
ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΟΥΤΣΟΣ 
 

ΓΛΩΣΣΑ 
Κείμενο, ποικιλία, σύστημα 

2η έκδοση 
 
 
 
 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 
 
 
 

 
Προλογικό σημείωμα στη δεύτερη έκδοση 
 
Πρόλογος στην πρώτη έκδοση 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 
Βασικές ιδιότητες και χαρακτηριστικά της ανθρώπινης γλώσσας 
Τα παράδοξα της γλώσσας 
Γλώσσα και συστήματα επικοινωνίας 
Η γλώσσα ως σύστημα σημείων 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 
Η γλώσσα ως πράξη 
Η γλώσσα ως κώδικας 
Οι γλωσσικές πράξεις στη συνομιλία 
Αρχές της επικοινωνίας 
Λειτουργίες της γλώσσας 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3 
Η γλώσσα ως κείμενο 
Η έννοια του κειμένου 
Κείμενο και περικείμενο 
Παράγοντες κειμενικότητας 
Συνοχή 
Γραμματική συνοχή 
Λεξική συνοχή 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 
Η γλώσσα ως ποικιλία 
Γλωσσική ποικιλία 
Διάλεκτοι και κοινωνιόλεκτοι 
Προφορικός και γραπτός λόγος 
Κειμενικά είδη 
Ποικιλία και ταυτότητα 
 
 
 

ΔΕΙΓΜΑ ΠΡΙΝ ΤΙΣ ΔΙΟΡΘΩΣΕΙΣ

Απαγορεύεται η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή του παρόντος έργου - Ν. 2121/1993 | Εκδόσεις Κριτική



ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 
Η γλώσσα ως σύστημα Ι 
Νόημα και μορφολογία 
Τύποι γλωσσών 
Από το μόρφημα στη λέξη της ελληνικής 
Μορφήματα και γραμματικές κατηγορίες 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6 
Η γλώσσα ως σύστημα ΙΙ 
Από το λεξιλόγιο στη γραμματική 
Ο ρόλος της γραμματικής 
Σημασιολογικοί ρόλοι 
Πεδία άρθρωσης του νοήματος 
Έννοιες της γραμματικής 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7 
Γραμματική ανάλυση 
Πρότυπα γραμματικής περιγραφής 
Παραδοσιακή γραμματική 
Δομιστική γραμματική 
Γενετική - μετασχηματιστική γραμματική 
Συστημική - λειτουργική γραμματική 
Αναδυόμενη γραμματική 
Δομηματική γραμματική 
Γενετική γραμματική 
Φραστικοί δείκτες 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 8 
Γλώσσα και σημασία 
Νόημα, έννοια και σημασία 
Λεξικές σχέσεις 
Συνάψεις 
Μεταφορά και σημασία 
Από τη λέξη στην πρόταση 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 9 
Η πραγμάτωση της γλώσσας Ι 
Η παραγωγή των φθόγγων 
Ακουστική των φθόγγων 
Πάνω από τους φθόγγους 
Από τη φωνητική στη φωνολογία 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 10 
Η πραγμάτωση της γλώσσας ΙΙ 
Γραφή και ομιλία 
Οι γραφές της ελληνικής 
Χειρονομίες και νοηματική γλώσσα 
Εικόνα και γλώσσα 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 11 
Η εξέλιξη της γλώσσας 
Συγχρονία και διαχρονία 
Συνέχεια και ασυνέχεια 
Προέλευση των γλωσσών 
Παράγοντες της γλωσσικής αλλαγής 
 
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 12 
Ο ρόλος της γλωσσολογίας 
Ερευνώντας επιστημονικά τη γλώσσα 
Δεδομένα και μέθοδοι 
Η γλωσσολογία στον σύγχρονο κόσμο 
Η γλώσσα ως παράθυρο στο νου και τις λειτουργίες του 
Η γλώσσα ως μέσο και αντικείμενο μάθησης 
Η γλώσσα ως στοιχείο ατομικής και συλλογικής ταυτότητας 
Η γλώσσα ως γέφυρα επικοινωνίας λαών και πολιτισμών 
 
Γλωσσάρι βασικών εννοιών 
 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ: Πώς να γράψετε μια επιστημονική εργασία στη γλωσσολογία 
 
Ενδεικτικές απαντήσεις σε επιλεγμενές ερωτήσεις 
 
Βιβλιογραφία 
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