terminological ambiguity and confusion, this paper will attempt to trace the
origins of the two forms and their terms and examine how they differ and in which contexts their use
is more accurate.

Σπύρος Α. Μοσχονάς
Πανεπιστήμιο Αθηνών
smoschon@media.uoa.gr
Κοινή ή πρότυπη; Η “νέα κοινή” στο έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 19:00–19:30 | Saturday, November 4th, 19:00–19:30)

Η ανακοίνωση αυτή αντλεί από τη σύγχρονη γλωσσολογική θεωρία προκειμένου να διακρίνει τους όρους
κοινή (koine) και πρότυπη (standard) καθώς και τις αντίστοιχες διαδικασίες δημιουργίας μιας κοινής διαλέκτου (koineization / new dialect formation) και τυποποίησης (standardization)· ιδιαίτερα για τις συνθήκες ανάδυσης κοινής διαλέκτου, λαμβάνονται υπόψη οι μελέτες των J. Siegel, P. Trudgill, D. Tuten, P.
Kerswill, Ν. Παντελίδη, Χρ. Τζιτζιλή. Στη συνέχεια, οι διαφοροποιημένες έννοιες κοινή και πρότυπη ανιχνεύονται στο έργο του Μανόλη Τριανταφυλλίδη.
Στο έργο του Τριανταφυλλίδη, η “νέα κοινή” εντάσσεται σε ένα ευρύ λεξιλογικό πεδίο που περιλαμβάνει
όρους όπως: “εθνική κοινή”, “γλώσσα εθνική”, “κοινή γραφομένη”, “γραπτή κοινή”, “προφορική/ές κοινή/-ές”, “κοινή λαλιά”, “λαϊκή γλώσσα”, “δημοτική”, “λογοτεχνική κοινή”, “σχολική κοινή”, “πρότυπη
σχολική”, “επιστημονική κοινή”, “ενιαία γλώσσα”, “λιγότερο/περισσότερο κοινή”, “κοινότερη / πιο κοινή”
κ.ά. H προσεκτική ανάλυση των όρων αυτών και των αντιθέτων τους εντός συμφραζομένων αποκαλύ21

ινσ πτει ότι με τον όρο κοινή ο Τριανταφυλλίδης εννοεί την πρότυπη μάλλον παρά την κοινή γλώσσα. “Νέα

κοινή” είναι (χοντρικά) εκείνη η ποικιλία που έχει επιλεγεί για κωδικοποίηση, σύμφωνα με τη γνωστή
ταξινόμηση του E. Haugen (επιλογή – αποδοχή, κωδικοποίηση – καλλιέργεια). Είναι βέβαια πεποίθηση
του Τριανταφυλλίδη ότι η πρότυπη αυτή γλώσσα αντιστοιχεί σε μια υπαρκτή κοινή (μια γλώσσα ήδη διαμορφωμένη), αλλά την πεποίθηση αυτή πρέπει να την ερμηνεύσουμε στο πλαίσιο ενός ιδεολογικού εγχειρήματος νομιμοποίησης της πρότυπης γλώσσας.
Συνεπώς, ούτε ο ισχυρισμός του Τριανταφυλλίδη ότι η νέα κοινή “είναι θεμελιωμένη στο νέο πελοποννησιακό ιδίωμα” ή σε μια “πελοποννησιακή κοινή” ούτε όμως και το αντεπιχείρημα (Παντελίδης) ότι από
τη νεοελληνική κοινή απουσιάζουν σημαντικά χαρακτηριστικά των πελοποννησιακών ιδιωμάτων έχουν
ιδιαίτερη βαρύτητα, διότι συγκρίνουν ανόμοια πράγματα: μία κοινή (στην οποία, έτσι κι αλλιώς θα είχε
συντελεστεί εξομοίωση) με μία πρότυπη. Ούτε ο Τριανταφυλλίδης αρνείται τη δημοτική ποίηση ως πιθανή “διαλεκτική βάση” (Τζιτζιλής) της κοινής: “η νέα ελληνική γλώσσα […] κρυσταλλωμένη στη δημοτική
ποίηση […]”. Δεν αληθεύει πάντως εντελώς ο ισχυρισμός του (Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής),
κβ´) ότι ο γραμματικός τύπος της κοινής (δηλ. της πρότυπης) “είναι θεμελιωμένος στη γραμματική βάση
των δημοτικών τραγουδιών και της νέας λογοτεχνίας”. Στο ιδρυτικό έργο της πρότυπης, στη Νεοελληνική Γραμματική (της Δημοτικής), μετράμε μόλις 25 παραπομπές, όχι πάντα γραμματικού ενδιαφέροντος,
σε δημοτικά τραγούδια από σύνολο 268 στη νέα – αστική – λογοτεχνία. Συνεπώς, η επίκληση της δημοτικής ποίησης αποσκοπεί και αυτή στην ιδεολογική νομιμοποίηση της πρότυπης γλώσσας.

