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1. Εισαγωγή 

 

1.1. Περίληψη και Στόχοι 

 Η εργασία αυτή επιχειρεί μια πρώτη ποσοτικοποίηση της διαλεκτικής παρεμβολής 

σε μαθητές δημοτικού σχολείου στο Πυργί της Χίου και στο Λιτόχωρο Πιερίας, όπως 

καταγράφηκε σε σχολεία της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, ένα περιβάλλον στα πλαίσια 

του οποίου προτείνεται – επιβάλλεται η αποκλειστική χρήση της Κοινής Νεοελληνικής 

αυστηρά από τα αναλυτικά προγράμματα της εκπαίδευσης. Και μέσα από την  

ποσοτικοποίηση της χρήσης της τοπικής διαλέκτου (ιδιώματος) και με τη χρήση άλλων 

ερευνητικών εργαλείων, όπως ερωτηματολόγια και επιτόπια έρευνα,  επιχειρείται  η 

άντληση συμπερασμάτων που έχουν σχέση με παιδαγωγικές και κοινωνιογλωσσολογικές 

διαστάσεις των διαλέκτων στην Εκπαίδευση.      

Συγκεκριμένα, γλωσσικά δεδομένα συγκεντρώθηκαν από το Πυργί της Χίου και 

από το Λιτόχωρο Πιερίας, και αναλύθηκε ο προφορικός και ο γραπτός λόγος μαθητών 

από την περιοχή. Η εμφάνιση της διαλεκτικής παρεμβολής - παρείσφρυσης (interference) 

μετρήθηκε σε σχέση με τη Φωνολογία, τη Μορφολογία και το Λεξιλόγιο. Από τα δείγματα 

προφορικού και γραπτού λόγου και σε συνδυασμό με το ερωτηματολόγιο για το δάσκαλο 

που χορηγήθηκε, προκύπτουν συμπεράσματα για το πώς διαφοροποιείται η χρήση 

διαλέκτου/ιδιώματος εντός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος.  

 Η ερευνητική αυτή προσπάθεια έχει ως στόχο να συνεισφέρει σε μια βαθύτερη 

κατανόηση της χρήσης της διαλέκτου μέσα στο εκπαιδευτικό περιβάλλον, δηλαδή της 

χρήσης μιας δεύτερης γλωσσικής ποικιλίας σε συμφραζόμενα διαλεκτόφωνων 

κοινοτήτων, συγκεκριμένα σε ‘δίγλωσσα’ διδιαλεκτικά περιβάλλοντα. Θα επιχειρηθεί, 

επίσης, μέσα από  τις πληροφορίες και το ερωτηματολόγιο του δασκάλου και του 

ερευνητή, η διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαλεκτική παρεμβολή, 

όπως θα προκύψει μέσα από την περιπτωσιολογική ανάλυση διαλεκτικών συμπεριφορών 
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δύο παιδιών από κάθε διάλεκτο, δηλαδή με την περιγραφή φαινομένων ιδιότυπης 

παρεμβολής για τις περιπτώσεις δίγλωσσων ομιλητών που χρησιμοποιούν παράλληλα και 

τις δύο1. 

Επιλογικά, θα επιχειρηθούν συστάσεις για εκπαιδευτικούς, με στόχο τη σωστή 

διαχείριση της τάξης και τη  στάση τους σε διαλεκτόφωνα περιβάλλοντα. Η κατανόηση 

αυτή μπορεί ίσως μελλοντικά να διευκολύνει την κατασκευή μαθησιακού υλικού για την 

προώθηση της ακριβούς και συνεπούς χρήσης της Κοινής Νεοελληνικής, χωρίς να 

παρεμποδίζει και να βλάπτει τα νεοελληνικά ιδιώματα, όπως, για παράδειγμα, 

προγράμματα που έχουν γίνει για διδιαλεκτικές κοινότητες στην Κύπρο και στην 

Τσακωνιά, όπως θα αναφερθεί παρακάτω. Η χρονική στιγμή είναι κρίσιμη, καθώς, όπως 

είναι σε όλους γνωστό, οι νεοελληνικές διάλεκτοι/ιδιώματα βρίσκονται σε διαδικασία 

συρρίκνωσης (Malikouti-Drachman : 1999, 2000). 

Τέλος, οι παρατηρήσεις και τα συμπεράσματα που θα προκύψουν σχετικά με 

κοινωνιογλωσσολογικές και παιδαγωγικές διαστάσεις των διαλέκτων στην εκπαίδευση, θα 

δώσουν ίσως νέα ώθηση στις διαλεκτολογικές  σπουδές στη χώρα μας, μέσα από ένα νέο 

πρίσμα και με διαφορετικές στοχεύσεις, πιο κοντά στο πνεύμα της πολυγλωσσικής 

/διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής. 

 

1.2. Προλογικά  

 Τα δύο χωριά, το Πυργί της Χίου και το Λιτόχωρο Πιερίας, από τα οποία 

αντλήθηκαν τα δεδομένα της έρευνας, αποτελούν και τα δύο περίφημες  παραδοσιακές, 

διδιαλεκτικές κοινότητες, χωριά με ιστορικό υπόβαθρο. Τα ιδιώματα που μιλιούνται σε 

καθένα από αυτά, ωστόσο, ανήκουν σε διαφορετικές διαλεκτικές ομάδες: Το ιδίωμα στο 

Πυργί ανήκει στις (νοτιο)ανατολικές διαλέκτους  και το ιδίωμα του Λιτοχώρου στις βόρειες 

διαλέκτους. (βλ. αναλυτικότερα 2.2.1. παρακάτω)      

                                                 
1 βλ.  Χαραλαμπόπουλος (1980: 5) 
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Επιλέχτηκαν σκόπιμα οι παραπάνω διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές, το Πυργί, 

στα νοτιοανατολικά νησιά του Αιγαίου,  και το Λιτόχωρο, στην κυρίως ηπειρωτική χώρα, 

προκειμένου να αναδείξουν, και με τη σύγκρισή τους ως προς διαφορετική σύγχρονη 

κοινωνιογλωσσική κατάσταση και θέση τους στην τοπική γλωσσική κοινότητα, και τις 

ποικίλες διαστάσεις της συνύπαρξης διαλέκτου και πρότυπης κοινής  στην εκπαιδευτική 

διαδικασία, οι οποίες μπορούν να περιγραφούν ως ακολούθως : αποτροπή συρρίκνωσης 

των διαλέκτων με διδιαλεκτική εκπαίδευση, επιπτώσεις του διδιαλεκτισμού στη σχολική 

γλωσσική επίδοση, διδιαλεκτική εκπαίδευση, στάση του εκπαιδευτικού σε διδιαλεκτικές 

καταστάσεις, διαστάσεις που θα συζητηθούν παρακάτω, με αφορμή τα δεδομένα και τις 

παρατηρήσεις της επιτόπιας έρευνας.    
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2.  Εισαγωγή για τη Νεοελληνική Διαλεκτολογία και τις 
Νεοελληνικές  Διαλέκτους 
 

2.1. Νεοελληνικές διάλεκτοι 

2.1.1. Εισαγωγή 

Η ελληνική είναι το μοναδικό επιζών μέλος του ελληνικού (Hellenic) κλάδου της 

ινδοευρωπαϊκής γλωσσικής οικογένειας. Στους ιστορικούς χρόνους, οι αρχαίες ελληνικές 

διάλεκτοι υπέστησαν ομαλοποίηση ή ισοπέδωση [levelling], δηλαδή σημαντική μείωση της 

ποικιλομορφίας που τις χαρακτήριζε, γεγονός που οδήγησε στη διαμόρφωση μιας δια-

διαλεκτικής κοινής (Bubenik, V.: Η δημιουργία κοινής, Τριανταφυλλίδης, Μ.: Νεοελληνική 

γραμματική), από την οποία προέρχονται σχεδόν όλες οι σύγχρονες ποικιλίες της 

ελληνικής (Browning, R (1972): Η ελληνική γλώσσα, μεσαιωνική και νέα, και 

Τριανταφυλλίδης, Μ.(1938): Νεοελληνική γραμματική). 

 

2.1.2. Η μελέτη των νεοελληνικών διαλέκτων 

Ο Χ.Τζιτζιλής (2000, 2001) χωρίζει την ιστορία της μελέτης των ελληνικών 

διαλέκτων σε τρεις χρονικές φάσεις. Αρχικά, υπήρξαν εργασίες για μεμονωμένες 

διαλέκτους, οι οποίες εστίαζαν κατά κανόνα σε φωνολογικά χαρακτηριστικά 

ακολουθώντας την προσέγγιση της ιστορικής γλωσσολογίας. Κατά τη δεύτερη περίοδο 

αναπτύχθηκε η δομική διαλεκτολογία, η οποία έδινε έμφαση όχι μόνο στη φωνολογία, 

αλλά και στο λεξιλόγιο2. Κατά την τρίτη περίοδο, παρατηρούμε τη μετακίνηση προς τη 

γενετική διαλεκτολογία που σηματοδοτήθηκε από το πρωτοποριακό βιβλίο του Newton 

                                                 
2 Σημ. Στην ομάδα αυτή μπορεί να ενταχθεί η πρωτεύουσα Μεταπτυχιακή μου εργασία (1996), με 
επιβλέπουσα την κ. Μ.Μαργαρίτη-Ρόγκα και τον κ. Ν. Κατσάνη και τίτλο ‘Φωνολογική Ανάλυση του 
Ιδιώματος του Λιτοχώρου Πιερίας’. 

http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_d5/index.html
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(1972). Ο Χ.Τζιτζιλής επισημαίνει επίσης ότι έχει γίνει ελάχιστη έρευνα στον τομέα της 

κοινωνικής διαφοροποίησης3 ή στη σύνταξη. 

Eπίσης, ενώ υπάρχουν πολλές δημοσιεύσεις για μεμονωμένες διαλέκτους που 

εμπίπτουν στις τρεις κατηγορίες που σκιαγράφησε ο Τζιτζιλής, υπάρχουν ελάχιστες 

εργασίες που ασχολούνται με τις ελληνικές διαλέκτους ως σύνολο και ελάχιστοι χάρτες 

που επιχειρούν να απεικονίσουν τις μείζονες διαιρέσεις και υποδιαιρέσεις των διαλέκτων 

αυτών. Δεν υπάρχουν γενικά αποδεκτές κατηγοριοποιήσεις/ταξινομήσεις ούτε και ευρέως 

δημοσιευμένοι χάρτες σαν και αυτούς που μπορεί να βρει κανείς για πολλές άλλες 

γλώσσες. Και, σε αντίθεση με τις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες, δεν υπάρχει ένα 

οργανωμένο σχέδιο συγκρότησης διαλεκτικού χάρτη. Το σχετικό παράπονο του 

Τριανταφυλλίδη, Μ.: Νεοελληνική γραμματική ([1938] 1993, 66) επαναλαμβάνεται εξήντα 

χρόνια αργότερα από τη Ρ.Δελβερούδη  (1999, 554)4. Σε άλλες πάλι, μολονότι δεν είναι 

ακόμη τόσο αργά, θα είναι σύντομα αργά, καθώς οι υπό συζήτηση διάλεκτοι βρίσκονται 

σε διαδικασία συρρίκνωσης (Malikouti-Drachman 1999, 2000). 

 

2.2. Ταξινόμηση των νεοελληνικών διαλέκτων 

Ακολουθεί ταξινόμηση των νεοελληνικών διαλέκτων σύμφωνα με τους B.Newton 

(1972) (βλ. 2.1.1.) και P.Trudgill (2003) (βλ.2.1.2.). Oι δύο μελετητές χρησιμοποιούν 

κάποια χαρακτηριστικά (ιδίως φωνολογικά και μορφολογικά) ως κριτήριο ταξινόμησης των 

νεοελληνικών διαλέκτων / ιδιωμάτων. Δυστυχώς, υπάρχουν σχετικά λίγα χαρακτηριστικά 

για τα οποία διαθέτουμε ολοκληρωμένες γεωγραφικές πληροφορίες, όπως επισημαίνουν 

και οι δύο μελετητές.  

 
3 Στην κατεύθυνση αυτή κινήθηκε η Διδακτορική Διατριβή μου, με επιβλέποντες τους Μ. Κουτίτα – 

Καϊμάκη και Λ. Τσιτσιπή, και τίτλο ‘Το Ιδίωμα του Λιτοχώρου: Κοινωνιογλωσσική προσέγγιση’.   
4 Σε ορισμένες περιπτώσεις είναι πλέον πολύ αργά, καθώς οι υπό εξέταση διάλεκτοι, όπως η 
Παλαιά Αθηναϊκή, έχουν αντικατασταθεί από την κοινή νέα ελληνική (Δελβερούδη 1999) 
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2.2.1. Χαρακτηριστικά ταξινόμησης (Newton,1972:16-17) 

 O B.Newton στο έργο του “The Generative Interpretation of Dialect: A Study of 

Modern Greek Phonology” στηρίζει και χρησιμοποιεί για την αδρή ταξινόμηση των 

νεοελληνικών διαλέκτων5  που ο ίδιος προτείνει, κάποια βασικά χαρακτηριστικά: 

 

1. Αποβολή των ψηλών φωνηέντων και η Κώφωση (High vowel loss and raising) 

Θεωρεί πως τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν πρωτίστη σημασία, καθώς διακρίνουν τις 

βόρειες διαλέκτους από όλες τις υπόλοιπες. Η Αποβολή των ψηλών φωνηέντων (High 

vowel loss) περιλαμβάνει την αποβολή των άτονων /i/ και /u/. Έτσι το /ku΄ti/ ‘κουτί’ γίνεται  

[kti] και το /pi΄θari/ ‘πιθάρι’ γίνεται [pθar]. Και η κώφωση (Raising) μετατρέπει τα άτονα /e/ 

και /o/ σε [i] και [u] αντίστοιχα. Για παράδειγμα, /΄fenete/ ‘φαίνεται’ μετατρέπεται σε [΄feniti] 

και /ko΄topulo/ ‘κοτόπουλο’ σε [ku΄toplu]. 

 

2. Τσιτακισμός (Softening) 

Στην Κρητική, την Παλιά Αθηναϊκή και στις νοτιοανατολικές διαλέκτους ένα ή περισσότερα 

από τα υπερωικά σύμφωνα /k/, /x/, /γ/ μετατρέπονται μπροστά σε μπροστινό φωνήεν ή 

ημίφωνο σε [tʃ], [ʃ], [ʒ] αντίστοιχα και σε κάποιες διαλέκτους στη συνέχεια αυτή η εξέλιξη 

‘αφουρανώνεται’ σε [ts], [s], [z]. Έτσι, ο /ce΄ros/ ‘καιρός’ ακούγεται ως [ʧ΄e΄ros]  στην  

Κρήτη και την Κύπρο και ως [tse΄ros]  στα Μέγαρα και στη Ρόδο. 

 

3. Διπλά σύμφωνα (Degemination) 
Οι νοτιοανατολικές διάλεκτοι διατηρούν την προφορά των διπλών συμφώνων. Έτσι, 

/΄θalassa/ ‘θάλασσα’ /΄γramma/‘γράμμα’ προφέρονται ως [΄θalasa] [΄γrama] στην 

ηπειρωτική χώρα και στην Κρήτη, ενώ στη Χίο, στη Ρόδο και στην Κύπρο απαντούν ως 

[΄θalassa] και [΄γramma]. 

 

 
5 Επιλέχτηκε η αναφορά στην ταξινόμηση του B.Newton, επειδή έχει κάνει εκτενέστατη αναφορά 
στη διάλεκτο της Χίου στις επιστημονικές του δημοσιεύσεις. 
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4. Δημιουργία ημίφωνου (Glide formation) 
Το άτονο [i] μετατρέπεται σε ημίφωνο [y] πριν από φωνήεν σε όλες τις διαλέκτους. Στις 

περισσότερες διαλέκτους το τονισμένο [i΄] μετατρέπεται επίσης σε [y] πριν από φωνήεν και 

ο τόνος του μετατίθεται μπροστά. Αλλά στην Παλαιά Αθηναϊκή δεν υπάρχει τέτοια εξέλιξη , 

π.χ. ενώ το /peδi΄a/ «παιδιά» πραγματώνεται ως [peδy΄a] σχεδόν παντού ή έχει άλλη 

περαιτέρω εξέλιξη ανάλογα με τη διάλεκτο, όπως [peδja΄] κ.α., στην Παλαιά Αθηναϊκή 

παρουσιάζεται ως [pe΄δia]. 

 
5. [u] για το /:u/ 

Πολλές λέξεις που στην αρχαία ελληνική είχαν ‘υ, οι’ (και προφερόταν ως [ü] στη 

μεσαιωνική περίοδο) και τώρα στις περισσότερες περιοχές προφέρεται ως [i],  βρίσκουμε 

να προφέρονται με [u] στην Παλαιά Αθηναϊκή. Έτσι, π.χ. το κοινό ουσιαστικό [΄ksilo] ‘ξύλο’ 

προφέρεται ως [΄ksulo] στα Μέγαρα. 

 

6. Αποβολή των ηχηρών τριβόμενων (Voiced fricative deletion) 

Στις νοτιο-ανατολικές διαλέκτους υπάρχει κανονική αποβολή των ηχηρών τριβόμενων (/v/, 

/δ/, /γ/) σε μεσοφωνηεντική θέση. Έτσι π.χ. το [΄laδi] ‘λάδι’, [΄fovos] ‘φόβος’ , [΄maγos] 

‘μάγος’ εμφανίζονται ως [΄lain], [΄foos], [΄maos]. 

 

7. Αποβολή του τελικού /n/ (Final nasal deletion) 

Στις  περισσότερες διαλέκτους το τελικό ρινικό σύμφωνο /n/ έχει αποβληθεί, εκτός από 

κάποιους τύπους του άρθρου και ρήματος και επιθέτων σε μεσοφωνηεντική θέση. Αλλά 

αυτή η εξέλιξη δεν έχει επηρεάσει τις νοτιο-ανατολικές διαλέκτους.   Ένα από τα βασικά 

χαρακτηριστικά του νοτιοανατολικού διαλεκτικού συνόλου είναι η διατήρηση του αρχαίου 

τελικού έρρινου σε διάφορες κατηγορίες λέξεων. Για παράδειγμα, το 'he said' (είπε) 

εμφανίζεται ως [΄ipen] πριν από παύση και [toka΄lope΄δi] ‘το καλό παιδί’ στις νοτιο-

ανατολικές διαλέκτους γίνεται [toka΄lombe΄in], με το /np/ να γίνεται [mb] με postnasal 

voicing και nasal assimilation. 
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8. Ανομοίωση ως προς τον τρόπο προφοράς (Manner dissimilation) 

Η ανομοίωση ως προς τον τρόπο έχει ως αποτέλεσμα την επιβολή του σχήματος 

συμφωνικού συμπλέγματος ‘τριβόμενο + στιγμικό’(fricative + stop) σε κάθε ακολουθία 

obstruents. Αυτή την τάση ακολουθούν τα [ef΄ta] ‘επτά’ [e΄fci] ‘ευχή’. Μια ακολουθία 

ηχηρών τριβόμενων είναι επιτρεπτή σε πολλές ωστόσο διαλέκτους, [av΄γο] ‘αυγό’, [ra΄vδi] 

‘ραβδί’. Στις νοτιο-ανατολικές διαλέκτους απαντά η ‘ανομοίωση ως προς τον τρόπο’ και σε 

αυτά: [a΄vgon], [ra΄vdin].   

 

9. Επένθεση του /γ/ στα ρήματα  (/γ/ epenthesis in verbs ) 

Στην Κρητική, την Παλαιά Αθηναϊκή και στις νοτιο-ανατολικές διαλέκτους,  ένα [γ] 

επεντίθεται ανάμεσα στο [ev] των ρημάτων σε [-΄evo] και σε κατάληξη που λήγει σε 

φωνήεν: [δu΄levγo] ‘δουλεύω’. 

 

2.2.2. Χαρακτηριστικά ταξινόμησης (Trudgill:2003) 

Η πρόσφατη ταξινόμηση του Trudgill που ακολουθεί, βασίζεται στο έργο των 

Κοντοσόπουλου, Trudgill και Newton και έχουν χρησιμοποιηθεί αρκετά φωνολογικά και 

μορφολογικά χαρακτηριστικά τα οποία επιλέγονται από τους παραπάνω μελετητές. Τα 

χαρακτηριστικά που χρησιμοποιεί για μια ταξινόμηση σε αδρές γραμμές των 

διαλέκτων/ιδιωμάτων είναι τα εξής:  

1. Αποβολή των ψηλών φωνηέντων 

Ένα πολύ γνωστό χαρακτηριστικό που συνδέεται με τις βορειοελλαδικές διαλέκτους (βλ. 

Newton 1972, 182 κ.ε.). Οι διάλεκτοι αυτές χωρίζονται από τον Κοντοσόπουλο (1994) σε 

τρεις υποομάδες. Οι ακραίες βόρειες διάλεκτοι αποβάλλουν όλα τα άτονα /i, u/ και 

ανυψώνουν τα άτονα /e, o/ σε /i, u/, αντίστοιχα. Αυτό οδηγεί σε προφορές του τύπου 

‘Θεσσαλονίκη’ /θesalo΄niki/ > /θisalun΄ic/. Οι βόρειες διάλεκτοι αποβάλλουν τα άτονα /i, u/ 
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μόνο στο τέλος λέξης και ανυψώνουν τα άτονα /e, o/. Οι ημιβόρειες διάλεκτοι αποβάλλουν 

και αυτές μόνο τα τελικά άτονα /i, u/ αλλά δεν ανυψώνουν τα άτονα /e, o/. Η αποβολή των 

ψηλών φωνηέντων είναι ξεκάθαρα ένας διαλεκτικός νεωτερισμός που αποτελεί κοινό 

χαρακτηριστικό των βόρειων περιοχών και δεν έχει επηρεάσει άλλες περιοχές νοτιότερα.  

 

2. ύψιλον > /u/ 

Τα αρχαία ελληνικά υ και οι (προφορά [y],) τράπηκαν σε /i/ σε όλες σχεδόν τις ποικιλίες 

της νέας ελληνικής (Newton 1972, 16). Ωστόσο, ορισμένες περιοχές έχουν /u/. Είναι οι 

εξής: 1.Οι τέσσερις διάλεκτοι-«οάσεις» στις παρυφές ή μέσα στην αρβανιτόφωνη περιοχή 

γύρω από την Αθήνα, δηλαδή οι διάλεκτοι της Κύμης, της Αίγινας, των Μεγάρων και η 

παλαιά αθηναϊκή· 2. Η χερσόνησος της Μάνης στη νότια Πελοπόννησο· 3. Η Τσακωνική. 

Η Τσακωνική είναι η μόνη νεότερη διάλεκτος που δεν προέρχεται από την αρχαιοελληνική 

κοινή και αποκλίνει από πολλές απόψεις. Ένα προφανές συμπέρασμα από αυτή τη 

γεωγραφική μορφοποίηση είναι ότι οι τέσσερις, εξαφανισμένες σήμερα, διάλεκτοι- 

«οάσεις» είναι τα τελευταία κατάλοιπα μιας μεγάλης, ενιαίας περιοχής, στην οποία 

απαντούσε κάποτε το χαρακτηριστικό αυτό, πριν τη διείσδυση των αρβανίτικων (Karatzas 

1940) που είχε ως αποτέλεσμα τη διαίρεση και την απομάκρυνση των τεσσάρων αυτών 

περιοχών μεταξύ τους.  

 

3. Ουράνωση των υπερωικών 

Όλες οι ποικιλίες της νέας ελληνικής προσθιώνουν τα υπερωικά σύμφωνα σε 

περιβάλλοντα πριν από φωνήεν και /j/. Ωστόσο, ένα πολύ γνωστό χαρακτηριστικό που 

συνδέεται με τις νότιες ελληνικές διαλέκτους είναι η απόλυτη ουράνωση και 

προστριβοποίηση των υπερωικών στην ίδια θέση. Συγκεκριμένα, τα /k, g, x, ɣ/ 

προσθιώνονται πριν από /i, e, j/ και τρέπονται σε [tɕ, dʑ, ɕ, ʑ](Κρήτη) ή [tʃ, dʒ, ʃ, ʒ] 

(Κύπρος). Σύμφωνα με τον Newton (1972) και τον Κοντοσόπουλο (1994), το 

χαρακτηριστικό αυτό απαντά επίσης στη Μάνη, διάλεκτος η οποία έχει άλλα κοινά 

χαρακτηριστικά με την Κρητική*.[* Απαντά επίσης στα Κύθηρα και τα Αντικύθηρα και σε 
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μερικά νησιά των νότιων Κυκλάδων και της Δωδεκανήσου. Ας σημειωθεί ότι και η Κύμη 

της Εύβοιας διαθέτει αυτό το χαρακτηριστικό.]  

 

4. Τσιτακισμός 

Σε μια περιοχή ακριβώς βόρεια από αυτήν όπου εμφανίζεται η ουράνωση των υπερωικών 

βρίσκουμε ένα χαρακτηριστικό γνωστό στους έλληνες γλωσσολόγους ως τσιτακισμός. 

Αυτό αφορά την επιπλέον προσθίωση του αρχικού /k/ μπροστά από /i, e, y/ και την τροπή 

του σε /ts/. Αυτό μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα (Newton 1972, 133) την 

συγχώνευση/σύμπτωση των /k/ και /ts/. Σε μερικά μέρη το φαινόμενο επεκτείνεται και στα 

/x, g/ τα οποία τρέπονται σε /s, dz/. Η περιοχή αυτή περιλαμβάνει τα περισσότερα νησιά 

των Κυκλάδων που δεν διαθέτουν την ουράνωση των υπερωικών. Τόσο η ουράνωση των 

υπερωικών όσο και ο τσιτακισμός αποτελούν σαφείς διαλεκτικούς νεωτερισμούς.  

 

5. Διπλά σύμφωνα 

Ένα άλλο χαρακτηριστικό πολύ γνωστό για την κυπριακή είναι η διατήρηση των διπλών 

συμφώνων της αρχαίας ελληνικής. Το χαρακτηριστικό αυτό είναι ενδεικτικό γλωσσικής 

διατήρησης σε σχέση με την κοινή νέα ελληνική. Ωστόσο, η κυπριακή επιδεικνύει και 

ανάπτυξη νέων διπλών συμφώνων, ακόμη και σε αρχική θέση της λέξης. Στην περίπτωση 

των τριβόμενων, των έρρινων και των προσεγγιστικών, ο αναδιπλασιασμός αυτός παίρνει 

απλώς τη μορφή μακρότητας, δηλαδή το ναι προφέρεται ως /nne/. Στην περίπτωση των 

άηχων κλειστών, ωστόσο, εκδηλώνεται όχι μόνο ως μακρότητα (η οποία δεν θα μπορούσε 

να γίνει αντιληπτή ακουστικά σε αρχική θέση λέξης) αλλά και ως δασύτητα. Έτσι, 

συναντάμε στην κυπριακή ελάχιστα ζεύγη (Newton 1972, 91) της μορφής /filla/ 'φύλλα' vs. 

/fila/ 'φίλα!' και /mmatin/ 'μάτι' vs. /matin/ 'παλτό'. Η παρουσία των διπλών συμφώνων δεν 

περιορίζεται στην Κύπρο, αλλά εκτείνεται σε πολλά ακόμη νησιά του νοτιοανατολικού 

Αιγαίου.  
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6. Διατήρηση του τελικού /n/ 

Εξίσου τυπική της κυπριακής είναι η διατήρηση του πρωτογενούς τελικού /n/. Και πάλι το 

χαρακτηριστικό αυτό εκτείνεται και πέρα από την Κύπρο: (Newton 1972, 99). Και η 

περιοχή αυτή αντιπροσωπεύει, σαφώς, μια ζώνη γλωσσικής διατήρησης σε σχέση με την 

κοινή νέα ελληνική.  

 



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

16

2.2.3. Διαλεκτική διαφοροποίηση του ελλαδικού χώρου  

Α) Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά ταξινόμησης του Newton, ο διαλεκτόφωνος ελληνικός 

χώρος μπορεί να χωριστεί στις ακόλουθες παριοχές: 

 

1. Πελοποννησιακές & Ιονίου 

Αποτελείται από τις διαλέκτους που μιλιούνται στα νησιά του Ιονίου και στην 

Πελοπόννησο, εκτός από τη Μάνη και την Τσακωνιά. Κατά τον Newton, οι διάλεκτοι 

αυτές, οι πελοποννησιακές και του Ιονίου,  έχουν παίξει κρίσιμο ρόλο στην εξέλιξη της 

Κοινής.  

 

2. Βόρεια Ελλάδα 

Τα βασικά χαρακτηριστικά που απαντούν μόνο σε αυτές είναι  αποβολή των ψηλών 

φωνηέντων (High vowel loss = αποβολή των άτονων /i/ και /u και η κώφωση (Raising) 

που μετατρέπει τα άτονα /e/ και /o/ σε [i] και [u] αντίστοιχα. Εκτός από την ηπειρωτική 

χώρα, βόρειες διαλέκτους μιλά και η Βόρεια Εύβοια, τα νησιά του βόρειου Αιγαίου 

(Θάσος, Σαμοθράκη, Λήμνος, Λέσβος, ).  

 

3. Παλαιά Αθηναϊκή 

Η διάλεκτος αυτή (που έχει εκλείψει) εκπροσωπείται από τρεις ξεχωριστές περιοχές: 

Αίγινα, Μέγαρα και την παλιά αθηναϊκή της ίδιας της Αθήνας. Οι περιοχές αυτές 

εμφανίζουν /u/ από το ύψιλον,  επένθεση του /γ/ στα ρήματα  (/γ/ epenthesis in verbs ) και 

τσιτακισμό.  

 

4. Κρητική 

Μιλιέται στην Κρήτη, στην Ικαρία και πιθανόν στη Μύκονο, στη Σαντορίνη, στη Σίφνο. Τα 

χαρακτηριστικά που απαντούν είναι ο τσιτακισμός και η  επένθεση του /γ/ στα ρήματα  (/γ/ 

epenthesis in verbs ). 
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5. Νοτιο-ανατολικές διάλεκτοι 

Αυτές μιλιούνται στη Χίο, τα Δωδεκάνησα (Κάλυμνο, Κω, Αστυπάλαια, Σύμη, Κάρπαθο, 

Ρόδο) και στην Κύπρο. Τα χαρακτηριστικά που απαντούν στις διαλέκτους αυτής της 

ομάδας είναι ο τσιτακισμός, η επένθεση του /γ/, τα διπλά σύμφωνα, η αποβολή των 

μεσοφωνηεντικών ηχηρών τριβόμενων, η διατήρηση του τελικού [n], η ανομοίωση ως 

προς τον τρόπο. 

 

 
Σχήμα 1: Διαλεκτική διαφοροποίηση του ελλαδικού χώρου κατά Newton. [Brian Newton: 

(1972:17xii) The Generative Interpretation of Dialect. A Study of Modern Greek 

Phonology, Cambridge]  
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Β) Σύμφωνα με τα χαρακτηριστικά ταξινόμησης του Trudgill (2003), τα χαρακτηριστικά 

που αναφέρθηκαν στο 2.2. μας επιτρέπουν να χωρίσουμε τον ενιαίο διαλεκτόφωνο 

ελληνικό χώρο, κατά την περίοδο μέχρι τις αρχές του 20ού αιώνα και σύμφωνα με την 

διαλεκτολογική έρευνα που έλαβε υπόψη του, σε δεκατέσσερις περιοχές, ως εξής:  

 

1. Κεντρική 

Δυτική Ήπειρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Πελοπόννησος. Η περιοχή αυτή δεν 

διαθέτει κανένα από τα έξι χαρακτηριστικά που χρησιμοποιούμε ως κριτήρια. Αυτό δεν 

προκαλεί έκπληξη, δεδομένου ότι τα νησιά του Ιονίου και η Πελοπόννησος είναι γενικά 

αποδεκτό ότι έχουν παράσχει τα περισσότερα στοιχεία στην πρότυπη ΚΝΕ (Horrocks 

1997, 300).  

 

2. Βόρεια  

Η βόρεια περιοχή χαρακτηρίζεται από αποβολή των ψηλών φωνηέντων και αποτελείται 

από: τη βόρεια ηπειρωτική χώρα (εκτός από τη δυτική Ήπειρο), τη Λευκάδα, τη βόρεια 

Εύβοια, τη Θάσο, τη Σαμοθράκη, την Ίμβρο, τη Λέσβο, τη Λήμνο, τη Σκύρο, τη Σκιάθο, τη 

Σκόπελο, την Αλόννησο (και τα υπόλοιπα μικρά νησιά των βόρειων Σποράδων). Υπάρχει 

και σε αυτή την περιοχή σημαντική κατά τόπους διαφοροποίηση όσον αφορά τον βαθμό 

στον οποίο ακολουθείται ο κανόνας αυτός.  

 

2α. Σάμος 

Και η Σάμος εμφανίζει αποβολή των ψηλών φωνηέντων. Ταξινομείται ως ξεχωριστή 

υποπεριοχή απλά και μόνο εξαιτίας της γεωγραφικής της απόστασης από την περιοχή.  

 

3. Μάνη 

Η Μάνη εμφανίζει /u/ από το ύψιλον και επιπλέον ουράνωση των υπερωικών.  
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4. Τσακωνική 

Η διάλεκτος αυτή διαφέρει σημαντικά από τις υπόλοιπες ελληνικές διαλέκτους, καθώς δεν 

προέρχεται από την κοινή.  

 

5. Παλιά αθηναϊκή 

Η διάλεκτος αυτή, που έχει εκλείψει, εκπροσωπείται από τρεις ξεχωριστές περιοχές: 

Αίγινα, Μέγαρα, και την παλιά αθηναϊκή της ίδιας της Αθήνας. Οι περιοχές αυτές 

εμφανίζουν /u/ από το ύψιλον και τσιτακισμό.  

 

6. Κύμη 

Η Κύμη εμφανίζει /u/ από το ‘ύψιλον’ και ουράνωση των υπερωικών, όπως και η Μάνη. 

  

7. Νότια 

Στην περιοχή αυτή απαντά μόνο το ένα από τα έξι χαρακτηριστικά μας, η ουράνωση των 

υπερωικών: Κρήτη, Κύθηρα, Αντικύθηρα και Σαντορίνη (Θήρα) και, ίσως Ανάφη και 

Μήλος.  

 

8. Νοτιοανατολική 

Κύπρος, Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Καστελλόριζο, Κως, Λέρος, Πάτμος. Τα νησιά αυτά 

εμφανίζουν ουράνωση των υπερωικών και διπλά σύμφωνα καθώς και διατήρηση του 

τελικού /n/.  

 

9. Ανατολική 

Σύμη, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Ικαρία, Αστυπάλαια, Χίος, και γειτονικές περιοχές της 

ηπειρωτικής Μικράς Ασίας. Η περιοχή αυτή διαθέτει διπλά σύμφωνα και διατήρηση του 

τελικού /n/, αλλά όχι ουράνωση των υπερωικών σε όλα τα χωριά.  
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10. Σμύρνη 

Η περιοχή της Σμύρνης της Μ. Ασίας, σύμφωνα με τον Κοντοσόπουλο (1994, 113-114), 

διέθετε έναν αριθμό διακριτικών χαρακτηριστικών, αλλά κανένα από τα έξι επιλεγμένα. 

Από την άποψη αυτή ταυτίζεται με την περιοχή 1.  

 

11. Κεντρικές Κυκλάδες 

Αμοργός, Ηράκλεια, Σχοινούσα, Κέρος, Κουφονήσι, και Δονούσα. Τα νησιά αυτά 

διαθέτουν τα χαρακτηριστικά των διπλών συμφώνων, της διατήρησης του τελικού /n/ και 

του τσιτακισμού.  

 

12. Δυτικές Κυκλάδες 

Οι Σίφνος, Κίμωλος και Σέριφος διαθέτουν διπλά σύμφωνα και ουράνωση των 

υπερωικών, αλλά όχι τσιτακισμό.  

 

13. Μύκονος 

Είναι η μόνη που διαθέτει το βόρειο χαρακτηριστικό της αποβολής των ψηλών φωνηέντων 

και τον τσιτακισμό των κεντρικών Κυκλάδων.  

 

14. Βόρειες Κυκλάδες 

Άνδρος, Τήνος, Κέα, Σύρος, Νάξος, Πάρος, Αντίπαρος, Ίος, Σίκινος και Φολέγανδρος. 

Από τα έξι χαρακτηριστικά, τα νησιά αυτά διαθέτουν μόνο τον τσιτακισμό.  
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Σχήμα 2: Διαλεκτική διαφοροποίηση του ελλαδικού χώρου κατά Trudgill. [Peter Trudgill: 

Modern Greek dialects. A preliminary Classification, in: Journal of Greek Linguistics 4 

(2003), p. 54-64] 
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Σχήμα 3: Διαλεκτική διαφοροποίηση του ελλαδικού χώρου κατά Trudgill. 

 

2.2.4. Οι διάλεκτοι και τα ιδιώματα της νέας ελληνικής  

 Συνοψίζοντας, ένα συνοπτικό διάγραμμα των διαλέκτων και ιδιωμάτων της νέας 

ελληνικής μπορεί να θεωρηθεί το ακόλουθο: 

1. Ανατολικές διάλεκτοι (Σύμη, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Ικαρία, Αστυπάλαια, Χίος, και 

γειτονικές περιοχές της ηπειρωτικής Μικράς Ασίας)  

 1.1. Δωδεκανησιακά ιδιώματα (Σύμη, Τήλος, Νίσυρος, Κάλυμνος, Αστυπάλαια) 

 1.2. Η διάλεκτος της Χίου  



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

23

2. Βόρειες διάλεκτοι  

3. Καππαδοκική διάλεκτος και άλλες διάλεκτοι της Μικράς Ασίας  

4. Κατωιταλικές διάλεκτοι  

5. Κεντρικές διάλεκτοι (Δυτική Ήπειρος, Κέρκυρα, Κεφαλονιά, Ζάκυνθος, Πελοπόννησος)  

 5.1. Πελοποννησιακά ιδιώματα  

 5.2. Επτανησιακά ιδιώματα  

6. Κρητική και άλλες νότιες διάλεκτοι (Κύθηρα, Αντικύθηρα, Σαντορίνη (Θήρα), Ανάφη, 

Μήλος)  

7. Κυκλαδίτικα ιδιώματα  

8. Κυπριακή και άλλες νοτιοανατολικές διάλεκτοι (δωδεκανησιακές)  

 8.1. Κυπριακή 

 8.2. Δωδεκανησιακές διάλεκτοι (Ρόδος, Κάρπαθος, Κάσος, Κως, Καστελλόριζο, 

Λέρος, Πάτμος)  

9. Μανιάτικα ιδιώματα  

10. Παλαιάς Αθήνας, Κέας, Μεγάρων  

11. Ποντιακή διάλεκτος 

12. Τσακωνική διάλεκτος 
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Ο ερευνητής Kατσουλέας του  ΙΛΝΕ της Ακαδημίας Αθηνών προβαίνει σε μια πιο  

συμβατική γλωσσογεωγραφική κατάταξη που συνήθως υιοθετεί με βάση ένα μείγμα 

γλωσσικών (κυρίως φωνητικών) και γεωγραφικών κριτηρίων είναι η εξής: 

 

Πίνακας 1: Κατάταξη Διαλέκτων και Ιδιωμάτων 

      ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΙΔΙΩΜΑΤΑ 

• Ποντιακή 

• Καππαδοκική 

• Κατωιταλική 

• Τσακωνική 

  

  

• Κυπριακή 

• Κρητική 

• Βόρεια 

• Ημιβόρεια 

• Δωδεκανησιακά 

• Κυκλαδικά 

• Επτανησιακά 

• Μικρασιατικά 

• Μάνης, Κύμης και Παλαιάς 

Αθήνας 

 

2.2.5.  Σύγχρονη κοινωνιογλωσσική κατάσταση – Επιβίωση των νεοελληνικών 
διαλέκτων.  

