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Εισαγωγή στην κοινωνιογλωσσολογία 
    
Τo µάθηµα εξετάζει τις σχέσεις γλώσσας και κoιvωvικής πρακτικής. ∆ίνεται έµφαση στη µελέτη της γλωσσικής 
ποικιλίας, αλλά και στις κινήσεις τυποποίησης των γλωσσών. Στo πλαίσιo τoυ µαθήµατoς ασκείται κριτικός έλεγχoς 
σε στερεότυπες αντιλήψεις για τη γλώσσα (λ.χ. ότι η ελληvική είvαι γλώσσα «αvώτερη», ότι πρέπει vα µέvει «καθαρή» 
από ξέvες πρoσµείξεις, ότι η γλώσσα «φθείρεται» όταν αλλάζει, ότι η «γλώσσα των νέων» χαρακτηρίζεται από 
«λεξιπενία», ότι οι διάλεκτοι είναι κατώτερες µορφές γλώσσας, ότι η τηλεόραση και το ραδιόφωνο κακοποιούν τη 
γλώσσα κ.ά.). Τo µάθηµα προσπαθεί vα εκθέσει τo ιδεoλoγικό περιεχόµεvo στερεότυπωv αvτιλήψεωv αυτoύ τoυ 
τύπoυ, αλλά και vα εξακριβώσει τoυς τρόπoυς µε τoυς oπoίoυς oι αvτιλήψεις αυτές ρυθµίζoυv τη γλωσσική µας 
συµπεριφoρά. Αναλυτικότερα, οι παραδόσεις αφορούν στα ακόλουθα ζητήµατα: 

1. Εισαγωγικά: οι έννοιες της «γλωσσικής ποικιλίας» και της «γλωσσικής αλλαγής» (µε  αφορµή τη «γλώσσα των 
νέων»). 

2. Το κλασικό («Λαµπόβειο») υπόδειγµα κοινωνιογλωσσικής συσχέτισης. Γλωσσικές µεταβλητές. 
3. Τύπoι γλωσσικής ποικιλίας: γλώσσα, γεωγραφική διάλεκτος, κοινωνιόλεκτος, ιδίωµα, προφορά, ιδιόλεκτος, ύφος, 

«επίπεδα ύφους». 
4. Γλωσσικές ιδεολογίες: Η έννοια της ιδεολογίας, η σηµειωτική λειτουργία των ιδεολογιών (στερεότυπα-

προϋποθέσεις, υποσήµανση/παραδήλωση/υπονόηση, επιτέλεση), µεταγλωσσική λειτουργία. 
5. Η ιδεολογία της εθνικής γλώσσας. ∆ιαδικασίες καθιέρωσης και τυποποίησης κοινής γλώσσας, δηµιουργία 

γραφολέκτων, ηθολογία της ελληνικής (στερεότυπες αντιλήψεις για την ελληνική γλώσσα � η νοοτροπία του 
καθαρισµού). 

6. Επαφή µεταξύ των γλωσσών. Πολυγλωσσία, διγλωσσία, διµορφία. Η περίπτωση της ελληνικής διµορφίας και το 
γλωσσικό ζήτηµα. 

7. Σχέσεις ισχύος και πολυγλωσσία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μειονοτικές γλώσσες στην Ευρώπη και στην Ελλά-
δα. Η διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. 

8. Η Κοινή Νέα Ελληνική στα Μ.Μ.Ε. 
 
Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες που θα παρακολουθήσουν το µάθηµα καλούνται να συµµετάσχουν σε συλλο-
γικά project α) καταγραφής της ποικιλίας της νεοελληνικής γλώσσας και β) καταγραφής των στάσε-
ων/αντιλήψεων για τη νεοελληνική γλώσσα. 
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