Σταμάτης Μπέης
Ακαδημία Αθηνών
beis@academyofathens.gr
Οι αρχές της διαδικασίας τυποποίησης των εθνικών γλωσσών των βαλκανικών κρατών από τον
19ο αιώνα
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 9:30–10:00 | Saturday, November 4th, 9:30–10:00)

Στην ανακοίνωση γίνεται μια προσέγγιση της τυπολογίας των γενικών αρχών και των προτύπων που
υιοθετήθηκαν κατά τη διαδικασία δημιουργίας εθνικών επίσημων γλωσσών (langues standard), στα
κράτη της βαλκανικής χερσονήσου. Η θεματική αυτή εντάσσεται σε μια λογική τόσο γεωγραφική και
γλωσσολογική, εφόσον οι βαλκανικές γλώσσες από πολύ νωρίς αποτέλεσαν το παράδειγμα τυπολογικής
σύγκλισης, όσο και ιστορική, εφόσον οι γενικές αρχές που υιοθετήθηκαν αντανακλούν την ιστορική
συγκυρία της περιόδου κατά την οποία δημιουργήθηκαν τα βαλκανικά κράτη (αρχές 19ου–μέσα 20ού αι.).
Με την εισήγηση αυτή, προτείνεται μια τυποποίηση της διαδικασίας δημιουργίας της επίσημης νεοελληνικής,
σερβοκροατικής, βουλγαρικής, ρουμανικής, αλβανικής και σλαβομακεδονικής γλώσσας, στο πλαίσιο της
θεωρίας για την τυποποίηση των εθνικών γλωσσών (standardisation linguistique). Τα κριτήρια στα οποία
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θα βασιστούμε για αυτή τη τυποποίηση, αφορούν στους παράγοντες που επηρέασαν τις συγκεκριμένες
επιλογές γλωσσικών προτύπων. Θα προσπαθήσουμε, για παράδειγμα, να διαπιστώσουμε το διαλεκτικό
υπόβαθρο και την επίδραση του γραπτού λόγου στις υπό εξέταση γλώσσες και να εντοπίσουμε ενδεικτικά
παραδείγματα της παρουσίας των παραπάνω παραγόντων στο πεδίο του λεξιλογίου και της μορφολογίας.
Η μελέτη αυτή είναι μια πρώτη προσπάθεια συγκεντρωτικής συγκριτικής προσέγγισης της τυποποίησης
των εθνικών βαλκανικών γλωσσών, που πιθανόν θα αποτελέσει την αφετηρία για πιο ειδικευμένες
μελέτες και ενδεχομένως θα συμβάλει στην αναθεώρηση των μέχρι τώρα απόψεων.
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Στα ίχνη της νεοελληνικής κοινής: η μαρτυρία των γραμματικών του 19ου αιώνα
(Παρασκευή 3 Νοεµβρίου, 19:30–20:00 | Friday, November 3rd, 19:30–20:00)