 

           Προβαίνοντας σε μια γενική θεώρηση της επιβίωσης των νεοελληνικών διαλέκτων 

πανελλαδικά, θα λέγαμε πως σήμερα, και κυρίως ύστερα από το δεύτερο παγκόσμιο 

πόλεμο, οι τοπικές διαφοροποιήσεις της νεοελληνικής γλώσσας παρουσιάζουν εικόνα 

παρακμής, και σε μερικές περιπτώσεις έχουν εξαφανιστεί εντελώς (π.χ. η διάλεκτος της 

Καππαδοκίας). Ιδιαίτερα οι νεοελληνικές διάλεκτοι αποτελούν σήμερα πιο πολύ στοιχείο 

πολιτισμικής παράδοσης παρά ζωντανή γλώσσα σε πολλές περιοχές. Αλλά και τα 
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νεοελληνικά ιδιώματα, κάτω από την πίεση κοινωνικο-οικονομικών παραγόντων (αλλαγή 

στις δομές των παραδοσιακών κοινωνιών που συντηρούσαν τις τοπικές γλωσσικές 

μορφές) και λόγω της ευρείας χρήσης της κοινής μορφής της Νέας Ελληνικής (εξάπλωσή 

της μέσω της υποχρεωτικής εκπαίδευσης και των ΜΜΕ), όχι μόνο χρησιμοποιούνται από 

όλο και λιγότερους ομιλητές (κυρίως ηλικιωμένους), αλλά και συνεχώς αλλοιώνονται σε 

όλα τους τα επίπεδα (φωνητική, μορφολογία, λεξιλόγιο), τείνοντας να αφομοιωθούν από 

την κοινή Νέα Ελληνική (βλ. Μαλικούτη-Drachman 1999, 2000). 

Όπως επισημαίνει και ο Κοντοσόπουλος (2000), τα ιδιώματα εμφανίζουν έντονη 

τάση υποχώρησης λόγω της επικράτησης της νεοελληνικής κοινής και της μετανάστευσης 

προς τα μεγάλα αστικά κέντρα της χώρας.  

Ωστόσο, όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα, 

απουσιάζουν οι σύγχρονες καταγραφές, μελέτες και αναλύσεις του  διαλεκτικού λόγου, με 

αποτέλεσμα να μην μπορεί κανείς να μιλήσει με βεβαιότητα για την ύπαρξη, απουσία, 

εξέλιξη ποιων διαλεκτικών στοιχείων ή ‘διεύρυνση’  στη διαδικασία της συρρίκνωσης 

γλωσσικών ποικιλιών σε ομόγλωσσο περιβάλλον. Οι επιμέρους μελέτες που έχουν γίνει 

αποτελούν ως επί το πλείστον συλλογές διαλεκτικού υλικού με στόχο τη «διάσωσή» του, 

έχουν γίνει με παλαιότερη μεθοδολογία (δηλαδή κυρίως μέσα από την καταγραφή της 

«ιδιαίτερης» προφοράς και του «αποκλίνοντος» λεξιλογίου) και αφορούν ορισμένα 

φαινόμενα ή ιδιώματα μεμονωμένα και όχι μια συνολική και συστηματική προσέγγιση των 

νεοελληνικών ιδιωμάτων.  
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• Χριστίδης, Α.-Φ. et al., επιμ. 1999. Διαλεκτικοί θύλακοι της ελληνικής (δίγλωσση 

έκδ.) Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

• Χριστίδης, Α.-Φ. et al.., επιμ. 2000. Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της 

(δίγλωσση έκδ., ελλ.-γαλλ.). Αθήνα & Θεσσαλονίκη: ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής 

Γλώσσας.  

• ΧΡΙΣΤΙΔΗΣ, Α.-Φ., επιμ. 1999. «Ισχυρές» και «ασθενείς» γλώσσες στην Ε.Ε.: 

Όψεις του γλωσσικού ηγεμονισμού (Πρακτικά διεθνούς συνεδρίου, Θεσσαλονίκη 

Μάρτιος 1997). Θεσσαλονίκη: Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

 

3. Έρευνα στο Πυργί της Χίου 
 

3.1. Γλωσσικές συμπεριφορές μαθητών στο Πυργί  

 

Επιλέχτηκε το Πυργί για την πραγματοποίηση μέρους της έρευνας αυτής λόγω της 

μακρόχρονης ιστορίας του χωριού και κυρίως της ονομαστής τοπικής παράδοσής του.  

Και το σημαντικότερο - σύμφωνα με την επιστημονική μου άποψη, ως διαλεκτολόγου και 

κοινωνιογλωσσολόγου - είναι οι πρόσφατες μαρτυρίες (π.χ. Κατσουλέας, Τσικής) ότι στο 

Πυργί, σε αντίθεση με άλλες παραδοσιακές γλωσσικές κοινότητες, η (γλωσσική) 

παράδοση εξακολουθεί να ζει και να λειτουργεί ακόμη στη συνείδηση των κατοίκων.  

Το Πυργί βρίσκεται στο νότιο κομμάτι της Χίου. Είναι το μεγαλύτερο από τα 

μεσαιωνικά χωριά του νησιού. Είναι γνωστό για τη βυζαντινή εκκλησία των Αγίων 

Αποστόλων και το μεσαιωνικό πύργο που βρίσκεται στο  κέντρο του χωριού. Τα σπίτια 



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

29

είναι κολλημένα το ένα με το άλλο σχηματίζοντας ένα κάστρο. Ένα άλλο χαρακτηριστικό 

που έχουν τα οικοδομήματα του χωριού είναι τα «ξυστά», δηλ. οι σοφάδες των σπιτιών 

που με άσπρο και μαύρο χρώμα σχηματίζουν διάφορα γεωμετρικά σχήματα. Ένα ακόμη 

σημαντικό συστατικό του τοπικού πολιτισμού, το οποίο ποτέ δεν παραλείπουν να 

αναφέρουν όσοι ασχολήθηκαν με το Πυργί,  είναι ότι οι άνθρωποι μιλούν μια χιώτικη 

διάλεκτο «που δεν την καταλαβαίνουμε εύκολα» (βλ. Τσικής 2002: 7-26). Αναφέρει 

(2002:16) πως οι Πυργούσοι πέρασαν από δύο σκληρούς ξένους ζυγούς: Τον Γενουατικό 

(1346-1566) και τον Τουρκικό (1566-1912) και επηρεάστηκε και από τους δύο ελάχιστα.  

Σύμφωνα με τη μοναδική πρόσφατη διαλεκτολογική μελέτη για το Πυργί (Τσίκης, 

2002), «δύο ήταν τα εμφανέστατα χαρακτηριστικά που οι Πυργούσιοι και οι Πυργούσαινες 

είχαν πάντα μαζί τους, όπου πήγαιναν, όπου βρίσκονταν, όπου τους πήγαιναν οι ανάγκες 

οι βιοτικές και η σκληρή μοίρα, η ασυγκίνητη, η αδυσώπητη. Το ένα ήταν η φορεσιά τους. 

Το άλλο εμφανέστατο χαρακτηριστικό που ο Πυργούσης κουβαλούσε και το κουβαλάει 

ευτυχώς αρκετά ακόμη μαζί του ήταν (και είναι) η ομιλία του, η γλώσσα, η «Πυργούσικη 

διάλεκτος»« 

 » «Προηγουμένως όμως θέλω και θα μου επιτραπεί να αναφέρω τούτο: Το πρώτο 

από τα χαρακτηριστικά αυτά, η φορεσιά, γινόταν αντιληπτό οπτικά, άρα από μακριά, και 

συγκέντρωνε, εκτός Πυργίου, αρκετούς περίεργους, κυρίως παιδιά, που κορόιδευαν και 

ενοχλούσαν με την αδιάκριτη περιέργειά τους ή και με λόγια. Το δεύτερο ήταν ακουστικό. 

Η Πυργούσικη διάλεκτος, έντονη και βαριά, ακουόταν με περιέργεια και προκαλούσε 

πειράγματα.» (Τσικής (2002:ο.π.). 

 

3.2. Χαρακτηριστικά της διαλέκτου της Χίου 

3.2.1. Γενικά 

Οι ομοιότητες με τα γειτονικά ιδιώματα (Χίος, Δωδεκάνησα, Κύπρος), καθώς και οι 

μεταξύ τους διαφοροποιήσεις, έχουν ως αποτέλεσμα ο Trudgill (2003:60), όπως 
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αναφέρθηκε στο 2.2.2. παραπάνω, εξετάζοντας συνολικά τη διαλεκτική διαφοροποίηση 

της ελληνικής γλώσσας στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου, να τα κατατάσσει σε δύο 

διαφορετικές υποομάδες: στα νοτιοανατολικά, όπου εντάσσει τα ιδιώματα της Ρόδου, της 

Καρπάθου, της Κω, της Κάσου, του Καστελόριζου, της Λέρου (μαζί με αυτό της Πάτμου 

και την κυπριακή διάλεκτο) και στα ανατολικά, όπου εντάσσει τα ιδιώματα της Σύμης, της 

Τήλου, της Νισύρου, της Καλύμνου, της Αστυπάλαιας και μαζί με αυτά της Ικαρίας, της 

Χίου και των κοντινών περιοχών της ασιατικής ενδοχώρας. 

Τα ιδιώματα της Χίου, μολονότι εμφανίζουν ορισμένες κοινές τάσεις, 

χαρακτηρίζονται από μεγάλη ποικιλία και συχνά έντονη διαφοροποίηση από χωριό σε 

χωριό ή ακόμη και ανάμεσα σε διαφορετικές περιοχές του ίδιου νησιού. (βλ.Κατσουλέας 

(1992, από σχετικά πρόσφατη ερευνητική αποστολή σε χωριά της Χίου). Όπως θα φανεί, 

το Πυργί μοιράζεται χαρακτηριστικά όμορων περιοχών και βρίσκεται στα όρια των 

ανατολικών και νοτιοανατολικών διαλέκτων της κατάταξης του Τrudgill. 

 

3.2.2. Γλωσσική περιγραφή του ιδιώματος στο Πυργί 

Τα κυριότερα χαρακτηριστικά του ιδιώματος στο Πυργί, όπως αναφέρονται στα 
αποτελέσματα από τη γλωσσική αποστολή του του Ιστορικού Λεξικού της Ακαδημίας 
Αθηνών με ερευνητή τον Στ. Κατσουλέα το 1991 (βλ. Λεξικογραφικό Δελτίο (1991:800), 
καθώς και στο βιβλίο του πυργούση φιλολόγου Γ. Τσική (2002), το κατατάσσουν πιο 
πολύ, κατά τη άποψή μου,  στα νοτιοανατολικά ιδιώματα, σύμφωνα, δηλαδή, με τη 
διαλεκτική διαφοροποίηση του ελλαδικού χώρου από τον B.Newton (1972), και σε 
διαφοροποίηση από τον Trudgill (2003)6*   

                                                 
6 Ο Trudgill  επιφυλάσσεται στην ταξινόμησή του για την περιοχή αυτή: ‘Η περιοχή αυτή διαθέτει διπλά 

σύμφωνα και διατήρηση του τελικού /n/, αλλά όχι ουράνωση των υπερωικών σε όλα τα χωριά’ (βλ. 
παραπάνω), επισημαίνοντας την έντονη διαφοροποίηση από χωριό σε χωριό και αφήνοντας ανοικτό το 
ενδεχόμενο να υπάρχουν χωριά όπου υπάρχει ουράνωση.), καθώς, όπως θα ειπωθεί αμέσως παρακάτω, 
εμφανίζει και ουράνωση ορισμένων υπερωικών συμφώνων και διπλά σύμφωνα και διατήρηση του τελικού /n/, 
χαρακτηριστικά τα οποία δεν απαντούν στα ανατολικά ιδιώματα της κατάταξης του Trudgill. Είναι 
περιορισμένες οι πρόσφατες διαλεκτολογικές μελέτες της διαλέκτου της Χίου. Και, καθώς τα ιδιώματα 
βρίσκονται σε φάση συρρίκνωσης και η σύγχρονη διαλεκτολογική έρευνα δεν αποτυπώνει τίποτε άλλο παρά 
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  Από τα χαρακτηριστικά του ιδιώματος του Πυργιού, επειδή δεν είναι ακραιφνώς 

διαλεκτολογικός ο προσανατολισμός της παρουσίασής και εργασίας μου, θα επιλέξουμε 

να αναφέρουμε τα ‘πιο μαρκαρισμένα διαλεκτικά’ (*Μαλικούτη-Drachmann 1999 ) από 

αυτά, τα οποία διαφοροποιούν απόλυτα το ιδίωμα από την Κοινή, αλλά και από άλλα 

γειτονικά ιδιώματα. 

Επειδή κάποια από τα χαρακτηριστικά αυτά έχουν αρχικά περιγραφεί και στα πλαίσια της 

παραδοσιακής διαλεκτολογίας, η οποία κάνει χρήση διαφορετικής ορολογίας, μετά από 

την παρουσίαση κάθε χαρακτηριστικού, θα παρατίθεται σε παρένθεση (όποτε υπάρχει) ο 

όρος σύμφωνα με τον οποίο είχε αρχικά γίνει η περιγραφή από τους 

διαλεκτολόγους/ερευνητές παλαιότερα. Πιο αναλυτικά τα κυριότερα χαρακτηριστικά του 

ιδιώματος στο Πυργί, είναι τα ακόλουθα:  

α. Φωνητική-Φωνολογία 

• Αποβολή (σίγηση) των [v], [γ] και [δ] μεταξύ φωνηέντων σε μεσοφωνηεντική  θέση 

(voiced fricative deletion  Newton 1972): ‘πηγάδι’ [piáði], ‘σίδερο’ [síero], [΄prοato], 

‘πρόβατο’, ‘πήγαμε’ [epίame], ‘λάδι’ [lain], ‘εγώ’ [eό]. Σίγηση του ενδοφωνηεντικού 

/γ/ συναντούμε και στην Κυπριακή. 

• Επειδή διατηρείται το τελικό [n] (βλ. Μορφολογία παρακάτω), συχνά παρατηρείται 

αφομοίωση του τελικού [n] από το σύμφωνο που ακολουθεί  στην αλυσίδα του 

λόγου (nasal voicing and nasal assimilation, βλ. Newton 1972): μιαν βολάν [miáv 

volán] 'μια φορά', τον λαό [tol laόn], τον βασιλιά [tov vasil΄a], τον φόβον [tof fόοn]. 

Η αφομοίωση γίνεται κυρίως ανάμεσα στο προηγούμενο n και τα επόμενα 

σύμφωνα: v, δ, l, m, x, θ, s, f. Έτσι, αποτέλεσμα της αφομοίωσης είναι η παρουσία 

δευτερογενών διπλών συμφώνων στην αλυσίδα του λόγου. Γενικά, η αποφυγή της 

χασμωδίας που παρατηρείται στο ιδίωμα, οδηγεί σε υπερβολική χρήση του n ως 

                                                                                                                                                   
τη συρρικνωτική δυναμική των διαλεκτικών συστημάτων (βλ. Μαλικούτη –Drachmann 1996, 1999), 
είναι εξαιρετικά δύσκολη η μελέτη των χαρακτηριστικών τους. 
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ευφωνικού: [tom beίn] ‘το παιδί’, [tom baraiό] ‘τον παραγιό’. Εδώ επισυμβαίνει 

ηχηροποίηση αρχικών άηχων κλειστών μετά από τελικό /n/.   

• Τα διπλά σύμφωνα προφέρονται ως τέτοια (degemination of long consonants 

Newton o.π. ) και η προφορά αυτή ενίοτε επεκτείνεται και σε λέξεις στις οποίες δεν 

απαντούν διπλά:  [΄allos] ‘άλλος’, [΄melissa] ‘μέλισσα’, [΄prammata] ‘πράμματα’, 

[΄epessa] ‘έπεσα’, [si΄konno] ‘σηκώνω’, [΄ollos] ‘όλος’, [θa ΄vallo] ‘θα βάλω’, [΄ivalla] 

‘έβγαζα’ – [΄ivala] ‘έβγαλα’, [΄γramma] ‘γράμμα’, η μαμά – [ma΄mman] ‘η 

μαμά’(παιδική λέξη), όπως και στα  Κυπριακά. 

• Προφορά του /z/ ως διπλού [zz] και πιο συχνά ως  [ndz’]:  [zzevγa΄rindz’u] 

‘ζευγαρίζω’, [meli΄zzanes] ‘μελιτζάνες’ , ζυμώνω [ɲdz’i΄mοno]. 

• Απαντά (δασύς ενίοτε) τσιτακισμός, δηλαδή το /k/ προφέρεται [t∫] πριν από [i], [e] 

και [y]: π.χ. και [t∫e], κεφάλι [t∫e΄fali] (softening Newton 1972 ) 

• Ανομοίωση ως προς τον τρόπο προφοράς του ημιφώνου [ y ] στην ακολουθία Φ + 

/p/, /θ/ + ia/io > [Φ+ p,θ + y +o,a] > [Φ+p,θ+c], δηλαδή ανάπτυξη του φθόγγου k΄ 

(manner dissimilation (type III) Newton 1972:110): π.χ., θειός [΄θk΄os],  όποιος [΄οp 

k΄os], αλήθεια [a΄liθca], και 

• Aφομοίωση οδοντικού τριβόμενου (fricativity assimilation Newton 163-164) και στη 

συνέχεια ανομοίωση ως προς τον τρόπο προφοράς (παράλληλη (δάσυνση) του 

/t/: /doma΄tia/ > [aduma΄tya] > [aduma΄θca] ‘ντοματιά’, /fo΄tia/ > [fo΄tya] > [fo΄θca] 

‘φωτιά’. 

• Στο περιβάλλον Σ[= f, s] + t + y+ Φ το σύμφωνο [t] αποβάλλεται και το ημίφωνο 

τρέπεται σε [k΄]: αφτιά [a΄fk΄a], χριστιανοί [xrisk΄ani]   (manner dissimilation Newton 

1972:110)  

• Αναπτύσσεται το υπερωϊκό [γ] στην κατάληξη ΄-εύω και –βω ως ευφωνικό : 

αλωνίζω [alonevγo], σκάβω [skavγο] (/γ/ epenthesis in verbs Newton 1972). 

• Στη θέση των συμπλεγμάτων [rθ], [rx΄], εμφανίζεται το [rt], [rk΄] αντίστοιχα: ήρθα 

[írta], αρχίσω [a΄r k΄iso] , όπως και στα Δωδεκαννησιακά ιδιώματα. 
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• Αποβολή του /m/ των ρηματικών καταλήξεων –ομε (/ome/) και –ομαι(/ome/), -ούμε 

(/ume/) και –ούμεστε (/umeste/) πολύ συχνά: [΄erxoe] ‘έρχομαι’, [na ΄pue] να 

πούμε, [na ΄δue] ‘να δούμε’ . 

•  Ο χρονικός χαρακτήρας σ (/s/) στο β' ενικό πρόσωπο του Μέλλοντα και στο β' 

ενικό πρόσωπο του Αορίστου ενίοτε αποβάλλεται (αποσιωπάται): [θa ti΄is] ‘θα 

τιμήσεις’ , [e΄timies me]‘με τίμησες’, [θa aγο΄rais] ‘θα αγοράσεις’ , κλπ 

• Τα  /v/ και το /θ / αρκετές φορές αποβάλλονται (αποσιωπούνται) μεταξύ δύο 

φωνηέντων: [΄kauras] ‘κάβουρας’, [fle΄aris] ‘Φλεβάρης’, [sa΄ura] ‘σαβούρα’, [΄foos] 

‘φόβος’, [ka΄izo] ‘καθίζω’. 

• Τα συμφωνικά συμπλέγματα συχνά απλοποιούνται: [rk] γίνεται [k]: [ko΄rkoδilos] 

γίνεται [ko΄koδilos] [nθr] γίνεται [θr]: [΄aθropos] ‘άνθρωπος’ , όπως  παρατηρείται 

και στην Κρητική διάλεκτο.  

• Συχνά παρατηρείται αλλαγή της θέσης ή του τρόπου (από τριβόμενα σε στιγμικά) 

συμφώνων σε συμφωνικά συμπλέγματα. Γενικά, αποφεύγεται η ακολουθία δύο 

τριβόμενων συμφώνων συχνά με τη μετατροπή του ενός από αυτά σε κλειστό. 

Έτσι, τα συμφωνικά συμπλέγματα:  

/rθ/ γίνεται [rt] : [΄orθiοs] > [΄ortiοs], [΄irθa> ΄irta]. 

/sx/ γίνεται [sk]: [sko΄l΄ο] ‘σxολειό’. Όμως [΄aʃimos] ‘άσχημος’ 

/fx/γίνεται[fk]: [΄efxome] > [΄efkome] ‘εύχομαι’.  

/rδ/γίνεται[δr]:[΄skoδron]‘σκόρδο’ 

/xn/ γίνεται [xt]: [΄δjoxtο] ‘διώχνω’, [΄δixto] ‘δείχνω’ 

• Τα  /v/ και το /θ / αρκετές φορές αποβάλλονται (αποσιωπούνται) μεταξύ δύο 

φωνηέντων: [΄kauras] ‘κάβουρας’, [fle΄aris] ‘Φλεβάρης’, [sa΄ura] ‘σαβούρα’, [΄foos] 

‘φόβος’, [ka΄izo] ‘καθίζω’. 
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β. Μορφολογία 

• Η συλλαβική αύξηση διατηρείται ακόμη και άτονη, ενώ συχνά απαντά συλλαβική 

αύξηση η- [i]: ήπηρα, ήκουσα, ηφέρνανε, ηποφασίσανε. 

• Διατήρηση του τελικού –n σε πολλές λέξεις και ρηματικούς τύπους, π.χ.  [΄ifaen] 

‘έφαγε’, ξύλον [kʃílon], χαρτίν [xartín]. Η υπερβολική χρήση του τελικού ν ως 

ευφωνικού μπορεί να αποδοθεί  στη σχολαστική αποφυγή της χασμωδίας, 

σύμφωνα με τον Τσική (2002). 

Η σχολαστική αποφυγή της χασμωδίας επιτυγχάνεται όχι μόνο με την υπερβολική 

χρήση του ν ως ευφωνικού, αλλά και με τις συχνές εκθλίψεις και αφαιρέσεις: Είντα 

'ν' εδώ! - Απ' εδώ τσ' απ' ετσεί. 'Εν έχω τσέφιν - Εσέν εγύρευγκα.) Και με τη 

συνάντηση τελικού συμφώνου με αρχικό σύμφωνο παρατηρούμε ουδετεροποίηση 

της αντίθεσης ηχηρότητας στο τελικό σύμφωνο πριν από φωνολογικά άηχο ή 

ηχηρό σύμφωνο στην αλυσίδα του λόγου : 

[as zun] > [΄az΄zun] «ας ζουν».   

• Το προθεματικό [a] είναι συχνό στο λεξιλόγιο: ντομάτες [adu΄mates], όπως 

συναντάται και στην Κρήτη.  

• Είναι συχνή η κατάληξη ‘-ούσης’, δημιουργός όλων των εθνικών ονομάτων π.χ. 

πυργούσης. 

•  Μερικά επιρρήματα, χρονικά κυρίως, λήγουν σε -ι αντί σε -α: σήμερι , τίποτι, 

καθημέρι, αποσπερί, αποτώρι (= πριν από λίγο), γλήορι. 

• Το θηλυκό άρθρο ενίοτε απαντά στην αιτ. πληθ. ως ‘τας’. 

• Στην υποκοριστική κατάληξη –ακι(ν) το κ αποβάλλεται: [to pe΄δain] ‘το παιδάκι’, (το 

πηαδάιν, λιάιν (= λιγάκι), [spi΄tain] ‘σπιτάκι’ ) και συνεπώς δεν επηρεάζεται από τον 

τσιτακισμό. 
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γ. Σύνταξη 

• Τα Πυργούσικα ανήκουν, κατά τον Κοντοσόπουλο (2000, 44), στη ζώνη του είντα 

[ίnda] 'τί'.  

• H τοποθέτηση του αντικειμένου-προσωπική αντωνυμία: Ήκουές το; Ήφυέ σας (= 

σας έφυγε).  

 

δ. Λεξιλόγιο 

• Το προθεματικό [a] είναι συχνό στο λεξιλόγιο: ντομάτες [adu΄mates],  

• Τα σύμφωνα /r/ και /l/ (και πιο σπάνια κάποια άλλα) στα συμφωνικά συμπλέγματα 

συχνά απαντούν με αντιμετάθεση  (αλλαγή θέσης ή αμοιβαία μετάθεση δύο 

διαφορετικών συμφώνων της ίδιας λέξης) : a΄miγδala > a΄miγlaδa ‘αμύγδαλα’, 

΄skorδa > ΄skoδra ‘σκόρδα’, karδja > ka΄δrja ‘καρδιά’, perδika > peδrika ‘περδικα’ 

(βλ. Pernot 1903).  

Γενικά, τα φωνητικά αυτά χαρακτηριστικά έχουν βαθιά επίδραση στο λεξιλόγιο. Ο 

γλωσσολόγος Γ.Ψυχάρης (‘Το Ταξίδι μου’ σελ. 15) από Τσική (2002:15-16) 

επισημαίνει στο λεξιλόγιο του Πυργιού πλήθος αρχαίων ελληνικών λέξεων και 

γραμματικών τύπων, βυζαντινές λέξεις ή γραμματικούς τύπους, πολλές τοπικής 

προέλευσης, λίγες τουρκικές και ιταλικές και σχεδόν καθόλου αρβανίτικες, βλάχικες 

και σλαβικές.    

 

3.3. Ποσοτικοποίηση της διαλεκτικής χρήσης στη γλωσσική 
συμπεριφορά των μαθητών και διερεύνηση των παραγόντων που 
επηρεάζουν τη διαλεκτική χρήση  

3.3.1 Γενικά 
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 Καταγράφηκαν τυχαία επιλεγμένοι7 μαθητές της Δ΄ δημοτικού στο Πυργί, μαθητές 

δηλαδή που έχουν ολοκληρώσει την πρώτη φάση του γραμματισμού και έχουν τυπικά  

επαρκή γνώση της δομής και λειτουργίας της νεοελληνικής κοινής, σύμφωνα με το Α.Π. 

διδασκαλίας της Γλώσσας.  

 Αποφεύχθηκε σκόπιμα η επιλογή μαθητικού δείγματος μικρότερων τάξεων, καθώς 

θεωρώ πως τα ιδιαίτερα διαλεκτικά χαρακτηριστικά του ιδιώματος, το οποίο και αποτελεί 

μητρική γλώσσα των παιδιών, και ειδικά τα φωνητικά/φωνολογικά, π.χ. οι τύποι [ka΄δria] 

‘καρδιά’, εκφερόμενα ίσως από τα παιδιά, θα μπορούσαν ίσως στις πρώτες τάξεις του 

δημοτικού να δώσουν αρχικά την λανθασμένη εντύπωση πως πρόκειται για ειδική 

μαθησιακή δυσκολία στην ανάγνωση ή στην ορθογραφία, όπως π.χ. δυσλεξία (βλ. 

Δράκος (2003:119-132). 

 Η συνύπαρξη διαλέκτων/ιδιωμάτων με την πρότυπη γλώσσα – νόρμα και οι 

επιπτώσεις της στη σχολική επίδοση των μαθητών έχουν απασχολήσει εδώ και κάποια 

χρόνια ερευνητές στο εξωτερικό και πρόσφατα στην Ελλάδα, καθώς η συνύπαρξη δύο 

ποικιλιών της ίδιας γλώσσας με διαφορετική λειτουργικότητα και υφολογική 

διαφοροποίηση στο πρότυπο της ‘διπλογλωσσίας’/διμορφίας (diglossia) αναντίρρητα  

(μπορεί να) επιφέρει δυσάρεστες επιπτώσεις στη σχολική επίδοση, όπως και κάθε μορφή 

διγλωσσίας, οι οποίες απαιτούν ειδικό χειρισμό από τους εκπαιδευτικούς (βλ. παρακάτω 

κεφ. 5). 

 

3.3.2. Μεθοδολογία και ερευνητικά εργαλεία της έρευνας στο Πυργί 

 

                                                 
7 Η έρευνα αυτή, στηριγμένη σε δείγμα που αποτελεί προϊόν στρωματοποιημένης (κατά στρώματα) 
τυχαίας δειγματοληψίας (βλ.Cohen – Manion 1994), αποσκοπεί να αποτελέσει μελέτη περίπτωσης- 
περιπτωσιολογική ανάλυση διαλεκτικών συμπεριφορών δύο παιδιών από κάθε διάλεκτο, δηλαδή 
περιγραφή φαινομένων ιδιότυπης παρεμβολής για τις περιπτώσεις δίγλωσσων, διδιαλεκτικών 
μαθητών που χρησιμοποιούν παράλληλα και τις δύο ποικιλίες, τη διάλεκτο και την κοινή. 
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Η αξιολόγηση της γλωσσικής συμπεριφοράς των μαθητών πήρε τη μορφή 

Α) συζήτησης και δομημένης συνέντευξης ως δείγμα προφορικού λόγου και 

Β) έκθεσης ως δείγμα γραπτού λόγου.   

Χορηγήθηκε, επίσης,  

Γ) ερωτηματολόγιο στη δασκάλα των μαθητών και στην ερευνήτρια   (βλ.Παράρτημα Ι για 

τα ερωτηματολόγια) για την περιγραφή της γλωσσικής συμπεριφοράς των μαθητών 

καθημερινά και τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαλεκτική χρήση 

από τους διαλεκτόφωνους (διδιαλεκτικούς) μαθητές στους οποίους επικεντρώνεται η 

εργασία (βλ. κεφ. 3.3.1, 3.3.2.) και για την άντληση συμπερασμάτων για την 

κοινωνιογλωσσολογική περιγραφή της γλωσσικής κοινότητας (βλ. κεφ. 3.4.), την οποία 

θεωρούμε απαραίτητη.  Αναλυτικά: 

 

 Α) Για την εξέταση του προφορικού λόγου, το προφορικό δείγμα επιμελήθηκε ερευνήτρια  

που μιλά την Κοινή, και διενεργώντας συζήτηση/συνέντευξη με αυτούς: 

 

(α) Έκανε σε καθένα από τους μαθητές ερωτήσεις σχετικά με τις καθημερινές τους 

δραστηριότητες 

 

(β) Ζήτησε την περιγραφή μίας εικόνας   

 

(γ) Ζήτησε την αφήγηση μιας ιστορίας από το χωριό. 

 

Με τα παραπάνω ερευνητικά εργαλεία επιδιώχθηκε η διαφοροποίηση της γλωσσικής 

χρήσης στον προφορικό λόγο στα τρία αυτά διαφορετικά επίπεδα ύφους8, προκειμένου 

                                                 
8 Ο όρος ‘επίπεδο ύφους’ αφορά στις γενικευμένες γλωσσικές επιλογές που προσδιορίζουν το 
γενικό ύφος του κειμένου. Η πιο ολοκληρωμένη άποψη για την έννοια "επίπεδο ύφους", η οποία 
τελικά έχει κυριαρχήσει, είναι η άποψη που διατυπώθηκε από τη σχολή της συστημικής 
λειτουργικής γλωσσολογίας. Ολοκληρωμένη, γιατί ορίζει το επίπεδο ύφους σε σχέση με την 
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να αναδειχτούν πιθανές διαφορές μεταξύ τους στη συχνότητα των διαλεκτικών 

παρεμβολών ή στην ποικιλομορφία/πολυμορφία των διαλεκτικών παρεμβολών.   

 

Β) Για την εξέταση δείγματος γραπτού λόγου: 

 

(δ) Zητήθηκε από τη δασκάλα των παιδιών μία έκθεσή τoυς που γράφτηκε μέσα στη 

σχολική τάξη στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας. 

  

 

Το κριτήριο αξιολόγησης των δεδομένων από τη γλωσσική συμπεριφορά των 

παιδιών ήταν σαφές. Η γλωσσική παρεμβολή από τη μητρική γλώσσα των μαθητών, τα 

Πυργούσικα, στην ΚΝΕ, της οποίας η χρήση αναμένεται/επιβάλλεται στο σχολικό 

περιβάλλον, μετρήθηκε και ταξινομήθηκε ως φωνολογική, μορφολογική / συντακτική, 

λεξιλογική, βάσει των διαφορών του ιδιώματος και της ΚΝΕ, όπως περιγράφηκαν στο 

3.2.2.  

 

                                                                                                                                                   
οργάνωση του κειμένου αλλά και του συγκειμενικού του πλαισίου (context στην αγγλική και 
contexte στη γαλλική γλώσσα). Σύμφωνα με τους Halliday & Hasan (1989), το επίπεδο ύφους 
αναφέρεται σε μια συσχέτιση νοημάτων που συνδέονται με -και σε μεγάλο βαθμό καθορίζονται 
από- τα στοιχεία του άμεσου συγκειμενικού πλαισίου, και συγκεκριμένα από: α. Το "πεδίο" (field 
στην αγγλική γλώσσα), το οποίο αφορά στον σκοπό της εκφοράς λόγου ως κοινωνικής 
(επικοινωνιακής) πράξης και προσδιορίζει το περιεχόμενο του κειμένου (π.χ. αν ο σκοπός του 
κειμένου είναι δημοσιογραφικός ή πολιτικός). β. Το "συνομιλιακό ρόλο" (tenor στην αγγλική 
γλώσσα), που προσδιορίζει τις κοινωνικές σχέσεις εκείνων που μετέχουν σε μια περίσταση 
επικοινωνίας, την κοινωνική θέση και στάση τους (π.χ. σχέση ισότητας, όπως στην περίπτωση δύο 
φίλων, ή ανισότητας όπως στην περίπτωση εργοδότη-υπαλλήλου). γ. Τον "τρόπο" (mode στην 
αγγλική γλώσσα) εκφοράς του λόγου που έχει σχέση με το κανάλι επικοινωνίας. Αν ένα κείμενο 
είναι προφορικό, γραπτό, γραπτό που θα διαβαστεί, ομιλία που δεν στηρίζεται σε γραπτό κείμενο 
κλπ., τα ρητορικά και γλωσσικά του στοιχεία θα διαφέρουν.Τα τρία αυτά στοιχεία δεν αποτελούν 
γλωσσικές κατηγορίες αλλά χαρακτηριστικά γνωρίσματα του συγκειμενικού πλαισίου του κειμένου 
που καθορίζουν και το επίπεδο ύφους του 
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Συνοψίζοντας, μεθοδολογικά γίνεται και επιδιώκεται:  

1. Υπολογισμός σε ποσοστά των διαλεκτικών παρεμβολών, δηλ. ο αριθμός των λέξεων με 

παρεμβολή στο σύνολο των λέξεων που χρησιμοποιούν (κεφ. 3.3.2.). 

2. Περιγραφή  όλων των φαινομένων της διαλεκτικής παρεμβολής, των παρεισφρύσεων 

σε φωνολογικό, μορφοσυντακτικό και λεξιλογικό επίπεδο που σημειώθηκαν από τα παιδιά 

(κεφ.3.3.3.). 

3. Aναφορά στους παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλεκτική παρεμβολή-διείσδυση 

βάσει των απαντήσεων της δασκάλας στο ερωτηματολόγιο και βάσει των παρατηρήσεων 

της ερευνήτριας (κεφ.3.3.4.). 

4. Κοινωνιογλωσσολογική περιγραφή της κοινότητας στα πλαίσια της οποίας 

πραγματοποιείται η έρευνα βάσει, κυρίως, του ερωτηματολογίου για την ερευνήτρια (3.4.) 

και άλλων δεδομένα. 

 

3.3.2. Ποσοτικά δεδομένα της χρήσης του ιδιώματος από τους μαθητές στο Πυργί 

  

1) Ο Ν.Μ. είναι μαθητής της Δ΄ Δημοτικού, γεννημένος στο Πυργί της Χίου. Ο πατέρας του 

είναι γεωργός, απόφοιτος γυμνασίου και η μητέρα του ασχολείται με τα οικιακά και είναι 

απόφοιτη λυκείου. Και οι δύο γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. 

 

 

Ν.Μ. Α 

Συζήτηση 

Β 

Περιγραφή 

Γ 

Αφήγηση 

Δ 

Εκθεση 

Ε 

ΔιαλΓρα 

 27/64 

(42,18%) 

38/102 

(37,25%) 

10/94 

(10,63%) 

4/100 

(4%) 

37/50 

(74%) 
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Ν. Μ. Α. Ερωτήσεις - Συζήτηση Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 12 4 11 27/64 

    (42,18%) 
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Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά

Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

 

Ν. Μ. Β. Περιγραφή εικόνας Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 31 3 6 38/102 
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(37,25%) 
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Ν. Μ. Γ. Αφήγηση Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 15 6 9 30/96 

(31,25%) 
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Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά

Αφήγηση

 
 

Ν. Μ. Δ. Γραπτός Λόγος (έκθεση) Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  
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 1 2 (1) 4/100 

 (4%) 

0

1

2

Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά

Γραπτός Λόγος / Έκθεση

 

2) Ο Γ. Κ. είναι επίσης μαθητής της Δ΄ Δημοτικού σχολείου, γεννημένος στο Πυργί της 

Χίου. Ο πατέρας του είναι εστιάτορας, απόφοιτος γυμνασίου και η μητέρα ασχολείται με τα 

οικιακά και είναι απόφοιτος γυμνασίου.  

 

Γ.Κ. Α 

Συζήτηση 

Β 

Περιγραφή 

Γ 

Αφήγηση 

Δ 

Εκθεση 

Ε 

ΔιαλΓρα 

 14/38 

(36,85%) 

46/146 

(31,5%) 

12/53 

(22,65%) 

0/80 
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(4,5%) 
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Γ. Κ. Α. Ερωτήσεις - Συζήτηση Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 10 1 3 14/38 
(36,84%) 

0

2

4

6

8

10
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Ερωτήσεις - Συζήτηση

 

 

Γ. Κ. Β. Περιγραφή εικόνας Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 36 5 6 47/146 

(32,19%) 
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Γ. Κ. Γ. Αφήγηση Σύνολο 
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 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 8 2 2 12/53 

 (22,64%) 

0

1
2
3

4
5
6
7

8

Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά

Αφήγηση

 

 

Γ. Κ. Δ. Γραπτός Λόγος (έκθεση) Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά 98 

 0 0 0 0/98 

0 %  

 

  

Σχολιάζοντας και συνοψίζοντας τα παράπάνω ποσοτικά δεδομένα από τα δύο 

παιδιά, παρατηρούμε αρχικά ότι στον προφορικό λόγο η γλωσσική χρήση του Ν.Μ. έχει 

σταθερά σε όλα τα επίπεδα ύφους περισσότερες διαλεκτικές παρεμβολές από το 

συμμαθητή του Γ.Κ.. Στο γραπτό λόγο, στη σχολική τάξη, ο Ν.Μ. εξακολουθεί να 

παρουσιάζει κάποια διαλεκτικά στοιχεία, ενώ αντίθετα ο Γ.Κ. εκφράζεται χωρίς μείξη 

κωδίκων και γράφει καθαρά στην Κοινή.       

Ο αριθμός των διαλεκτικών στοιχείων διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη γλωσσική 

κατηγορία. Στο προφορικό δείγμα  εμφανίζονται φωνολογικά διαλεκτικά στοιχεία, 
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συντριπτικά περισσότερα από τα μορφολογικά και λεξιλογικά.  Στο γραπτό δείγμα του 

Ν.Μ. επικρατούν τα μορφολογικά.         

Ως προς το ύφος λόγου, στη Συζήτηση (Α) και την Περιγραφή (Β) 

παρουσιάστηκαν πολύ περισσότερα διαλεκτικά στοιχεία, ενώ στην Αφήγηση (Γ)9, η 

διαλεκτική παρεμβολή είναι κάπως μικρότερη και στα δύο παιδιά.       

