Περιγραφή Χρηματοδοτούμενων Ερευνητικών Έργων
1η Προκήρυξη Ερευνητικών Έργων ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
για την ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών/Τριών

Τίτλος Ερευνητικού Έργου
«Ψηφιοποιώντας τη γλωσσική ποικιλότητα
της Καππαδοκικής διαλέκτου»

Επιστημονική Υπεύθυνη: Δήμητρα Μελισσαροπούλου
Εκλαϊκευμένος τίτλος: «Ψηφιοποιώντας τη γλωσσική ποικιλότητα
της Καππαδοκικής διαλέκτου»
Επιστημονική Περιοχή: Κοινωνικές Επιστήμες
Φορέας Υποδοχής: Πανεπιστήμιο Πατρών
Συνεργαζόμενος Φορέας: Ghent University & University of
Westminster

#BrainGain #StrongerGreece

Ποσό Χρηματοδότησης: 270.000 €
Διάρκεια Χρηματοδότησης: 36 μήνες
Φορέας Χρηματοδότησης: ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.

Σύνοψη Ερευνητικού έργου
«Ψηφιοποιώντας τη γλωσσική ποικιλότητα
της Καππαδοκικής διαλέκτου»

To πρόγραμμα στοχεύει στην πλήρη καταγραφή και μελέτη μιας διαλεκτικής ποικιλίας της Μικράς Ασίας, της
Καππαδοκικής επιχειρώντας, για πρώτη φορά στην Ελλάδα, μια πλήρως ψηφιακή προσέγγιση στην διαλεκτολογική
έρευνα, εφαρμόζοντας πληροφορικές τεχνολογίες αιχμής στην έρευνα της διαλεκτικής ποικιλότητας. Πιο
συγκεκριμένα, πέραν της βασικής γλωσσολογικής έρευνας, η οποία θα οδηγήσει στην παραγωγή επιστημονικών
μελετών που θα προωθούν την γλωσσολογία και τις γνώσεις γύρω από την πολιτισμική ιστορία, στόχος είναι η
δημιουργία δύο μειζόνων έργων αναφοράς, σύμφωνα με την τελευταία λέξη της επιστημονικής έρευνας: δηλαδή
ενός διαδραστικού ηλεκτρονικού διαλεκτικό χάρτη (ο οποίος θα αποτελεί την πρώτη τέτοια απόπειρα στον χώρο της
ελληνικής γλωσσολογίας) και ένα πλήρους ιστορικού λεξικού των καππαδοκικών διαλέκτων (που επίσης ελλείπει).

Οι λόγοι για τους οποίους επελέγη η συγκεκριμένη διάλεκτος εδράζουν στα εξής: α) αποτελεί μια απειλούμενη
διάλεκτο υψίστης σημασίας για την πολιτισμική ιστορία της Ελλάδας β) είναι μια διάλεκτος που μέχρι πρότινος
θεωρούνταν νεκρή, και για την οποία υφίσταται πλέον μεγάλος όγκος πρόσφατα ανακαλυφθέντος γλωσσικού
υλικού, το οποίο ως τώρα δεν έχει αξιοποιηθεί από την γλωσσολογική έρευνα γ) παρουσιάζει εξαιρετικό ερευνητικό
ενδιαφέρον, λόγω της ιδιαίτερα αποκλίνουσας μορφής της, οφειλόμενης στην μακραίωνη απομόνωση και στην
έντονη επαφή με την τουρκική και δ) είναι η μόνη μείζων νεοελληνική διάλεκτος για την οποία δεν υφίστανται
ακόμα βασικά εργαλεία αναφοράς.

Ο Αντίκτυπος στην Κοινωνία

Ο αντίκτυπος του προγράμματος σε κοινωνικό επίπεδο θα είναι ιδιαίτερα
σημαντικός καθώς θα διασώσει τον γλωσσικό θησαυρό μιας από τις μικρασιατικές
διαλέκτους, οι οποίες απειλούνται με γλωσσικό θάνατο. Αυτό θα γίνει σε μορφή η
οποία θα στοχεύει στο υψηλότερο δυνατό επίπεδο επιστημονικής αξιοπιστίας και
θα είναι προσβάσιμη σε όλους. Ένα τέτοιο εγχείρημα είναι ύψιστης σημασίας για
τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορική μνήμη και την κοινωνία. Μια εξίσου σημαντική
πλευρά του προγράμματος είναι και το ότι θα ενθαρρύνει τους υπάρχοντες
διαλεκτόφωνους να εξακολουθήσουν να μαθαίνουν και να διατηρούν την διάλεκτό
τους, τόσο μέσω της παροχής διδακτικών εργαλείων όσο και μέσω της προώθησης
της διαλέκτου ως μιας μορφής γλώσσας που αξίζει να μελετηθεί επιστημονικά.

#BrainGain #StrongerGreece

Η χρηματοδότηση του ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.
σημαίνει…

Παροχή υποστήριξης σε νέους επιστήμονες για
την εκπόνηση μεταδιδακτορικής έρευνας και
την παραμονή στην Ελλάδα με στόχο την
προώθηση ενός παραμελημένου ερευνητικού
πεδίου, της διαλεκτολογίας, και την απόκτηση
νέων ερευνητικών δεξιοτήτων, που θα
αυξήσουν της πιθανότητές για επαγγελματική
ανέλιξη, και θα ενισχύσουν την ανάπτυξη νέων
τεχνικών και προϊόντων σε ένα πεδίο όπου η
Ελλάδα δεν ακολουθεί, τα διεθνή πρότυπα.

Η Επιστημονική Υπεύθυνη
Δήμητρα Μελισσαροπούλου

Στηρίζουμε την Έρευνα
Ενισχύουμε την Καινοτομία
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Βασιλίσσης Σοφίας 127,
11521, Αθήνα
210 64 12 410, 420

info@elidek.gr
www.elidek.gr