Στην παρούσα ανακοίνωση επιχειρείται να φωτιστούν περισσότερο ορισμένα σημαντικά ζητήματα, που
σχετίζονται με τη διαδικασία γένεσης της νεοελληνικής κοινής. Συγκεκριμένα εξετάζεται το ζήτημα του
χρόνου γένεσής της σε συνδυασμό με τη συνεισφορά γεωγραφικών ποικιλιών στη διαμόρφωσή της,
μέσα από τις άμεσες και έμμεσες μαρτυρίες ελλήνων και ξένων μελετητών του 19ου αιώνα. Μέσα από
πρωτογενή δεδομένα (κυρίως κλιτικά παραδείγματα) που παρέχουν οι πολυάριθμες γραμματικές περιγραφές της νέας ελληνικής κατά τον 19ο αιώνα, εποχή κομβική για τη διαμόρφωση της νέας κοινής σε
σχέση και με το Γλωσσικό Ζήτημα, αναζητώνται ενδείξεις διαδικασίας δημιουργίας κοινής (koineisation)
και τα στοιχεία που συνθέτουν τη φυσιογνωμία της, σε σύγκριση και με τη σημερινή νεοελληνική κοινή
και τις νεοελληνικές διαλέκτους.
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Remnants of borrowings in the Modern Greek language from the 19th century
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 13:30–14:00 | Saturday, November 4th, 13:30–14:00)

All educated Greeks were in broad agreement since the beginning of the 19th century that a standard
written language was an essential for the development of mass education and also a vehicle of culture
and administration in a Greek state. The vocabulary of Modern Greek is still based upon the ancient
language – at about 75%. There were also many loanwords, whereby Turkish and Italian had the most
influence, but there were also borrowings from Latin, mainly after the Frankish invasion of 1204, e.g.
hospitium = σπίτι ‘house’, κάστρο ‘fort’, πόρτα ‘door’. The Greek word πύργος ‘tower, castle’ seems to
be a word taken over from Gothic. The inroads of the Slavs and the proximity of the Albanians were
also the source of a few words. So we find a some Slavic words in Modern Greek, e.g. βερβερίτσα
‘squirrel’, βάλτος ‘swamp’, κουνάδι ‘marten’. More recently English borrowings have entered Modern
Greek, e.g. χάντμπολ ‘hand-ball’, φλερτ ‘flirt’ > φλερτάρω ‘to flirt’, but also French borrowings, e.g.
ασανσέρ ‘elevator’, βαλίτσα ‘trunk, box’, etc. are to be found in Modern Greek. Fewer German words
have been the sources of neologisms or technical terms, e.g. μπίρα ‘beer’ > μπιραρία ‘alehouse’, μύλος
‘mill’ (German Mühle) > μυλωνάς ‘miller’, φρέζα ‘milling machine’ (German Fräse); μεγαλούπολις =
German Großstadt or ωρολογοποιός = German Uhrmacher, are perhaps loan-translations.
Creative writing quickly collapsed in the Ottoman Empire, and only traditional written forms of Greek
survived, particularly the various registers of the administrative koine through their use by the sole remaining Greek institution, the Orthodox Church. The spoken language naturally began to absorb many
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Turkish loans, and in isolated districts in central Anatolia began to adapt even phonological and grammatical phenomena. Today we find in Modern Greek a small number of Turkish words most of them
denoting concrete things of daily life, like food: χαλβάς ‘a sweet with honey’; πιλάφι ‘a dish with rice
and cheese’; τασκεμπάπ ‘a dish with meat’; καϊμάκι ‘cream’; μεζές ‘light meal, snack’. Further concrete
denotations are: ταβάνι ‘ceiling’; τζαμί ‘mosque’; χασάπης ‘butcher’, with the Greek derivation χασάπικο
‘butcher’s shop’; σοκάκι ‘narrow street’; κατράμι ‘tar’; τσάντα ‘hand-bag’; ντουλάπι ‘cupboard, closet’;
κάλφας ‘companion fellow’. The Turkish word μπακίρι ‘copper’, has a parallel with Modern Greek χαλκός.
One abstract denotation taken from Turkish is βερεσέ ‘credit’ > βερεσές ‘on credit’. The borrowing τζάμι
‘glass’ is rather productive in Modern Greek, e.g. the composition τζαμόπορτα ‘glass-door’, and the
derivations τζαμτζής ‘glazier’, τζαμαρία ‘glass partition’.