         

 

 

 

 

 

 

3.3.3. Περιγραφή των φαινομένων διαλεκτικής παρεμβολής : Ποιοτική ανάλυση 
των διαλεκτικών συμπεριφορών 

  

 Εντός εκπαιδευτικού πλαισίου, οι περιπτώσεις διείσδυσης στοιχείων του 

ιδιώματος στο επίπεδο του προφορικού λόγου είναι σχετικά μικρής συχνότητας. 

Επικρατούν οι φωνολογικές διαλεκτικές παρεμβολές. Αυτό δεν εκπλήσσει, δεδομένου του 

ότι οι πιο πολλές από τις διαφορές ανάμεσα στο ιδίωμα και την Κοινή είναι από τη φύση 

τους φωνολογικές και λεξιλογικές.  

Στον προφορικό λόγο τους ακολουθούν σε χαμηλότερη συχνότητα οι 

μορφολογικές και ακολουθούν οι λεξιλογικές διαλεκτικές παρεμβολές και συγκεκριμένα 

παρεμβολές από το καθημερινό λεξιλόγιο των παιδιών, π.χ. το παιχνίδι /xo΄stο/ ‘κρυφτό’, 

το οποίο όλοι χρησιμοποιούν και δεν προσπάθησαν να αποφύγουν, νομίζοντας ίσως πως 

χρησιμοποιείται και στην Κοινή, άρα ‘νομιμοποιείται’ η χρήση του στο εκπαιδευτικό 

επικοινωνιακό πλαίσιο.  

                                                 
9 βλ. Τσιπλάκου (2007: 236-265) 
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 Για παράδειγμα, κάποια συμφωνικά συμπλέγματα όπως /rθ/, το οποίο στο ιδίωμα 

μετατρέπεται σε [rt], π.χ. [irte] ‘ήρθε’, ή το /rx΄/ το οποίο στο ιδίωμα μετατρέπεται σε [rk΄], 

π.χ.[ark΄iso]‘αρχίσω’. Τα συγκεκριμένα συμφωνικά συμπλέγματα απαντούν γενικά σε 

τύπους της Κοινής, γι’αυτό και οι δύο μαθητές δεν προσπάθησαν να τα αποφύγουν 

συνειδητά, παρόλο που, αντίθετα, συνειδητά αποφεύγουν συχνά  στο λόγο εντός 

σχολικού πλαισίου άλλα μαρκαρισμένα - και κατεξοχήν στιγματισμένα - φωνολογικά 

διαλεκτικά χαρακτηριστικά, π.χ.  τη μετατροπή σε προστριβόμενο του ουρανικού /c/ σε [tʃ]  

πριν από e, i: [tʃe] vs. [ce] της κοινής νεοελληνικής  'και'. 

Κάτι που πρέπει, επίσης, να σημειωθεί είναι ότι τα παιδιά συχνά δείχνουν 

αμηχανία και διστακτικότητα  να χρησιμοποιήσουν λέξεις που χρησιμοποιούνται με δύο 

τύπους στην κοινότητα, το διαλεκτικό και τον τύπο της πρότυπης - που χρησιμοποιούν και 

στο σχολείο -  και επαναλαμβάνουν με δύο ή τρεις τύπους τις λέξεις που χρησιμοποιούν 

π.χ.  [du΄mates] [adu΄manes] και [adu΄mates]  ‘τομάτες’, [tʃe΄ratʃes] και [ta΄ratʃes] 

‘ταράτσα’, [ka΄δr’a] ή [karδja] ή  [ka΄rdʒa] ‘καρδιά’, [fo΄θça] και [fo΄θca]  ‘φωτιά’, από τους 

οποίους μόνον ο ένας ή δύο (με bold) είναι ο ‘σωστός’/οι ‘σωστοί’* διαλεκτικά. (*Δεν 

μπορεί κανείς να μιλήσει για ‘ορθότητα’ των γλωσσικών τύπων, ειδικά των διαλέκτων, 

καθώς κάτι τέτοιο αποτελεί ανεπίτρεπτο γλωσσικό ντετερμινισμό, αντίθετο προς τις 

σύγχρονες γλωσσολογικές παραδοχές και τις βασικές παραδοχές της σύγχρονης 

διαλεκτολογίας (βλ. Chambers and Τrudgill, 1998. Dialectology. C.U.P.). Επιπλέον, είναι 

πολύ συχνή η διπλοτυπία σε μια γλώσσα που βρίσκεται σε συρρικνωτική πορεία, όπου η 

πολυτυπία είναι σύνηθες φαινόμενο.  (βλ. και κεφ. 5 παρακάτω).)  

Παρακάτω, θα αναφερθούν και στη συνέχεια θα περιγραφούν τα διαλεκτικά 

φαινόμενα και θα ταξινομηθούν σε φωνολογικά, λεξιλογικά, μορφολογικά/συντακτικά, 

σύμφωνα με το κριτήριο που θέσαμε στη μεθοδολογία, τις διαφορές ανάμεσα στο χιώτικο 

ιδίωμα του Πυργιού και τη νεοελληνική κοινή, όπως αναφέρθηκαν στο 3.2.2. παραπάνω.   

Αναλυτικά τα διαλεκτικά φαινόμενα.10  

                                                 
10 Mερικοί τύποι εμφανίζονται πολλές φορές. 
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 Ν.Μ. : 

(Α)  

Φωνολογικά: [΄ascimos] ‘άσχημος’, [΄fcaksame] ‘φτιάξαμε’, [tom ΄birγο] ‘τον πύργο’, 

[fca΄xti] ‘φτιαχτεί’, [sko΄li΄o] ‘σχολειό’, [ar΄ciso] ‘αρχίσω’, [stoɲ΄dʒipo] ‘στον κήπο’, 

[meli΄zʒanes] ‘μελιτζάνες’, [΄skoδra] ‘σκόρδα’, [kro΄miδʝa] ‘κρεμμύδια’, [ɲgu΄ratʃa] 

‘αγγουράκια’, [kaδria]και [karδʝa] ‘καρδιά’, [ko΄koδilos] ‘κροκόδειλος’, [΄peδrikes] 

‘πέρδικες’, [a΄miγlaδʝa] ‘αμύγδαλα’, [tʃe΄ratsa] ‘ταράτσα’ 

       

 Μορφολογικά : [a΄bala] ‘μπάλα’,[΄inda] ‘τι’, [adu΄manes]* και [adu΄mates] ‘ντομάτες’(*Και 

οι δύο τύποι είναι διαλεκτικοί)  

  

 Λεξιλογικά: [xo΄sto] ‘κρυφτό’, [΄prokes] ‘καρφιά’, [΄fitepse] ‘έσπειρε’,  [΄θrupes] ‘ελιές’    

  

 

 (Β) 

Φωνολογικά: [΄kona] ‘εικόνα’, [΄tʃipos] (και [΄cipos])‘κήπος’, [la΄os] και [la΄γoς] 

‘λαγό’,[΄enaɲ΄dʒipo] ‘ένα κήπο’, [΄aθropo] ‘άνθρωπο’, [ma΄ruʝa] ‘μαρούλια’, [΄aθropos] 

‘άνθρωπος’, [tʃi΄ratʃa] ‘ταράτσα’, [fai΄ta] ‘φαγητά’, [fo΄θca] ‘φωτιά’, [[faʝ΄tο] ‘φαγητό’, [tʃe] 

‘και’, [timbirozvesti΄ki] ‘την Πυροσβεστική’, [΄narti] ‘να ρθει’, [΄kotʃino] ‘κόκκινο’, [΄tʃitrini] 

‘κίτρινοι’, [΄eiʝ] ‘έχει’, [ti΄ani] ‘τηγάνι’, [stiŋgu΄zina] ‘στην κουζίνα’.  

    

Μορφολογικά: [΄enan] ‘ένα’, [adu΄mates] ‘ντομάτες’, [kro΄miδʝa] ‘κρεμμύδια’, [΄in] ‘είναι’,   

 

Λεξιλογικά: [tʃi΄ratsa] ‘ταράτσα’. 

  

 

(Γ) 
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Φωνολογικά: [΄enaŋg΄e΄ro] ‘ένα καιρό’, [΄enaz la΄γos] ‘ένας λαγός’, [΄irte] ‘ήρθε’, [tsuva΄lai] 

‘τσουβαλάκι’,  [tʃi] ‘τις’, [piksa΄ratʃa] ‘μαστιχόδεντρα’, [piksa΄rai] ‘μαστιχιά’, [po΄ari] ‘ποδάρι’, 

[΄erciti] ‘έρχεται’, [tʃedi΄tiri] ‘όργανο που κεντούν τα πυξάρια’, [΄arcise] ‘άρχισε’, [ku΄tʃa] 

‘κουκιά’, [ro΄viθca] ‘ρεβύθια’, [΄rixto] ‘ρίχνω’, [΄piene] ‘πήγαινε’.  

  

Μορφολογικά: [e΄pirame] ‘πήραμε’, [΄isteri] ‘ύστερα’, [΄muδoce] ‘μου’ δωσε’, [΄ikatsa] 

‘κάθησα’, [΄cipesa] ‘και έπεσα’, [΄ene] ‘δεν’ 

  

Λεξιλογικά: [piksa΄ratʃa] ‘μαστιχόδεντρα’, [ma΄lupes] ‘χλόη για ζωοτροφή’, [΄malaθro] 

‘αρωματικό για τα σύκα’,  [tʃedi΄tiri] ‘όργανο που κεντούν τα πυξάρια’, [xora΄fai] ‘χωραφάκι’, 

[γa΄l’akus] ‘φύτρο κρεμμυδιού’, ‘[piksa΄rai] ‘μαστιχιά’, [΄rozos] ‘καρούμπαλο’, [΄alimbanda] 

‘άλλη σειρά’.  

 

 

(Δ) 

Φωνολογικά: [΄ifia] ‘έφυγα’ 

Μορφολογικά: [΄ifere] ‘έφερε’, [΄ifia] ‘έφυγα’ 

Λεξιλογικά: [ta΄çi] ‘αύριο’, [΄plino] ‘πλένω’  

 

 

Γ.Κ.: 

(Α) 

Φωνολογικά: [kaδria] ‘καρδιά’,[aɲgu΄ratʃa] ‘αγγουράκια’, [meli΄zzanes] ‘μελιτζάνες’, 

[tʃe΄ratʃes] ‘ταράτσες’, [po΄ari] ‘ποδάρι’, [tʃe΄fali] ‘κεφάλι’, [ko΄koδilos] ‘κροκόδειλος’,  

Μορφολογικά: [adu΄mates] ‘ντομάτες’, [a΄bala] ‘ποδόσφαιρο’,  

Λεξιλογικά: [xo΄sto] ‘κρυφτό’.  
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 (Β) 

Φωνολογικά: [e΄o] ‘εδώ’, [la΄os] ‘λαγός’, ,[΄enaɲ΄dʒipo] ‘ένα κήπος’, [ma΄ruʝa] ‘μαρούλια’, 

[΄tʃipos] ‘κήπος’, [tʃe] ‘και’, [ma΄zzevan ‘μάζευαν’, [sta΄fija] ‘σταφύλια’, [ti΄anize] ‘τηγάνιζε’, 

[stiɲdʒi΄ratsa] ‘στην ταράτσα’, [ani΄kto] ‘ανοιχτό’, [fo΄θca] ‘φωτιά’, [ani΄kti] ‘ανοιχτή’, 

[timbirozvesti΄ki] ‘την Πυροσβεστική’, [tigu΄zina] ‘την κουζίνα’,  [ti΄ban] ‘την παν’, [di] ‘την’. 

Μορφολογικά: [in] ‘είναι’, [adu΄mates] και [du΄mates] ‘ντομάτες’, [΄aθropos] ‘άνθρωπος’, 

[΄indan] ‘ήταν’, [a΄θropi] ‘άνθρωποι’, [e΄pie] ‘πήγε’, [tʃafi΄suse] ‘και φυσούσε’,  [ka΄tivi] 

‘κατέβηκε’,  [΄ene] ‘δεν’, [embo΄ruse] ‘μπορούσε’, [e΄pire] ‘πήρε’ 

Λεξιλογικά: [΄οkso] ‘έξω’, [γavaθes] ‘σκεύη’, [γa΄vaθa] ‘σκεύος’, [ba΄koni] ‘μπαλκόνι’,  

[xa΄me] και [΄kato]‘κάτω’. 

 

(Γ) 

Φωνολογικά: [΄irte] ‘ήρθε’, [tʃe] ‘και’, [ts] ‘τις’, [tʃiniji΄to] ‘κυνηγητό’,  

Μορφολογικά: [mu ΄todoce] ‘μου το’ δωσε’, [e΄pia] ‘πήγα’, [΄γriγori] ‘γρήγορα’,   

Λεξιλογικά: [rambu΄rjo] ‘τοποθεσία’  

 

Ο Ν.Μ. χρησιμοποιεί διαλεκτικούς τύπους με μεγαλύτερη άνεση από το Γ.Κ. 

 

Στον προφορικό λόγο απαντούν στο λόγο τους τα βασικά χαρακτηριστικά του 

ιδιώματος (βλ. στο  Παράρτημα ΙΙ για τα ποσοστά στο λόγο των συμμαθητών τους εκτός 

σχολείου 3.3.4.). Οι μαθητές δείχνουν πως έχουν επαρκή γνώση (γλωσσική 

συνειδητοποίηση = language awareness) του ιδιώματος, αλλά και των κανόνων της 

Κοινής, γεγονός που προλειαίνει το έδαφος και θα μπορούσε να κάνει θεμιτή και 

αποδεκτή τη διδιαλεκτική εκπαίδευση, στα πλαίσια μιας γλωσσικής κοινότητας με τόσο 

θετικές στάσεις απέναντι στα Πυργούσικα.  Παρακάτω, στο κεφάλαιο 5.1.,  θα γίνει λόγος 

εκτενέστερα για τη διδιαλεκτική εκπαίδευση.  
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 Στο γραπτό λόγο, ένας μόνο μαθητής, ο Ν.Μ., παρουσίασε διαλεκτικούς  

τύπους στα γραπτά του, σε μια έκθεσή του στα πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος. 

Θυμίζoυμε ότι ο Ν.Μ. εμφάνισε τα υψηλότερα ποσοστά διαλεκτικής παρεμβολής στον 

προφορικό λόγο. Ο συγκεκριμένος μαθητής είναι γιος ντόπιου γεωργού, κατοίκου που 

έχει συνεχή επαφή με το χωριό και τα μέλη της γλωσσικής κοινότητας και η επικοινωνία με 

κατοίκους άλλων περιοχών της Ελλάδας.       

   Βέβαια, το μικρό δείγμα δεν επιτρέπει την εξαγωγή ασφαλών συμπερασμάτων. 

Αλλά το ότι υπήρχαν πράγματι διαλεκτικά στοιχεία στο γραπτό λόγο των διαλεκτόφωνων 

μαθητών και μάλιστα η ίδια η ύπαρξη μορφολογικών διαλεκτικών τύπων στο γραπτό λόγο, 

είναι αξιοσημείωτη, όπως θα παρατηρήσουμε παρακάτω, καθώς ο γραπτός λόγος, σε 

αντίθεση με τον προφορικό, είναι λιγότερο αυθόρμητος. Επιπλέον, επειδή δεν απαντούν 

σε γραπτό λόγο τα Πυργούσικα, τα παιδιά αποθαρρύνονται στη χρήση τους γραπτώς. 

Επιπλέον, οι φωνολογικές διαλεκτικές παρεμβολές δεν μπορούν να αποδίδονται όλες στο 

γραπτό λόγο, π.χ. /ʧ/ ή /ʃ/.  

 

 

3.3.4. Περιγραφή των διαλεκτικών συμπεριφορών στην επικοινωνία εντός 
σχολείου μέσα από τις παρατηρήσεις της δασκάλας και της ερευνήτριας. 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, ζητήθηκε από την 

εκπαιδευτικό των δύο μαθητών να απαντήσει σε ένα (α) ερωτηματολόγιο11, οι απαντήσεις 

στο οποίο μπορεί να είναι αποκαλυπτικές των στάσεων και επιλογών γλωσσικού 

ρεπερτορίου από τους διδιαλεκτικούς μαθητές.  Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε 

από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο (β) της δασκάλας-ερευνήτριας.  

(α) Η δασκάλα των δύο παιδιών απαντά στο ερωτηματολόγιο περιγράφοντας τη 

γλωσσική συμπεριφορά των παιδιών σε σχέση με τους δύο κώδικες: 

                                                 
11 Βλ. Για τα ερωτηματολόγια, βλ. στο Παράρτημα Ι 
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 Για τον Ν.Μ. αναφέρει, απαντώντας στην ερώτηση 1,  για το αν κάνουν οι μαθητές 

χρήση της ντοπιολαλιάς στο σχολείο, αναφέρει ότι ακόμη και μέσα στην τάξη μιλά και 

γράφει στα Πυργούσικα, αλλά ότι μετά τη ‘διόρθωση’ της μιλά και χρησιμοποιεί την Κοινή.  

Αντίθετα, ο Γ.Κ.  μιλά ελάχιστα στα πυργούσικα  και δε γράφει καθόλου διαλεκτικά. Και 

προσθέτει πως τα παιδιά όλα μεταξύ τους μιλούν διαλεκτικά στα διαλείμματα.  

 Στο ερώτημα 2, για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαλεκτικών παραλλαγών της 

ελληνικής από τη μεριά της και σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των διαλεκτικών 

συμπεριφορών των παιδιών, απαντά σε σχετική ερώτηση ότι κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος, δε τα διορθώνει στον προφορικό λόγο, αλλά διορθώνει τους διαλεκτικούς 

τύπους στο γραπτό λόγο, διορθώνει οποιοδήποτε ‘λάθος’ (= τύπο που αποκλίνει από τον 

αντίστοιχο τύπο της Κοινής), χωρίς να μειώνει στη γραμματική, π.χ. στους χρόνους 

ήφερες – έφερες. Επισημαίνει στο γραπτό το ‘σωστό’ αλλά δε μειώνει το βαθμό. 

Υπογραμμίζει ότι δε διορθώνει στον προφορικό, μόνο στο γραπτό.    

  Στο ερώτημα 3, ‘σε ποιο είδος λόγου, προφορικό ή γραπτό, είναι πιο έντονα τα 

διαλεκτικά στοιχεία’, η εκπαιδευτικός απάντησε ότι στον προφορικό  λόγο είναι πολύ πιο 

έντονες οι διαλεκτικές παρεμβολές στον Ν.Μ. και πρόσθεσε πως τον ‘διορθώνει’ 

τουλάχιστον 3 φορές την ημέρα12. Για τον συγκεκριμένο μαθητή πιστεύει, ωστόσο, ότι ο 

ίδιος θέλει να αστειεύεται, για να τραβά την προσοχή, ενώ, στην πραγματικότητα, γνωρίζει 

καλά την Κοινή. Αντίθετα, ο Γ.Κ. δε χρησιμοποιεί τη διάλεκτο μέσα στην τάξη, όπως ο 

συμμαθητής του, παρά ελάχιστα, αντιλαμβανόμενος ότι στο μάθημα χρησιμοποιούν μόνο 

την Κοινή Νεοελληνική. 

Στο ερώτημα 4, για τον μαθητή Ν.Μ. αναφέρει ότι κάνει συχνά μείξη κωδίκων και 

δίνει ως παράδειγμα λεξιλογικό : ελιές-θρούπες-Σπαρτιάτες. Το ίδιο συμβαίνει και στο 

γραπτό του λόγο. 

Στο ερώτημα 5, για το αν οι μαθητές έχουν γνώση των διαφορών μεταξύ των 

πυργούσικων και της κοινής νεοελληνικής, απαντά με σιγουριά ΝΑΙ.  

                                                 
12 Αυτή η απάντηση/παρατήρηση είναι αναμενόμενη, καθώς οι νεοελληνικές διάλεκτοι, εκτός της 
Κυπριακής, δεν απαντούν στο γραπτό λόγο 
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 Στο ερώτημα 6, σχετικά με τη σχέση σχολικής επίδοσης και της παράλληλης 

χρήσης των δύο συγκεκριμένων κωδίκων από τους μαθητές, αναφέρει ότι δεν έχουν 

μειωμένη επίδοση λόγω της χρήσης των δύο κωδίκων.  

Στο ερώτημα 7, για το είδος των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη 

συνύπαρξη των δύο ποικιλιών στη σχολική τάξη, αναφέρει ότι, κατά τη γνώμη της, ο Ν.Μ.  

‘δε δυσκολεύεται’ λόγω της χρήσης του τοπικού ιδιώματος, ‘απλά προκαλεί, διασπά τη 

ροή του μαθήματος, προκαλώντας το ενδιαφέρον των συμμαθητών του’. Υπονοώντας ότι 

δεν προκύπτουν προβλήματα μαθησιακά, αλλά συμπεριφοράς. 

Στο ερώτημα 8,  προσθέτει η ίδια δηλώνει ότι της αρέσει η διατήρηση της 

ντοπιολαλιάς.    

 Στο ερώτημα 9, που ζητά με ακρίβεια να περιγράψει πώς χειρίζεται περιπτώσεις 

που ο μαθητής ζητά διευκρινίσεις στην περίπτωση ζευγαριών λέξεων που αναπαριστούν 

την ίδια σημασία, αλλά προφέρονται διαφορετικά,  προσθέτει ότι τους εξηγεί πως 

επικρατεί η κοινή ονομασία και ότι οι άλλες προφορές /λέξεις είναι τοπικά ιδιώματα. 

 Στο ερώτημα 10, ‘η Κοινή είναι η επίσημη, η καθολική γλώσσα που διδάσκεται 

στο σχολείο’.  

 Η εκπαιδευτικός-δασκάλα των παιδιών, κατάγεται από την Κρήτη και έμενε στην 

Αθήνα πριν το διορισμό της στο Πυργί.  

  

Μια εισαγωγική παρατήρηση που πρέπει να διατυπωθεί πριν αναφέρω τις πρώτες 

εκτιμήσεις/σχόλια μου για τη γλωσσική συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο, είναι ότι, 

εφόσον η γλώσσα είναι μέσο επικοινωνίας και ελεύθερης έκφρασης, τα πυργούσικα 

μπορούν να χαρακτηριστούν ως μητρική γλώσσα των παιδιών. Τα ποσοτικά δεδομένα, 

δηλαδή τα σχετικά μικρά ποσοστά διαλεκτικών στοιχείων και οι απαντήσεις της δασκάλας 

δείχνουν ολοκάθαρα ότι στο σχολικό περιβάλλον ο βασικός κώδικας που επιδιώκεται να 

χρησιμοποιείται είναι η Κοινή, ένας γλωσσικός κώδικας, ωστόσο, που αποκλίνει από τη 

μητρική γλώσσα των παιδιών στο Πυργί, τα Πυργούσικα. 
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Σχολιάζοντας τις απαντήσεις της εκπαιδευτικού: η γλωσσική συμπεριφορά 

μαθητών εντός του στενού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος (παρουσία δασκάλων και 

ομιλητών της Κοινής) δείχνει ότι γίνεται μια συνειδητή προσπάθεια από τα παιδιά να 

προσαρμόσουν τη γλωσσική χρήση στα καθορισμένα πλαίσια του σχολείου. Γι’ αυτό και 

οι μαθητές γενικά προσπαθούν να αποφύγουν τα πυργούσικα στο εκπαιδευτικό 

περιβάλλον, καθώς, όπως ομολογούν και οι ίδιοι, τους ‘διορθώνουν’ οι δάσκαλοι. 

Έτσι, οποιαδήποτε μείξη των δύο γλωσσικών κωδίκων, του ιδιώματος και της 

Κοινής, εκλαμβάνεται ως σκόπιμη, «για τη διάσπαση της ροής του μαθήματος και την 

πρόκληση του ενδιαφέροντος των συμμαθητών του μαθητή» (με τα λόγια της δασκάλας) 

ίσως ανεπιθύμητη ενοχλητική συμπεριφορά. Επειδή, όμως, το δείγμα είναι πολύ μικρό, 

οποιαδήποτε γενίκευση ωστόσο είναι αθέμιτη.  

Εντός του σχολείου, η χρήση της Κοινής, σύμφωνα και με τη δασκάλα των 

παιδιών, είναι επιβεβλημένη. Ενώ, αντίθετα, η διαλεκτική παραλλαγή αποτελεί μια 

‘διαφορετική’ προφορά που επικρατεί ανεπίσημα σε τοπικό επίπεδο και έχει σημαντικές 

διαφορές από την επίσημη πρότυπη κοινή.  

Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι επαναλήψεις γλωσσικών τύπων, ο δισταγμός 

και η μείξη κωδίκων είναι ενοχλητικό – σε σχέση με τη διδασκαλία της κοινής, της 

δεύτερης γλώσσας των παιδιών και ποικιλία-στόχο της εκπαίδευσης – αποτέλεσμα και 

ένδειξη της συνειδητής προσπάθειας κάποιων παιδιών να συμμορφωθούν(ή όχι) στους 

‘γλωσσικούς κανόνες’ του σχολείου. Επίσης, πρέπει να προσθέσω, (όπως θα αναπτυχθεί 

στο 5.1. παρακάτω), ότι η ουδέτερη-ευνοϊκή στάση της δασκάλας, αλλά και οποιουδήποτε 

εκπαιδευτικού, προς τις διαλεκτικές παραλλαγές δε δίνει απάντηση στην αντίφαση 

ανάμεσα στην επιθυμία διδασκαλίας και χρήσης μιας ενιαίας γλώσσας, της κοινής 

νεοελληνικής, και στην επιθυμία διατήρησης του διαλεκτικού πλούτου της ελληνικής, 

ειδικά όταν πρόκειται για ιδίωμα ζωντανό και βιώσιμο, όπως τα Πυργούσικα. Ούτε 

αναφέρει η εκπαιδευτικός ποια θέση παίρνουν (αν παίρνουν) οι ίδιοι οι μαθητές που 

μιλούν διαλεκτικές ποκιλίες ως προς την παραπάνω αντίφαση, που τους αφορά άμεσα και 

αν έχει συζητήσει με τα παιδιά γι’ αυτή την αντίφαση.  
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(β) Η δασκάλα-ερευνήτρια για τη μελέτη περίπτωσης δύο παιδιών από το Πυργί 

απαντά στο ερωτηματολόγιο περιγράφοντας/σκιαγραφώντας τη γλωσσική συμπεριφορά 

των παιδιών σε σχέση με τους δύο κώδικες13: 

Στο τρίτο ερώτημα, αναφέρει ότι στην επίσκεψή της στο δημοτικό σχολείο του 

χωριού, τα παιδιά αντιλήφτηκε ότι στο διάλειμμα μιλούν Πυργούσικα ο ένας στον άλλον, 

γεγονός που της είχε κάνει μεγάλη εντύπωση. Οι δάσκαλοι, οι οποίοι δεν κατάγονται όλοι 

από το Πυργί, αναφέρουν ότι στο μάθημα γενικά μιλούν με την καθοδήγησή τους στην 

Κοινή. 

Στο τέταρτο ερώτημα, σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των παιδιών, προσθέτει 

πως προσέγγισε τα παιδιά ως δασκάλα που επισκέπτεται το σχολείο τους, για να 

συζητήσει με τους μαθητές του Πυργιού για κάποια θέματα.  

Στο πέμπτο ερώτημα, αναφέρει ότι ο τρόπος αντιμετώπισης, από την πλευρά της, 

της γλώσσας των παιδιών, δηλαδή το γεγονός ότι δεν τα διόρθωνε, αλλά, αντίθετα, 

δίνοντας την εντύπωση ότι κατέχουν μια γλώσσα, που η ίδια δεν κατείχε και δεν 

κατανοούσε, δηλ. η ανατροφοδότηση και ενθάρρυνση που τους παρείχε, την έκανε πιο 

οικεία και φιλική στα μάτια των παιδιών. Έτσι, μπόρεσε να επιτύχει την επιτυχή περάτωση 

των συνεντεύξεων.  

Στο έκτο ερώτημα, μετά τη συνέντευξη, τα παιδιά της απάντησαν «με έπαρση» ότι 

είναι και νιώθουν περήφανα για τα Πυργούσικα*. (*Ζήτησαν μάλιστα, μετά το τέλος της 

συνέντευξης, αντιλαμβανόμενα το ενδιαφέρον της, να πάρουν το μαγνητόφωνο και να 

μιλήσουν ‘ελεύθερα’, δηλαδή χωρίς τους σχολικούς περιορισμούς, στα Πυργούσικα. Στο 

Παράρτημα ΙΙ υπάρχει ποσοτική ανάλυση της ομιλίας των παιδιών αυτών.) 

                                                 
13 Οι απαντήσεις της ερευνήτριας σε σχέση με την (κοινωνιο)γλωσσολογική κατάσταση στο Πυργί 
αναφέρονται παρακάτω στο κεφάλαιο 3.4. 
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Η ερευνήτρια είναι υπέρμαχος όσων υποστηρίζουν τη διατήρηση του διαλεκτικού 

λόγου.  

Παρατηρώντας και σχολιάζοντας τον τρόπο προσέγγισης των μαθητών στο Πυργί, 

θεωρώ αξιοσημείωτο το ότι,  αν και μιλούσε ελάχιστα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, 

με τις ερωτήσεις για τα πυργούσικα που έκανε αρχικά για την αξιολόγηση της κατοχής της 

διαλέκτου από το κάθε παιδί, «απενοχοποίησε» τη χρήση της διαλέκτου και προκάλεσε 

την ‘γλωσσική συνειδητοποίηση’, γι’αυτό και η γλωσσική χρήση της διαλέκτου τους ήταν 

ίσως λιγότερο περιορισμένη για τα πλαίσια του σχολείου. Έτσι, ίσως εξηγείται και η 

διαφορά των ποσοστών της γλωσσικής συμπεριφοράς των παιδιών και της περιγραφής 

της γλωσσικής χρήσης  στις απαντήσεις της δασκάλας.   

Η ίδια πιστεύει ότι στο Πυργί η διάλεκτος ακόμη επιβιώνει, είναι ζωντανή. 

Λόγω του διδιαλεκτικού και διπλογλωσσικού14 (=diglossic) χαρακτήρα της 

γλωσσικής κοινότητας,  επαρκής μπορεί να χαρακτηριστεί η χρήση του διαλεκτικού λόγου 

στα διαλείμματα και σε περιβάλλον εκτός σχολείου. Τα ίδια τα παιδιά υποστηρίζουν ότι 

είναι υπερήφανα για την καλή κατοχή και χρήση των Πυργούσικων. Χαρακτηριστική είναι 

η ‘έπαρση’, σύμφωνα με την ερευνήτρια, που επιδεικνύουν, όταν μιλούν ελεύθερα και 

αυθόρμητα Πυργούσικα, τα οποία διαφοροποιούν ως γλώσσα από τα ‘Ελληνικά’, 

εννοώντας την Κοινή.  

Με αφορμή τις παρατηρήσεις της ερευνήτριας, θα ήταν, επίσης, χρήσιμη η 

μέτρηση της γλωσσικής ανασφάλειας  στα πλαίσια της γλωσσικής κοινότητας (και της 

σχολικής), η οποία γλωσσική ανασφάλεια, σύμφωνα με τα πρόσφατα ευρήματα της 

κοινωνιογλωσσολογίας, είναι καθοριστικός παράγοντας στη γλωσσική αλλαγή και 

μετακίνηση15.  Θεωρούμε απολύτως σίγουρο πως, με δεδομένη τη θετική στάση των 

                                                 
14 Βλ. 3.4. παρακάτω και στο Παράρτημα III 
15 Βλ. Τσιτσιπής 1997, 1999 
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κατοίκων προς τη διάλεκτο στο Πυργί, είναι σε χαμηλά επίπεδα η γλωσσική ανασφάλεια16 

των κατοίκων.  

 

           

  

3.4. Σύγχρονη κοινωνιογλωσσολογική κατάσταση στο Πυργί 

Παρακάτω θα επιχειρηθεί σύντομη κοινωνιογλωσσολογική περιγραφή του ιδιώματος και 

της επιβίωσής του, από α) μαρτυρίες, δηλαδή τα γραπτά σχόλια του ντόπιου Τσική, β) τις 

απαντήσεις της ερευνήτριας στο ερωτηματολόγιο και γ) των πληροφοριών που  άντλησε 

για την επαφή μας  με την γλωσσική κοινότητα και μας βοήθησαν να οδηγηθούμε σε 

κάποια συμπεράσματα για τις στάσεις των μελών της απέναντι στην τοπική τους διάλεκτο. 

Ο Πυργούσης φιλόλογος, Γ. Τσικής (2002) προβαίνει σε μια σύντομη περιγραφή 

της σύγχρονης κοινωνιογλωσσικής κατάστασης της διαλέκτου στο Πυργί:  

« Σήμερα βέβαια εκείνη η διάλεκτος έχει αλλοιωθεί αρκετά και καθημερινώς αλλοιώνεται, 

νοθεύεται. Έχει ήδη απολέσει πλείστες λέξεις και έχει προσλάβει νέες, μοντέρνες, γιατί και 

                                                 
16 Είναι γνωστή η κοινωνιογλωσσική έννοια της γλωσσικής ανασφάλειας, την οποία πρώτος 
χρησιμοποίησε ο Labov στα μέσα της δεκαετίας 1960. Ο Labov επεσήμανε τη διάσταση ανάμεσα 
στην  πραγματική γλωσσική χρήση και την αυτοαξιολόγηση στην πραγμάτωση του postvocalic r 
στις κατώτερες κοινωνικά τάξεις στη Νέα Υόρκη. Γλωσσολογικά, αυτό έχει ως αποτέλεσμα την τάση 
για χρήση των ‘σωστών’ τύπων και μπορεί να οδηγήσει σε υπερδιόρθωση. Τείνουν να κριτικάρουν 
τα κοινωνικά στιγματισμένα χαρακτηριστικά, που οι ίδιοι χρησιμοποιούν.  Ο Γάλλος κοινωνιολόγος 
Pierre Bourdieu (1991 ‘Language and Symbolic Power’ είδε τις προνομιούχες ομάδες ως ένα 
φυσικό συστατικό  constituency της πρότυπης γλώσσας. Η Linguistic Ιnsecurity είναι ένα 
σύμπτωμα ενός είδους  επιδίωξης για γλωσσική ‘νομιμότητα’, η οποία αντιπροσωπεύεται από την 
πρότυπη γλώσσα ή την κοινωνική ποικιλία των κοινωνικά ισχυρών και προνομιούχων, από τη 
μεριά των χαμηλής θέσης ομιλητών, οι οποίοι τρέφουν ελπίδες ανόδου. Και θεωρείται σημαντικός 
παράγοντας στη γλωσσική αλλαγή (Labov 1966, 1972) και προκαλεί: υποτίμηση των τύπων που 
χρησιμοποιεί η κοινότητα των ‘γλωσσικά ανασφαλών’, λανθασμένη αυτοαξιολόγηση της δικής τους 
γλωσσικής συμπεριφοράς, επιθυμία να μιλούν ‘σωστά’ ή ‘με το σωστό τύπο’. 
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στη γλώσσα υπάρχει δυστυχώς σήμερα μοντερνισμός και μάλιστα νοσηρός μοντερνισμός.  

Παρά ταύτα ο Πυργούσης και η Πυργούσαινα, που δε διακρίνονται πια από τη φορεσιά 

τους, ξεχωρίζουν μόλις αρχίσουν να ομιλούν, όχι μόνο και όχι τόσο από τις λέξεις, αλλά 

κυρίως από την προφορά που είναι πολύ έντονη και χαρακτηριστική και φαίνεται ότι θα 

αντέξει αρκετά ακόμη, ότι με δυσκολία μπορεί να αλλάξει.  

Λόγω της προφοράς, άλλοι τους θεωρούν Κρητικούς μόλις τους ακούσουν να μιλούν, και 

άλλοι, οι περισσότεροι, τους θεωρούν Κυπρίους. Και δεν έχουν άδικο κυρίως οι δεύτεροι.» 

»Οι απόγονοί τους, συντηρητικοί και σε μεγάλο βαθμό κλειστοί – το γνωστό απόφθεγμα 

παπούτσιν απ’ τον τόπο σου... είχε μέχρι προ ολίγων δεκαετιών ισχύ θρησκευτικής 

εντολής, που η παράβασή της επέσυρε δεινήν κοινωνική τιμωρία έμειναν πάντοτε 

ανόθευτοι Ελληνες.... Αν μπορούσε να τη μελετήσει οποιοσδήποτε επιστήμονας, 

ιστορικός ή γλωσσολόγος, λαογράφος ή εθνολόγος, αρχαιολόγος ή φιλόλογος, θα 

πειθόταν – αφού είναι βέβαιο ότι η γλώσσα καλώς εξεταζομένη διδάσκει αληθινήν ιστορία 

– ότι είναι αν όχι η πιο γνήσια, ασφαλώς μια από τις πιο γνήσιες και ίσως από τις πιο 

ανόθευτες νεοελληνικές διαλέκτους, που διασώζει και χρησιμοποιεί πλείστες λέξεις 

αρχαιοελληνικές, που μερικές φορές είναι παλαιότερες των κλασικών χρόνων και φτάνουν 

ως τον «θείον ποιητήν», τον ‘Ομηρο. Θα διαπίστωνε ακόμη ότι μέσα στη διάλεκτο αυτή 

είναι έντονη η παρουσία του Βυζαντίου.»  

Ο Τσικής αναφέρεται στις αλλαγές στην ίδια τη διάλεκτο και κυρίως αντικατάσταση σε 

επίπεδο λεξιλογίου,  αλλά και σε  αλλαγές  ίσως στα περιβάλλοντα χρήσης του. Σε καμιά 

περίπτωση, όμως, δε μιλά για νεκρή γλώσσα, που δε μιλιέται παρά μόνο από τους 

ηλικιωμένους και πως αντιμετωπίζεται σα μουσειακό είδος. Η μαρτυρία του Τσική στο 

ιδίωμα δείχνει πως τα μέλη της γλωσσικής κοινότητας είναι υπερήφανα για τη γλώσσα 

τους, την οποία δεν είναι διατεθειμένοι να απεμπολήσουν και να νοθεύσουν. Απλά 

δηλώνει με λύπη πως οι αλλαγές στο κοινωνικό επίπεδο που επιβάλλει η εποχή 

δυσχεραίνει τη διατήρηση του όπως μιλιόταν παλαιότερα. Και εκφράζει την ελπίδα και την 

αισιοδοξία του για την επιβίωσή της». 
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 Προσεγγίζοντας την κοινότητα του Πυργιού, η ερευνήτρια συνάντησε αρχικά μια 

κλειστή κοινωνία, «περήφανη και απρόσιτη». Η μακρινή καταγωγή της ίδιας από τη Χίο 

και η εργασία της ως ειδικής παιδαγωγού σε άλλο χωριό, διευκόλυνε την επικοινωνία της 

με τους κατοίκους του χωριού. 

Απαντώντας στο πρώτο ερώτημα, για την ποικιλία που επιλέγουν να 

χρησιμοποιούν μπροστά στους ‘ξένους’(=μη ντόπιους), απάντησε ότι οι περισσότεροι, 

απευθύνοντας το λόγο στην ίδια, μιλούσαν βασικά στην κοινή, γιατί διαφορετικά δεν θα 

γινόταν κατανοητοί. Ας μην ξεχνούμε ότι το Πυργί τα τελευταία χρόνια γνωρίζει τουριστική 

κίνηση (ξενοδοχεία, εστιατόρια), ενώ πολλοί από τους κατοίκους ασχολούνται με τη 

γεωργία, κυρίως παραγωγή μαστίχας, απασχόληση που τους είναι προσοδοφόρα. Μόνο 

οι ηλικιωμένοι της μιλούσαν με πιο πολλά διαλεκτικά στοιχεία. Όταν μιλούσαν, όμως, 

μεταξύ τους, ακουγόταν σα να μιλούσαν μια ελάχιστα κατανοητή γλωσσική ποικιλία της 

ελληνικής. 

Στο δεύτερο ερώτημα, αναφέρει ότι δε δίσταζαν οι κάτοικοι να μιλήσουν διαλεκτικά, 

ειδικά μετά την πρώτη γνωριμία, και ότι είναι ιδιαίτερα περήφανοι για τη γλώσσα τους, την 

οποία θεωρούν ξεχωριστή. Και ότι στο σπίτι, στα καφενεία και στις τοπικές εκδηλώσεις 

μέσα στο χωριό, μιλούν «μόνο Πυργούσικα και ελάχιστα Ελληνικά».  

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες, μπορώ να διακινδυνεύσω σχετικά με την 

κοινωνιογλωσσολογική ταυτότητα της γλωσσικής κοινότητας στο Πυργί ότι,  μολονότι έχει 

συντελεστεί ο μετασχηματισμός της κλειστής αγροτικής κοινωνίας, λόγω και του τουρισμού 

και των ΜΜΕ, σε αγροτική κοινωνία με στοιχεία κοινωνίας τριτογενούς τύπου και η 

επέκταση της υποχρεωτικής εκπαίδευσης με τις κανονιστικές πιέσεις που ασκούνται από 

την νεοελληνική κοινή μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος, παρόλα αυτά η διάλεκτος του 

Πυργιού, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί εξακολουθεί να διαχωρίζεται και από την 

νεοελληνική κοινή ακόμη και από άλλες ποικιλίες της Χίου.  Έτσι, αποτελεί το κατεξοχήν 

μέσο έκφρασης Πυργουσίων, στην οικογένεια και το στενό φιλικό περιβάλλον*, ίσως 
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ακόμα και εκτός των περιστάσεων αυτών.17 Ένας από τους λόγους που συνέβαλαν στη 

διατήρηση της πυργούσικης διαλέκτου είναι, αδιαμφισβήτητα, το γεγονός ότι 

υποστηρίζεται από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον, το οποίο αποδέχεται -και σε 

ορισμένες περιπτώσεις επιβάλλει - την διάλεκτο ως τον ενδεδειγμένο κώδικα επικοινωνίας. 

Εξάλλου, η γεωγραφική απόσταση από την ηπειρωτική Ελλάδα ενδυναμώνει την αίσθηση 

αυτοτέλειας της διαλεκτικής ποικιλίας απέναντι στη νεοελληνική κοινή. 

 Όπως συμβαίνει σε πολλές διαλεκτικές κοινότητες, τα συναισθήματα των 

ομιλητών τόσο απέναντι στην κοινή όσο και απέναντι στη διάλεκτο είναι ανάμεικτα18.  

Σε αντίθεση με τη γενική τάση συρρίκνωσης των διαλέκτων, πιστεύω ότι οι 

κοινωνικο-οικονομικοί παράγοντες ευνοούν τη διατήρηση της διαλέκτου: δεν υπάρχει 

μετακίνηση/μετανάστευση του πληθυσμού από τη νότια Χίο, καθώς οι κάτοικοι 

ασχολούνται με τη μαστίχα κυρίως και πρόσφατα, δειλά – δειλά με τον τουρισμό. Έτσι, η 

χρήση του ιδιώματος και επαφή τους με τη διάλεκτο δεν επηρεάζεται στο βαθμό που έχει 

γίνει σε άλλα μέρη της Ελλάδας, ειδικά στην ηπειρωτική χώρα (πρβλ. στο άρθρο μου 

(Πλαδή, 2001)19  και τη Διδακτορική μου Διατριβή στο Α.Π.Θ. (στο Πλαδή 2002).  

Επιλογικά, οι εξωγλωσσικοί παράγοντες, με κύριο αυτό της απομόνωσης του 

Πυργιού για αιώνες εξαιτίας της θέσης του, οι οποίοι κράτησαν την τοπική γλώσσα της 

κλειστής αυτής κοινωνίας σχεδόν απαράλλαχτη και υπό τις επιρροές της Κυπριακής και 

της Κρητικής (όπως φάνηκε από τα ίδια τα χαρακτηριστικά της διαλέκτου), είναι πιθανό να 

μην ισχύουν πλέον με την ίδια μορφή στην εποχή μας. Ωστόσο, διαφορετικοί κοινωνικοί 

 
17 Ο διπλογλωσσικός, διμορφικός (diglossic) χαρακτήρας της γλωσσικής συμπεριφοράς, επειδή 
έχει γίνει αντικείμενο εκτενούς επιστημονικής αρθρογραφίας από διαλεκτολόγους και 
κοινωνιογλωσσολόγους, βλ. παρακάτω στο Παράρτημα ΙΙΙ. 
18 Αφενός, θεωρούν την νεοελληνική κοινή "ορθότερη", "καλύτερη" από τα πυργούσικα 
(πρβλ.Sciriha 1996) και τείνουν να προσαρμόζουν τον τρόπο ομιλίας τους, με λιγότερη ή 
περισσότερη επιτυχία κάθε φορά, όταν βρίσκονται με ομιλητές από άλλες περιοχές της Ελλάδας ή 
όταν η επικοινωνιακή περίσταση το απαιτεί. 
19 Το συγκεκριμένο άρθρο παρατίθεται στο Παράρτημα VI. 
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μετασχηματισμοί και εξελίξεις, όπως η μαστιχοπαραγωγή, η μικρή μεταναστευτική τάση 

στη νότια Χίο, δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διατήρηση των πυργούσικων.  

 

3.4.1. Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλεκτική παρεμβολή στο δείγμα της 
έρευνας 

Σε μια προσπάθεια προσδιορισμού των παραγόντων που επηρεάζουν τη 

διαλεκτική διείσδυση, δεν μπορούμε να μην προτάξουμε τους παράγοντες: ‘κοινωνικοί 

χώροι, τομείς’( ‘domain΄)  (βλ.Fishman (1984), Fasold (1965, 1968, 1972) με τις 

μεταβλητές που τους καθορίζουν20, και γλωσσικές στάσεις (‘language attitudes’). Θα 

ξεχωρίσω επίσης τον παράγοντα ‘επάγγελμα γονέα-οικογένεια’, όπως προέκυψε από την 

έρευνα. Ωστόσο, το δείγμα της μελέτης είναι πολύ μικρό για γενίκευση των 

συμπερασμάτων21.  

Ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει και να καθορίσει τη χρήση της 

διαλέκτου σε διδιαλεκτικές γλωσσικές κοινότητες, όπως έχει ήδη ειπωθεί, είναι ο 

κοινωνικός τομέας ‘domain’  : σπίτι, διοίκηση, εκπαίδευση, χώροι αναψυχής, για καθένα 

από τους οποίους μια ποικιλία, η διάλεκτος ή η Κοινή,  είναι κυρίως αποδεκτή.  Η Κοινή 

είναι η μόνη αποδεκτή επίσημη ποικιλία για την εκπαίδευση και τη διοίκηση. Γι’ αυτό και τα 

δύο παιδιά δεν αισθάνονταν ελεύθερα να χρησιμοποιήσουν τη μητρική τους γλώσσα, τη 

διάλεκτο, στο σχολείο, κατά τη διάρκεια  του μαθήματος. Αυτός είναι ο λόγος που τα 

ποσοστά διαλεκτικής παρεμβολής είναι μικρά στο σχολικό περιβάλλον.  

Σχετικά με τον παράγοντα γλωσσικές στάσεις (‘language attitudes’), έχει ήδη 

ειπωθεί πως οι στάσεις των παιδιών απέναντι στη διάλεκτο είναι θετικές, πως θεωρούν τα 

                                                 
20 Βλ. από τη διατριβή μου αναφορά στη Διπλογλωσσία (Diglossia) στο Παράρτημα ΙΙΙ. 
21 Απλά θα μπορούσε η ερευνητική αυτή εργασία μου να αποτελέσει τον πυρήνα από τον οποίο 
διακτινίζονται ποικίλες ερευνητικές προτάσεις για το θέμα Εκπαίδευση και Διάλεκτος, αγγίζοντας 
κρίσιμα θέματα Ειδικής Αγωγής – Διγλωσσίας. 
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Πυργούσικα ως ένα στοιχείο αυτοπροσδιορισμού τους και, όπως φαίνεται, δεν έχουν 

‘γλωσσική ανασφάλεια’, όπως παρατηρήσαμε στο προηγούμενο κεφάλαιο.     

Σχετικά με τον παράγοντα ‘επάγγελμα γονέα’, έχουμε να σχολιάσω ότι ο Ν.Μ., του 

οποίου τα ποσοστά διαλεκτικών παρεμβολών ήταν υψηλότερα, έχει γονέα γεωργό. Άρα, 

στο οικογενειακό περιβάλλον δεν υπάρχει λόγος να γίνεται εκτενής χρήση της κοινής. 

Γι’αυτό και με μεγάλη ευκολία εναλλάσσει τύπους της διαλέκτου και της κοινής, ακόμη και 

κατά τη διάρκε ια του σχολικού μαθήματος. Ενώ ο Γ.Κ., ο οποίος έχει μικρότερα ποσοστά 

από τον Ν.Μ. στον προφορικό  λόγο και μηδενικά στο γραπτό, έχει γονέα εστιάτορα, το 

επάγγελμα του οποίου κάνει συχνή και απαραίτητη τη χρήση της κοινής για τη σωτή 

επικοινωνία με ξένους. Γι’αυτό, πιστεύω, και η χρήση της διαλέκτου από τη μεριά του είναι 

ελεγχόμενη, ίσως όμως και πιο περιορισμένη.        
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4. Έρευνα στο Λιτόχωρο Πιερίας. 
 

4.1. Γλωσσικές συμπεριφορές μαθητών στο Λιτόχωρο Πιερίας  

 

Επιλέχτηκε το Λιτόχωρο για την πραγματοποίηση μέρους της έρευνας αυτής, λόγω 

της μακρόχρονης ιστορίας του χωριού και κυρίως της πλούσιας τοπικής παράδοσής του 

(βλ.Πλαδή 1992, 1996, 2000,  2002) για την οποία εκφράζουν μεγάλη αλαζονεία, όπως 

αποτύπωσα στο σχολιασμό των γλωσσικών τους στάσεων στη διατριβή μου (2002). 

Επίσης, επειδή έχω αντλήσει πολλά από τα θέματα της (γλωσσολογικής κυρίως) 

επιστημονικής μου ερευνητικής δραστηριότητας από το Λιτόχωρο, ήδη από το 1989, 

θεωρώ ότι έχω εντρυφήσει αρκετά στο λιτοχωρίτικο πολιτισμό.  

Από άποψη γλωσσική, δυστυχώς, στο Λιτόχωρο, σε σύγκριση με άλλες 

(παραδοσιακές) γλωσσικές κοινότητες, η γλωσσική παράδοση, όπως αποτυπώθηκε σε 

προηγούμενες δημοσιεύσεις μου, ειδικά το 2000 και το 200222, και παρόλες τις 

προσπάθειές μου για την αποτροπή της συρρίκνωσης, είναι δύσκολο πλέον να  ότι 

εξακολουθεί να ζει και να λειτουργεί ακόμη στη συνείδηση των κατοίκων, ειδικά των νέων.  

  Στο κεφάλαιο 2 της διδακτορικής διατριβής, παρατίθενται στοιχεία από την ιστορία, 

τις ασχολίες των κατοίκων, την εκπαίδευση του χωριού (2.1-5) και το γλωσσικό ιδίωμα του 

Λιτοχώρου Πιερίας (2.2.1.-4)23. Όλα αυτά τα ιστορικά, εθνογραφικά και γλωσσικά στοιχεία 

θα αποδειχτούν απαραίτητα στη συνέχεια. Παράλληλα,  λειτουργούν και ως ιστορικο-
 

22 Πρέπει να αναφερθεί και το βιβλίο του φιλόλογου Ν. Ντάβανου (1998) ‘Η λιτουχουρνή 
ντουπιουλαλιά’, προϊόν της δικής μου έκκλησής για ευαισθητοποίηση σε θέματα γλωσσικά μέσω 
της τοπικής εφημερίδας ‘Κίνηση Πολιτών Λιτοχώρου’ 
23 Βλ. και στο Παράρτημα VIIΙ αποσπάσματα από το ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 : ΓΕΝΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟ 
της Διδακτορικής μου Διατριβής στο Α.Π.Θ., όπου παρατίθενται ενδιαφέροντα στοιχεία για την 
ιστορία του χωριού, για τις ασχολίες των κατοίκων στο παρελθόν και συγκριτικά με σημερινή 
εποχή, για τη σημαντική εκπαιδευτική εικόνα που παρουσίαζε το Λιτόχωρο κατά τα χρόνια της 
Τουρκοκρατία. Τέλος, δίνονται οι ετυμολογήσεις της ονομασίας ‘Λιτόχωρο, οι οποίες συχνά 
αποτελούν θέμα συζήτησης ανάμεσα στους κατοίκους (2.1.). 
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εθνογραφικό πλαίσιο για ολόκληρη την εργασία, καθώς καταδεικνύεται με αυτά η ιστορική 

σημασία του χωριού και η πλούσια τοπική κουλτούρα. Επιπλέον, η ενδιαφέρουσα 

γλωσσική φυσιογνωμία του χωριού, όπως περιγράφεται συνοπτικά στο 4.2.3. και 4.2.3.1. 

παρακάτω αποτελεί σημείο αναφοράς της παρούσας έρευνας. 

 

4.2. Χαρακτηριστικά των Βόρειων Διαλέκτων  

4.2.1.  Ιστορικά και γεωγραφικά στοιχεία κατανομής των διαλέκτων/ιδιωμάτων 

Με τον όρο ‘βόρειες διάλεκτοι’ (ή βόρεια νεοελληνικά ιδιώματα) εννοείται η παραλλαγή της 

νέας ελληνικής που χρησιμοποιείται και ακούγεται από τη βόρεια ακτή του κορινθιακού 

κόλπου ως τα βόρεια σύνορα της ελληνικής επικράτειας, αλλά και σ' ένα τμήμα της 

Άνδρου και της Τήνου (εξαιρούνται ένα μικρό τμήμα της Μακεδονίας, αλλά και ο νομός 

Θεσπρωτίας). Γενικά, καλύπτουν το σύνολο σχεδόν του βόρειου ελληνικού ηπειρωτικού 

και νησιωτικού χώρου, από την Ήπειρο ως τη Μ. Ασία και από τη Στερεά Ελλάδα ως τη 

Μακεδονία (Συμεωνίδης 1977, 64). Η ίδια γλωσσική μορφή χρησιμοποιούνταν σε μερικές 

ελληνόφωνες περιοχές της σημερινής Τουρκίας, στα ΒΔ παράλια της Μικράς Ασίας, στο 

δυτικό μισό τμήμα της Ανατολικής Θράκης και σε μερικά σημεία των μικρασιατικών ακτών 

της Προποντίδας. Φυσικά αυτό ίσχυσε ως τη Μικρασιατική καταστροφή, όταν και πολλοί 

ξεριζωμένοι από τα παραπάνω μέρη εγκαταστάθηκαν σε διάφορα σημεία της ελληνικής 

επικράτειας.  

 

 

4.2.2. Γλωσσική περιγραφή του διαλεκτικού συνόλου 24* 

 
24 Θα γίνει παρακάτω εκτενής χρήση της πλούσιας παραδοσιακής διαλεκτολογικής ορολογίας, 
καθώς τα βόρεια ιδιώματα έχουν μελετηθεί κυρίως από αυτή. Αντίθετα, το ιδίωμα της 
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Γενικά, τα βόρεια ιδιώματα είναι λιγότερο συντηρητικά από τα νότια στο λεξιλόγιο, 

στη μορφολογία και στο φωνηεντισμό, με εξαίρεση τις τροπές των συμφώνων, όπου τα 

νότια νεωτερίζουν. 

A. Φωνητική-Φωνολογία 

α. Ο βόρειος φωνηεντισμός (Γενική αναφορά) 

Η γενικά παραδεκτή διαίρεση των νεοελληνικών διαλέκτων σε βόρειες και νότιες οφείλεται 

στον Γ. Χατζιδάκι, ο οποίος πρώτος παρατήρησε τη διαφορά ως προς τον φωνηεντισμό 

ανάμεσά τους. Τα ιδιώματα με βόρειο φωνηεντισμό παρουσιάζουν δύο βασικά φωνητικά 

φαινόμενα: 

1. Aποβολή (σίγηση) των άτονων [i] και [u]: π.χ. χέρ [cer] ‘χέρι’, πηγάδ ‘πηγάδι’, 

σκλι (σκυλί), τ' Χαρ (του Χάρου), στ' Λαμπ τς μυλ (στου Λάμπη τους μύλους), πλάου 

(πουλάω), δλεβ (δουλεύει) κλπ.     και  

2. στένωση (κώφωση) των άτονων [e] (ε και αι) και [ο] (ο και ω) σε [i] και [u] 

αντίστοιχα: π.χ. φιγγάρ' (φεγγάρι), χουράφ' (χωράφι).  

Σε μεγάλο μέρος του βορειοελλαδικού χώρου, η αποβολή (σίγηση) των άτονων [i] 

και [u] εμφανίζεται τόσο σε τελική θέση όσο και στο εσωτερικό της λέξης: π.χ. πγαδ 

(πηγάδι), γρουν (γουρούνι). Σ' αυτές τις περιπτώσεις, γίνεται λόγος για «αυστηρού τύπου 

βόρεια ιδιώματα» (Κοντοσόπουλος 1994, 62). Κατά τον Συμεωνίδη (1977, 63), τα 

«αυστηρότερα βόρεια ιδιώματα» είναι αυτά στα οποία συναντούμε τόσο τη στένωση όσο 

και την αποβολή (σίγηση). Αντίθετα, στα λεγόμενα ‘ημιβόρεια’ ιδιώματα εμφανίζεται μόνο 

η αποβολή των άτονων [i] και [u] ή σπανιότερα η στένωση (βλ. παρακάτω, ημιβόρεια 

ιδιώματα). Κατά τον Συμεωνίδη (1983), πάλι, εκτός από αυτά τα δύο φαινόμενα, πρέπει 

                                                                                                                                                   
Σιάτιστας(Μ.Μαργαρίτη-Ρόγκα 1985), της Σαμοθράκης (Ν. Κατσάνης 1996), του Λιτοχώρου (Μ. 
Πλαδή 1996) κ.α. κατά τη δεκαετία του 1980, έχουν μελετηθεί στα πλαίσια της δομικής 
διαλεκτολογίας, είναι όμως μικρές σε αριθμό. 
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μάλλον να αναγνωριστεί και ένα τρίτο, χαρακτηριστικό των αυστηρών βόρειων ιδιωμάτων, 

φαινόμενο: η τροπή του αποβεβλημένου u στον ποιοτικά συγγενή του φθόγγο i, βλ. και 

παρακάτω, Mορφολογία).  

Αναφέρονται στη βιβλιογραφία και πρώιμη διαλεκτολογική έρευνα και αργότερα  

επιμέρους διαφορές ανάλογα με το ιδίωμα. Ειδικότερα τώρα εντός του ευρύτερου χώρου 

που αναφέρθηκε στο πρώτο τμήμα και στον οποίο χρησιμοποιούνται τα εν λόγω 

ιδιώματα, εμφανίζονται επιμέρους διαφορές ανάλογα με την περιοχή, και όχι μόνο στα δύο 

αυτά φαινόμενα.  

Επίσης, στα αυστηρού τύπου βόρεια ιδιώματα κατά τη σίγηση αποβάλλονται όχι 

μόνο τα πρωτογενή άτονα [i] και [u], αλλά και τα (νόθα) [i] και [u] που προήλθαν από 

στένωση των [e] και [i] (βλ. και Συμεωνίδης 1977, 64). Επιπλέον, σε άλλα επιμέρους 

ιδιώματα το άτονο [i] της ίδιας λέξης αποβάλλεται, ενώ αλλού όχι (π.χ. για το 'πηγάδι', 

πηγα'δ' στην Κοζάνη, b' γάδ' στον Βελβεντό). Και ακόμη, υπάρχουν περιπτώσεις όπου 

μέσα σε ένα επιμέρους ιδίωμα το άτονο φωνήεν ανάμεσα στα ίδια σύμφωνα άλλοτε 

αποβάλλεται κι άλλοτε όχι: π.χ. θ'κός μ' (δικός μου), αλλά δικάζου (Θαβώρης 2000, 68)25.  

                                                 
25 Σε μια προσπάθεια ερμηνείας των δύο αυτών βασικών φωνητικών φαινομένων, ο Χατζιδάκις 
διατύπωσε τη θεωρία (την οποία στη συνέχεια αποδέχτηκαν οι περισσότεροι ερευνητές) σύμφωνα 
με την οποία τα βόρεια ιδιώματα, εν αντιθέσει προς τα νότια, έχουν -μεταξύ άλλων- πολύ ισχυρό 
τονισμό των τονισμένων συλλαβών, πράγμα που έχει ως συνέπεια τη σε ευθεία αναλογία συστολή 
ή την πλήρη εξαφάνιση των άτονων συλλαβών. Απλώς οι επόμενοι ερευνητές αντικατέστησαν τον 
όρο του Χατζιδάκι ‘ισχυρός τονισμός’ με τον όρο ‘δυναμικός τονισμός’. Ο Συμεωνίδης (1977, 63-71 
για εκτενή ανάλυση), ωστόσο, έχει υποστηρίξει με πειστικό τρόπο ότι τα παραπάνω δεν 
ευσταθούν: σύμφωνα με τον ίδιο δεν υπάρχει διαφορά τονισμού ανάμεσα στα βόρεια και στα νότια 
ιδιώματα. Επίσης, κατά τα φαινόμενα της σίγησης και της κώφωσης προωθείται ολόκληρο το 
σύστημα των φωνηέντων προς τα εμπρός. Έτσι, εξοικονόμησε το σύστημα δύο άτονα φωνήεντα. 
Το ουσιώδες για τον Συμεωνίδη είναι ότι δεν τίθεται θέμα για το ποιο από τα δύο φαινόμενα 
(σίγηση ή κώφωση) προηγήθηκε, γιατί πρόκειται για μια ενιαία διαδικασία: εκδηλώνεται 
ταυτόχρονα ως κώφωση για τα άτονα [e] και [ο]και ως αποβολή των άτονων [i] και [u]. 
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β. Σύμφωνα 

1. Συνέπειες της αποβολής των [i] και [u]  

 Η αποβολή των άτονων [i] και [u] δεν γίνεται παντού και πάντοτε στα βόρεια 

ιδιώματα: εξαρτάται κυρίως από το αν τα σύμφωνα που πρόκειται να συναντηθούν είναι 

ευκολοπρόφερτα ως σύμπλεγμα (βλ. και (Θαβώρης (2000:67).  

 Η συνάντηση συμφώνων από διαφορετικές συλλαβές που προκύπτει από την αποβολή 

παρέχει το έδαφος για νέες φωνητικές εξελίξεις μέσα στη λέξη: π.χ. δκός/θκός (δικός), 

χαμλός/χαμπλός (χαμηλός). Ακραίο παρεπόμενο αυτών αποτελεί η σύμπτωση κάποιες 

φορές διαφορετικών λέξεων σ' έναν τύπο: π.χ. το [fto] στα βόρεια ιδιώματα μπορεί να είναι 

‘βουτώ’ ή ‘φυτό’ ή ‘φτύνω’ ή ‘βοηθώ’. Επίσης, σε μεγάλο τμήμα του ευρύτερου χώρου 

παρατηρείται ανάπτυξη ενός τ [t] στη θέση του άτονου μη τελικού i που αποβλήθηκε, π.χ. 

μέλτσα (μέλισσα), θέλτς (θέλεις).  

2.Ουράνωση συμφώνων  

Τα βόρεια ιδιώματα παρουσιάζουν πολύ έντονα το φαινόμενο της ουράνωσης 

συμφώνων μπροστά από το [i] και πιο σπάνια το [e] -κάτι που, κατά τον Συμεωνίδη, 

ακυρώνει τη θέση του Χατζιδάκι ότι είναι σπάνιες οι ουρανώσεις λόγω του ισχυρού -κατ' 

αυτόν- τονισμού των βόρειων ιδιωμάτων, με παραδείγματα κυρίως από την ουρανωμένη 

(παχειά) προφορά των [s z ts dz] ως [ʃ ʒ tʃ dʒ] αντίστοιχα πριν από τονισμένο i ή άτονο 

που αποβλήθηκε, π.χ. σήμερα > σ̌ήμιρα [΄ʃimira], σιτάρι > σ̌τάρ [ʃtarʲ], τσίχλα > τσ̌ίχλα 

[΄ʧixla], ζήτησα > ζ̌̌ήτσα, ζυμάρι >ζ̌̌μαρ, τζίρος> τζ̌̌ίρους, τζίτζικας > τζ̌̌ιτζ̌̌κας. Ο Συμεωνίδης 

(1977, 66-68) υποστηρίζει ότι η ουράνωση αυτή συμφώνων προ των μπροστινών [i] και 

[e] αποδεικνύει ότι και το σύστημα των συμφώνων των βόρειων ιδιωμάτων έχει 

προωθηθεί προς τα εμπρός. Ουρανωμένα προφέρονται και τα τελικά (μετά την αποβολή 

του τελικού i) κ, γ, χ, λ, ν.  

3. Άλλα φαινόμενα 
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Προφορά των σ, ζ: Σε μεγάλο τμήμα του ευρύτερου χώρου το σ και ζ προφέρονται ως 

παχειά, όπως τα γαλλικά ch και j . Σε κάποιες περιοχές, όμως, το σ προφέρεται ως δασύ 

μόνο προ του ημιφώνου iή προ των κ, τ, π (π.χ. ισύ/εσύ, σπίτ'/σπίτι, τράπεζα).  

Τσιτακισμός. Ένα από τα χαρακτηριστικά της αιγαιακής νησιωτικής προφοράς είναι ο 

τσιτακισμός, δηλ. η προφορά του κ [k] ως τσ [ts] ή ως παχέος τσ [tʃ] μπροστά από τα 

φωνήεντα [e] και [i] (π.χ. στα ιδιώματα της Λέσβου).  

Προφορά του λ (και του ν). Το /l/ προφέρεται ως λαρυγγικό προ των [a ο u] σε Ήπειρο, 

Μακεδονία και σε άλλες περιοχές της βόρειας Ελλάδας (πρβ. το lτου αγγλικού well). Σε 

μερικά ιδιώματα το /l/] ακούγεται ως σύντομο [u], π.χ. καουά (καλά). Σε μη 

προσδιορισμένο, ακόμη, τμήμα του βόρειου ελληνικού χώρου, παρατηρείται ουράνωση 

των /l/ και /n/ (προφέρονται δηλαδή ως [ʎ] και [ɲ] (ή li̯ ni̯) μπροστά από το [e], π.χ. αλι̯εύρι 

(αλεύρι), Ιλι̯έν (Ελένη), ενώ στο ιδίωμα της Σαμοθράκης χαρακτηριστική είναι η αποβολή 

των λ και ρ (π.χ. γάμματα αντί γράμματα).  

Συνάντηση ζ [z] και μ [m]. Σε κάποιες περιοχές, όταν συναντώνται τα ζ και μ στο τέλος 

ονομάτων που λήγουν σε ς [s] και ακολουθούνται από το κτητικό μου, αναπτύσσεται 

αλλού ένα [u] και αλλού ένα [i]: π.χ. ου πατέραζ-ουμ/ου πατέραζ-ιμ (ο πατέρας μου), ου θ' 

κόζ-ουμ/ου' θ'κόζ-ιμ (ο δικός μου).  

 

4. Άλλα φωνηεντικά και συμφωνικά φαινόμενα 

Να αναφερθεί, τέλος, ότι άσχετα από το φαινόμενο της αποβολής, αλλαγές εμφανίζονται 

και σε αρχική θέση στη λέξη, είτε με φωνήεντα είτε με σύμφωνα:  

Ατελής συνίζηση: Στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και σε άλλες περιοχές της βόρειας 

Ελλάδας παρατηρείται ένα είδος ατελούς συνίζησης: το ημίφωνο i̯ προ τονιζόμενου [a] 
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προφέρεται περίπου ως ανοιχτό [e], όταν προηγείται του i̯ σύμφωνο, και ιδίως [r] ή [l] (ρ, 

λ): π.χ. παλαμαρε̯ά (παλαμαριά), αχλαδέ̯α (αχλαδιά).26,27 .  

Αναπτύξεις φθόγγων  

• Ανάπτυξη γ ή γι̯ σε μεσοφωνηεντική θέση στα ιδιώματα της Θράκης, π.χ., τρίγι̯α 

(τρία), Τουρκίγι̯α (Τουρκία) ή σε αρχική θέση πριν από φωνήεν στη Λέσβο, στην 

Ίμβρο, στη Σαμοθράκη και αλλού, π.χ. γι̯ένας (ένας).  

• Ανάπτυξη ενός α- [α] σε αρχική θέση πολλών λέξεων στο ιδίωμα της Ίμβρου και 

αλλού, π.χ. αγλήγουρα (γρήγορα), αχιλώνα (χελώνα), αραβδί (ραβδί).  

• Ανάπτυξη ενός [i] ανάμεσα σε σύμφωνα που συναποτελούν δυσκολοπρόφερτα 

συμπλέγματα στα ιδιώματα της Ίμβρου και της Λήμνου, π.χ. Λαμπιργιά (Λαμπρή) 

στη Λήμνο και ζντέκιν'σσα (συντέκνισσα) στην Ίμβρο.  

• Αποβολές και τροπές αρχικών φθόγγων: π.χ., ξουτιρικό (εξωτερικό), Έλυμπους 

(Όλυμπος).  

 

Β. Τονισμός 

Σε ορισμένες περιοχές (Αιτωλία, Θράκη, Λαγκαδάς) έχουμε παραβίαση του νόμου 

της τρισυλλαβίας της κοινής νέας ελληνικής και τάση για οπισθοχωρητικό τονισμό με 

αποτέλεσμα ο κύριος τόνος να εμφανίζεται στην τέταρτη πριν τη λήγουσα συλλαβή, π.χ. 

έφαγαμι (φάγαμε), έπιζαμι (παίζαμε). Σε άλλες περιοχές έχουμε και ανάπτυξη 

δευτερεύοντος τόνου στην παραλήγουσα, π.χ. έφαγάμι, που σε κάποιες περιοχές (π.χ. δ. 

Μακεδονία) παραμένει ως ο κύριος τόνος.  

                                                 
26 Βλ. Πλαδή (1992) για τη συνίζηση των ακολουθιών –ea , -eo και –ia, -io στο ιδίωμα του 
Λιτοχώρου 
27 Θα γίνει παρακάτω εκτενής χρήση της πλούσιας παραδοσιακής διαλεκτολογικής ορολογίας, 
καθώς τα βόρεια ιδιώματα έχουν μελετηθεί κυρίως στα πλαίσια αυτής. 
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Γ. Μορφολογία 

Από τις μορφολογικές ιδιαιτερότητες των βορείων διαλέκτων αναφέρονται ενδεικτικά οι 

εξής:  

Ο σχηματισμός του αρσενικού άρθρου 

Βασικό μορφολογικό χαρακτηριστικό των βόρειων ιδιωμάτων είναι οι ιδιαιτερότητες στον 

σχηματισμό του αρσενικού άρθρου: αλλού, λόγω της στένωσης του [ο], εμφανίζεται με τη 

μορφή ου [u] (Στερεά Ελλάδα, βόρεια Εύβοια, Ήπειρος, δυτική Μακεδονία, π.χ. ο Νίκος > 

ου Νίκους, ο παππούς > ου παππούς), ή η [i] (κεντροανατολική Μακεδονία, Λέσβος, 

Θεσσαλία, π.χ. η Νίκους, η παππούς), ενώ αλλού παραλείπεται. Για την περίπτωση όπου 

ως άρθρο χρησιμοποιείται το iο Συμεωνίδης έχει υποστηρίξει ότι αυτό οφείλεται σε τροπή 

του άτονου u(ου Νίκους), που -μέσω του φαινομένου τη αποβολής- έχει αποβληθεί, σε i, 

γιατί, αν μετά την αποβολή του u υπήρχε κενό, χωρίς να συμβεί κάποια τροπή, το 

σύστημα θα εμφάνιζε μια άναρθρη κατάσταση, κάτι που δεν έχουν ανεχτεί κατά τα 

φαινόμενα ποτέ τα βόρεια ιδιώματα. Και αυτή η τροπή, που δικαιολογείται και από άλλες 

παρατηρημένες τροπές του u σε iστα βόρεια αλλά και σε άλλα ιδιώματα, είναι το τρίτο 

φαινόμενο που -κατά τον Συμεωνίδη- πρέπει μάλλον να αποδοθεί στον ιδιαίτερο 

φωνηεντισμό των βόρειων ιδιωμάτων: πέραν, δηλαδή, της στένωσης των άτονων e σε i 

και ο σε u, και της αποβολής των (πρωτογενών) άτονων iκαι u, υφίσταται, κάτω από 

συνθήκες και περιστάσεις που το επιβάλλουν, η τροπή του (νόθου) άτονου u σε i, που 

δικαιολογεί την εμφάνιση σε κάποιες περιοχές του i ως άρθρου και για το αρσενικό (βλ. 

εκτενέστερα Συμεωνίδης 1983). Σε σχέση πάντοτε με τις ιδιαιτερότητες του άρθρου, σε 

ορισμένες περιοχές χρησιμοποιείται το u για τα προσηγορικά και το i για τα κύρια ονόματα 

(μεταξύ άλλων στην Κοζάνη και στη Θεσσαλία, π.χ. ου τσουμπάν΄ς/ η Νίκους, αντί ο 

τσομπάνης/ο Νίκος).  

 

Υποκορισμός 



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

71

Ιδιαίτερος στα βόρεια ιδιώματα είναι ο υποκορισμός και τα μέσα με τα οποία συντελείται: 

στην κεντροανατολική Μακεδονία και στη Θράκη η υποκοριστική κατάληξη για τα 

ουδέτερα είναι κυρίως -ούδ' (θηλ. -ούδα), π.χ. πιδούδ'-πιδούδα 'παιδάκι'. Στη Λέσβο, και 

πιο λίγο στη Λήμνο, παρατηρείται η κατάληξη -έλ', π.χ. κουρ'τσέλ' 'κοριτσάκι' (θηλ. -ούδα), 

ενώ στη δυτική Μακεδονία και στην περιοχή της Λάρισας η κατάληξη -ούλ' (π.χ. 

κουρ'τσούλ').  

 

Η γενική 

Στη Μακεδονία, τη Θράκη, τη Θεσσαλία και τις βόρειες Σποράδες η γενική ενικού έχει 

δώσει τη θέση της στην προθετική φράση/σύνταγμα από+ αιτιατική, π.χ. απ' τ'ς λαγοί (των 

λαγών), ενώ η γενική πληθυντικού των δευτερόκλιτων, εντελώς ιδιόμορφα, σχηματίζεται 

σε -ιούν στη Λέσβο, π.χ. ντουν ανθρωπιουν (των ανθρώπων).  

 

Σύνταξη 
Ένα βασικό συντακτικό χαρακτηριστικό των βορείων διαλέκτων (όπως και των 

μικρασιατικών) είναι η σύνταξη με αιτιατική των ρημάτων που συντάσσονται με γενική 

στην κοινή νέα ελληνική: π.χ. σι λέου, σι κάνου, θα τον πω κλπ. Πρόκειται για εξέχον 

χαρακτηριστικό που διατηρείται σε μεγάλο βαθμό ακόμη και επηρεάζει τις στάσεις και 

κρίσεις που διατυπώνονται απέναντι στις βόρειες διαλέκτους και τους ομιλητές τους.  

 

Λεξιλόγιο 

Η αποβολή των άτονων φωνηέντων επηρεάζει μορφικά πολύ μεγάλο μέρος του λεξιλογίου 

που εμφανίζεται έτσι με τύπους που διαφέρουν σημαντικά από την κοινή νέα ελληνική 

(πράγμα που ισχύει και για τις λόγιες και αρχαϊκές εκφράσεις της κοινής νεοελληνικής 

(Θαβώρης 2000, 67). Σε πολλές περιπτώσεις, μάλιστα, η αναγνώριση των λέξεων της 

κοινής στις οποίες αντιστοιχούν οι ιδιωματικές είναι δύσκολη - κάποτε μάλιστα σε μεγάλο 

βαθμό: αρχάλ'ζι (ροχάλιζε), τ'ς μέτσιν (τους μέθυσε). Βέβαια, στα βόρεια ιδιώματα, όπως 

βέβαια και σε κάθε ιδίωμα, χρησιμοποιούνται και άλλες λέξεις πέραν αυτών της κοινής 
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νεοελληνικής: άλλες τοπικής εμβέλειας, άλλες ξενικής προέλευσης, και άλλες από 

προγενέστερες φάσεις της ελληνικής (λιγότερες, ωστόσο, από ό,τι στα νότια ιδιώματα), 

που συνιστούν ‘διαλεκτικούς ή ιδιωματικούς αρχαϊσμούς’ (βλ. Θαβώρης 2000). Τα βόρεια 

ιδιώματα, με το πλήθος αυτό των λέξεων, επηρεάζουν και την κοινή νεοελληνική. Αλλά και 

αντίστροφα, έχουν κι αυτά επηρεαστεί -σε όλα, βέβαια, τα επίπεδα-, από την τελευταία, 

αφού οι κάτοικοι των αντίστοιχων περιοχών ήρθαν σε επαφή με πολλούς τρόπους και 

μέσα (συγκοινωνίες, τεχνολογία κ.ά.) με τις περιοχές που αποτελούν κέντρα εξελίξεων 

στην ελληνική επικράτεια (βλ. και Θαβώρης όπ.π.).  

Θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μην γίνει μια μικρή αναφορά σε μια μικρότερη υποομάδα 

των βορείων ιδιωμάτων, τα   Ημιβόρεια ιδιώματα.   

Έτσι ονομάζονται τα ιδιώματα που: είτε -συνηθέστερα- εμφανίζουν το φαινόμενο της 

αποβολής του άτονου τελικού [i] και συχνά των άτονων [i] και [u] μέσα στη λέξη 

(Κοντοσόπουλος 1994, 69)28, αλλά όχι τη στένωση, είτε -σπανιότερα- μόνο τη στένωση, 

όπως π.χ. το ιδίωμα της Νάουσας (Κοντοσόπουλος 1983, 128). Ημιβόρεια είναι τα 

ιδιώματα της Σκύρου, της Μυκόνου, της Καστοριάς, της Λευκάδας, του ανατολικού 

τμήματος της Ανατολικής Θράκης, αλλά και τα ιδιώματα των χωριών Λεύκες (Πάρος), 

                                                 
28 Παρακάτω επισημαίνονται κάποια μόνο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά μερικών ημιβόρειων ιδιωμάτων: 
Ιδίωμα της Σκύρου: τροπή της κατάληξης -ος των ονομάτων σε -ες, π.χ. ο άντζελες (ο άγγελος). 
Επίσης, τσιτακισμός (το κ [k] προφέρεται ως τσ [ts] μπροστά από [e] και [i], π.χ. τσαι (και)). Το 
ιδίωμα της Σκύρου ανήκει στον χώρο του είντα (τι).  
Ιδίωμα της Μυκόνου: Δασύς τσιτακισμός (το κ [k] προφέρεται ως παχύ τσ [tʃκαι το g ως παχύ τζ 
[dʒ). Χρήση της κατάληξης -ξα αντί -σα της κοινής στους ρηματικούς τύπους αορίστου και μέλλοντα 
(π.χ. να σε ρωτήξω κάτι;). Συντακτικές δομές όπου η άτονη αντωνυμία-αντικείμενο (εγκλιτικό) 
τοποθετείται μετά το ρήμα (π.χ. δεν έχομέ τις αντί δεν τις έχουμε).  
Ιδίωμα Ανατολικής Θράκης: Ανάπτυξη ενός γ μπροστά από φωνήεν σε αρχική θέση, π.χ. γηύρε 
(βρήκε). Χρήση της προσωπικής αντωνυμίας τις αντί τους στην αιτιατική για το αρσενικό, π.χ. τίς 
στόχ'σα (τους ξέχασα). Τροπή της κατάληξης -νε του γ΄ πληθ. σε -να, π.χ. εκάνανα (εκάνανε). 
Προφορά των b, d, g χωρίς έρρινο στοιχείο.  
Ιδίωμα Αρτάκης: Αρσενικό άρθρο e αντί ο και υποκορισμός με την κατάληξη -έρ. 
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Βούρμπιανη (νομού Ιωαννίνων), μερικών χωριών έξω από την Πρέβεζα και της Αρτάκης 

(Προποντίδα). 