ινσ

After the Ottoman rule, in 1830 Greece became a kingdom under the Bavarian Otto von Wittelsbach;
German had the second place after Greek as the language of administration. Beside the influence of
the Turkish language, there was a comparatively weak influence of the German language and a stronger influence of French and English, compared with other South-East European languages like Bulgarian, Albanian and Rumanian. Tracing back in the history of the Greek language we find even some
Slavic elements; some other words are difficult to be explained. A great number of clerical terms of the
Greek Orthodox Church have entered the South Slavic languages Bulgarian, Macedonian and Serbian.
The influence of the Turkish language in Modern Greek compared with other South-East-European languages can be observed today in a very small number of borrowings concerning daily life, house and
kitchen, but hardly any abstract terms.

Ioanna Sitaridou
University of Cambridge, Queens’ College
is269@cam.ac.uk
On the nature of a local Asia Minor Greek koine: The view from Romeyka
(Παρασκευή 3 Νοεµβρίου, 17:30–18:00 | Friday, November 3rd, 17:30–18:00)

In this talk we discuss some of the crucial issues pertaining to the evolution and classification of Pontic Greek (PG) and we examine the extent to which PG participated in the koineization process, which,
in its end result, yielded (Standard) Modern Greek. On the one hand, affinities among Asia Minor Greek
(AMG) varieties led Dawkins (1931, 399) to hypothesize that a medieval AMG koine must have existed,
whose idiosyncratic development possibly preceded, and was facilitated by the incipient Seljuk invasions of the 11th century AD (Dawkins 1916, 205, 213; Browning 1983, 130; Horrocks 2010, 382). On the
other hand, some claim that at least some distinctive AMG developments originate in the regional koine
Greek spoken in Asia Minor and adjacent islands during Hellenistic and Roman times (Thumb 1914, 199;
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ινσ Kapsomenos 2003, 63; Drettas 1999, 15). Nevertheless, according to Horrocks (2010, 113–14), there is
little relation between the grammatical innovations shared by the modern dialects and the regionspecific characteristics of the Hellenistic (HelGr) Koine of Asia Minor recorded by Brixhe (1987).

In light of the Romeyka data (which belongs genetically to the PG group and is still spoken in North-East
Turkey; see Mackridge 1987; Sitaridou 2013; 2014a; 2014b; 2016 and references therein) and departing
from the premise that “syntax carries a salient historical signal and cannot be discarded when producing phylogenies” (Guardiano et al. 2016, 96), we approach the syntactic classification of PG by means
of (i) comparing the syntax of specific phenomena in Romeyka to the ones in Hellenistic, Medieval and
PG (Sitaridou 2014a) to see which one Romeyka matches best; (ii) assessing whether changes/innovations could have sprung out of a Hellenistic or Medieval Greek pool of grammatical cues (in the sense
of Lightfoot 2010); crucial to this modus operandi is the idea that reanalysis takes place during child
language acquisition and the distinction between the abstract grammatical system and the surface
output of that system. On this view, it follows that reanalysis is constrained both by pre- and postreanalysis grammars and that it must be acquirable on the basis of the same primary linguistic data.
Following Sitaridou’s (2014a; 2014b; 2016) phylogeny advocating the Hellenistic Greek roots of Pontic
Greek with ‘leap-frog’ contact (in the sense of Chambers & Trudgill 1980) with other Greek varieties
during the medieval period, we test this further by presenting evidence from the negation and modality systems (Sitaridou 2016; 2017) of Romeyka and HelGr to postulate the existence of a local AMG
koine.