 

4.2.3. Γλωσσική περιγραφή του ιδιώματος του Λιτοχώρου Πιερίας. 

 

Το γλωσσικό ιδίωμα του Λιτοχώρου Πιερίας ανήκει στα Βόρεια Ιδιώματα αυστηρού 

τύπου, και ιδιαίτερα στην ομάδα αυτών που χαρακτηρίζεται από δύο βασικά ισόγλωσσα:  

1) την κώφωση, δηλαδή την τροπή των άτονων e, o > i,u , και 2) την συγκοπή (σίγηση), 

δηλαδή την αποβολή των πρωτογενών άτονων i, u. (βλ. Πλαδή, 1996). Ανήκει στα 

ιδιώματα που, κατά τον Χατζηδάκη (1892 : 342 κε.), μιλιούνται σε περιοχές που 

βρίσκονται βορειότερα από τον 38ο παράλληλο29. Παράλληλα, το Λιτοχωρίτικο ιδίωμα έχει 

γλωσσικό σύστημα – ιδιαίτερα φωνολογικό - αρκετά διαφορετικό από της Κοινής 

Νεοελληνικής, και εμφανίζει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία που επισημαίνονται για πρώτη 

φορά στην έρευνα των Νεοελληνικών διαλέκτων, όπως π.χ. ουρανικοποιημένα 

συμφωνικά φωνήματα, ενδιαφέρουσες ανομοιώσεις και συνιζήσεις (βλ. Πλαδή, 1992 και 

1996).  

Ωστόσο η έρευνα του ιδιώματος ήταν σχεδόν ανύπαρκτη μέχρι τα τέλη της 

δεκαετίας του ’8030, γεγονός που εκπλήσσει, αν αναλογιστεί κανείς τα ενδιαφέροντα, από 

την πλευρά της Διαλεκτολογίας, φαινόμενα που παρουσιάζει, και τη μακρόχρονη και 

σημαντική ιστορία του χωριού, ίχνη της οποίας βρίσκουμε στο ιδίωμα, και ειδικότερα στο 

λεξιλόγιο και το ανθρωπωνυμικό του ιδιώματος.  

Η κάλυψη αυτού του κενού της διαλεκτολογικής βιβλιογραφίας είναι τώρα πιο 

απαραίτητη, καθώς το ιδίωμα, όπως εμφανίζεται τις τελευταίες τρεις δεκαετίες, είναι πολύ 

επηρεασμένο από την ΚΝΕ, και, όπως τα περισσότερα γλωσσικά ιδιώματα του ελληνικού 

                                                 
29 Για τη διαίρεση αυτή βλ. και R. Browning (1983:120 –1), Tριανταφυλλίδης (1938: 66-67). 
30 Το 1989 άρχισε η συλλογή στοιχείων για την μεταπτυχιακή εργασία μας.  
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χώρου στην ηπειρωτική Ελλάδα, παρουσιάζει διαρκή συρρίκνωση σε όλα τα επίπεδα: 

φωνολογικό, μορφολογικό, λεξιλογικό. Έτσι, εδώ και μερικές δεκαετίες διαπιστώνεται 

ταχύτατη υποχώρηση του ιδιώματος και συρρίκνωσή του λόγω της επιβολής της 

καθιερωμένης επίσημης γλώσσας. Τα αποτελέσματα της δυναμικής αυτής που 

διαπιστώνεται, παρουσιάζουν μια διαβάθμιση ανάλογα με την ηλικία των ομιλητών, το 

επάγγελμα, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο, τις μετακινήσεις τους κ.λ.π. (βλ. Πλαδή 

2002).  

Από τα χαρακτηριστικά του ιδιώματος του Λιτοχώρου, επειδή δεν είναι ακραιφνώς 

διαλεκτολογικός ο προσανατολισμός της παρουσίασής και εργασίας μου, θα επιλέξω να 

αναφέρω τα ‘πιο μαρκαρισμένα διαλεκτικά’ 31,32. 

Ακολουθεί παρουσίαση του ιδιώματος σύμφωνα με παλαιότερες δημοσιεύσεις μου. Τα 

ουρανικοποιημένα σύμφωνα εμφανίζονται με ’ και με τον ίδιο τρόπο συμβολίζεται η 

ουράνωση στα ουρανικά υπερωικά, τα παχιά συριστικά, τα προστριβόμενα και άλλα 

φωνήματα. 

 

4.2.4. Φωνολογία του ιδιώματος και άλλα επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης 
(Μορφολογία, Σύνταξη, Λεξιλόγιο) 

Α. Εισαγωγή (Βλ. Πλαδή (2002:13κε) 

 Στη φωνολογική ανάλυση του ιδιώματος που πραγματοποιήθηκε (Πλαδή, 1996), 

χρησιμοποιήθηκαν μέθοδοι της λειτουργικής φωνολογίας, που είναι γνωστή ως 

Φωνολογία της Πράγας, όπως την ανάπτυξε και συμπλήρωσε ο Α. Martinet33. Η 

 
31 βλ.Μαλικούτη-Drachman (1997) από αυτά, τα οποία διαφοροποιούν απόλυτα το ιδίωμα από την 
Κοινή, αλλά και από άλλα βόρεια ιδιώματα 
32 βλ. Παράρτημα VII. 
33  Η φωνολογική του θεωρία περιλαμβάνεται : 1. Στο έργο του La description phonologique avec 
application au parler franco – provencal d’ Hauteville. 2. Στοιχεία γενικής γλωσσολογίας (που είναι 
μετάφραση του Α. Χαραλαμπόπουλου από το πρωτότυπο Έle΄ments de linguistique ge΄ne΄rale.  3. 
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φωνολογική αυτή θεωρία θα χρησιμοποιήθηκε κυρίως και στα πλαίσια της διατριβής. Στη 

συνέχεια, θα επιχειρηθεί μια συνοπτική αναφορά στα στοιχεία της φωνολογίας του 

ιδιώματος που κρίνονται χρήσιμα για τη παρούσα μελέτη, δηλαδή στα φαινόμενα της 

Κώφωσης, Αποβολής και Ουράνωσης, τα οποία επηρεάζουν συνολικά το φωνολογικό 

σύστημα (συμφωνικά συμπλέγματα,  συμπεριφορά των συμφωνικών φωνημάτων κ.λ.π.) 

και τα οποία χαρακτηρίζουν το Λιτοχωρίτικο ιδίωμα, διακρίνοντάς το από την Κοινή και 

από τα άλλα Βόρεια ιδιώματα (καθώς τα φαινόμενα αυτά δεν εφαρμόζονται με τον ίδιο 

τρόπο σε κάθε ιδίωμα)34. 

 

Β. Το φωνολογικό σύστημα του ιδιώματος  

Β.1. Φωνήματα και συνδυασμοί φωνημάτων  

 

 Στην εργασία για το φωνολογικό σύστημα του Λιτοχωρίτικου ιδιώματος (Πλαδή, 

1996) απομονώνονται (σσ. 12- 78), με το κριτήριο της εναλλαγής, και αναγνωρίζονται τα 

φωνήματα του ιδιώματος. Το συμφωνικό σύστημα περιλαμβάνει σαράντα (40) φωνήματα, 

τα /p, pʲ, b, bʲ, f, fʲ, v, vʲ, t, tʲ, d, dʲ, θ, θʲ, δ, δʲ, ts, dz, s, z, ʧ, dʒ, ʃ, ʒ, c, ɟ, ç, ʝ, k, g, x, γ, m, 

mʲ, n, ɲ, l, ʎ, r, rʲ/, δηλαδή χειλικά (μη ουρανικοποιημένα και ουρανικοποιημένα), οδοντικά 

(μη ουρανικοποιημένα και ουρανικοποιημένα), συριστικά, παχιά συριστικά, ουρανικά, 

υπερωϊκά, έρρινα, πλευρικά, παλλόμενα. 

 Η φωνολογική ερμηνεία που επιλέχθηκε να δοθεί στα ουρανικοποιημένα, 

ουρανικά, παχιά συριστικά και στα προστριβόμενα είναι η μονοφωνηματική (βλ. Πλαδή, 

1996, 47-52), γιατί κρίνεται πως είναι πιο κοντά στις συνηθέστερες πραγματώσεις των 

συμφώνων. Στα προρινικοποιημένα  [mb], [nd], [ŋg], [mbʲ], [ndʲ], [ɲɟ], [ndz], [ɲdʒ], τα 

οποία αποτελούν μια ολοκληρωμένη σειρά σε πλήρη αναλογία με την αντίστοιχη σειρά 

                                                                                                                                                   
La linguistique synchronique, 1 – 167. 4. A Functional view of Language. 4. Έconomie des 
changements phone΄tiques. 
34  Ο Newton προτείνει συστηματική ανάλυση κάθε ιδιώματος χωριστά (1972 : 183), ενώ ο Ν. 
Ανδριώτης (1944) υποστηρίζει το διαχωρισμό των ιδιωμάτων σε βόρεια και ημιβόρεια.  
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των κλειστών ηχηρών, δίνεται διφωνηματική ερμηνεία, δηλαδή ισoδυναμούν με 

συμφωνικά συμπλέγματα του τύπου  SC. 

 Σχετικά με τον πίνακα των συμφωνικών φωνημάτων του ιδιώματος (βλ. Πλαδή 

(1996 : 64), ο οποίος προκύπτει μετά τον ορισμό και την ταξινόμησή τους με βάση τα 

διακριτικά τους χαρακτηριστικά (βλ. Πλαδή (1996: 58 – 65), (ΠΙΝΑΚΑΣ, σελ. 64), 

παρατηρείται ότι στο συμφωνικό φωνολογικό σύστημα του ιδιώματος του Λιτοχώρου 

παρουσιάζονται οι συστοιχίες και δέσμες των ουρανικοποιημένων και ουρανικών 

συμφωνικών φωνημάτων, κι έτσι μπορεί να χαρακτηριστεί ως σταθερό και οικονομικό. 

 Το φωνηεντικό σύστημα περιλαμβάνει τα φωνήματα /i, e, o, u, a/ και το ημίφωνο 

[y] (βλ. Πλαδή (1996 : 65 – 78). Μετά τον ορισμό και την ταξινόμηση των φωνηεντικών 

φωνημάτων (βλ. ό.π. σσ. 77 –78), προκύπτει ότι το τρίγωνο των φωνηέντων περιλαμβάνει 

πέντε (5) φωνήματα σε τονισμένη θέση και τρία (3) σε άτονη, με ουδετεροποίηση της 

αντίθεσης  /e/ - /i/ και /o/ - /u/, και το αρχιφώνημα πραγματώνεται ως /i/ και /u/ αντίστοιχα. 

(βλέπε παρακάτω στο κεφάλαιο 3.4)  (ΠΙΝΑΚΑΣ, σελ. 78)35  

 Από την εξέταση της λειτουργίας του φωνηματικού συστήματος, δηλαδή των 

συνδυασμών των φωνημάτων (ό.π. σσ. 79 – 161), διαπιστώνεται κατ’ αρχήν για τα 

σύμφωνα  ότι το πλήρες σύστημα δεν πραγματώνεται σε όλες τις θέσεις είτε επειδή μερικά 

φωνήματα εμφανίζουν κενά στην κατανομή τους είτε επειδή μερικές αντιθέσεις 

ουδετεροποιούνται σε ορισμένα φωνητικά περιβάλλοντα. Έτσι, πριν από μπροστινά 

φωνήεντα δεν λειτουργεί η αντίθεση ουρανικοποιημένων – μη ουρανικοποιημένων, 

παχιών συριστικών και ουρανικών – συριστικών, υπερωικών και οδοντικών /n, l/, σε 

αρχική και εσωτερική θέση, ενώ σε τελική θέση ουδετεροποιείται η αντίθεση άηχων – 

ηχηρών κλειστών μετά από έρρινο (ΠΙΝΑΚΑΣ σελ. 80 – 81). 

 Με την εξέταση των συμφωνικών συμπλεγμάτων, δισυμφωνικών (ο.π. σσ. 88 – 

115), τρισυμφωνικών (σσ.116 – 135), τετρασυμφωνικών (σσ. 135 – 140), που απαντούν 

σε αρχική, εσωτερική και τελική θέση, διαπιστώνονται πολλές ουδετεροποιήσεις, όπως η 

 
35 Οι παραπομπές σε πίνακα αναφέρονται στη μεταπτυχιακή εργασία 1996 στο Α.Π.Θ. 
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μεταξύ γειτονικών φρακτικών (θορυβωδών) άρση της αντίθεσης ηχηρότητας και άλλες, 

ενώ με τις  ανομοιώσεις ως προς τον τρόπο άρθρωσης σε ακολουθίες δύο τριβόμενων, 

επισημαίνεται η γενικότερη τάση του ιδιώματος να αποφεύγει τέτοιες ακολουθίες, τάση 

κεντρική στην εξέλιξη του συμφωνισμού του ιδιώματος (βλέπε υποενότητα 2.2.2.3.) 

(ΠΙΝΑΚΑΣ, σελ. 141 – 152). 

 Οι φωνηεντικοί συνδυασμοί του ιδιώματος περιλαμβάνουν διφωνηεντικούς (σε 

αρχική, εσωτερική και τελική θέση) και τριφωνηεντικούς (μόνο σε εσωτερική και τελική 

θέση) συνδυασμούς (ΠΙΝΑΚΑΣ , σελ. 160 –161). 

 

Προσωδία 

 Στο ιδίωμα του Λιτοχώρου ο τονισμός είναι δυναμικός, όπως και σε άλλες 

διαλέκτους36. Αξιοσημείωτο και χρήσιμο για όσα θα δούμε στα επόμενα κεφάλαια, είναι 

ότι, ενώ στο ιδίωμα ισχύει ο νόμος της τρισυλλαβίας, σημειώνεται, όπως παρατηρείται και 

σε πολλά βόρεια ιδιώματα37, εμφάνιση και δεύτερου τόνου στη δεύτερη μετά τον κύριο 

τόνο συλλαβή, π.χ. ΄exasa΄mi “χάσαμε”, και, το σημαντικότερο, απαντούν στο Λιτόχωρο 

και διπλοτυπίες, π.χ. [΄trafksami]  και [΄travi΄ksami]  “τραβήξαμε”. 

 

Το φωνολογικό πρόβλημα των ακολουθιών ΣiΦ 

 Στην  Πλαδή (1996 : 162 – 165) πραγματοποιείται μια πρώτη προσέγγιση του 

προβλήματος των ακολουθιών ΣiΦ στο ιδίωμα. Όπως διαπιστώνεται, εκτός από ελάχιστες 

εξαιρέσεις, δεν απαντά συγχρονικά στο ιδίωμα η ακολουθία ΣiΦ. Στις περιπτώσεις όπου 

στο παρελθόν υπήρχαν τέτοιες ακολουθίες συναντούμε συγχρονικά είτε ουρανικά και 

παχιά συριστικά + Φωνήεν, π.χ. kuca΄ < kukia΄ “κουκιά” και ΄vuʒa < vu΄zia “είδος φυτού”, 

είτε τροπή του /i/ της ακολουθίας σε ένα από τα ουρανικά σύμφωνα  [x’, γ’, k’, n’]38ή στο 

IPA [ç, ʝ, c, ɲ]. Τα σύμφωνα αυτά θεωρούνται ως πραγματώσεις των συμφωνικών 

 
36 Για τις λειτουργίες του δυναμικού τόνου στο Λιτόχωρο, βλ. Πλαδή (1996 : 166 – 168). 
37 Πρβλ. Α. Τσοπανάκης (1953 : 288-9) και Α. Παπαδόπουλος  (1926 : 49). 
38  Bλέπε και Πλαδή(1992). 
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φωνημάτων /x’, γ’, k’, n’/, και όχι ως αλλόφωνα του /i/. Στην επιλογή αυτή οδηγεί και η 

τροπή των δ, θ > d’, t’ στους τύπους π.χ. /tʲça΄/ “θειά” και /΄dʲʝakus/ “διάκος”, η οποία 

εξηγείται ικανοποιητικά μόνο αν θεωρηθεί πως τα  [ç, ʝ] λειτουργούν ως πραγματώσεις 

συμφωνικών φωνημάτων. Σε αυτή την ερμηνεία συντείνει και το ότι υπάρχει στα 

συμφωνικά συμπλέγματα η τάση να αποφεύγονται οι ακολουθίες δύο τριβόμενων 

συμφώνων. Η επιλογή αυτή είναι καθοριστικής σημασίας και για μορφολογικά ζητήματα.  

 

Β.2. Κώφωση - Αποβολή – Ουράνωση 

 Όπως αναφέρθηκε παραπάνω το γλωσσικό ιδίωμα του Λιτοχώρου Πιερίας ανήκει 

στα βόρεια ιδιώματα, με κύρια χαρακτηριστικά την εξέλιξη των παλαιότερων άτονων e, o, 

i, u, δηλαδή τα e, o κλείνουν σε i, u αντίστοιχα, και τα πρωτογενή i, u αποβάλλονται σε 

μεγάλο βαθμό, όμως εμφανίζονται και σε αρκετούς τύπους.  

Στον παρακάτω πίνακα γίνεται φανερή η μεγάλη ποικιλία των τύπων, όταν αλλάζει 

θέση ο τόνος: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

e΄ i i΄ ∅ 

para΄mʲersa paramir’ίsu put’ίsu“ποτίσω”     pόtsa“πότισα” 
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“παραμέρισα” “παραμερίσω”   

΄kʎepsu “κλέψω”    ΄ekʎipsa “έκλεψα”      nu΄mίsu “νομίσω” ΄nomsa “νόμισα” 

΄ɲdʲesu “μπλέξω”      ΄endisa “έμπλεξα”      ΄ɲdʲisu    “ντύσω”    ΄entsa  “έντυσα” 

΄pl’eksu  “πλέξω”     e΄pliksa “έπλεξα”     trux’ίzu   “τροχίζω”  ΄trοgza “τρόχιζα” 

΄pʲe΄ksu  “παίξω”   ΄epiksa  “έπαιξα”    s’xur’ίsu 

“συχωρήσω”       

s’xόrsa 

“συγχώρεσα” 

΄θrʲepsu “θρέψω”    ΄eθripsa “έθρεψα”     ʝ’i΄mʲίʃ  “γεμίσει”     ΄ʝοmʃi  “γέμισε” 

    

ό                   u    u   ∅ 

dʲʝ’urθosu“διορθώσω”  ΄d’ʝorθusa“διόρθωσα” ΄δul’ipsa 

“δούλεψα”    

΄δl’epsu “δουλέψω” 

d’γ’όksu “διώξω”       e΄d’γ’uksa “έδιωξα”     ku΄na “κούνα”      knu΄sa “κουνούσα” 

klόts’i “κλώτσησε”      kluts’a΄ “κλωτσιά”      sapu΄n’ “σαπούνι”   sapn’ίsu 

“σαπουνίσω” 

s’kόθka“σηκώθηκα”  s’kuθό “σηκώθηκα”    ku΄tsa “κούτσα”     kts’e΄nu“κουτσαίνω”

pόnus “πόνος”        a΄punus “άπονος”      ku΄n’ilus 

“κούνελος”        

kn’e΄l’ “κουνέλι” 

΄ʃpοrus “σπόρος”       ʃpu΄rʲa “σποριά”       ΄rufma “ρούφημα”   rfο “ρουφώ” 

 

 

 Η εξέλιξη των παλαιότερων άτονων φωνηέντων έχει ως συνέπεια: 

α) Τη δημιουργία 20 νέων ουρανικών (των /c, ɟ, ç, ʝ, ɲ, ʎ, ʧ, dʒ, ʃ, ʒ/ ) και 

ουρανικοποιημένων (των /pʲ, bʲ, f’ʲ, vʲ, tʲ, dʲ, θʲ, δʲ, mʲ, rʲ/) φωνημάτων, τα οποία πριν από 

την αποβολή του άτονου /i/, /e/ και /y/ δεν είχαν φωνηματική υπόσταση, αποτελούσαν, 

δηλαδή, αλλοφωνικές πραγματώσεις των υπερωϊκών και των μη ουρανικοποιημένων, 

πριν από τα μπροστινά φωνήεντα. 
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β) Την ύπαρξη στα βόρεια ιδιώματα διαφορετικού φωνηεντικού τριγώνου, αποτελούμενου 

από 5 φωνηεντικά φωνήματα, των / a, e, i, o, u/, σε τονισμένη θέση και αποτελούμενου 

από 3 φωνηεντικά φωνήματα, των a, i, u/, σε άτονη θέση, με ουδετεροποίηση της 

αντίθεσης των /e/ ~ /i/, /o/ ~ /u/ (βλέπε Πλαδή 1996, 78). 

γ) Τη δημιουργία νέων συμφωνικών συμπλεγμάτων των οπoίων η δομή διαφέρει 

σημαντικά από τα συμφωνικά συμπλέγματα της Κοινής και των νοτίων ιδιωμάτων. (Πλαδή 

(1996 : 88 – 152). 

 Επομένως, τα αλληλένδετα φαινόμενα της κώφωσης και αποβολής πρέπει να 

αποτελούν τον κεντρικό άξονα της περιγραφής των βορείων ιδιωμάτων. 

 Η κώφωση και η αποβολή, σύμφωνα με τη λειτουργική φωνολογία, θα μπορούσαν 

να εκληφθούν ως διαχρονικά φαινόμενα που ο φωνολόγος θα έπρεπε να μελετήσει με 

αναλύσεις και μεθόδους της διαχρονικής φωνολογίας, και, το σημαντικότερο, να μην τα 

συμπεριλάβει καθόλου στη συγχρονική ανάλυση. Βέβαια, είναι προφανές ότι η διαχρονική 

μελέτη είναι σημαντική για τον καθορισμό της αρχής των φαινομένων αυτών39 και της 

σχέσης τους με τα διάφορα εξελικτικά στάδια της Ελληνικής και των άλλων γλωσσών του 

Βαλκανικού γλωσσικού συνασπισμού, όπου,επίσης, παρατηρούνται, π.χ. σε τουρκικές 

διαλέκτους της Βουλγαρίας, στα Κουτσοβλάχικα40. 

 Ωστόσο,  τα φαινόμενα αυτά από την ίδια τη φύση τους συμμετέχουν δυναμικά στο 

συγχρονικό επίπεδο των βορείων ιδιωμάτων για τους ακόλουθους λόγους:  

α) Τα άτονα που αποβάλλονται ή κλείνουν δεν χάνονται εντελώς σε κανένα βόρειο ιδίωμα, 

αλλά επανεμφανίζονται  κανονικά σε άλλους τύπους της ίδιας λέξης όπου τα  φωνήεντα 

αυτά τονίζονται, π.χ. στο Λιτόχωρο: /f’ίδ’/ “φίδι”– /fiδ’ίs’u/ “φιδίσιο”– /f’ίd’γ’a/ “φίδια”(βλέπε 

και παραπάνω, στην αρχή του κεφαλαίου, την ποικιλία των τύπων που προκύπτουν από 

τη διαφορετική θέση του τόνου). Επιπλέον, σε ορισμένα ιδιώματα συνέβησαν βαθύτερες 

αλλαγές στα φωνολογικά συστήματα, π.χ. αύξηση του αριθμού των φωνημάτων με την 

                                                 
39  Ο Γ. Μπαμπινιώτης (1976 : 20) υποστηρίζει ότι η αρχή της κώφωσης πρέπει να αναζητηθεί 
γύρω στον 6ο αιώνα μ.Χ.. 
40  Βλ.Χ.Συμεωνίδης, 1976, 71. 
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προσθήκη των ουρανικών ή/και των ουρανικοποιημένων, των οποίων η εμφάνιση 

οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην αποβολή του άτονου i41. 

β) Τα συμπεράσματα που ενδέχεται να εξάγονται είτε από τη συγχρονική είτε από τη 

διαχρονική εξέταση του ιδιώματος προέρχονται από το ίδιο γλωσσικό υλικό, δηλαδή από 

ένα συγχρονικό επίπεδο και μόνο. Κι αυτό γιατί υπάρχει διαθέσιμο υλικό από 

προγενέστερες φάσεις των ιδιωμάτων και διαφορετικές εποχές, πράγμα που θα έκανε 

πραγματικά.δυνατή τη σύγκριση και ανάλυση σε διαχρονικό επίπεδο.  Επομένως, τα 

πορίσματα που θα εξαχθούν θα αφορούν κυρίως το συγχρονικό επίπεδο που εμφανίζει το 

υλικό που συγκεντρώθηκε κατά την έρευνα σε συγκεκριμένο τόπο και χρόνο. Έτσι, π.χ. 

από το ίδιο το γλωσσικό υλικό εξάγεται από τους μελετητές το συμπέρασμα ότι η αποβολή 

προηγείται της κώφωσης, και όχι το αντίθετο (βλέπε Πλαδή, 1996, 10). 

γ) Η υπάρξη πολυτυπίας μέσα στο ίδιο το ιδίωμα, αλλά και στην ομιλία ενός και μόνο 

ομιλητή,  δείχνει ότι η κώφωση και η αποβολή επενεργούν ακόμη στο συγχρονικό 

επίπεδο. Ο Newton (1972 : 188) αναφέρει ότι “οι ομιλητές των βορείων ιδιωμάτων 

φαίνεται να ασκούν σκόπιμα έλεγχο στο βαθμό κατά τον οποίο επιτρέπουν τους βόρειους 

φωνολογικούς κανόνες να επηρεάζουν την ομιλία τους.” Και αυτό δείχνει ότι αυτά τα 

φαινόμενα πολυτυπίας αποτελούν παθήσεις που μόνο μερικά επηρεάζουν το φωνολογικό 

τους σύστημα, το οποίο παραμένει γενικά σταθερό42. 

δ) Η μελέτη της αποβολής αποτελεί το πιο βασικό τμήμα της μελέτης ενός βόρειου 

ιδιώματος, γιατί η αποβολή είναι το βασικότερο ισόγλωσσο στη φωνολογία των βόρειων 

ιδιωμάτων43 , κι έτσι μπορεί από διαλεκτολογική άποψη να καθοριστεί. Εξάλλου, κατά την 

επιτόπια έρευνα, ο βαθμός εφαρμογής των κανόνων της αποβολής και κώφωσης  ήταν το 

κριτήριο επιλογής των ομιλητών για τη συγκέντρωση του διαλεκτολογικού υλικού. 

 

 
41 βλ. Martinet, 1955, 182 .  
42 Στο Κεφάλαιο 7 θα αποδοθεί η πολυτυπία κυρίως στην καταλυτική και διαλυτική επίδραση της 
Κοινής και των νοτίων ιδιωμάτων ήδη από παλαιότερες εποχές, αλλά, εφόσον κάτι τέτοιο είναι 
εξωτερική επίδραση, η έκτασή της είναι δύσκολο να καθοριστεί. 
43 Βλ. Χ.Συμεωνίδης (1977 : 63). 
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Η Στένωση (Κώφωση)  στο ιδίωμα του Λιτοχώρου 

Το φαινόμενο της κώφωσης, δηλαδή το κλείσιμο των άτονων e, o σε i, 

u,εφαρμόστηκε στο  παρελθόν ως κανόνας χωρίς εξαίρεση με ισχύ ακόμη και στις δάνειες 

λέξεις.44 Αλλά και σήμερα η κώφωση στους ομιλητές εφαρμόζεται και στους τύπους της 

Κοινής που εισέρχονται στο ιδίωμα ως δάνειες, π.χ.     /ivrόp’/        “Ευρώπη”, 

           /ip’ίδuma/    “επίδομα”,   /katastruf’ί/  “καταστροφή”. 

Πρέπει, ωστόσο, να επισημανθεί ότι το κλείσιμο του e σε i στο παρελθόν δεν ισχύει κατά 

τον ίδιο τρόπο για το e που ακολουθείται από φωνήεν. Έτσι, πολύ ενδιαφέρουσες 

περιπτώσεις αποτελούν οι ακολουθίες ΣeΦ και ΣiΦ, των οποίων οι εξελίξεις ήταν ποικίλες 

στις διαλέκτους και στα ιδιώματα της ελληνικής.45. 

 Στο ιδίωμα του Λιτοχώρου, όπως και σε άλλα ιδιώματα της Μακεδονίας και 

Θεσσαλίας, παρατηρείται ότι δεν συνέπεσαν στην εξέλιξή τους οι ακολουθίες ΣeΦ με τις 

ΣiΦ. Μετά τη μετάθεση του τόνου στο β’ φωνήεν στις περισσότερες περιπτώσεις και την 

ημιφωνοποίηση του α’ φωνήεντος, οι ακολουθίες ΣeΦ, από τη μια, εξελίχθηκαν όλες σε 

Σ’Φ σε όλες τις περιπτώσεις, π.χ. 

 kare΄a      >  /kar’a΄/             “καρυδιά” 

            riviθe΄a    > /riviθ’a΄/            “ρεβιθιά” 

            gutspe΄a   > /guts’p’a΄/          “αγριοχαρουπιά” 

            limare΄a   > /l’imar’a΄/           “δέρμα στο λαιμό του ζώου” 

 stavle΄a   > /s’tavl’a΄/              “δέμα κλαδιών” 

(για περισσότερα παραδείγματα βλ. Πλαδή, 1992, 161 – 174) 

 

Ενώ οι ακολουθίες ΣiΦ, από την άλλη, εξελίχθηκαν σε Σ’Φ, όταν Σ = τριβόμενο συριστικό 

(s, z), προστριβόμενο συριστικό (ts, dz), υπερωϊκό (k, g, x, γ), το έρρινο n, το πλευρικό l , 

 
44 Βλέπε Λεξικό του Ανδριώτη(1983)  
45 Βλέπε Β.Newton (1972 : 47 –52), Γ.Χατζιδάκης (1905 : 340 –341, 1907 :271), Α.Παπαδόπουλος 
(1926 : 13 – 14), Ε. Μπουντώνας (1892 : 32 – 33), Α. Τζάρτζανος (1909 : 13 – 17, 78), Ν. 
Κατσάνης (1984), Μ.Πλαδή (1992). 
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δηλαδή όλα αυτά τα σύμφωνα που έχουν ένα αντίστοιχό τους ουρανικό φώνημα στο 

φωνολογικό σύστημα του ιδιώματος, και σε Σι^Φ, με συμφωνοποίηση του ημιφώνου σε 

[x’, k’, g’, n’], όταν το σύμφωνο δεν έχει αντίστοιχο ουρανικό σύμφωνο, π.χ. 

angίο        > /an’g’ό/                      “δοχείο” 

           vu΄zia       > /vu΄z’a/                       “είδος θάμνου” 

           spartsia΄   > /s’parts’a΄/                   “ύφασμα για σφουγγάρι” 

 sina΄fia   > /s’na΄fk’a/                      “άνθρωποι του ίδιου επαγγέλματος” 

            dόpius    >  /dόpx’us/                      “ντόπιος” 

αλλά    kapria    > /kapr’a΄/                          “αρσενικά γουρούνια”  46     

Όταν στην ακολουθία /ΣiΦ/ το Σ = /θ, δ/, μετά την τροπή του i σε [yi ], oι 

ακολουθίες [θ + yi ] και [δ + yi ] μετατράπηκαν σε [t’x’] και [d’γ’] αντίστοιχα, π.χ. 

 θίa        >   t’x’a΄                     “θειά” 

            piθia     >   pit’x’a΄                  “μαγιά τυριού” 

 bilbίδia  > bilbίd’γ’a                “σκληρά στραγάλια” 

 δίο        >  d’γ’ό                        “δύο”   47  

 

 Αξίζει να αναφερθεί, όπως θα διαπιστωθεί και αργότερα στο κεφάλαιο 5, ότι η 

πραγμάτωση από τους ομιλητές, των ακολουθιών που προαναφέρθηκαν έχει ελάχιστα 

επηρεαστεί από την Κοινή, και είναι λίγες οι περιπτώσεις που πραγματώνονται ως 

ακολουθίες όμοια με την Κοινή (πρβλ. Σετάτος, 1974, 8 – 10). 

 

Η Αποβολή στο ιδίωμα του Λιτοχώρου 

 
46 Βλέπε Πλαδή (1992 : 168 – 169) για την εξέλιξη της ακολουθίας (Σ)ΣriΦ. 
47 Βλέπε Πλαδή (1992).  Ας σημειωθεί ότι αυτό το φαινόμενο επισημαίνεται για πρώτη φορά στην 
έρευνα των νεοελληνικών διαλέκτων. Η συγκεκριμένη ανομοιωτική εξέλιξη έρχεται σε πλήρη 
συμφωνία με τη δομή των συμφωνικών συμπλεγμάτων του ιδιώματος, δηλαδή αποφυγή των 
ακολουθιών “τριβόμενο + τριβόμενο” .(βλέπε και Πλαδή 1996, 164) 
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 Το φαινόμενο που χαρακτηρίζει το φωνολογικό σύστημα του ιδιώματος, όπως 

αναφέρθηκε, είναι η αποβολή των άτονων /i, u/ σε όλες τις θέσεις (αρχή, μέση, τέλος 

λέξεων)48. 

 Η αποβολή προηγείται της κώφωσης των /e, o/ τουλάχιστον στο συγχρονικό 

επίπεδο, π.χ. συναντούμε /piδ’ί/ και όχι *[bδ’ί] στο ιδίωμα και από τη συγκριτική εξέταση 

άλλων παραδειγμάτων, όπως συναντούμε στον Β. Newton (1972 : 189), φαίνεται ότι 

γενικά έχει προηγηθεί αποβολή και μετά συνέβη η κώφωση , π.χ. στη λέξη [e΄mine] 

“έμεινε” > [e΄mne] > [e΄mni] σε αντίθεση με τον τύπο /e΄mene/ > [e΄mini] “έμενε”, στον 

οποίο, αν δεν προηγούνταν οι νόμοι της αποβολής, θα είχαμε *[e΄mn]49  

 Σε αντίθεση με την κώφωση, το φαινόμενο της αποβολής δεν παρουσιάζει 

νομοτελειακό χαρακτήρα και εμφανίζει παραβάσεις σε όλα τα βόρεια ιδιώματα, οι οποίες 

 
48 Το γεγονός ότι η αποβολή και η κώφωση διακρίνουν τα βόρεια ιδιώματα μεταξύ τους, ανάγκασε 
τους παλαιότερους μελετητές των βορείων ιδιωμάτων να τα διακρίνουν σε «καθαρώς βόρεια» και 
«ημιβόρεια», όπως η Σκύρος και Α.Θράκη (βλ. Ν.Ανδριώτης, 1944). Ο Β. Newton (1972 : 182 –3) 
θεωρεί ότι τα ημιβόρεια ιδιώματα παρουσιάζουν μικρό ενδιαφέρον. Το μόνο ερευνητικό ενδιαφέρον 
που μπορεί να βρεί κανείς σε αυτά είναι ότι τα ημιβόρεια ιδιώματα αντιπροσωπεύουν, κατά τη 
γνώμη του, ένα στάδιο μέσα από το οποίο όλα τα βόρεια ιδιώματα έχουν περάσει, καθώς η 
προγενέστερη αποβολή στη συγχρονική ακολουθία  κανόνων αντικατοπτρίζει την ιστορική πορεία 
των γεγονότων. 
49 Για τη χρονολόγηση και την ερμηνεία των δύο αλληλένδετων φαινομένων της κώφωσης και της 
αποβολής, βλέπε Ν. Ανδριώτης (1931 : 171), Β.Νewton (1972 : 189), Γ.Μπαμπινιώτης (1977), 
Α.Θαβώρης (1980), Χ. Συμεωνίδης (1977). Οι Ανδριώτης και Νewton, όπως ειπώθηκε (βλέπε 
προηγούμενη υποσημείωση), υποστηρίζουν ότι πρώτα ίσχυσε ο νόμος της αποβολής και κατόπιν 
ο νόμος της κώφωσης, ενώ ο Συμεωνίδης (1977 : 70) υποστηρίζει ότι το θέμα προτεραιότητας των 
δύο σκελών του βορείου φωνηεντισμού είναι ανύπαρκτο, γιατί πρόκειται βασικά για ένα νόμο που 
δρα ενιαία και εκδηλώνεται την ίδια στιγμή ως κώφωση για τα άτονα ε, ο, και ως αποβολή για τα 
άτονα  ι, ου. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις από βόρεια ιδιώματα για το αντίθετο, όπως για τα 
ιδιώματα Σκύρου και Α. Θράκης (Β.Newton, 1972, 182 – 183), όπου εμφανίζεται μόνο αποβολή, 
χωρίς να παρουσιάζεται κώφωση, πράγμα το οποίο δείχνει ότι πρόκειται για δύο διαφορετικούς 
νόμους, οι οποίοι εφαρμόζονται διαφορετικά σε κάθε βόρειο ιδίωμα. Επίσης, η εμφάνιση μόνο της 
αποβολής στα παραπάνω, «ημιβόρεια», ιδιώματα ενισχύει την άποψη ότι προηγείται η αποβολή 
όχι μόνο συγχρονικά, αλλά, πιθανόν, και διαχρονικά. 
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παραβιάσεις, όμως, δεν μπορούν να διαπιστωθούν σε όλη τους την έκταση και να 

τυποποιηθούν.50  

 Ωστόσο, παρά τη μεγάλη συχνότητα του φαινομένου της αποβολής και τις 

διαβαθμίσεις στην έκταση της εμφάνισής τους, μπορούν να ξεχωρίσουν ορισμένοι 

περιοριστικοί παράγοντες, οι οποίοι ισχύουν και στην πλειοψηφία των βορείων ιδιωμάτων 

(βλέπε Newton, 1972, 183 – 189). Αυτοί είναι οι ακόλουθοι:  

1) Η αποβολή κανονικά δεν απαντά σε περίπτωση που σχηματίζονται μετά την 

εφαρμογή της συμφωνικά συμπλέγματα με περισσότερα από 3 σύμφωνα,     

π.χ.*[kstripόnu]“ξετρυπώνω” 51. 

2) Αποφεύγεται ο σχηματισμός τρισυμφωνικών συμπλεγμάτων, όταν το μεσαίο σύμφωνο 

είναι ηχηρό (sonant), ιδιαίτερα το /r/, πρβλ. Μ.Πλαδή, 1996, 121-128. 

3) Αποφεύγεται η αποβολή, όταν ακολουθεί /r/. Υπάρχουν ωστόσο και εξαιρέσεις, 

π.χ. pira΄zu > /pra΄zu/ “πειράζω”.(βλέπε παρακάτω) 

4) Όταν υπάρχουν δύο άτονα σε διαδοχικές συλλαβές, αποβάλλεται συνήθως το 

δεύτερο, π.χ. s’inifa΄δis > s’infa΄δis “συνυφάδες”. 

5) Ένας από τους πιο ισχυρούς παράγοντες που, όπως υποστηρίζεται, παρεμποδίζουν 

την εφαρμογή του κανόνα της αποβολής είναι η αναλογία με αλλόμορφα στα οποία τα 

/i/, /u/ εμφανίζονται σε τονισμένη θέση, και εφόσον ο τόνος μετατίθεται ανάμεσα σε 

τύπους που προέρχονται από την ίδια ρίζα. (βλ. Newton, 1972, 193, Μπουντώνας 

(1892: 10), Παπαδόπουλος (1926 : 18). Αυτό, εντούτοις, συχνά οδηγεί σε εναλλαγή 

των /i/, /u/ με το μηδέν.Επομένως, αν δεν τεθούν και άλλα δεδομένα για να στηρίξουν 

τον κανόνα της αναλογίας, μπορεί να ειπωθεί ότι, ειδικά στους ρηματικούς τύπους, δεν 

μπορεί να έχει καθολική ισχύ, και δεδομένου ότι είναι πραγματικά ελάχιστες οι 

περιπτώσεις όπου λείπουν αλλόμορφα με τονισμένα  /i/, /u/, και λόγω του ότι 

εισάγονται από την Κοινή πολλές καινούριες λέξεις (βλ. κεφάλαιο 5).  

                                                 
50  Η δυσκολία τυποποίησης των παραβάσεων του κανόνα της αποβολής ενισχύεται ιδιαίτερα 
σήμερα που ιδίωμα βρίσκεται σε δυναμική φάση υποχώρησης, βλέπε κεφάλαιο 5.  
51 Βλ. και Παπαδόπουλος (1926 : 17) για “δυσεκφώνητα” συμπλέγματα. 
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Με την ευρεία εξάπλωση της Κοινής η αποβολή, ένα ουσιώδες χαρακτηριστικό του 

ιδιώματος, τείνει να περιοριστεί ακόμη και στους καθαρά Λιτοχωρίτικους τύπους. Πράγμα 

που σηματοδοτεί τη συρρίκνωση και προαναγγέλλει την οριστική υποχώρηση του 

ιδιώματος (βλέπε κεφάλαια 5και 6). Εξάλλου, δείγμα της δυναμικής αυτής είναι οι διπλοί, 

σε ορισμένες περιπτώσεις, τριπλοί τύποι που παρουσιάζει ακόμη και η ίδια λέξη με ή 

χωρίς αποβολή (ή και με υπερδιόρθωση), π.χ. tra΄viksa΄mi, tra΄fksami , travίksami 

“τραβήξαμε”. 

 H  διαφαινόμενη υποχώρηση του ιδιώματος κάνει σχεδόν αδύνατη την 

τυποποίηση του φαινομένου της αποβολής, καθώς η ασυνεπής εφαρμογή των κανόνων 

της αποβολής από τον ίδιο τον ομιλητή ανάλογα με το ρυθμό ομιλίας και τις ατομικές 

τάσεις του ομιλητή (πολυτυπίες), είχε ήδη επισημανθεί και παλαιότερα, όταν το ιδίωμα δεν 

παρουσίαζε συμπτώματα συρρίκνωσης 52(πρβλ. Φάβης, 1951, 5). 

 

Η Ουράνωση στο ιδίωμα του Λιτοχώρου 

Η ουράνωση αποτελεί βασικό χαρακτηριστικό των Βορείων ιδιωμάτων (βλ.Α. 

Μαλικούτη – Drachman (1977 : 41-45), Χ.Συμεωνίδη (1977 : 67 – 68)  ) Με τον όρο αυτό 

εννοούμε την εμφάνιση ουρανικοποιημένων και ουρανικών συμφώνων από την επίδραση 

ενός φωνήεντος ή ημιφώνου που ακολουθεί: Σ + e, i, i^  > Σ’ + e, i. 

 Ο D.N.S. Bhat (1978 : 49, 60) κάνει μια λεπτομερή αναφορά στο φαινόμενο της 

ουράνωσης, όπως εμφανίζεται στις γλώσσες του κόσμου. Προσπαθεί να οριοθετήσει και 

να ορίσει τις ποικίλες εκφάνσεις της ουράνωσης (Palatalisation), θέτοντας δύο συνθήκες – 

όρους έναν από τους οποίους (ή και τους δύο) πρέπει να πληροί μια φωνητική  εξέλιξη 

που μπορεί να ονομαστεί «ουράνωση»:1)Το περιβάλλον που προκαλεί την εξέλιξη αυτή 

πρέπει να είναι ένα ουρανικοποιό (palatalizing) περιβάλλον, δηλαδή πρέπει να είναι 

μπροστινό φωνήεν, ουρανικό ημίφωνο ή ουρανικό ή ουρανικοποιημένο σύμφωνο. 2) Ο 

                                                 
52 Πρβλ. Φάβης, 1951, 5. 



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

87

                                                

φθόγγος που προκύπτει από την εξέλιξη πρέπει να είναι ουρανικός ή να έχει μια 

δευτερεύουσα ουρανική άρθρωση. Επίσης, ξεχωρίζει ως το πιο σημαντικό και συχνό 

περιβάλλον που θα μπορούσε να προκαλέσει ουράνωση σε ένα σύμφωνο, σε όλες τις 

γλώσσες, ένα πισινό φωνήεν που ακολουθεί ή ένα ουρανικό σύμφωνο.  

 Ο Α. Martinet (1955 : 170 – 186) μιλώντας για τις επιπτώσεις του δυναμικού 

τονισμού στο φωνολογικό σύστημα των γλωσσών που τον παρουσιάζουν, λέει ότι ο 

ισχυρός δυναμικός τονισμός μειώνει τον αριθμό των φωνηεντικών φωνημάτων μέσα στις 

λέξεις, με αποτέλεσμα πολλές ουδετεροποιήσεις στις άτονες συλλαβές και την ελάττωση 

του αριθμού των φωνημάτων στην αλυσίδα του λόγου. Αυτό, σύμφωνα με τον Μartinet,  

έχει ως αποτέλεσμα τη σημαντική αύξηση του αριθμού των μονάδων μέσα  στο 

φωνολογικό σύστημα. Οι γλώσσες αυξάνουν τον αριθμό των φωνημάτων τους με τη 

μεταβίβαση ορισμένων διακριτικών χαρακτηριστικών από ένα τμήμα της αλυσίδας σε ένα 

άλλο π.χ.  στην ακολουθία /ti/  το /i/ ουρανώνει το /t/  -> /t’/, το οποίο /t’/ με την αποβολή 

του /i/ φωνηματοποιείται κι έτσι προκύπτει ένα νέο φώνημα /t’/, πιο σύνθετο, λόγω του 

χαρακτηριστικού της ουρανικότητας. 

 Η φωνολογική αξία αυτών των ουρανωμένων συμφωνικών φωνημάτων, τα οποία 

προέκυψαν από την αποβολή του άτονου /i/ μεταξύ συμφώνων ή σε τελική θέση, 

ενισχύθηκε και από την έκπτωση του ημιφώνου /i^/ στις φωνητικές ακολουθίες Σ’ i^Φ 

(όπου το Φ = a,o,u, δηλαδή πισινό φωνήεν) και δημιουργήθηκαν ζεύγη αντιθέσεων, όπως 

/Σ’a/ ~ /Σa/, /Σ’ο/ ~/Σο/, /Σ’u/ ~ /Σu/. Για την περίπτωση του ιδιώματος του Λιτοχώρου είναι 

απαραίτητο να προστεθεί ότι με την έκπτωση του [e] στις ακολουθίες /ΣeΦ/ (βλ. Πλαδή, 

1992), αυξήθηκε η συχνότητα και συπληρώθηκε η κατανομή των ουρανωμένων 

συμφώνων.  

            Το ιδίωμα του Λιτοχώρου παρουσιάζει μια πλήρη σειρά ουρανικών συμφωνικών 

συμπλεγμάτων (/k’ g’, x’, γ’, n’, l’, ts’, dz’, s’, z’/) και μια πλήρη σειρά  ουρανικοποιημένων 

συμφωνικών συμπλεγμάτων (/p’, b’, f’, v’, t’, d’, θ’, δ’, m’, r’/) (βλέπε Πλαδή, 1996)53. 

 
53 πρβλ. Μ. Σετάτος (1969 : 15) και (1974 : 9 – 10), όπου θεωρεί ότι τα ουρανικά σύμφωνα της 
Κοινής Νεοελληνικής  αποτελούν αλλόφωνα των μη ουρανικών πριν από [i, e, i^φ] 
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Όπως γίνεται αντιληπτό, η ουράνωση αποτελεί βασικό δομικό χαρακτηριστικό του 

ιδιώματος54.                                   

 H εικόνα που παρουσιάζει το ιδίωμα, ως προς το συμφωνικό του σύστημα, έρχεται 

σε απόλυτη συμφωνία με αυτό που αναφέρει ο Bhat (1978 : 67-68) για τους δύο 

διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους η ουράνωση μπορεί να επηρεάσει ένα σύμφωνο 

: α) Μπορεί να μεταβάλει την ίδια την κύρια άρθρωση (βλέπε υπερωικά-> ουρανικά 

φωνήματα),  

β) Μπορεί να προσθέσει μια δευτερεύουσα ουρανική άρθρωση στο σύμφωνο, αφήνοντας 

την κύρια άρθρωση άθικτη (βλέπε ουρανικοποιημένα). Στη δεύτερη περίπτωση έχουν τη 

δυνατότητα να επηρεαστούν όλα τα σύμφωνα και δημιουργείται μια διπλή διάκριση 

ανάμεσα στα σύμφωνα, όπως αυτά που ονομάσαμε «ουρανικοποιημένα» και τα «μη 

ουρανικοποιημένα». Και, όπως τόνισε ο Bhat, οι δύο αυτοί τύποι ουράνωσης αποτελούν 

απόλυτα ξεχωριστές περιπτώσεις.  

 Η τεράστια δομική σημασία της ουράνωσης στο φωνολογικό σύστημα του 

ιδιώματος γίνεται αντιληπτή, αν δει κανείς τους συνδυασμούς των ουρανικών και 

ουρανικοποιημένων συμφωνικών φωνημάτων στο σχηματισμό συμφωνικών 

συμπλεγμάτων άγνωστων στην Κοινή Νεοελληνική και σε άλλες βόρειες διαλέκτους.  

 Συνεπώς, η απώλεια της ουράνωσης συγκαταλέγεται στα πρωταρχικά φαινόμενα 

της συρρίκνωσης του ιδιώματος, και αποτελεί σημαντικό δείγμα της δυναμικής αυτής 

(βλέπε στα κεφάλαια 6, 7). 

 

 

Β.3. Γενικές τάσεις των συμφωνικών συμπλεγμάτων 

 Στα συμφωνικά συμπλέγματα του ιδιώματος, βλέπε Πλαδή (1996 : 79 –152), 

υπάρχει η τάση συχνά να αποφεύγονται οι ακολουθίες ‘τριβόμενο + τριβόμενο’. Αυτό 

 
54  Πρβλ. Α. Παπαδόπουλος (1926 : 28), όπου περιγράφοντας το φαινόμενο της ουράνωσης 
καταλήγει «όθεν ουδέν ασφαλές δύναται να λεχθεί περί των όρων της δασύτητος», πράγμα που 
σημαίνει ότι η απεικόνιση του φαινομένου παρουσιάζει δυσκολίες και ανακολουθίες. 
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ισχύει και σε πρωτογενή συμφωνικά συμπλέγματα και στα συμφωνικά συμπλέγματα που 

προέκυψαν από την αποβολή άτονων μεσοσυμφωνικών i,u και στα συμφωνικά 

συμπλέγματα που προέρχονται ιστορικά από τις ακολουθίες ΣiΦ, π.χ. 

      as’x’imus     >    as’k’imus  “άσχημος”  (ανομοίωση) 

      trόxiza          >     trόγ’za       > trόgza    “τρόχιζα”  (ανομοίωση) 

      s’inίθisa        >    s’inίθsa       > s’in’ίtsa  “συνήθισα”  (ανομοίωση) 

      e΄x’is             >    e΄xs            > e΄ks      “έχεις”     (ανομοίωση) 

και 

      rafia               >    rafx’a       > rafk’a      “ράφια”    (ανομοίωση) 

      θia΄ku              >   θx’a΄ku       > t’x’a΄ku    “θείτσα”    »   

      arnίθia             >    arnίθx’a     > arnίt’x’a    “αρνίθια” 

      δio΄                  >   δγ’ό          > d’γ’ό         “δυό” 

      f’ίδia                > f’ίδγ΄a        > f’ίd’γ’a      “φίδια” 

      omorfia΄           > umurfx’a΄    > murfk’a΄  “ομορφιά”55  

 

Η ανομοιωτική αυτή πραγμάτωση των ακολουθιών αυτών (με ελάχιστες εξαιρέσεις στα 

συμφωνικά συμπλέγματα, και μάλιστα η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές τις εξαιρέσεις 

έχουν τα s, s’, z, z’, ως μέλη) στις μέρες μας, δεν συναντάται στην έκταση που μπορούσε 

κανείς να την παρατηρήσει μια δεκαετία νωρίτερα. Είναι και αυτή μια δυναμική που 

αποδυναμώνει το ιδίωμα από βασικά δομικά του χαρακτηριστικά και προαναγγέλλει την 

οριστική συρρίκνωση του ιδιώματος. 

Τέλος, η Μορφολογία του ιδιώματος στο Λιτόχωρο δεν έχει μελετηθεί 

επιστημονικά. Η μόνη αναφορά σε στοιχεία μορφολογίας (άρθρο, όνομα, ρήμα) έγινε από 

την Μ. Πλαδή σε φύλλα της τοπικής εφημερίδας Κίνηση Πολιτών Λιτοχώρου 1998-2001. 

Για τις ανάγκες της παρούσας εργασίας αρκεί μόνο να σημειωθεί ότι στο ιδίωμα η 

ονομαστική του αρσενικού άρθρου είναι /i/ και για τα κύρια και για τα προσηγορικά 

 
55 Βλέπε, Πλαδή (1992) και (1996 : 162 – 165). 
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ονόματα, π.χ./i n’ίkus/ ‘ο Νίκος’, /i vra΄xus/ ‘ο βράχος’. Τέλος, ένα ενδεικτικό λεξιλόγιο 

παρατίθεται στο Παράρτημα της Διδακτορικής μου Διατριβής στο Α.Π.Θ. (2002).  

 

4.2.5. Ιδιαίτερα Χαρακτηριστικά του ιδιώματος στο Λιτόχωρο 

Στην προηγούμενη έρευνά μας στο Λιτόχωρο (2002), είχαμε επιλέξει 12 βασικές 

μεταβλητές για την περιγραφή της γλωσσικής χρήσης.  

Για  την περιγραφή της γλωσσικής χρήσης τότε απομονώθηκαν φωνολογικές και 

μορφολογικές και λεξιλογικές μεταβλητές που παρουσιάζουν διαλεκτικές παραλλαγές, 

διαλεκτικούς δείκτες (dialect variants) και παραλλαγές της Κοινής (standard variants), 

δείκτες της Κοινής (standard variants), στις γλωσσικές πραγματώσεις των μελών της 

κοινότητας κάτω από επίσημες (formal) και μη επίσημες (informal) περιστάσεις. Να 

σημειωθεί ότι οποιαδήποτε απόκλιση από τους διαλεκτικούς δείκτες θεωρείται ως 

πραγμάτωση του δείκτη της Κοινής, (με εξαίρεση τη μεταβλητή 9, για την οποία θα γίνει 

λόγος στη συνέχεια). 

 Τα γλωσσικά στοιχεία του ιδιώματος που θα θεωρηθούν ως βασικές γλωσσικές 

μεταβλητές είναι τα ακόλουθα:  

• Αποβολή των άτονων  i, u σε ονοματικές - ρηματικές καταλήξεις (τελική θέση) 

• Αποβολή των άτονων  i, u στο εσωτερικό της λέξης 

• Κώφωση στις ρηματικές και ονοματικές καταλήξεις (τελική θέση) 

• Κώφωση στο εσωτερικό της λέξης 

• Εμφάνιση ουρανικοποιημένων συμφώνων (βλ.Πλαδή (1996:44-48)  

• Ανομοίωση στις παλιότερες ακολουθίες /θ+iΦ/ και /δ+iΦ/ (βλ. Πλαδή:1992)  

• Χρήση παχιών συριστικών σε τελική θέση 

• Χρήση παχιών συριστικών στο εσωτερικό της λέξης 

• Χρήση αρσενικού άρθρου /i/ 
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• Χρήση ιδιωματικού λεξιλογίου 

• Ανομοιωτική τάση στα συμφωνικά συμπλέγματα* 

•  Χρήση δεύτερου τόνου στους ρηματικούς τύπους* 

   

Στα δεδομένα της επιτόπιας έρευνας θα αναζητηθούν τα ποσοστά παραβιάσεων 

στη χρήση των δεικτών της κοινής από τους μαθητές με βάση τις παραπάνω γλωσσικές 

μεταβλητές, και στο σύνολό τους και για κάθε μεταβλητή ξεχωριστά.  

Επειδή βασικός στόχος της έρευνας τώρα δεν είναι η μελέτη της γλωσσικής 

μετακίνησης/υποχώρησης του ιδιώματος, όπως στα πλαίσια της Διδακτορικής μου 

Διατριβής, δε θα δοθούν τα ποσοστά χρήσης μη-διαλεκτικών δεικτών, δηλαδή 

παραλλαγών της κοινής, στις γλωσσικές χρήσεις των μελών  της κοινότητας, όπως 

πράξαμε τότε, αλλά τα ποσοστά χρήσης του ιδιώματος στο λόγο των μαθητών.  

 

 

4.3. Ποσοτικοποίηση της διαλεκτικής χρήσης στη γλωσσική 
συμπεριφορά μαθητών από το Λιτόχωρο και διερεύνηση των 
παραγόντων που επηρεάζουν τη διαλεκτική χρήση 

Καταγράφηκαν τυχαία επιλεγμένοι* μαθητές της Δ΄ δημοτικού στο Λιτόχωρο, 

μαθητές δηλαδή που έχουν ολοκληρώσει την πρώτη φάση του γραμματισμού και έχουν 

τυπικά  επαρκή γνώση της δομής και λειτουργίας της νεοελληνικής κοινής, σύμφωνα με το 

Α.Π. διδασκαλίας της Γλώσσας.   

Αλλά και μόνο η συνύπαρξη δύο ποικιλιών της ίδιας γλώσσας με διαφορετική 

λειτουργικότητα και υφολογική διαφοροποίηση στο πρότυπο της 

‘διπλογλωσσίας’/διμορφίας (diglossia), αναντίρρητα  πιθανό να επιφέρει δυσάρεστες 
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επιπτώσεις στη σχολική επίδοση, όπως και κάθε μορφή διγλωσσίας, οι οποίες απαιτούν 

ειδικό χειρισμό από τους εκπαιδευτικούς (βλ. παρακάτω κεφ. 5)56

 

4.3.1. Μεθοδολογία και ερευνητικά εργαλεία της έρευνας στο Λιτόχωρο. 

  

Η αξιολόγηση της γλωσσικής συμπεριφοράς των μαθητών πήρε τη μορφή 

Α) συζήτησης και δομημένης συνέντευξης ως δείγμα προφορικού λόγου και 

Β) έκθεσης ως δείγμα γραπτού λόγου.   

Χορηγήθηκε, επίσης,  

Γ) ερωτηματολόγιο στη δασκάλα των μαθητών και στην ερευνήτρια   (βλ.Παράρτημα Ι για 

τα ερωτηματολόγια) για την περιγραφή της γλωσσικής συμπεριφοράς των μαθητών 

καθημερινά και τη διερεύνηση των παραγόντων που επηρεάζουν τη διαλεκτική χρήση 

από τους διαλεκτόφωνους (διδιαλεκτικούς) μαθητές στους οποίους επικεντρώνεται η 

εργασία (βλ.κεφ.4.3.1, 4.3.2.) και για την άντληση συμπερασμάτων για την 

κοινωνιογλωσσολογική περιγραφή της γλωσσικής κοινότητας (βλ. κεφ. 4.4.), την οποία 

θεωρούμε απαραίτητη.  Αναλυτικά: 

 

 Α) Για την εξέταση του προφορικού λόγου, το προφορικό δείγμα επιμελήθηκε η 

γράφουσα,  που μιλά την Κοινή, και διενεργώντας συζήτηση/συνέντευξη με αυτούς: 

(α) Έκανε σε καθένα από τους μαθητές ερωτήσεις σχετικά με τις καθημερινές τους 

δραστηριότητες. 

(β) Ζήτησε την περιγραφή μίας εικόνας.   

(γ) Ζήτησε την αφήγηση μιας ιστορίας από το χωριό. 

 

                                                 
56 Ειδικά, για το Λιτόχωρο, εντύπωση μας προξένησε η συνύπαρξη διαλέκτου-δημοτικής-
Καθαρεύουσας, όπως σχολιάστηκε από ηλικιωμένους εγγράμματους κατοίκους, στα πλαίσια της 
επιτόπιας έρευνας για τη Διατριβή μας. Βλ. Παράρτημα  ΙΙΙ 
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Με τα παραπάνω ερευνητικά εργαλεία επιδιώχθηκε η διαφοροποίηση της γλωσσικής 

χρήσης στον προφορικό λόγο στα τρία αυτά διαφορετικά επίπεδα ύφους, προκειμένου να 

αναδειχτούν πιθανές διαφορές μεταξύ τους στη συχνότητα των διαλεκτικών παρεμβολών 

ή στην ποικιλομορφία/πολυμορφία των διαλεκτικών παρεμβολών.   

 

Β) Για την εξέταση δείγματος γραπτού λόγου: 

Zητήθηκε από τη δασκάλα των παιδιών μία έκθεσή τoυς που γράφτηκε μέσα στη σχολική 

τάξη στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας. 

  

Το κριτήριο αξιολόγησης των δεδομένων από τη γλωσσική συμπεριφορά των 

παιδιών ήταν σαφές. Η γλωσσική παρεμβολή από τη μητρική γλώσσα των μαθητών, τα 

Λιτοχωρινά/Λιτοχωρίτικα, στην ΚΝΕ, της οποίας η χρήση αναμένεται/επιβάλλεται στο 

σχολικό περιβάλλον, μετρήθηκε και ταξινομήθηκε ως φωνολογική, μορφολογική / 

συντακτική, λεξιλογική, βάσει των διαφορών του ιδιώματος και της ΚΝΕ, όπως 

περιγράφηκαν στο 4.2.2. (βλ.παραπάνω). 

 

4.3.2. Ποσοτικά δεδομένα της χρήσης του ιδιώματος από τους μαθητές. 

 

1) Ο Μ.Π. είναι μαθητής της Δ΄ Δημοτικού, γεννημένος στο Λιτόχωρο. Ο πατέρας του είναι 

γεωργός, απόφοιτος γυμνασίου και η μητέρα του ασχολείται με τα οικιακά και είναι, 

επίσης, απόφοιτη γυμνασίου. Και οι δύο γονείς είναι μόνιμοι κάτοικοι του χωριού. 
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 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  
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(22,44%) 
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Μ. Π. Δ. Γραπτός Λόγος (έκθεση) Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 2  2 4/90 

 (4,44%) 

0

1

2

Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά

Γραπτός Λόγος / Έκθεση

 

 

2) Ο Σ.Κ. είναι επίσης μαθητής της Δ΄ Δημοτικού σχολείου, γεννημένος στο Λιτόχωρο 

Πιερίας. Ο πατέρας του είναι υδραυλικός, απόφοιτος γυμνασίου και η μητέρα ασχολείται 

με τα οικιακά και είναι απόφοιτος γυμνασίου.  
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Σ. Κ. Α 

Συζήτηση 

Β 

Περιγραφή 

Γ 

Αφήγηση 

Δ 

Εκθεση 

 11/81 

(13,58 %) 

14/98 

(14,28 %) 

12/90 

(13,33%) 

2/80 

( 2.5 %) 
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Σ. Κ. Α. Ερωτήσεις - Συζήτηση Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 9 1 6 16/81 

(19,75%) 
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Σ. Κ. Β. Περιγραφή εικόνας Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 9 1 1    11/98 

(11,22%) 
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Σ. Κ. Γ. Αφήγηση Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  
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 (13,33%) 

0

2

4

6

8

10

Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά

Αφήγηση

 



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

99

 

Σ. Κ. Δ. Γραπτός Λόγος (έκθεση) Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά 98 

 1 0 1 2/80 

2,5 %  

0

1

Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά

Γραπτός Λόγος / Έκθεση

 

            

Σχολιάζοντας και συνοψίζοντας τα παράπάνω ποσοτικά δεδομένα από τα δύο 

παιδιά στο Λιτόχωρο, παρατηρούμε αρχικά ότι στον προφορικό λόγο η γλωσσική χρήση 

του Μ.Π. έχει περισσότερες διαλεκτικές παρεμβολές από το συμμαθητή του Σ.Κ.. Στο 

γραπτό λόγο, στη σχολική τάξη, ο Μ.Π. εξακολουθεί να παρουσιάζει κάποια διαλεκτικά 

στοιχεία, ενώ αντίθετα ο Σ.Κ. εκφράζεται χωρίς μείξη κωδίκων τις περισσότερες φορές και 

γράφει στην Κοινή τις περισσότερες φορές στις εκθέσεις. 

Ο αριθμός των διαλεκτικών στοιχείων διαφέρει σημαντικά ανάλογα με τη 

 γλωσσική κατηγορία. Στο προφορικό δείγμα  εμφανίζονται φωνολογικά διαλεκτικά 

στοιχεία, συντριπτικά περισσότερα από τα λεξιλογικά και μορφολογικά.  Στο γραπτό 

δείγμα του Μ.Π. επικρατούν τα φωνολογικά και ακολουθούν τα λεξιλογικά.         

Ως προς το ύφος λόγου, στη Συζήτηση (Α) και στην Αφήγηση (Γ) παρουσιάστηκαν 

πολύ περισσότερα διαλεκτικά στοιχεία στον Μ.Π., ενώ στον Σ.Κ. η διαλεκτική παρεμβολή 

είναι μικρότερη και στα τρία επίπεδα.       
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4.3.2. Περιγραφή των φαινομένων διαλεκτικής παρεμβολής.  Ποιοτική ανάλυση 
των διαλεκτικών συμπεριφορών. 

 

Εντός εκπαιδευτικού πλαισίου, οι περιπτώσεις διείσδυσης στοιχείων του ιδιώματος 

στο επίπεδο του προφορικού λόγου είναι πολύ μικρής συχνότητας, όπως αναμένεται. 

Επικρατούν οι φωνολογικές διαλεκτικές παρεμβολές. Αυτό δεν εκπλήσσει, δεδομένου του 

ότι οι πιο πολλές από τις διαφορές ανάμεσα στο βόρειο αυτό ιδίωμα και την Κοινή είναι 

από τη φύση τους κυρίως φωνολογικές και λιγότερο  λεξιλογικές.  

Στον προφορικό λόγο τους ακολουθούν σε χαμηλότερη συχνότητα οι λεξιλογικές 

διαλεκτικές παρεμβολές.  

Κάτι που πρέπει, επίσης, να σημειωθεί είναι ότι τα παιδιά κάποιες φορές δείχνουν 

αμηχανία και διστακτικότητα να χρησιμοποιήσουν λέξεις που χρησιμοποιούνται με δύο 

τύπους στην κοινότητα, το διαλεκτικό και τον τύπο της πρότυπης - που χρησιμοποιούν και 

στο σχολείο -  αλλά επαναλαμβάνουν με δύο ή τρεις τύπους τις λέξεις που χρησιμοποιούν 

π.χ. [pata΄rja] ή  [pata΄r’a ] ‘χτύπημα’, [΄θça] ή [΄tça] ‘θειά’.  

Στο γραπτό λόγο, η ύπαρξη και φωνολογικών και λεξιλογικών διαλεκτικών 

παρεμβολών είναι άξια λόγου.  

Παρακάτω, θα αναφερθούν και στη συνέχεια θα περιγραφούν τα διαλεκτικά 

φαινόμενα και θα ταξινομηθούν σε φωνολογικά, λεξιλογικά, μορφολογικά/συντακτικά,  

σύμφωνα με το κριτήριο που θέσαμε στη μεθοδολογία, τις διαφορές ανάμεσα στο ιδίωμα 

του Λιτοχώρου και τη νεοελληνική κοινή, όπως αναφέρθηκαν στο 4.2.2. παραπάνω.   

 

Αναλυτικά τα διαλεκτικά φαινόμενα. * 
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Μ.Π. : 

(Α)  

Φωνολογικά: [΄pçaʃkan]   ‘πιάστηκαν’, [΄malusan] ‘μάλωσαν’, [ci] ‘και’,  [pata΄rja] ή  

[pata΄r’a ] ‘χτύπημα’, [΄jiŋgan] ‘έγιναν’, [ ΄ʃ ko t’ç a] ‘συκώτια’,  [ts] ‘τους’, 

 [΄maluʃi]  ‘μάλωσε’, [΄tça] ‘θειά’,  

Μορφολογικά : [΄jiŋgan] ‘έγιναν’  

  Λεξιλογικά: [΄ixame samata] ‘είχαμε θόρυβο’, [ma΄ʎa ku΄varja] ‘άνω κάτω’, [΄evγalan ta  

΄ʃko t’ç a  ts]  ‘μάλωσαν άγρια’ 

 

 (Β) 

Φωνολογικά: [΄vʎepo] ‘βλέπω’, [ji΄ɲeka] ‘γυναίκα’, [΄tça] ‘θειά’, [ [ts] ‘τους’,  

[΄epç aʃi] ‘έπιασε’, [fu΄t ça] ‘φωτιά’,  [΄ʃpit’] ‘σπίτι’,  [a΄kr’arides] ‘μοναχικοί’, [΄yefiri] ‘έφερε’, 

[ɲi΄ro] ‘νερό’,  

Μορφολογικά: [d’ip] ‘εντελώς’,   

Λεξιλογικά: [pu΄r’a] ‘μονοπάτι’, [ba΄xʧes] ‘περιβόλι’,  

 

(Γ) 

Φωνολογικά: [ipu΄ʃtiriza] ‘υποστήριζα’, [ci] ‘και’, [΄xalasa ŋ΄kaltsa] ‘χάλασα την κάλτσα’, 

[΄p’esn] ‘πέσουν’, [pa΄ratsa] ‘παράτησα’, [΄kʃeru], [΄ʃipa] ‘σε είπα’, [sn] ‘στην’ 

Μορφολογικά:  

Λεξιλογικά: [vaʧi΄ɲa] ‘αγριοβατομουριά’, ' 

 

(Δ) 

Φωνολογικά: [skalusa] ‘σκάλωσα’, [΄foviθka] ‘φοβήθηκα’ 

Λεξιλογικά: [΄parosa] ‘υπολογίζω’, [pa΄tʎa] ‘θάμνος’ 

 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_postalveolar_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_postalveolar_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_postalveolar_fricative
http://en.wikipedia.org/wiki/Voiceless_postalveolar_fricative
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Σ.Κ.: 

(Α)  

Φωνολογικά: [re΄vi tça] ‘ρεβύθια’, [ku΄riʧa] ‘κορίτσια’, [arɲi tça] ‘κότες’, [fu΄res] ‘φορές’, 

[΄p’ezumi] ‘παίζουμε’, [΄θka mas] ‘δικά μας’, [tn] ‘την’, [i΄mis] ‘εμείς’, [pi΄d’ʝa] ‘παιδιά’, 

[pi΄xɲiδʝa] ‘παιχνίδια’,   

Μορφολογικά : [΄ʲepizami] ‘παίζαμε’  

 Λεξιλογικά: [arɲi tça] ‘κότες’, [΄tsurʎu] ‘τσούρλιο (είδος παιχνιδιού)’, [ga΄mblitsa] ‘(είδος 

παιχνιδιού), [΄bitska] ‘(είδος παιχνιδιού)’, [΄vura] ‘γύρος’  

 

 (Β) 

Φωνολογικά: [sn] ‘στην’, [΄ʃp’iti] ‘σπίτι’, [mbu΄ri] ‘μπορεί’,  [ci] ‘και’, [ma΄ʝirsa] ‘μαγείρισσα’, 

[pa΄raʧi] ‘παράτησε’, [fu΄t’ça] ‘φωτιά’, [fu΄nakʃ] ‘φωνάξει’,  [΄ʃcaθci] ‘τρόμαξε’ 

Μορφολογικά:   

Λεξιλογικά: [΄ʃcaθci] ‘τρόμαξε’  

 

(Γ) 

Φωνολογικά:[pru΄i] ‘πρωί’, [΄iman] ‘ήμουν’, [ka΄vala] ‘πάνω σε’, [stu] ‘στο’, [γu΄mar’] 

‘γαϊδούρι’, [mi] ‘μου’, [΄kopci] ‘κόπηκε’, [a΄napuδa] ‘ανάποδα’, [fu΄viθka] ‘φοβήθηκα’,   

Μορφολογικά:  

Λεξιλογικά: [u΄pst’a] ‘λωρίδα της σέλας’,  

 

(Δ) 

Φωνολογικά: [΄exu]  ‘έχω’ 

Λεξιλογικά: [pa΄rstia] ‘βάση του τζακιού, παρεστία’ 
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4.3.3. Περιγραφή των διαλεκτικών συμπεριφορών στην επικοινωνία εντός 
σχολείου, μέσα από τις παρατηρήσεις της δασκάλας των παιδιών και της 
ερευνήτριας. 

 

 Όπως αναφέρθηκε στο κεφάλαιο της μεθοδολογίας, ζητήθηκε από την 

εκπαιδευτικό των δύο μαθητών να απαντήσει σε ένα (α) ερωτηματολόγιο, οι απαντήσεις 

στο οποίο μπορεί να είναι αποκαλυπτικές των στάσεων και επιλογών γλωσσικού 

ρεπερτορίου από τους διδιαλεκτικούς μαθητές. Το ερωτηματολόγιο αυτό συμπληρώθηκε 

από τις απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο (β) της ερευνήτριας.  

(α) Η δασκάλα των δύο παιδιών απαντά στο ερωτηματολόγιο περιγράφοντας τη 

γλωσσική συμπεριφορά των παιδιών σε σχέση με τους δύο κώδικες: 

 Για τον Μ.Π. αναφέρει, απαντώντας στην ερώτηση 1,  για το αν κάνουν οι μαθητές 

χρήση της ντοπιολαλιάς στο σχολείο, αναφέρει ότι μερικές φορές  μέσα στην τάξη μιλά και 

γράφει στα Λιτοχωρίτικα, αλλά ότι κάποιες φορές χρειάζεται η διόρθωσή της, προκειμένου 

να μιλά και χρησιμοποιεί την Κοινή.  Αντίθετα, ο Σ.Κ.  μιλά κάποιες φορές διαλεκτικά  και 

γράφει ελάχιστα διαλεκτικά. Και προσθέτει πως τα παιδιά όλα μεταξύ τους αρκετές φορές 

μιλούν διαλεκτικά στα διαλείμματα, ιδιαίτερα όταν παίζουν ή φωνάζουν μεταξύ τους.  

 Στο ερώτημα 2, για τον τρόπο αντιμετώπισης των διαλεκτικών παραλλαγών της 

ελληνικής από τη μεριά της και σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των διαλεκτικών 

συμπεριφορών των παιδιών, απαντά σε σχετική ερώτηση ότι κατά τη διάρκεια του 

μαθήματος δεν τα διορθώνει πάντα στον προφορικό λόγο και διορθώνει τους διαλεκτικούς 

τύπους στο γραπτό λόγο και μειώνει στη γραμματική. Επισημαίνει στο γραπτό το ‘σωστό’ 

τύπο του λεξιλογίου, αλλά δε μειώνει πάντα το βαθμό. Υπογραμμίζει ότι διορθώνει και 

στον προφορικό, και στο γραπτό λόγο.    

  Στο ερώτημα 3, ‘σε ποιο είδος λόγου, προφορικό ή γραπτό, είναι πιο έντονα τα 

διαλεκτικά στοιχεία’, η εκπαιδευτικός απάντησε ότι στον προφορικό  λόγο είναι πολύ πιο 

έντονες οι διαλεκτικές παρεμβολές στον Μ.Π. και πρόσθεσε πως τον ‘διορθώνει’ 

τουλάχιστον 1 φορά την ημέρα. Για τον συγκεκριμένο μαθητή αναφέρει, ότι ο ίδιος μόνο 
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όταν μιλά γρήγορα ή με φόρτιση συναισθηματική. Αντίθετα, ο Σ.Κ. χρησιμοποιεί τη 

διάλεκτο ελάχιστα μέσα στην τάξη, καθώς η ίδια τους τονίζει συνεχώς στα παιδιά ότι στο 

μάθημα χρησιμοποιούν μόνο την Κοινή Νεοελληνική. 

Στο ερώτημα 4, για τον μαθητή Μ.Π. αναφέρει ότι κάνει συχνά μείξη κωδίκων και 

δίνει ως παράδειγμα : ‘ευθεία γραμμή’ – ‘σιρματαριά’. Το ίδιο συμβαίνει και στο γραπτό 

του λόγο:  [n api΄ʃɲi t’ fu΄ra]  = την προηγούμενη φορά. Για τον Σ.Κ., αναφέρει ότι κάνει 

μείξη κωδίκων λιγότερο συχνά.  

Στο ερώτημα 5, για το αν οι μαθητές έχουν γνώση των διαφορών μεταξύ του 

ιδιώματος και της κοινής νεοελληνικής, απαντά με σιγουριά για όλα τα παιδιά ΝΑΙ.  

 Στο ερώτημα 6, σχετικά με τη σχέση σχολικής επίδοσης και της παράλληλης 

χρήσης των δύο συγκεκριμένων κωδίκων από τους μαθητές, αναφέρει ότι δεν έχουν 

μειωμένη επίδοση λόγω της χρήσης των δύο κωδίκων.  Για τον Μ.Π. σε μικρότερη ηλικία, 

υπήρχε πρόβλημα στο γραπτό λόγο.    

Στο ερώτημα 7, για το είδος των προβλημάτων που ανακύπτουν από τη 

συνύπαρξη των δύο ποικιλιών στη σχολική τάξη, αναφέρει ότι, κατά τη γνώμη της, ο Μ.Π. 

είναι πιο δημοφιλής στους συμμαθητές του λόγω της χρήσης του τοπικού ιδιώματος και 

πως μερικές φορές   

Στο ερώτημα 8, η ίδια δηλώνει ότι δεν της αρέσει η διατήρηση της ντοπιολαλιάς και 

ότι σε μια σύγχρονη κοινότητα τόσο κοντά στη Θεσσαλονίκη, δύσκολο της φαίνεται να 

μιλά κανείς Λιτοχωρινά και πως  θεωρεί, αντίθετα, ότι δεν είναι εκ των πραγμάτων 

δυνατόν να παρέμβει ένας εκπαιδευτικός για τη διατήρηση της τοπικής γλώσσας. 

Προσθέτει πως συνεπώς καλό είναι να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στη 

διδασκαλία της κοινής, τα «πολιτικά».

 Στο ερώτημα 9, που ζητά με ακρίβεια να περιγράψει πώς χειρίζεται περιπτώσεις 

που ο μαθητής ζητά διευκρινίσεις στην περίπτωση ζευγαριών λέξεων που αναπαριστούν 

την ίδια σημασία, αλλά προφέρονται διαφορετικά,  προσθέτει ότι τους εξηγεί πως 

επικρατεί η κοινή ονομασία και ότι οι άλλες προφορές /λέξεις είναι απλά τοπικά ιδιώματα. 
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 Στο ερώτημα 10, ‘η Κοινή, η γλώσσα της πόλης, είναι η επίσημη, η γλώσσα που 

διδάσκεται στο σχολείο’.  

 Η εκπαιδευτικός-δασκάλα των παιδιών και κατάγεται από το Λιτόχωρο.  

  

Μια εισαγωγική παρατήρηση που πρέπει να διατυπωθεί πριν διατυπώσουμε τις 

πρώτες εκτιμήσεις για τη γλωσσική συμπεριφορά των μαθητών στο σχολείο είναι ότι τα 

Λιτοχωρίτικα δεν μπορούν πλέον να χαρακτηριστούν εύκολα ως μητρική γλώσσα όλων 

των παιδιών, για πολλούς από τους μαθητές. Απλά έχουν στην πλειονότητά τους 

παθητική κατοχή του ιδιώματος και λίγες οικογένειες δεν ενοχλούνται ή επικροτούν τη 

διατήρησή τους.  

  Τα ποσοτικά δεδομένα, δηλαδή τα σχετικά μικρά ποσοστά διαλεκτικών στοιχείων 

και οι απαντήσεις της δασκάλας δείχνουν ολοκάθαρα ότι στο σχολικό περιβάλλον ο 

βασικός κώδικας που επιδιώκεται να χρησιμοποιείται είναι η Κοινή. 