Christos Tzitzilis
Aristotle University of Thessaloniki
hrtzilis@lit.auth.gr
Hellenistic Koine in the light of Modern Greek dialects
(Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, 12:30–13:30 | Friday, November 3rd, 12:30–13:30)

Despite significant progress in the study of Hellenistic Koine, basic problems concerning its formation
and structure have not yet been elucidated. One of these is the problem of its homogeneity. Regarding
this issue, the following proposals have been made:
(a) Hellenistic Koine was a language of ‘surprising uniformity’.
(b) Provincial differences existed but they were not sufficient for forming dialects.
(c) Hellenistic Koine is distinguished according to local peculiarities in three forms: the Κοινή of Egypt,
Asia Minor and Greece.
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Given that Hellenistic Greek, as all living languages capable of acquisition and differentiation, was not
free from local peculiarities, we should answer the following questions: Did the unification occur in the
literary or in the spoken language? Are these phenomena part of the novelties created by the living,
formative impetus of the new language? Which elements can be traced back to Ancient Greek dialects?
Can we identify points in which dialectic differences of the present day seem to attach themselves to
differences that were present in the local varieties of the Κοινή in ancient times? Have the indigenous
languages spoken in the Hellenistic Empire played a role in the formation of Hellenistic Koine and especially the appearance of its local peculiarities?
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Η διαμόρφωση της ΚΝΕ και οι σχολικές γραμματικές
(Σάββατο 4 Νοεµβρίου, 17:30–18:00 | Saturday, November 4th, 17:30–18:00)

Η ανακοίνωση εξετάζει τα χαρακτηριστικά των σχολικών εγχειριδίων γραμματικής που, σε συνέχεια της
Μικρής Γραμματικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη, έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της νεοελληνικής κοινής (ΚΝΕ). Η σχέση αυτή υπήρξε συστηματικά αμφίδρομη: η αντίληψη της ΚΝΕ που προϋποτίθεται κατά τον σχεδιασμό των εγχειριδίων καθορίζει την επιλογή, την περιγραφή και την οριοθέτηση των χαρακτηριστικών που τελικά καταγράφονται στα εγχειρίδια – και, με τη σειρά της, η επιλογή αυτή
ρυθμίζει και ενισχύει συγκεκριμένες αντιλήψεις.
Ξεκινώντας από την ίδια την έννοια της σχολικής γραμματικής, τονίζεται η εγγενής δυσκολία συμβιβασμού των ρόλων μιας παιδαγωγικής γραμματικής και μιας γραμματικής αναφοράς (βλ. Greenbaum 1987).
Η δυσκολία αυτή πολλαπλασιάζεται με το πλήθος των παραγόντων που δυσχεραίνουν την οριοθέτηση
και την τυποποίηση της γλώσσας – σε σχέση είτε με τη διαχρονία της είτε με τις τοπικές και κοινωνικές
ποικιλίες.
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ινσ Εστιάζοντας στην περιγραφή συγκεκριμένων φαινομένων εξετάζουμε τους παράγοντες που καθόρισαν

συγκεκριμένες επιλογές σε συγκεκριμένα εγχειρίδια: η σκιά της αρχαίας ελληνικής και η ανάγκη προτυποποίησης αποδεικνύονται ισχυρότερες από το αίτημα της εσωτερικής συνέπειας ή της συμμόρφωσης με
τη γλωσσολογική θεωρία. Τα στοιχεία αυτά θα μπορούσαν να αποτελούν εκφάνσεις του συντηρητισμού που
είναι, σε κάθε περίπτωση, αναμενόμενος κατά τη γραμματική περιγραφή (βλ. και Θωμόπουλος 1945, 5).
Ακόμα κυριότερο χαρακτηριστικό, όμως, αναδεικνύεται το μέγεθος της επίδρασης των τριανταφυλλιδικών
επιλογών. Η συμβολή του Τριανταφυλλίδη εντοπίζεται όχι μόνο στην κατασκευή της ευρύτερης εικόνας
της ιστορίας του γλωσσικού ζητήματος και της διαμόρφωσης της ΚΝΕ (βλ. Μοσχονάς 2010 και τις σχετικές αναφορές εκεί) αλλά και στη συγκεκριμένη αντίληψη για τα περιεχόμενα μιας σχολικής γραμματικής.
Οι επιμέρους επιλογές που αποτυπώθηκαν στη Μικρή Γραμματική σχετικά με την έκταση και το βάθος
των προς εξέταση φαινομένων, της ορολογίας, του πλήθους των παραδειγμάτων, τη θέση των συντακτικών και των ιστορικών πληροφοριών παραμένουν ορατές μέχρι σήμερα (βλ. και Χατζησαββίδης 2010).
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Η δημοτική γλώσσα και ο Ελευθέριος Βενιζέλος
(Παρασκευή 3 Νοεµβρίου, 20:00–20:30 | Friday, November 3rd, 20:00–20:30)