Σχολιάζοντας τις απαντήσεις της εκπαιδευτικού: η γλωσσική συμπεριφορά 

μαθητών εντός του εκπαιδευτικού περιβάλλοντος, παρουσία δασκάλων και ομιλητών της 

Κοινής, δείχνει ότι γίνεται προσπάθεια από κάποια παιδιά να προσαρμόσουν τη γλωσσική 

χρήση στα καθορισμένα πλαίσια του σχολείου.  

Μέσα στο σχολείο, η χρήση της Κοινής, σύμφωνα και με τη δασκάλα των παιδιών, 

είναι επιβεβλημένη. Ενώ, αντίθετα, η διαλεκτική παραλλαγή αποτελεί μια ‘διαφορετική’ 

προφορά που επικρατεί ανεπίσημα σε τοπικό επίπεδο και έχει διαφορές από την επίσημη 

πρότυπη κοινή και αποτελεί τη γλώσσα των παππούδων.  

Προσωπική μου εκτίμηση είναι ότι οι επαναλήψεις γλωσσικών τύπων και η μείξη 

κωδίκων είναι προβληματικά, ως τη διδασκαλία της κοινής, της δεύτερης γλώσσας των 

παιδιών και ποικιλία-στόχο της εκπαίδευσης, αποτέλεσμα και ένδειξη της συνειδητής 

προσπάθειας κάποιων παιδιών να συμμορφωθούν στους ‘γλωσσικούς κανόνες’ του 

σχολείου.  
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(β) Η ερευνήτρια για τη μελέτη περίπτωσης δύο παιδιών από το Λιτόχωρο απαντά 

στο ερωτηματολόγιο περιγράφοντας/σκιαγραφώντας τη γλωσσική συμπεριφορά των 

παιδιών σε σχέση με τους δύο κώδικες.  

Στο τρίτο ερώτημα, αναφέρει ότι στην επίσκεψή της στο δημοτικό σχολείο του 

χωριού, τα παιδιά αντιλήφτηκε ότι στο διάλειμμα μιλούσαν Λιτοχωρινά, ενώ έπαιζαν 

ποδόσφαιρο. Οι δάσκαλοι, οι οποίοι κατάγονται από το Λιτόχωρο, αναφέρουν ότι στο 

μάθημα γενικά μιλούν με την καθοδήγησή τους στην Κοινή και θεωρούν πως είναι 

υποχρέωσή τους. 

Στο τέταρτο ερώτημα, σχετικά με τον τρόπο προσέγγισης των παιδιών, προσθέτει 

πως προσέγγισε τα παιδιά ως εκπαιδευτικός  που επισκέπτεται το σχολείο τους, για να 

συζητήσει με τους μαθητές του Λιτοχώρου για κάποια θέματα για την παιδεία στο 

Λιτόχωρο.  

Στο πέμπτο ερώτημα, αναφέρει ότι ο τρόπος αντιμετώπισης, από την πλευρά της, 

της γλώσσας των παιδιών, δηλαδή το γεγονός ότι δεν τα διόρθωνε, αλλά, αντίθετα, 

δίνοντας την εντύπωση ότι κατέχουν μια γλώσσα τόσο αγαπητή στην ίδια λόγω 

καταγωγής, την έκανε πιο οικεία και φιλική στα μάτια των παιδιών. Έτσι, μπόρεσε να 

επιτύχει την επιτυχή περάτωση των συνεντεύξεων.  

Στο έκτο ερώτημα, μετά τη συνέντευξη, τα παιδιά της απάντησαν πως «η 

λιτουχουρνή μιλιά είναι η γλώσσα των παππούδων τους, αλλά πως συχνά τους συζητούν 

αρνητικά, όταν μιλούν διαλεκτικά μπροστά σε ξένους.      

Η ερευνήτρια/γράφουσα κι εδώ είναι υπέρμαχος όσων υποστηρίζουν τη διατήρηση 

του διαλεκτικού λόγου. Παρατηρώντας και σχολιάζοντας τον τρόπο προσέγγισης των 

μαθητών στο Λιτόχωρο,  αν και μιλούσα ελάχιστα κατά τη διάρκεια των συνεντεύξεων, με 

τις ερωτήσεις για τα Λιτοχωρίτικα που έκανα αρχικά για την αξιολόγηση της κατοχής της 

διαλέκτου από το κάθε παιδί, προσπάθησα, επίσης, να «απενοχοποιήσω» τη χρήση της 

διαλέκτου, γι’αυτό και η γλωσσική χρήση της διαλέκτου τους ήταν ίσως λιγότερο 

περιορισμένη για τα πλαίσια του σχολείου.  
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Η ίδια πιστεύω ότι στο Λιτόχωρο η διάλεκτος σβήνει σιγά σιγά (βλ. Παραρτήματα 

V, VI για μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα).  

Λόγω του διδιαλεκτικού και διπλογλωσσικού (=diglossic)  χαρακτήρα της 

γλωσσικής κοινότητας,  επαρκής  μπορεί να χαρακτηριστεί η χρήση του διαλεκτικού λόγου 

στα διαλείμματα και σε περιβάλλον εκτός σχολείου, αλλά φτωχή λεξιλογικά. Τα ίδια τα 

παιδιά υποστηρίζουν ότι είναι υπερήφανα για την καταγωγή τους από το Λιτόχωρο. Όταν 

μιλούν ελεύθερα και αυθόρμητα Λιτοχωρινά , τα οποία διαφοροποιούν ως γλώσσα από τα 

‘Πολιτικά’, νιώθουν μεγάλη οικειότητα με τους συμμαθητές τους.   

Με αφορμή τις παρατηρήσεις μου ως ερευνήτριας, προτείνω πως θα ήταν, επίσης, 

χρήσιμη η μέτρηση της γλωσσικής ανασφάλειας  στα πλαίσια της γλωσσικής κοινότητας 

των μαθητών στο σχολείο, η οποία γλωσσική ανασφάλεια, σύμφωνα με τα πρόσφατα 

ευρήματα της κοινωνιογλωσσολογίας, είναι καθοριστικός παράγοντας στη γλωσσική 

αλλαγή και μετακίνηση57.  Θεωρώ απολύτως σίγουρο πως, με δεδομένη τη αρνητική 

στάση των κατοίκων προς τη διάλεκτο στο Λιτόχωρο58, είναι σε υψηλά επίπεδα η 

γλωσσική ανασφάλεια των μαθητών (Πρβλ. 3.3. για την εκ διαμέτρου αντίθετη κατάσταση 

στο Πυργί). 

 

4.4. Σύγχρονη κοινωνιογλωσσική κατάσταση στα βόρεια ιδιώματα 

Λόγω των εξωγλωσσικών παραγόντων που αναφέρθηκαν (κυρίως των 

συγκοινωνιών και της ανάπτυξης των νέων τεχνολογιών) οι κάτοικοι όλων των περιοχών 

της βόρειας και ηπειρωτικής Ελλάδας έχουν πλέον πολύ περισσότερες επαφές με 

ανθρώπους που διαμένουν, εργάζονται ή κυκλοφορούν στις κεντρικές περιοχές της 

χώρας. Έτσι, είναι λογικό τα ιδιώματα με την πάροδο των χρόνων να συρρικνώνονται 

χάνοντας πολλές από τις ιδιαιτερότητές τους επηρεαζόμενα όλο και πιο πολύ από την 

κοινή νεοελληνική, σε όλα τα επίπεδα. Η συνήθης περίπτωση για τους κατοίκους των 

                                                 
57 Τσιτσιπής 1996, 1999 
58 Βλ. κεφ. 8 της διατριβής μου 
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«ιδιωματικών» περιοχών πλέον, είναι η χρήση της κοινής νεοελληνικής σε μεγάλο βαθμό 

στην ομιλία, αλλά χρωματισμένης απλώς με κάποια ιδιωματικά στοιχεία (κυρίως 

φωνολογικά).  

 

4.4.1. Σύγχρονη κοινωνιογλωσσική κατάσταση στο Λιτόχωρο Πιερίας. 

 

Παραπέμπω στα άρθρα μου στο Παράρτημα V και Παράρτημα VI  και στο κεφ. 7 της 

Διδακτορικής μου Διατριβής, όπου περιγράφονται οι κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στο 

Λιτόχωρο, οι οποίες  αποτελούν έναν σημαντικό παράγοντα γλωσσικής αλλαγής, 

σύμφωνα με το μοντέλο του Sasse. 

 

4.4.2 Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαλεκτική παρεμβολή στο Λιτόχωρο 

 

Μετά από  πολύχρονη επιτόπια έρευνα στο Λιτόχωρο και μέσα από συζητήσεις 

μου με εκπαιδευτικούς στο Λιτόχωρο, μπορώ να δηλώσω με βεβαιότητα ότι οι 

περισσότεροι μαθητές δεν κάνουν χρήση του ιδιώματος μέσα στο στενό σχολικό χώρο. 

Μόνο μερικά παιδιά με γονείς αγρότες, οι οποίοι μένουν σε γειτονιές με καθαρά γηγενή 

πληθυσμό, ή παιδιά μορφωμένων Λιτοχωριτών οι οποίοι αντιδρούν στην αλλοίωση του 

τοπικού πολιτισμού, συχνά μιλούν διαλεκτικά.  

Επειδή το Λιτόχωρο είναι τουριστικό και με τη διευκόλυνση των μετακινήσεων των 

κατοίκων του την τελευταία δεκαπενταετία, οι περισσότεροι μιλούν μια υβριδική μορφή της 

διαλέκτου, σκόπιμα τροποποιημένη ανάλογα με το συνομιλητή, ειδικά όταν είναι παρόντες 

‘ξένοι=μη Λιτοχωρίτες’ (βλ. κεφ. 9 της Διδακτορικής μου Διατριβής.) Επιπλέον, το 

Λιτόχωρο έχει αυξηθεί πληθυσμιακά και έχει πάψει να αποτελεί την κλειστή παραδοσιακή 

κοινότητα που παρατηρούσαμε παλαιότερα, π.χ. στη δεκαετία του 1970.    
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5.Διάλεκτοι στην Εκπαίδευση: Εκτιμήσεις και Προβληματισμοί 
 

 Η εμπειρική ποσοτικοποίηση της διαλεκτικής παρεμβολής στη γλωσσική χρήση 

από μαθητές σε εκπαιδευτικό περιβάλλον στο Πυργί έδειξε ότι η διάλεκτος, η μητρική 

γλώσσα των διαλεκτόφωνων μαθητών, παρεμβάλλεται συχνά και με διαφορετικούς 

τρόπους  στην εκπαιδευτική πράξη, κάνοντας έκδηλη την παρουσία της. Μερικές φορές η 

ίδια η παρεμβολή δημιουργεί κάποια προβλήματα στην επικοινωνία των διαλεκτόφωνων 

μαθητών στην τάξη ή στην ίδια τη μαθησιακή διαδικασίια, και ίσως φέρνουν σε αμηχανία 

τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τον καταλληλότερο χειρισμό/στάση σε 

παρόμοιες καταστάσεις.  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η παρατήρηση των ποσοτικοποιημένων γλωσσικών 

δεδομένων. Η πρόθεση των παιδιών για τη διατήρηση της διαλέκτου γίνεται έκδηλη. Έτσι 

στον προφορικό λόγο, παρουσιάζουν κυρίως φωνολογικά διαλεκτικά στοιχεία, καθώς 

σ’αυτό το γλωσσικό επίπεδο παρουσιάζονται οι νεωτερισμοί/αρχαϊσμοί της διαλέκτου. Στο 

γραπτό λόγο, όμως, τα ποσοστά της μορφολογίας είναι μεγαλύτερα, καθώς αποτελούν 

τον μοναδικό τρόπο έκφρασης των χαρακτηριστικών της διάλεκτου. 

Αντίθετα, στο Λιτόχωρο, το ιδίωμα παρουσιάζει λιγότερες διαλεκτικές παρεμβολές, 

ακούγεται λιγότερο στο σχολικό πλαίσιο και κοινωνιογλωσσολογικά, βρίσκεται σε πορεία 

συρρίκνωσης. Και εδώ παρατηρούνται αυξημένα ποσοστά στη φωνολογία στον 

προφορικό λόγο, ενώ στο γραπτό κείμενο η έκφανση του διαλεκτικού λόγου 

παρουσιάζεται με αυξημένα τα λεξιλογικά ποσοστά.  

 Δομικά και λειτουργικά, η διάλεκτος στο Πυργί  εξακολουθεί να διατηρεί πολλά 

από τα βασικά της χαρακτηριστικά και, το πιο σημαντικό, το μεγαλύτερο μέρος της 

γλωσσικής κοινότητας, ακόμη και ο νεανικός/μαθητικός πληθυσμός, τρέφει θετικές στάσεις 

απέναντί της.  
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  Αντίθετα, στο Λιτόχωρο το ιδίωμα παρουσιάζει λίγες διαλεκτικές παρεμβολές, 

ακούγεται ελάχιστα στο σχολικό πλαίσιο και κοινωνιογλωσσολογικά, βρίσκεται σε πορεία 

συρρίκνωσης, όπως παρατήρησα στη διδακτορική μου διατριβή59. Και, το χειρότερο, στο 

Λιτόχωρο η διάλεκτος αντιμετωπίζεται ως μουσειακό είδος από τη νέα γενιά και η στάση 

απέναντί της είναι αρνητική σχεδόν από τους περισσότερους κατοίκους. 

  Η συνύπαρξη, ωστόσο, των δύο ποικιλιών στα πλαίσια μικρών αγροτικών 

κοινωνιών διέπεται από κανόνες (diglossia) και συχνά στις μέρες μας  η πρότυπη ποικιλία 

περιορίζει σταδιακά τους τομείς χρήσης της διαλέκτου60.  

Επειδή και στις δύο περιοχές η γλωσσική κατάσταση είναι διδιαλεκτική, μπορεί να 
συσχετιστεί με το φαινόμενο της diglossia (διπλογλωσσία ή διμορφία), όπως ευρέως 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει μια κοινότητα που χρησιμοποιεί δύο χωριστές-
διακριτές γλωσσικές ποικιλίες, χωρισμένες με κριτήριο τη λειτουργία τους (Ferguson 1959, 
Fishman 1967)(βλ. Παράρτημα ΙΙΙ).  

Πριν ολοκληρώσω, θα ήταν μεγάλη παράλειψη να μη γίνει αναφορά στους 

‘restricted codes’, που από δεκαετίες νωρίτερα είχε κάνει λόγο ο Basil Bernstein.  Όλες οι 

κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες στα πλαίσια της Κοινωνιολογίας της Εκπαίδευσης αρχικά 

τη δεκαετία του ’60 στις ΗΠΑ και αργότερα-εκτός μερικών εξαιρέσεων-, καταλήγουν στο 

συμπέρασμα ότι η επίδραση των διαφόρων κοινωνικών και ατομικών παραγόντων είναι 

εμφανής στη γλωσσική επάρκεια και γλωσσική ανάπτυξη των παιδιών. Μέσα από την 

πληθώρα των ερευνών αυτών κυρίαρχη θέση αναμφισβήτητα κατέχει η πολύ γνωστή 

                                                 
59 Και/ ή έχει υποστεί «συρρίκνωση με διεύρυνση σύμφωνα με τη Μαλικούτη-Drachman 1999β και 
Μαλικούτη-Drachman, Α. 2000. Συρρίκνωση διαλεκτικών συστημάτων. Στο ‘Η ελληνική γλώσσα και 
οι διάλεκτοί της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al., 23-28’: «Η συρρίκνωση των διαλέκτων σε ομόγλωσσο 
περιβάλλον φαίνεται να διαφέρει από τη συρρίκνωση γλωσσών σε ετερόγλωσσο περιβάλλον. 
Αντίθετα, στη συρρίκνωση διαλέκτων τα δύο συστήματα έχουν κοινό γλωσσικό υπόβαθρο και η 
υποχώρηση του διαλεκτικού συστήματος γίνεται με την αποβολή μεν ιδιαίτερων διαλεκτικών 
χαρακτηριστικών, τα οποία όμως δεν αντικαθίστανται από καθολικά γλωσσικά, αλλά από 
χαρακτηριστικά ενός ιστορικά κοινού γλωσσικού συστήματος». 
60 βλ. Ισχυρές και Ασθενείς Γλώσσες στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΚΕΓ 1997) και τις λειτουργίες του 
στην τοπική κοινότητα. 



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

113

διεθνώς θεωρητική και ερευνητική εργασία του Basil Bernstein και των συνεργατών του, 

στην οποία τονίζεται ο κυρίαρχος ρόλος του κοινωνικοοικονομικού επιπέδου στη 

γλωσσική επάρκεια των μαθητών και καταδεικνύεται ότι η γλώσσα των παιδιών της 

εργατικής τάξης περιέχει φτωχότερο λεξιλόγιο και χαρακτηρίζεται από χαμηλότερο βαθμό 

διαφοροποίησης της γραμματικοσυντακτικής της δομής απ’ ό,τι η γλώσσα των παιδιών 

της μεσοαστικής τάξης, η οποία χαρακτηρίζεται από συνθετότερη δομή και διευρυμένο σε 

σχέση με το της εργατικής τάξης λεξιλόγιο. Οι δύο αυτές γλωσσικές μορφές, που ο ίδιος ο 

Β. Bernstein ονομάζει “κώδικες” (restricted and elaborated codes), -χωρίς να δίνει στον 

όρο ειδικό γλωσσολογικό περιεχόμενο-συντελούν, κατά την άποψη του, στη διατήρηση 

της κοινωνικής διαφοροποίησης μεταξύ των κοινωνικών τάξεων. 

Τόσο η θεωρία όσο και η μεθοδολογία της έρευνας του Β. Bernstein και των 

συνεργατών του δέχτηκαν αρκετές επικρίσεις. Η πλέον γνωστή διεθνώς εργασία, η οποία 

λειτούργησε στην επιστημονική κοινότητα ως η αντίπαλη του Β. Bernstein άποψη, είναι η 

ερευνητική εργασία του William Labov. Ο W. Labov ξεκινώντας από την άποψη ότι η 

αξιολόγηση μιας γλωσσικής μορφής που χρησιμοποιείται στην επικοινωνία είναι 

κοινωνικό κατασκεύασμα μελέτησε -χρησιμοποιώντας ψυχοκοινωνιολογικές τεχνικές- τη 

γλώσσα των μαύρων της Ν. Υόρκης και διαπίστωσε πως δεν πρόκειται για μια γλώσσα 

κατώτερη, όπως θεωρείται από τους λευκούς, αλλά για μια μορφή της αγγλικής, με 

αποκλίσεις από την επίσημη γλώσσα των λευκών Αμερικανών, οι οποίες όμως διέπονται 

από μια συστηματικότητα ανάλογη της συστηματικότητας που διέπει την επίσημη γλώσσα 

των λευκών. 

Μελετώντας κανείς τη διεθνή βιβλιογραφία μένει με την εντύπωση ότι οι εργασίες 

των Β. Bernstein και W. Labov καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, παρόλο ότι 

εξετάζουν τις ίδιες σχέσεις. Στην πραγματικότητα όμως δεν είναι άμεσα συγκρίσιμες, γιατί: 

α) ξεκινούν από διαφορετική θεωρητική αφετηρία, β) χρησιμοποιούν διαφορετικές 

ερευνητικές τεχνικές και γ) έχουν οργανωθεί με διαφορετική προοπτική. 

Πολύ γόνιμη για την κατανόηση της διαφοράς των απόψεων και των 

συμπερασμάτων, στα οποία καταλήγουν ο Β. Bernstein και ο W. Labov, αλλά και του 
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χαρακτήρα και του ρόλου της γλωσσικής μορφής που χρησιμοποιείται στο σχολείο είναι η 

σκέψη που ανέπτυξαν οι δύο Γάλλοι Κοινωνιολόγοι Ρ. Bourdieu και J.-C. Passeron. Οι 

δύο θεωρητικοί επιχειρούν να ερμηνεύσουν το ρόλο του σχολείου μέσα στην κοινωνική 

διαδικασία και υποστηρίζουν πως η γλώσσα που χρησιμοποιείται στο σχολείο είναι η 

επίσημη γλώσσα του κράτους, του οποίου το σχολείο αποτελεί έναν από τους 

κυριότερους ιδεολογικούς μηχανισμούς. Το κράτος για τους δικούς του λόγους επιβάλλει 

στο σχολείο την επίσημη μορφή της γλώσσας, την οποία δε χρησιμοποιούν συνήθως τα 

μέλη των κατωτέρων κοινωνικών τάξεων στη μεταξύ τους επικοινωνία. Είναι επόμενο 

λοιπόν για τα παιδιά που προέρχονται από τα κατώτερα κοινωνικά στρώματα να μην είναι 

εξοικειωμένα με τη σχολική γλώσσα, αφού η γλώσσα του περιβάλλοντος, στο οποίο 

μεγαλώνουν, είναι διαφορετική απ’ αυτήν του σχολείου. Με άλλα λόγια οι μαθητές και οι 

μαθήτριες στο σχολείο, για να αξιολογηθούν θετικά, έχουν την υποχρέωση να 

προσαρμόζουν το λόγο τους σε μια μορφή της μητρικής τους γλώσσας, η οποία 

επιβάλλεται τόσο από τις επικοινωνιακές καταστάσεις που παρουσιάζονται στο σχολείο 

όσο και από την κυρίαρχη κοινωνικά άποψη περί “σωστής γλώσσας”. Γι’ αυτό, και ο 

ερευνητής που επιχειρεί να μελετήσει και να αξιολογήσει το λόγο των μαθητών μέσα στο 

σχολικό περιβάλλον είναι εκ των πραγμάτων αναγκασμένος να χρησιμοποιήσει κριτήρια 

που επιβάλλει η νόρμα της σχολικής γλώσσας.  

Δύο γλωσσικά συγγενείς ποικιλίες χρησιμοποιούνται στο Λιτόχωρο και στο Πυργί: 

η Κοινή νεο-ελληνική και το τοπικό ιδίωμα-διάλεκτος. Στο Λιτόχωρο (βλ. Πλαδή 2001, 

2002) και στο Πυργί, σε αντίθεση ίσως με άλλες διπλογλωσσικές καταστάσεις, όλοι οι 

ομιλητές χρησιμοποιούν και τις δύο ποικιλίες και, ειδικά στο Πυργί,  δεν υπάρχει, όπως 

φαίνεται, καμία τάση για μια κοινωνική ομάδα να χρησιμοποιήσει έναν συγκεκριμένο 

κώδικα περισσότερο από μια άλλη. Παρόλο το γεγονός ότι, όταν τους ρωτούν οι 

περισσότεροι κάτοικοι ισχυρίζονται ότι μιλούν τα επίσημα Ελληνικά, στην πραγματικότητα 

η διάλεκτος είναι  η επίσημη γλώσσα, ενώ η Κοινή, η γλώσσα της τηλεόρασης και των 

δημόσιων υπηρεσιών, η επίσημη γλώσσα της χώρας, είναι μια διοικητική ‘ευκολία’ 

κληρονομημένη από προηγούμενες περιόδους, κάτω από την επίδραση ιστορικών, 
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πολιτικών και πολιτιστικών παραγόντων (βλ. Πλαδή 2002). Είναι η ποικιλία που 

μαθαίνεται στο σχολείο και όχι στο φυσικό περιβάλλον του σπιτιού. 

 

Συνοψίζουμε: Οι δύο ποικιλίες καλύπτουν διαφορετικούς τομείς στους οποίους 

χρησιμοποιούνται (domains of usage) (βλ. Πλαδή 2002: 158-160) με πιο προφανείς τη 

χρήση της τοπικής διαλέκτου στο σπίτι και τη χρήση της Κοινής στο σχολείο.  Γίνεται 

χρήση της διαλέκτου κυρίως στην προφορική επικοινωνία (με την οικογένεια, τους φίλους, 

και σε εμπορικές συναλλαγές), ενώ η Κοινή χρησιμοποιείται  στη γραπτή παραγωγή π.χ. 

για έντυπα του δήμου, σε τοπικές εφημερίδες.61  

 Η ‘διγλωσσία/διδιαλεκτισμός’ σε μια γλωσσική κοινότητα  απαιτεί κατάλληλους 

χειρισμούς από τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι πρέπει να θιχτούν στη συνέχεια.        

 Η έρευνα θα ήταν σωστό, κατά την άποψή μου, να εξετάσει τα ακόλουθα θέματα: 

1.  Ο κώδικας που θα χρησιμοποιηθεί ως  μέσο διδασκαλίας στην εκπαίδευση 

2.  Διδιαλεκτική εκπαίδευση για τη σωστή διδασκαλία της Κοινής και 

3.  Διδιαλεκτική εκπαίδευση με στόχο την εδραίωση της χρήσης της διαλέκτου και την 

αναγνώρισή της ως ένα ισότιμο γλωσσικό σύστημα προφορικής επικοινωνίας (critical 

language awareness) και την αποτροπή της διαλεκτικής συρρίκνωσης. 

4.  Οι επιπτώσεις, θετικές ή αρνητικές, του διδιαλεκτισμού στη διδασκαλία. 

5.  Η στάση του εκπαιδευτικού σε διδιαλεκτικές καταστάσεις. 

  

5.1. Διάλεκτοι και Εκπαίδευση 

Από τις περιπτωσιολογικές μελέτες σε διαλεκτόφωνους μαθητές από δύο 

διαλέκτους με διαφορετική εξέλιξη, από κοινωνιογλωσσολογική πλευρά, και μεγάλη 

απόσταση (γεωγραφικά και διαλεκτολογικά), μεταξύ τους, τις οποίες παρακολουθήσαμε 

στα προηγούμενα κεφάλαια, έχουν προκύψει πολλά διαφορετικά συμπεράσματα, 

 
61 Εδώ υπάρχει συχνά παρεμβολή) και στην προφορική παραγωγή του γραπτού υλικού, όπως τα 
μαθήματα στη σχολική αίθουσα, τις πολιτικές ομιλίες*, τις ανακοινώσεις. 
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ορίζοντας διαφορετικούς ερευνητικούς άξονες, οι οποίοι ελάχιστα έχουν ερευνηθεί στην 

Ελλάδα. Θα γίνει στη συνέχεια αναφορά σε αυτούς και, ενδεικτικά, σε μέρος της 

ξενόγλωσσης βιβλιογραφίας, όπως έχουν προκύψει από την έρευνα.  

Ένας από αυτούς τους ερευνητικούς άξονες είναι το ζήτημα της απόφασης και 

επιλογής της πρότυπης ποικιλίας. 

Το θέμα ‘διάλεκτος και εκπαίδευση’ και πιο συγκεκριμένα, το ζήτημα ‘ποιος 

κώδικας να χρησιμοποιηθεί ως  μέσο διδασκαλίας στην εκπαίδευση’ έχει προκαλέσει 

φλέγον θέμα συζήτησης στις διδιαλεκτικές κοινωνίες (βλ. άρθρο μου 1999 στο Παράρτημα 

V , στην τοπική εφημερίδα ‘Κίνηση Πολιτών Λιτοχώρου), το οποίο συναντούμε στη 

βιβλιογραφία πάνω στη γλωσσική πολιτική/σχεδιασμό στην εκπαίδευση. Οι απόψεις 

χωρίζονται σε τρεις ομάδες που υποστηρίζουν: (α) χρήση της πρότυπης ποικιλίας ως 

μέσου της εκπαίδευσης (β) χρήση της μη-πρότυπης διαλέκτου ως μέσου της εκπαίδευσης 

(γ) διδιαλεκτική εκπαίδευση, που περιλαμβάνει τη χρήση και των δύο. 

Ένα επιχείρημα που προτάσσουν συχνά οι υποστηρικτές της άποψης (α) είναι ότι 

η χρήση της πρότυπης ποικιλίας ως μέσου τα σχολεία ενδυναμώνει την εθνική ενότητα 

ανάμεσα στους ομιλητές μιας δεδομένης χώρας. Ο Παύλου (1990) υποστηρίζει ότι πρέπει 

πάντα να δίνεται προτεραιότητα στην πρότυπη ποικιλία και στην κοινή κουλτούρα της 

οποίας  αποτελεί μέρος γιατί λόγω αυτής διατηρούνται οι ζωηροί και παλλόμενοι οι δεσμοί 

και εξασφαλίζεται η συνοχή ενός έθνους. Ο Custred (1990) υπογραμμίζει ότι ο λόγος που 

οι άνθρωποι πρέπει να αποκτούν και να καλλιεργούν γλωσσικά την πρότυπη ποικιλία 

βρίσκεται στη φύση της οικονομίας στις σύγχρονες κοινωνίες και στις επικοινωνιακές 

ανάγκες που η ίδια δημιουργεί. Ο Valdman (1989) εξηγεί πως ένας από τους λόγους για 

να μη χρησιμοποιούνται οι Κρεολές και  μειονοτικές γλώσσες επίσημα στη τυπική 

εκπαίδευση είναι ότι αποτελούν στιγματισμένες ποικιλίες και δεν τις αντιμετωπίζουν ως 

δομημένα και ολοκληρωμένα γλωσσικά συστήματα αλλά ως εκφυλισμένες ποικιλίες των 

αντίστοιχων πρότυπων με τις οποίες σχετίζονται. Κάποια από τα κριτήρια που 

προτείνονται για την απόρριψη των μη-πρότυπων ποικιλιών στην εκπαίδευση (Robinson 

1994) είναι: ο μικρός αριθμός των ανθρώπων που μιλούν την ποικιλία, η έλλειψη γραπτής 
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παράδοσης στην ποικιλία, έλλειψη παιδαγωγικού υλικού που σχετικού με την ποικιλία, 

απαγορευτικό κόστος για να γίνει βιώσιμη η ποικιλία σε γραπτή μορφή και αρνητικές 

στάσεις των ανθρώπων απέναντι στην ποικιλία. Η έρευνα σε κοινότητες όπου υπάρχει 

έντονη συζήτηση για την ποικιλία της εκπαίδευσης έχει δείξει ότι, παρόλο που γονείς, 

μαθητές και δάσκαλοι θέλουν η διάλεκτός τους να αναγνωριστεί και να γίνεται σεβαστή 

στο σχολείο, κάποιοι πιστεύουν ότι διδάσκοντας τη διάλεκτο θα επηρέαζε αρνητικά την 

επιτυχία των παιδιών στην εκμάθηση της πρότυπης (Munstermann 1989, Telles 1996, 

Purdie et al.2002, Haig and Oliver 2003). 

Ωστόσο και η άποψη  (β) έχει πρόσφατα προσελκύσει πολλούς υποστηρικτές, οι 

οποίοι υποστηρίζουν ότι όλοι οι γλωσσικοί κώδικες είναι εκφραστικοί και γι΄αυτό οι τοπικές 

διάλεκτοι μπορούν να χρησιμοποιούνται στο σχολείο. Ένα άλλο βασικό επιχείρημα είναι η 

απομάκρυνση όσο γίνεται περισσότερων εμποδίων από τη μαθησιακή διαδικασία και το 

να δίνουμε στο μαθητή τη δυνατότητα να έχει πρόσβαση στο γραμματισμό χωρίς το 

πρόσθετο βάρος της εκμάθησης άλλων ποικιλιών (Lind and Johnston 1990). 

Υποστηρίζουν με έμφαση ότι η μητρική γλώσσα είναι το καλύτερο μέσο για την εισαγωγή 

του γραμματισμού στο μαθητή για πρώτη φορά (βλ. Τσολάκης). Πέρα από αυστηρά 

παιδαγωγικούς λόγους, έχει υποστηριχτεί ότι και πολιτισμικοί λόγοι δικαιώνουν τη χρήση 

κάθε τοπικής ποικιλίας για σκοπούς γραμματισμού (Gfeller and Robinson 1998, Siegel 

1999a). Εφόσον η τοπική ποικιλία μιας γλωσσικής κοινότητας αντιπροσωπεύει το πιο 

οικείο περιβάλλον της ζωής ενός ανθρώπου, η διδασκαλία σε αυτή την ποικιλία πρέπει να 

είναι  πιο αποτελεσματική. Επιπλέον η χρήση των κρεολών στην εκπαίδευση έχει 

υποστηριχτεί ως αντίβαρο στην ‘νεο-αποικιοκρατία’(Devonich, 1986).  

Η διδιαλεκτική εκπαίδευση (γ) είναι μια άλλη περιοχή που τα τελευταία χρόνια 

κερδίζει αρκετούς υποστηρικτές. Η δημιουργία διδιαλεκτικών προγραμμάτων έχει 

προταθεί, αλλά σπάνια υλοποιείται. Αυτά τα προγράμματα διδάσκουν στα παιδιά τη 

χρήση της πρότυπης, ενώ παράλληλα τους ενθαρρύνει να χρησιμοποιούν την τοπική 

διάλεκτο στο δικό τους περιβάλλον (Baratz 1969, Fasold and Shuy 1970, James 1996, 

Epstein and Xu 2003, Yiakoumetti  (2003). Η λογική πίσω από αυτά τα προγράμματα 
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είναι ότι, αν όλες οι γλωσσικές ποικιλίες είναι ολοκληρωμένα γραμματικά συστήματα, θα 

έπρεπε να ήταν δυνατό να περιγραφεί η γραμματική και η προφορά των τοπικών 

διαλέκτων και να συγκριθούν με  την πρότυπη. Με αυτό τον τρόπο θα διευκολυνόταν η 

εκμάθηση της ποικιλίας-στόχου (βλ. τη Γραμματική του ιδιώματος του Λιτοχώρου Πιερίας, 

που η ίδια επιχείρησα στα άρθρα μου σε τοπική εφημερίδα, την Κίνηση Πολιτών 

Λιτοχώρου (1998-9). Ένα άλλο παράδειγμα αποτελεί η πρόταση του Δρέττα (βλ. 

Παράρτημα IV με αποσπάσματα από τo άρθρο του Δρέττα.) για παιδαγωγική αξιοποίηση 

της Ποντιακής για την αποτελεσματικότερη διδασκαλία της Νεοελληνικής Κοινής. 

Έτσι, ζητήματα σχετικά με τη διδιαλεκτική εκπαίδευση που έχουν ήδη προσελκύσει 

την προσοχή είναι η συζήτηση σχετικά με τη χρήση της Αφρο-Αμερικάνικης Αγγλικής ως 

εκπαιδευτικού βοηθήματος σε κάποια σχολεία των ΗΠΑ (Labov 1972, Wolfram 1990, 

Wolfram et al 1999, Rickford 1999, Smitherman 2004), η ανάπτυξη μεθοδολογιών για τη 

στήριξη των ομιλητών Αγγλικής-κρεολής της Καραϊβικής στην εκμάθηση της πρότυπης 

ποικιλίας (Craig 1980, 1985, Pollard 1993, Simmons-McDonald 2004) και η δημιουργία 

προγραμμάτων για τους ιθαγενείς μαθητές  της Αυστραλιανής Αγγλικής ως δεύτερης 

διαλέκτου ((Kaldor & Malcolm (1985), Malcolm 1995, Malcolm et al 1999, Siegel 1999).  

Δίνεται έμφαση στη  δυνητική χρησιμότητα της διδιαλεκτικής εκπαίδευσης και της 

δημιουργίας διδιαλεκτικών προγραμμάτων, και σύμφωνα με τους υποστηρικτές της 

άποψης (γ) η πρότυπη δεν αντιμετωπίζεται με τη στρατηγική της διόρθωσης  (π.χ. η 

πρότυπη είναι σωστή, ενώ η διάλεκτος γλωσσικά ανεπαρκής) (Crow and Murray 1966, 

van Wyk 1992), αλλά με κριτήριο την πιο γενική καταλληλότητά της (Craig 1981, Winch 

1989, Anderson and Trugill 1990, Corson 1993, 1997). H πρότυπη αντλεί τη σημασία της 

από την πρακτικότητά της, από το ότι ανταποκρίνεται στα ενδιαφέροντα και στις 

προσδοκίες και ανάγκες πολλών ομάδων. Συγχρόνως, αναγνωρίζεται η σημασία της 

διαλεκτικής ποικιλίας και προτείνεται-υποδηλώνεται ότι η διάλεκτος μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί αποτελεσματικά για τυπική ανάλυση. Και υποστηρίζουν τη διατήρηση της 

γλωσσικής και πολιτιστικής ποικιλομορφίας, αντιμετωπίζει τη διάλεκτο  ως αξιόλογη, 

τονίζοντας την αυτοαξία της, εκτός του ότι δυνητικά και με τα κατάλληλα εκπαιδευτικά 
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προγράμματα, μπορεί να αποδειχθεί χρήσιμη για την απόκτηση της πρότυπης (βλ. 

Yiakoumetti 2003, 2007). Ή μέσα από μια άλλη προοπτική, μια έρευνα με επίκεντρο τη 

διάλεκτο μπορεί να προσφέρει στη διατήρηση μιας υπό εξαφάνιση διαλέκτου.  

     

5.1.1. Διάλεκτοι και η θέση τους στην Εκπαίδευση 

Η κοινή νεοελληνική είναι η γλώσσα διδασκαλίας στη δημόσια πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα σε θέματα που άπτονται 

της γλώσσας, είτε ως μέσου είτε ως αντικειμένου διδασκαλίας επιβάλλει ως νόρμα την 

κοινή νεοελληνική. Η νεοελληνική κοινή είναι η γλώσσα την οποία το σχολείο εντέλλεται 

να διδάξει στους νεαρούς μαθητές. Η χρήση της διαλέκτου ‘αποθαρρύνεται’ και 

‘διορθώνεται’, καθώς η κοινή νεοελληνική, που μόλις επεβίωσε από το μοναρχισμό της 

καθαρεύουσας, επιβάλλει τη δική της ‘καθαρολογία’. Δηλαδή, την επιβολή της γλωσσικής 

ομοιογένειας62 . 

Η ιδέα ότι σε κάθε γλωσσική κοινότητα χρησιμοποιείται μία κοινή ομοιογενής 

γλώσσα είναι οπωσδήποτε διαδεδομένη καθημερινή αντίληψη. Ειδικότερα η εκπαίδευση 

έχει παραδοσιακά στηριχτεί σε αυτή την παραδοχή. Ωστόσο, η γλωσσολογία, κυρίως στο 

δεύτερο μισό του 20ού αιώνα, έδειξε ότι αυτή η παραδοχή συσκοτίζει την πραγματικότητα 

της γλωσσικής επικοινωνίας, η οποία είναι πολύ πιο περίπλοκη. Συγκεκριμένα, κάθε 

ομιλητής/τρια χρησιμοποιεί διαφορετικά τα στοιχεία της γλώσσας, ενώ ομάδες 

ομιλητών/τριών χαρακτηρίζονται από δικές τους γλωσσικές ποικιλίες63.  

 
62 Δερβερούδη:1999 
63 Η πραγματικότητα συνεπώς χαρακτηρίζεται από εγγενή γλωσσική ανομοιογένεια και 
διαφοροποίηση — διαφοροποίηση που μπορεί να προκύπτει και από την ταυτότητα του/της 
χρήστη/στριας-ομιλητή/τριας και από τη συγκεκριμένη χρήση-περίσταση της ομιλίας. 
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Οι ποικιλίες με βάση τον χρήστη64 αποκαλύπτουν στοιχεία της ταυτότητας του/της 

ομιλητή/τριας. Τέτοια στοιχεία είναι π.χ. η γεωγραφική και κοινωνική καταγωγή, το 

επάγγελμα. Μία από τις μεγάλες κατηγορίες είναι οι γεωγραφικές ποικιλίες.  