Στόχος αυτής της εισήγησης είναι η παρουσίαση άγνωστων πτυχών των δημοτικιστικών καταβολών του
Ελευθέριου Βενιζέλου και η ανάδειξη της πρωτοτυπίας των σχετικών ερευνών του Εμμανουήλ Κριαρά,
άξιου συνεχιστή του έργου του Μανόλη Τριανταφυλλίδη. Η δημοτική αποτέλεσε σταθερό υπόβαθρο στο
οποίο στηρίχτηκε κατά το μεγαλύτερο ποσοστό της η διαμόρφωση της κοινής νεοελληνικής. Ο Βενιζέλος
ως νεαρός δικηγόρος και πολιτευτής στα Χανιά υπήρξε μέλος του ‘Αδερφάτου’ της Πόλης. Παρά την πλήρη διαφωνία του με τις ακρότητες του Ψυχάρη, τη διδασκαλία του οποίου χαρακτήρισε κατά τη συζήτηση
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στη Βουλή το 1911 “ολέθρια”, δεν δίστασε να ομολογήσει αργότερα στο Παρίσι στον αρχηγέτη του δημοτικισμού ότι το κίνημα αυτό “ήταν ασφαλώς το ωραιότερο κίνημα που γνώρισε η Ελλάδα μετά το 1821”.
Ο Βενιζέλος καθώς ζυμώθηκε με τη γλώσσα του λαού, την οποία εκτιμούσε ιδιαίτερα για τη πλαστικότητα και τη γνησιότητά της, διείδε από πολύ νωρίς την αναγκαιότητα διαμόρφωσης ενός κοινώς αποδεκτού πανελλήνιου οργάνου επικοινωνίας. Κατά τη θυελλώδη συζήτηση στη Βουλή για το επίμαχο άρθρο
107 στο νέο σύνταγμα του 1911 δεν δίστασε να αναφωνήσει: “Η αθάνατος δημοτική μας γλώσσα”. Σε
συζήτηση που είχε με ομογενείς στην Αλεξάνδρεια το 1914 δήλωσε ότι είναι υπέρ της εισαγωγής της
αμιγούς δημοτικής στο δημοτικό σχολείο και προέβλεψε τον τελικό θρίαμβό της με αιχμή του δόρατος
τη νεοελληνική λογοτεχνία την οποία χαρακτήρισε ως “τον κυριότερο συντελεστή του πολιτισμού μας”.
Είχε, επομένως, ωριμάσει στο μυαλό του η αναγκαιότητα καθιέρωσης της δημοτικής στην πρωτοβάθμια
εκπαίδευση και περίμενε απλώς την κατάλληλη ευκαιρία να υλοποιήσει τα σχέδιά του. Η εκπαιδευτική
μεταρρύθμιση του 1917 αποτελούσε στην ουσία έναν δεύτερο αναγκαίο συμβιβασμό, όπως ήταν και ο
πρώτος το 1911, καθώς τα πάθη ήταν οξυμμένα και έπρεπε να γίνουν μικρά βήματα για να είναι αποτελεσματικά.
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Ψυχάρης, Τριανταφυλλίδης και νεοελληνική κοινή
(Παρασκευή 3 Νοεμβρίου, 14:10–14:20 | Friday, November 3rd, 14:10–14:20)

Σκοπός της ανακοίνωσης είναι να εξετάσει τις απόψεις του Γ. Ψυχάρη και του Μ. Τριανταφυλλίδη για την
κοινή νεοελληνική, σε σύγκριση με τη μορφή που φαίνεται να διαμορφώνεται στις μέρες μας και τείνει
να επικρατήσει στον γραπτό και στον προφορικό λόγο. Τα φαινόμενα που εξετάζονται ανήκουν σε διάφορα επίπεδα της γλωσσολογικής ανάλυσης, και κυρίως στο φωνητικό, στο μορφολογικό, στο συντακτικό, αλλά και στο λεξιλόγιο.
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Η διαμόρφωση της κοινής νέας ελληνικής μέσα από λόγια λογοτεχνικά και προς διδασκαλία
κείμενα του τέλους του 19ου αιώνα
(Παρασκευή 3 Νοεµβρίου, 13:50–14:00 | Friday, November 3rd, 13:50–14:00)

Πολύς λόγος έχει γίνει έως σήμερα σχετικά με της διαμόρφωση της κοινής νέας ελληνικής (ΚΝΕ) βάσει
της επιρροής των γεωγραφικών ποικιλιών των πελοποννησιακών και επτανησιακών ιδιωμάτων, το μέγεθος της οποίας αμφισβητείται από πολλούς ερευνητές. Από την άλλη μεριά, σήμερα αναγνωρίζεται
όλο και περισσότερο η σημασία του λόγιου γραπτού λόγου στη διαμόρφωση της ΚΝΕ.
Στην παρούσα ανακοίνωση θα επιχειρηθεί μια καταγραφή στοιχείων αντλημένων από λόγια λογοτεχνικά
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κείμενα καθώς και από κείμενα που εμφανίζονται προς διδασκαλία στα σχολικά εγχειρίδια της εποχής
(τέλος 19ου αι.).

ινσ

Η διαδικασία είναι δύσκολη λόγω ανυπαρξίας στοιχείων του προφορικού λόγου κατά την περίοδο αυτή.
Θα επιχειρηθεί όμως μια προσπάθεια καταγραφής της γλώσσας του 19ου αιώνα μέσα από το θεατρικό
έργο του Γιώργου Θεοτοκά Συναπάντημα στην Πεντέλη, με στόχο την περιγραφή της γλώσσας των λογίων, των ξένων και των απλών ανθρώπων που κατοικούσαν στην Αθήνα το 1870, έτος κατά το οποίο
εκτυλίσσεται η δράση του έργου. Φράσεις όπως: ώ! Έξοχο! (Γαλλίδα κάτοικος Αθήνας) ή Λαμπρά να το
ακούσωμεν (πρωθυπουργός) ή πάλι Εφ’ όπλου λόγχην (Σεραφείμ, ανθυπομοίραρχος), ή Ιδώ είμαστι κι
ας κοπιάσ’νι (Κελεπούρης, ενωμοτάρχης) συνυπάρχουν στην ίδια κοινωνία και αντικατοπτρίζουν κοινωνικές τάξεις με τις ομιλίες τους, ομιλίες που μάχονταν μεταξύ τους για την επικράτηση των στοιχείων
τους και τη διαμόρφωση της ΚΝΕ.
Τα κύρια ερωτήματα που τίθενται είναι: υπήρξε μια διαμορφωμένη κοινή γλώσσα στη λογοτεχνία πριν τη
διαμόρφωση και επισημοποίηση της δημοτικής γλώσσας; Σε ποιο βαθμό η λόγια λογοτεχνική παράδοση
παίζει ρυθμιστικό ρόλο στην επιλογή των βασικών χαρακτηριστικών της ΚΝΕ;
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Η συμβολή των παπυρικών κειμένων στην ιστορία της ελληνικής γλώσσας αναγνωρίστηκε όχι πολλά
χρόνια μετά τις πρώτες ανακαλύψεις παπύρων. Σήμερα, περίπου δύο εκατονταετίες αργότερα, η συμβολή των παπύρων στη μελέτη της ιστορίας της ελληνικής γλώσσας είναι πλέον αδιαμφισβήτητη.
Ιδιαιτέρως σημαντική είναι η συνεισφορά των μη φιλολογικών παπύρων (λογαριασμών, καταλόγων,
δημόσιων εγγράφων) και των παπυρικών επιστολών στη μελέτη της εξέλιξης της ελληνικής γλώσσας
στην ελληνορωμαϊκή και βυζαντινή Αίγυπτο (3ος αι. π.Χ.–8ος αι. μ.Χ.). Τούτο, γιατί τα μη φιλολογικά κείμενα και οι επιστολές, γραμμένα για να ικανοποιήσουν κυρίως πρακτικές ανάγκες επικοινωνίας, απεικονίζουν με τον καλύτερο τρόπο τον καθημερινό λόγο των γραφέων τους, των οποίων το μορφωτικό
επίπεδο και η κοινωνική θέση παρουσιάζουν μεγάλη ποικιλία.
Αντικείμενο της ανακοίνωσης θα είναι η μελέτη επιλεγμένων επιστολών πτολεμαϊκής και ρωμαϊκής περιόδου, οι οποίες αποτελούν αδιάψευστες μαρτυρίες της χρήσης της λεγόμενης ‘ομιλούμενης Κοινής’
στον αρχαίο κόσμο. Τα κείμενα των ιδιωτικών επιστολών βρίθουν από ορθογραφικά λάθη και ασυνταξίες, που οφείλονται στις φωνολογικές, μορφολογικές και συντακτικές γλωσσικές εξελίξεις της εποχής,
τις οποίες οι γραφείς των κειμένων δεν είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθήσουν. Έτσι, ενώ κάποτε οι
πάπυροι μαρτυρούν το υψηλό μορφωτικό επίπεδο των συντακτών τους, άλλοτε αποκαλύπτουν τις αγωνιώδεις προσπάθειές τους για εναρμόνιση των γραμμάτων τους με τους κανόνες της παραδοσιακής ορθογραφίας και άλλοτε την παταγώδη αποτυχία τους να προσαρμόσουν τα κείμενά τους στις συμβάσεις
του γραπτού λόγου. Τα κείμενα των τελευταίων αποτελούν εξαιρετική πηγή για τη μελέτη της ‘προφορικής Κοινής’, ενός τρόπου γραφής κατά τον οποίο ο συντάκτης αποτυπώνει στο ‘χαρτί’ την καθημερινή
ομιλία, φθάνοντας ακόμη και στο σημείο να γράφει όπως ακριβώς μιλά.
Η συμβολή της ανακοίνωσης αυτής στην περί της εξέλιξης της Ελληνιστικής Κοινής έρευνα κρίνεται ιδιαιτέρως σημαντική, αφού οι παπυρικές επιστολές αποτελούν ίσως τους περισσότερο εύγλωττους, αμεσότερους και πιο αυθεντικούς μάρτυρες της χρήσης της προφορικής Κοινής στον αρχαίο κόσμο.
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The first reformation movement with an authentic Greek character coincides and originates from the
language revolution of demoticism, which after 1890 changes dramatically the cultural and intellectual life of the country. In fact demoticism represents not only a strict philological or poetic movement
but a vast spiritual and moral revolution triggered by the needs of Greek public and artistic life with
various cultural and aesthetic manifestations.
The deadly blow on the First Athenian School (1830–1880) is given by the demotic movement which
gains popularity in Greece in the 1880’s. During this period of active transformations related to the then
in power liberal government of Charilaos Trikoupis (1832–1896), apart from significant socio-economic changes, we are also witnessing a major turmoil in the cultural life. In the bottom of the demotic
movement from the last decades of the 19th century lies the protection of the right to exist and develop of the vernacular Greek language (Demotic Greek or Dimotiki) opposed to the official state language Katharevousa. It is exactly in this particular period that the demotic movement grows from a
purely linguistic dispute into a powerful reaction against the whole archaic tradition, calling for the
return of literature, fine and applied arts, politics and social life to their Modern Greek roots whose
culmination in the end of the 19th century are the achievements of symbolism (with the 1890’s symbolist poetic generation) and the conquests of the rising modernism in art.
The poets from the 1890’s (I. Gryparis, K. Hadzopulos, L. Porfyras, etc.) adopt the techniques of symbolism and with their remarkable poetic intuition modify them accordingly, using a new demotic language which has acquired through their work a far more sophisticated masterly shape and a new aesthetic influence.
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