Η αναγνώριση της γλωσσικής γεωγραφικής ποικιλίας και η ενδυνάμωση του πολιτικού 

αιτήματος για την ενίσχυσή της και αποτροπή της συρρίκνωσής της έρχονται σε αντίθεση 

με τις ιδεολογίες και πρακτικές της (παραδοσιακής τουλάχιστον) εκπαίδευσης. Ο 

περιορισμός της ποικιλίας, κυρίως της γεωγραφικής (αλλά και της κοινωνικής) αποδίδεται 

ιστορικά στη γραφή, στον αλφαβητισμό και στην υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Επίσης, το ερώτημα αν η χρήση της διαλέκτου δυσχεραίνει την κατάκτηση της κοινής 

νεοελληνικής ή τη γνωσιακή διαδικασία εν γένει, δεν έχει διερευνηθεί επαρκώς, όχι μόνο 

για τον ελληνόφωνο χώρο, αλλά και ευρύτερα65. Μόνο σε σχέση με την Κυπριακή 

διάλεκτο έχουν γίνει κάποιες έρευνες, οι οποίες υποδηλώνουν και δείχνουν πως στην 

Κύπρο (βλ.Yiakoumetti 2005:272) ‘ένα σημαντικό γλωσσικό πρόβλημα υπάρχει’, 

πρόβλημα το οποίο εντοπίζει κυρίως στη μορφολογία και στη φωνολογία, για τον 

προφορικό λόγο.     

Αδιαμφισβήτητα, επομένως, χαρακτηριστικά του διαλεκτικού λόγου κάνουν συχνά την 

εμφάνισή τους στον γραπτό λόγο των μαθητών (υπέρμετρη χρήση του τελικού -ν, 

διαλεκτικοί ρηματικοί τύποι κλπ.), όπως, για παράδειγμα, διαπιστώσαμε στην έρευνα από 

στο Πυργί και στο Λιτόχωρο. Οι επικοινωνιακές συνήθειες των διαλεκτόφωνων μαθητών 

                                                 
64 βλ. Holmes, J. 1992, An Introduction to Sociolinguistics. Λονδίνο & Nέα Yόρκη: Longman. και 
HUDSON, R.A. 1980 Sociolinguistics. Kέιμπριτζ: Cambridge University Press. 
65 Σε έρευνα που έγινε από τον Μπασλή το 1986 σε σχέση με ομάδα κυπρίων μαθητών που 
φοιτούσαν σε αθηναϊκό σχολείο επισημαίνεται ότι η χρήση της διαλέκτου φαίνεται να δυσχεραίνει 
τη γενική επίδοσή τους στα διάφορα γνωστικά αντικείμενα. Παράλληλα, σε έρευνες που έχουν γίνει 
στον τομέα της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης γλώσσας στην Κύπρο (Παύλου & 
Χριστοδούλου 1996• Παύλου & Χριστοδούλου 1997), οι εκπαιδευτικοί εκτιμούν ότι η επαφή των 
ξένων σπουδαστών με την κυπριακή, επιβραδύνει την εκμάθηση της κοινής νεοελληνικής, χωρίς, 
παρά ταύτα, να παρεμποδίζει την επίτευξη του τελικού στόχου. 
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ενδεχομένως να επιβραδύνουν την κατάκτηση των δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο, 

επειδή το σχολικό αίτημα για χρησιμοποίηση της κοινής νεοελληνικής συγκρούεται με την 

κοινή πρακτική εκτός σχολείου, η οποία  κατακυρώνει την προφορική επικοινωνία στη 

διάλεκτο. 

 

5.1.2.Διδιαλεκτικοί μαθητές και γλωσσικές πραγματώσεις-επίδοση 

Η συζήτηση «πρότυπη - μη πρότυπη» σε διδιαλεκτικά περιβάλλοντα έχει συνδεθεί 

με χαμηλή σχολική επίδοση, με τη συνύπαρξη της πρότυπης και της διαλεκτικής 

γραμματικής να δημιουργεί προβλήματα στα εκπαιδευτικά συστήματα που αποδίδονται τις 

περισσότερες περιπτώσεις στη χρήση της πρότυπης γλώσσας (Edwards 1989).  Γι’αυτούς 

τους λόγους, το ζήτημα και η απόφαση για το ποιος γλωσσικός κώδικας θα 

χρησιμοποιηθεί ως βασικός στη διδασκαλία σε διδιαλεκτικές κοινωνίες έχει απασχολήσει 

την επιστημονική έρευνα. 

 Από δεκαετίες έχει υπογραμμιστεί, στα πλαίσια της έρευνας σχετικά με το θέμα της 

‘διαλέκτου και εκπαίδευσης’ ότι ‘οι διαλεκτόφωνοι μαθητές εξακολουθούν να έχουν χαμηλή 

επίδοση στο σχολείο και μια ρεαλιστική αντισταθμιστική παρέμβαση που να λύνει το 

πρόβλημα αυτό δεν έχει ακόμη βρεθεί’ (Chesire et al., 1989:8). Tο ίδιο επίσης 

επισημαίνουν οι James (1996), Epstein & Xu (2003). Ο προβληματισμός επικεντρώνεται 

στο κεντρικό ερώτημα : για ποιους λόγους φαίνεται να παρουσιάζουν προβλήματα-

δυσκολίες στο γλωσσικό μάθημα οι ομιλητές της μη πρότυπης διαλέκτου. Η πιο προφανής 

ερμηνεία μπορεί να είναι ότι είναι διδιαλεκτικοί, γι’αυτό και επιδιώκουν να μειώνουν-

περιορίζουν τυχόν παρεκκλίσεις από την πρότυπη λοξεύοντας επιπλέον τη γλώσσα της 

εκπαίδευσης προς την πρότυπη ποικιλία. Ωστόσο μια τέτοια ερμηνεία έρχεται σε αντίθεση 

με τα αναφερόμενα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει μια εκπαίδευση που 

ενσωματώνει τη διαλεκτική γλωσσική ποικιλία (βλ. άποψη γ) στην υποενότητα 3.2.1.). 
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Ο Edwards (1983) παρατηρεί ότι τα παιδιά που μιλούν διαλεκτικά και όχι την 

πρότυπη γλωσσική ποικιλία, αντιμετωπίζουν πρόσθετες δυσκολίες σε σύγκριση με τους 

συμμαθητές τους που είναι ομιλητές της πρότυπης γλώσσας, κι αυτό γιατί, ενώ ακόμη και 

οι ομιλητές της πρότυπης αντιμετωπίζουν στιγμές σύγχυσης στην επιλογή επίσημης ή 

ανεπίσημης γλωσσικής χρήσης, οι διαλεκτόφωνοι έχουν πολύ περισσότερες παρόμοιες 

στιγμές σύγχυσης στην επιλογή επίσημης – πρότυπης και ανεπίσημης – διαλεκτικής 

γλωσσικής επιτέλεσης, γεγονός που φορτώνει τη μνήμη και παρέχει πολύ περισσότερες 

ευκαιρίες για λάθη. Όπως επίσης σημειώνει ο Vald΄es (1995, 2001), ένα από τα 

προβλήματα που σχετίζονται με την εκμάθηση μιας δεύτερης διαλέκτου, δηλαδή της 

πρότυπης, είναι το γεγονός ότι οι ομιλητές δε γνωρίζουν πάντα ποιες είναι οι ακριβείς 

διαφορές ανάμεσα στις πρώτες και τις δεύτερες διαλέκτους. 

Ο Corson (1993) κάνει διάκριση ανάμεσα στη δεκτική (receptive) (δηλαδή 

ανάγνωση και ακρόαση) και την παραγωγική (productive) (δηλαδή ομιλία και γραφή)  

χρήση της πρότυπης ποικιλίας από τους διαλεκτικούς ομιλητές. Παρατηρεί ότι στην πρώτη 

περίπτωση οι διαλεκτικοί ομιλητές αντιμετωπίζουν λίγα πρακτικά προβλήματα γιατί 

σήμερα τα παιδιά έχουν συνεχώς επαφή με την πρότυπη ποικιλία μέσα από την 

καθημερινή παρακολούθηση των ραδιοτηλεοπτικών μέσων ενημέρωσης, κι έτσι συχνά 

έχουν την ευκαιρία να ακούσουν και να διαβάσουν στην πρότυπη. Και με δεδομένο ότι η 

μητρική τους γλώσσα διατηρείται σε υψηλό βαθμό επίδοσης, καμιά απειλή για τα τους 

διαλεκτικούς ομιλητές δεν προκύπτει από την τακτική ανάγκη στο σχολείο να διαβάσουν 

και να ακούσουν (δεκτική έκθεση). Ωστόσο η προφορική και γραπτή παραγωγή μπορεί να 

είναι προβληματική. Ο Corson (1997) σημειώνει ότι αυτό συμβαίνει επειδή η μη πρότυπη 

ποικιλία είναι συνήθως η πρώτη γλώσσα των παιδιών κι ακολούθως δεν μπορούν να 

στηρίζονται πάντα στη γνώση εκείνης της γλωσσικής ποικιλίας προκειμένου να 

βοηθηθούν  στην αξιολόγηση ενός κειμένου της πρότυπης. 

Ένα άξιο αναφοράς ερευνητικό σχέδιο που εγγράφει(documents) τη γλωσσική 

επιτέλεση των διαλεκτόφωνων μαθητών στην προφορική και στη γραπτή παραγωγή 

πραγματοποιήθηκε στο δήμο Gennep στην Ολλανδία (Giesbers et al, 1988). Το 
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ερευνητικό σχέδιο είχε στόχο να διερευνήσει την πιθανή ύπαρξη σχέσης ανάμεσα στο να 

μιλά κανείς μια dutch διάλεκτο ως μητρική γλώσσα και τη σχολική επίτευξη στην 

πρωτοβάθμια εκπαίδευση. Τα περισσότερα γλωσσικά τεστ έδειξαν ότι τα παιδιά-ομιλητές 

της πρότυπης είχαν πλεονέκτημα. Όταν οι διαλεκτόφωνοι έπρεπε να κάνουν χρήση της 

πρότυπης για επικοινωνία – ειδικά για άκρως εξειδικευμένα καθήκοντα όπως γραφή 

γράμματος ή ομαδική συζήτηση – δεν είχαν τόσο καλές πραγματώσεις όσο  οι 

συνομίληκοί τους ομιλητές της πρότυπης. Ωστόσο οι ερευνητές έκαναν σαφές ότι οι οι 

διαλεκτόφωνοι μαθητές δε φάνηκε να είναι σε μια εκπαιδευτικά δυσμενή θέση per se,  

επειδή έβρισκαν άκρως ασυνεπή διαφορετικά σχήματα όταν τα τεστ έκαναν έλεγχο για 

άλλες γλωσσικές επιδεξιότητες με τους διαλεκτόφωνους ομιλητές να τα πηγαίνουν καλά 

σύμφωνα με κάποια κριτήρια και τους ομιλητές της πρότυπης να τα πηγαίνουν καλά σε 

άλλες. Σύμφωνα με τους ερευνητές-συγγραφείς του άρθρου, αυτό σήμαινε ότι οι τα πιθανά 

μειονεκτήματα των διαλεκτόφωνων προκαλούνταν από πολύ λεπτούς παράγοντες όπως 

οι στάσεις των δασκάλων απέναντι στη διάλεκτο, οι στάσεις των παιδιών απέναντι στο 

σχολείο, οι διαφορές σε επικοινωνιακές συνήθειες και φυσικά ο βαθμός απόκλισης 

ανάμεσα στη διάλεκτο και την πρότυπη γλωσσική ποικιλία, καθένας από αυτούς τους 

παράγοντες  και στη συνύπαρξή τους παίζοντας το ρόλο τους. 

Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, το σύστημα που καταπιέζει τη γλώσσα του σπιτιού 

και με τη βία προάγει την πρότυπη είναι πιθανό να αποτελεί μέρος της ερμηνείας για τη 

χαμηλή σχολική επίδοση των διαλεκτόφωνων μαθητών (Baker 1993, Wolfram et al 1999). 

Ωστόσο, όταν το εκπαιδευτικό σύστημα είναι πλουραλιστικό, ενσωματώνοντας την 

ποικιλία διαχωρίζοντας και ταξινομώντας τις διαφορές και τις ομοιότητες των γλωσσικών 

ποικιλιών, οι ποικιλίες μπορούν να αναπτυχθούν σωστά και υιοθετείται πράγματι ο 

διδιαλεκτισμός στην εκπαίδευση. Ο James (1980, 1992) υπογραμμίζει τα οφέλη που 

προκύπτουν από την αντιπαράθεση της διαλέκτου D1 και της διαλέκτου D2, βοηθώντας 

το μαθητή να προσέξει τις διαφορές μεταξύ τους. Το αποτέλεσμα είναι μια συνειδητή 

επίγνωση με την έννοια της γλωσσικής συνειδητοποίησης (James and Garett, 1992).  
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Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία έχουν κιόλας υιοθετηθεί προσεγγίσεις 

γλωσσικής συνειδητοποίησης και διαλεκτικής συνειδητοποίησης (language awareness 

and dialect awareness) (Adger 1997, Wolfram et al 1999). Aυτά τα προγράμματα 

εστιάζουν στη μελέτη της διαλεκτικής ποικιλομορφίας, με σκοπό να διδάξουν τους μαθητές 

όχι μόνο τη δομή των ιδιωματικών διαλέκτων αλλά και το ρόλο τους στις γλωσσικές 

κοινότητες. Ο Taylor (1989) διδάσκοντας με σαφήνεια τις γλωσσικές διαφορές ανάμεσα 

στην Αφρο-αμερικάνικη Αγγλική και την πρότυπη Αγγλική περιορίστηκε η γλωσσική 

παρεμβολή απο την Αφρο-αμερικάνικη Αγγλική στα γραπτά των φοιτητών στο 

Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, ο Harris-Wright (1999) έδειξε ότι υπήρξε μεγαλύτερη πρόοδος 

στην ανάγνωση και σαφής βελτίωση στα λεκτικά σκορ από μαθητές στο Διδιαλεκτικό 

Επικοινωνιακό Πρόγραμμα του DeKalb το οποίο χρησιμοποίησε μια συγκριτική 

προσέγγιση προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση των διαφορών ανάμεσα 

στην Αφρο-αμερικάνικη ιδιωματική Αγγλική και την πρότυπη Αγγλική. Στην Ευρώπη, μια 

ανάλογη έρευνα που έγινε στη Σκανδιναβία (Βull:1980) διαπίστωσε ότι η αναγνωστική 

ικανότητα στην πρότυπη ποικιλία βελτιώθηκε όταν τα παιδιά έμαθαν να διαβάζουν στην 

μη-πρότυπη διάλεκτο σε σύνδεση με την πρότυπη διάλεκτο. Τελικά, το ερευνητικό σχέδιο 

Kerkrade (Kerkrade project) πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία προκειμένου να μετρήσει 

τις αλλαγές στις γλωσσικές πραγματώσεις μετά την εισαγωγή της διαλέκτου στα σχολεία 

παράλληλα με την πρότυπη. Αυτό έγινε με αναφορά-συσχέτιση της πρότυπης Ολλανδικής 

με τη διάλεκτο του Kerkrade (Stijnen & Vallen:1989) . Tα αποτελέσματα υποστήριξων την 

αρχική υπόθεση των ερευνητών ότι η χρήση της διαλέκτου στη σχολική τάξη θα μεγάλωνε 

τη συμμετοχή των διαλεκτόφωνων μαθητών. Επιπλέον, η ανάλυση έδειξε ότι 

ενθαρρύνοντας τη χρήση της διαλέκτου στη σχολική τάξη αύξησε την ποιότητα της  

γλώσσας και της έκφρασης. 

Υιοθετώντας μια πιο ευρεία οπτική, υπάρχει μια τάση να αποδίδονται αρνητικά 

χαρακτηριστικά σε ομιλητές μη-πρότυπων ποικιλιών (Garett et al :1999). Ωστόσο, η 

συσχέτιση-σύνδεση ανάμεσα στη χρήση μη-πρότυπων ποικιλιών και τη χαμηλή 

ακαδημαϊκή επίδοση μπορεί απλά να χαρακτηριστεί ως διάκριση discrimination) (Bex & 
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Watts:1999). Γενικά γίνεται από πολλούς ερευνητές η σύσταση ότι οι μη-πρότυπες 

ποικιλίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν με σημαντικά εκπαιδευτικά οφέλη στο σχολικό 

περιβάλλον.       

Στις Ηνωμένες Πολιτείες και στην Αυστραλία έχουν κιόλας υιοθετηθεί προσεγγίσεις 

γλωσσικής συνειδητοποίησης και διαλεκτικής συνειδητοποίησης (language awareness 

and dialect awareness) (Adger 1997, Wolfram et al 1999). Aυτά τα προγράμματα 

εστιάζουν στη μελέτη της διαλεκτικής ποικιλομορφίας, με σκοπό να διδάξουν τους μαθητές 

όχι μόνο τη δομή των ιδιωματικών διαλέκτων, αλλά και το ρόλο τους στις γλωσσικές 

κοινότητες. Ο Taylor (1989) διδάσκοντας με σαφήνεια τις γλωσσικές διαφορές ανάμεσα 

στην Αφρο-αμερικάνικη Αγγλική και την πρότυπη Αγγλική περιορίστηκε η γλωσσική 

παρεμβολή απο την Αφρο-αμερικάνικη Αγγλική στα γραπτά των φοιτητών στο 

Πανεπιστήμιο. Επιπλέον, ο Harris-Wright (1999) έδειξε ότι υπήρξε μεγαλύτερη πρόοδος 

στην ανάγνωση και σαφής βελτίωση στα λεκτικά σκορ από μαθητές στο Διδιαλεκτικό 

Επικοινωνιακό Πρόγραμμα του DeKalb το οποίο χρησιμοποίησε μια συγκριτική 

προσέγγιση προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές επίγνωση των διαφορών ανάμεσα 

στην Αφρο-αμερικάνικη ιδιωματική Αγγλική και την πρότυπη Αγγλική. Στην Ευρώπη, μια 

ανάλογη έρευνα που έγινε στη Σκανδιναβία (Βull:1980) διαπίστωσε ότι η αναγνωστική 

ικανότητα στην πρότυπη ποικιλία βελτιώθηκε όταν τα παιδιά έμαθαν να διαβάζουν στην 

μη-πρότυπη διάλεκτο σε σύνδεση με την πρότυπη διάλεκτο. Τελικά, το ‘ερευνητικό σχέδιο 

Kerkrade’ (Kerkrade project) πραγματοποιήθηκε στην Ολλανδία προκειμένου να μετρήσει 

τις αλλαγές στις γλωσσικές πραγματώσεις μετά την εισαγωγή της διαλέκτου στα σχολεία 

παράλληλα με την πρότυπη. Αυτό έγινε με αναφορά-συσχέτιση της πρότυπης Ολλανδικής 

με τη διάλεκτο του Kerkrade (Stijnen & Vallen:1989). Tα αποτελέσματα υποστήριξαν την 

αρχική υπόθεση των ερευνητών ότι η χρήση της διαλέκτου στη σχολική τάξη θα μεγάλωνε 

τη συμμετοχή των διαλεκτόφωνων μαθητών. Επιπλέον, η ανάλυση έδειξε ότι 

ενθαρρύνοντας τη χρήση της διαλέκτου στη σχολική τάξη αύξησε την ποιότητα της  

γλώσσας και της έκφρασης. 
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Η νεοελληνική κοινή είναι η γλώσσα την οποία το σχολείο εντέλλεται να διδάξει 

στους νεαρούς μαθητές. Η χρήση του ιδιώματος αποθαρρύνεται και στιγματίζεται. Στην 

πραγματικότητα, όμως, η παρουσία του ιδιώματος διαγράφεται έντονη, όχι μόνο επειδή 

πρόκειται για τη φυσική ποικιλία που οι μαθητές φέρνουν μαζί τους στο σχολείο και την 

οποία συνεχίζουν να χρησιμοποιούν καθ’ όλη τη διάρκεια της σχολικής τους ζωής, αλλά 

και επειδή συχνά οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί είναι διαλεκτόφωνοι, άρα παρεμβάλλουν, πολλές 

φορές ασύνειδα, διαλεκτικά στοιχεία κατά τη διαδικασία μάθησης, ανατροφοδοτώντας έτσι 

και ενισχύοντας τις διαλεκτικές πρακτικές των μαθητών τους. 

Αδιαμφισβήτητα, χαρακτηριστικά του διαλεκτικού λόγου κάνουν συχνά την 

εμφάνισή τους στον γραπτό λόγο των μαθητών (χρήση διπλών συμφώνων, υπέρμετρη 

χρήση του τελικού –n, αποκλειστική χρήση της χρονικής αύξησης αντί της συλλαβικής, 

διαλεκτικοί ρηματικοί τύποι κλπ.). Το φαινόμενο της μεταφοράς προφορικών στοιχείων, 

όμως, δεν συνδέεται αποκλειστικά με τις γλωσσικές πρακτικές των διαλεκτόφωνων 

μαθητών. Είναι αποδεδειγμένο ότι όλοι οι μαθητές μεταφέρουν συστηματικά στοιχεία 

προφορικότητας στον γραπτό λόγο (Ιορδανίδου, Αρχάκης & Άκουρος 1999). Από την 

άλλη, αρκετές δυσκολίες εμπερικλείει και η διδασκαλία του προφορικού λόγου. Οι 

επικοινωνιακές συνήθειες των διαλεκτόφωνων μαθητών ενδεχομένως να επιβραδύνουν 

την κατάκτηση των δεξιοτήτων στον προφορικό λόγο, επειδή το σχολικό αίτημα για 

χρησιμοποίηση της κοινής νεοελληνικής κοινής συγκρούεται με την κοινή πρακτική που 

κατακυρώνει την προφορική επικοινωνία στη διάλεκτο. 

 

5.2. Διδιαλεκτική εκπαίδευση  

5.2.1. Η Διδιαλεκτική εκπαίδευση 

Μια διδιαλεκτική κατάσταση είναι μία γλωσσική κατάσταση κατά την οποία η 

πρότυπη και η μη – πρότυπη γλωσσική ποικιλία της ίδιας γλώσσας χρησιμοποιούνται η 
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μία παράλληλα στην άλλη. Οι δύο ποικιλίες διαφέρουν γλωσσικά, αλλά την ίδια στιγμή 

συνδέονται μεταξύ τους επαρκώς με αποτέλεσμα να επικαλύπτονται ως ένα σημείο στην 

προφορά, στη γραμματική και στο λεξιλόγιο.  

Θέματα που σχετίζονται με τη διδιαλεκτική εκπαίδευση και έχουν προσελκύσει το 

ενδιαφέρον μεγάλου αριθμού ερευνητών περιλαμβάνουν το ζήτημα της Αφρο-

Αμερικάνικης Αγγλικής (African – American English) (Fairchild & Edwards-Evans (1990), 

Rickford (1997), την περίπτωση της Αγγλικής από ιθαγενείς στην Αυστραλία (Australian 

Aboriginal English) (Kaldor & Malcolm (1985), Malcolm et al 1999), η περίπτωση 

μεταναστών στην Αγγλία που είναι ομιλητές της Κρεολής της Καραϊβικής (Caribbean 

Creole-speaking immigrants in England) (Feigenbaum (1975), Edwards (1996, 1979).  

Επομένως, ο προβληματισμός και η ερευνητική προοπτική μας, κάτω από το 

βάρος της συρρικνωτικής  πορείας των νεοελληνικών διαλέκτων, θα κινηθεί σε ένα 

διαφορετικό ερευνητικό άξονα και θα κατευθυνθεί στη μελέτη τοπικών διαλέκτων (όχι 

κοινωνικών, εθνικών ή μειονοτικών), εκτός της Αγγλικής γλώσσας. 

Όπως έχει δείξει η έρευνα (Siegel 1999, Simmons-McDonald 2004), το να 

υποχρεώνεις τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν μόνο την πρότυπη ποικιλία μέσα στην 

τάξη μπορεί να στραγγαλίσει τη μάθηση.  

Και τελικά οι εργασίες σωστό είναι να στοχεύουν στο να ενθαρρύνουν τη χρήση 

από τους μαθητές της τοπικής διαλεκτικής μητρικής γλώσσας στην αίθουσα διδασκαλίας 

παράλληλα με την πρότυπη ποικιλία που αποτελεί και το βασικό στόχο της γλωσσικής 

διδασκαλίας.  Επομένως, η διδιαλεκτική γλωσσική εκπαίδευση αποτελεί μονόδρομο για τις 

διδιαλεκτικές κοινότητες στην Ελλάδα.  

Κάτω από την επίδραση της κοινωνιογλωσσολογίας η γλωσσική εκπαιδευτική 

πολιτική στην Ελλάδα αλλάζει τους στόχους και τη µεθοδολογία του γλωσσικού 

µαθήµατος. Μετά την εισαγωγή των νέων εγχειριδίων για τη γλώσσα, τονίζεται από τους 

πρωτεργάτες τους ότι εγκαταλείπεται η παραδοσιακή εµµονή στη σχολαστική διδασκαλία 

της Γραµµατικής και δίνεται έµφαση στην καλλιέργεια της προφορικής και γραπτής 

έκφρασης των µαθητών και στην εξοικείωσή τους µε ποικίλες µορφές προφορικής και 
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γραπτής επικοινωνίας (Τσολάκης, 1985). Πρόκειται για τη νέα «επικοινωνιακή 

προσέγγιση» της διδασκαλίας της γλώσσας, σύµφωνα µε την οποία η γλώσσα 

αντιµετωπίζεται ως «κοινωνικό προϊόν που προσαρµόζεται ανάλογα µε τις περιστάσεις 

επικοινωνίας. Είναι φορέας πολιτισµού» (ΥΠ.Ε.Π.Θ., 2002, τ.1, σ. 97-105). Ως στόχος του 

γλωσσικού µαθήµατος σήµερα ορίζεται η απόκτηση «συνείδησης του επικοινωνιακού 

λόγου και των ποικιλιών του».  

Αφετηρία για την κατάκτηση του νεοελληνικού λόγου ορίζεται η γλώσσα του 

περιβάλλοντος των µαθητών, µε τη χρήση των διαλεκτικών τύπων, οι οποίοι  δε 

θεωρούνται λάθη αλλά µέρος του εθνικού γλωσσικού πλούτου.  

 

 

 

 

5.2.2. Διδιαλεκτική γλωσσική εκπαίδευση στην Ελλάδα 

 

Η τυχόν χαμηλή επίδοση των παιδιών ορισμένων κοινωνικών ή μειονοτικών ή 

διαλεκτόφωνων  ομάδων στο σχολείο αποδίδεται από τους δασκάλους συνήθως στα ίδια 

τα παιδιά και στις οικογένειές τους. Χαρακτηρισμοί όπως “στερημένο γλωσσικό 

περιβάλλον, φτωχή γλώσσα“ κλπ. οδηγούν στην άποψη ότι το σφάλμα βρίσκεται στα 

παιδιά μάλλον παρά στο σχολείο. Όπως, όμως, έδειξε ο Labov, το ιδίωμα που κάθε παιδί 

κουβαλάει στο σχολείο είναι απόλυτα δομημένο και ικανό να ανταποκριθεί στις 

επικοινωνιακές απαιτήσεις του παιδιού, κάτι που το σχολείο αποτυγχάνει να αναγνωρίσει 

και να λάβει υπόψη του, όταν σχεδιάζει το έργο του. Το ερώτημα είναι με ποιον τρόπο θα 

λυθεί το παιδαγωγικό πρόβλημα της σχολικής αποτυχίας – και φυσικά της ψυχικής 

δοκιμασίας– των παιδιών που έχουν ως μητρική τους γλώσσα ένα (ανεπίσημο) γλωσσικό 

ιδίωμα ή ανήκουν σε μια διδιαλεκτική ομάδα, όπου η μία γλώσσα δεν είναι η επίσημη 

αθηναϊκή ελληνική και θεωρείται “κατώτερη” από την ελληνική. 
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 Ο Διδιαλεκτισμός (bidialectalism) και η διδιαλεκτική εκπαίδευση έχουν προταθεί 

από πολλούς επιστήμονες διαλεκτολόγους, κοινωνιογλωσσολόγους και στην Ελλάδα, ως 

η πλέον ενδεδειγμένη γλωσσική πολιτική. Έτσι, για παράδειγμα, μολονότι αναφέρεται ότι η 

τσακωνική βρίσκεται σε διαδικασία γλωσσικού θανάτου, μερικά σχολεία στην περιοχή 

έχουν αναγνωρίσει τον βαθμό στον οποίο διαφέρει από άλλες μορφές της ελληνικής, και 

έτσι παρέχουν στους μαθητές διδακτικό υλικό γραμμένο στην ποικιλία αυτή (Βλ. 

Χαραλαμπόπουλος 1980). Και ο Δρέττας (2000) πρότεινε την παράλληλη διδασκαλία της 

Ποντιακής διαλέκτου και της κοινής, ως ιδιαίτερα ευεργετικής, καθώς πιστεύει, 

τεκμηριώνοντας την άποψή του,  ότι τα δομικά χαρακτηριστικά της Ποντιακής μπορούν να 

συμβάλουν στην ενίσχυση της γλωσσικής καλλιέργειας, στα πλαίσια των παιδαγωγικών 

εφαρμογών της διδασκαλίας των διαλέκτων.    

 Σύμφωνα με την προσέγγιση αυτή, το παιδί μπορεί να χρησιμοποιεί το μητρικό 

του ιδίωμα στο σπίτι, στην παρέα, αλλά και στο σχολείο. Όμως, στο σχολείο το παιδί 

πρέπει να διδαχτεί και να χρησιμοποιεί την επίσημη γλώσσα. Ο δάσκαλος οφείλει να 

μεταχειρίζεται τα δύο γλωσσικά ιδιώματα ή γλώσσες ως ξεχωριστές γλωσσικές οντότητες 

και να επισημαίνει τις όποιες διαφορές τους ως ενδιαφέρον γλωσσικό χαρακτηριστικό. 

Στόχος αυτής της προσέγγισης είναι από τη μια να ενισχυθεί το ενδιαφέρον του παιδιού 

για τη γλώσσα με τη μελέτη του μητρικού του ιδιώματος ως αναγνωρισμένου ιδιώματος, κι 

από την άλλη να κατακτήσει τη δεξιότητα να μετακινείται από τον ένα γλωσσικό κώδικα 

στον άλλο, εφόσον η επικοινωνιακή περίσταση το απαιτεί.  

Η προσέγγιση αυτή φαίνεται να έχει ιδιαίτερη επιτυχία στον γραπτό λόγο, μια και 

αυτός αποτελεί μια πιο ενσυνείδητη και λιγότερο αυτόματη ενέργεια απ’ ό,τι η ομιλία. Σιγά-

σιγά τα παιδιά θα μάθουν να χρησιμοποιούν την επίσημη γλώσσα, ιδιαίτερα όσα 

φιλοδοξούν να ανέβουν κοινωνικά. 

 

5.3. Προτάσεις για την Παιδαγωγική των διδιαλεκτικών μαθητών και τη 
στάση του εκπαιδευτικού σε δίγλωσσα/διδιαλεκτικά περιβάλλοντα. 
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Για τις νεοελληνικές διαλέκτους που επιβιώνουν ακόμη και τις αντίστοιχες 

διδιαλεκτικές γλωσσικές κοινότητες μπορούν να τεθούν τα ακόλουθα ερωτήματα στους 

Έλληνες εκπαιδευτικούς, προβληματισμός για τα οποία έχει ήδη διατυπωθεί από εμάς 

παραπάνω: 

1. Θεωρείτε ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην επιθυμία διδασκαλίας και χρήσης μιας 

ενιαίας γλώσσας και στην επιθυμία διατήρησης του διαλεκτικού πλούτου της ελληνικής, 

όπως τουλάχιστον εκφράζεται από τους γλωσσολόγους; 

2. Θεωρείτε ότι μπορεί η εκπαίδευση (οι εκπαιδευτικοί) να κάνει κάτι γι’αυτήν την αντίφαση 

και τι; 

3. Θεωρείτε, αντίθετα, ότι δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να παρέμβει, συνεπώς 

καλό θα ήταν να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στη διδασκαλία της κοινής; 

4. Έχετε κάποια ιδέα για το ποια θέση παίρνουν (αν παίρνουν) οι ίδιοι οι μαθητές που 

μιλούν διαλεκτικές ποκιλίες ως προς την παραπάνω αντίφαση, αφού το θέμα τους αφορά 

άμεσα; 

 

Στο πνεύμα της αναγνώρισης και εκτίμησης των διαλεκτικών διαφορών, όπως έχει 

τονιστεί, τα παιδιά που έχουν ως μητρική τους γλώσσα ένα μη καταξιωμένο ιδίωμα 

υποφέρουν στο σχολείο, επειδή η στάση ολόκληρης της κοινωνίας, και φυσικά του 

δασκάλου, είναι αρνητική. Γι’ αυτό θα πρέπει ν’ αλλάξει η στάση ολόκληρης της κοινωνίας 

και ν’ απαλλαγεί από τις κοινωνικές γλωσσικές  προκαταλήψεις. Στην πραγματικότητα το 

πρόβλημα δεν είναι γλωσσικό, αλλά κοινωνικό.  

Σήμερα, η ελληνική κοινωνία γίνεται ταχύτατα πολυπολιτισμική με την έλευση 

χιλιάδων ξένων μεταναστών. Τα παιδιά θα πρέπει να καλλιεργήσουν την ικανότητα να 

κατανοούν, να εκτιμούν και να ανέχονται όχι μόνο τις αξίες κάθε κοινωνικής ομάδας, αλλά 

και τα ανεπίσημα γλωσσικά ιδιώματα. Να αποδέχονται, επίσης, τις αξίες και τις γλώσσες 

των διαφόρων διδιαλεκτικών, μειονοτικών και μεταναστευτικών ομάδων. 
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Ένας τέτοιος στόχος είναι μακροπρόθεσμος. Γι’ αυτό η πιο αποτελεσματική 

προσέγγιση, κατά τη γνώμη μου,  είναι η υιοθέτηση στα σχολεία της διδιαλεκτικής και της 

αναγνώρισης των διαλεκτικών διαφορών. 

Από τη συζήτηση του προβλήματος της γλωσσικής διαφοροποίησης, οι 

εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν ως γνώμονα της διδασκαλίας τους και να 

συγκρατήσουν κάποιες βασικές αρχές: 

• Τόσο ο δάσκαλος όσο και το σχολείο γενικότερα θα πρέπει να έχουν συνείδηση 

ότι ο κάθε μαθητής κουβαλάει στο σχολείο τη δική του γλωσσική ποικιλία, την 

οποία οφείλει κανείς προσέχει, να γνωρίσει και να σέβεται. 

• Σχολείο και δάσκαλος οφείλουν να δουλεύουν με τους μαθητές όπως αυτοί είναι 

και όχι όπως εκείνοι θα ήθελαν να είναι. Αυτό σημαίνει πως αποδέχονται ότι το 

κάθε παιδί έρχεται στο σχολείο με τη δική του γλωσσική εμπειρία, πάνω στην 

οποία θα πρέπει να χτιστεί η γλωσσική διδασκαλία. Ο σεβασμός της γλώσσας του 

παιδιού δημιουργεί μέσα στην τάξη ένα κλίμα εμπιστοσύνης, ικανό να 

κινητοποιήσει το μαθητή στην κατάκτηση των μαθησιακών του στόχων. 

• Η συνείδηση του σχολείου και των δασκάλων για τη γλωσσική διαφοροποίηση και 

το σεβασμό της γλώσσας του κάθε μαθητή θα πρέπει να γίνει και συνείδηση όλων 

των μαθητών. Η υιοθέτηση από το σχολείο της αντίληψης ότι η γλώσσα είναι 

διαφοροποιημένη σε πολλαπλά επίπεδα και, επομένως, η γλώσσα του κάθε 

παιδιού είναι απόλυτα σεβαστή τόσο από το σχολείο όσο και από τους ίδιους τους 

μαθητές, οδηγεί στη δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης και σεβασμού, μέσα 

στο οποίο ο μαθητής καλλιεργεί και διευρύνει τις γλωσσικές του δεξιότητες.  

• Ειδικά σε διδιαλεκτικές γλωσσικές κοινότητες σε βιώσιμες διαλέκτους, θα 

μπορούσε ο εκπαιδευτικός, πρωτοβάθμιας κυρίως –αλλά και δευτεροβάθμιας - 

εκπαίδευσης,  με εργασίες τύπου Project, να επιτύχει την ευαισθητοποίηση για τη 

(θνήσκουσα) διάλεκτο, την ενδυνάμωση της γλωσσικής συνειδητοποίησης των 

μαθητών και την καταγραφή των διαλεκτικών συμπεριφορών, στα πλαίσια του 

γλωσσικού μαθήματος!!!! 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ   Ι 
 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 1 (για τη δασκάλα των παιδιών)  

 

1) Χρησιμοποιούν οι μαθητές το τοπικό ιδίωμα; Πότε; Στο διάλειμμα με τους φίλους μιλούν 

περισσότερο διαλεκτικά;  

2) Πώς χειριζόσουν/χειρίζεσαι τα «λάθη» τους αυτά; Διορθώνεις/διόρθωνες στον 

προφορικό λόγο ή επιτρέπεις/επέτρεπες τη ντοπιολαλιά; Διορθώνεις και μειώνεις τη 

βαθμολογία στη γραμματική; Στην έκθεση διορθώνεις τη ντοπιολαλιά; 

3) Πού είναι πιο έντονα τα διαλεκτικά στοιχεία, στον προφορικό ή στο γραπτό λόγο; Πότε 

και πόσο συχνά παρατηρείς την εμφάνισή τους; 

4) Κάνουν μείξη κωδίκων; Αν ναι, πότε (περιστάσεις, θέματα); 

5) Γνωρίζουν οι μαθητές τις διαφορές ανάμεσα στο ιδίωμα (τοπική γλώσσα) και την 

πρότυπη κοινή νεοελληνική;  

6) Πιστεύεις πως ο διδιαλεκτισμός έχει θετική ή αρνητική επίδραση στην εκμάθηση της 

Κοινής Νεοελληνικής; Οι διαλεκτόφωνοι μαθητές έχουν μειωμένη επίδοση; (Αν ναι, 

εξήγησε τι τους μπερδεύει και δυσχεραίνει την επίδοσή τους στο γλωσσικό μάθημα.) 

7) Τι είδους προβλήματα προκύπτουν στη διδασκαλία της Κοινής Νεοελληνικής εξαιτίας 

του διδιαλεκτισμού και πώς τα αντιμετωπίζεις;  

8) Πώς χειρίζεσαι τα «λάθη» τους αυτά; Διορθώνεις/διόρθωνες στον προφορικό λόγο ή 

επιτρέπεις/επέτρεπες τη ντοπιολαλιά; Διορθώνεις και μειώνεις τη βαθμολογία στη 

γραμματική ή στην έκθεση;  

9) Τι κάνεις στην περίπτωση που ένας μαθητής/τρια σου ζητά διευκρινήσεις στην 

περίπτωση ζευγαριών λέξεων που αναπαριστούν την ίδια σημασία αλλά προφέρονται 
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διαφορετικά στην Κοινή και στο τοπικό ιδίωμα, π.χ. /psomι΄/ (προφορά κοινής) και /psumί/ 

(διαλεκτική προφορά). 

10) Τελικά ποια ποικιλία της Ελληνικής πιστεύεις πως θα έπρεπε να χρησιμοποιείται στην 

τάξη και γιατί; 

 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 2 (για τον ερευνητή) 

 

1) Μιλούν πυργούσικα μπροστά σε ξένους(=μη ντόπιους) που βλέπουν για πρώτη φορά; 

2) Είναι περήφανοι οι κάτοικοι στο Πυργί για τη διάλεκτό τους; 

3) Τα παιδιά σε ποια γλώσσα μιλούν μεταξύ τους;  

4) Πώς προσέγγισες τα παιδιά, με ποια ιδιότητα; 

5) Πώς αντιμετώπισες τις διαλεκτικές παρεμβολές στο λόγο τους, όταν τις συνάντησες;   

6) Πώς νιώθουν για τα Πυργούσικα/Λιτοχωρίτικα; (στάσεις) 

7) Θεωρείς ότι υπάρχει αντίφαση ανάμεσα στην επιθυμία διδασκαλίας και χρήσης μιας 

ενιαίας γλώσσας και στην επιθυμία διατήρησης του διαλεκτικού πλούτου της ελληνικής, 

όπως τουλάχιστον εκφράζεται από τους γλωσσολόγους; 

8) Θεωρείς ότι μπορεί η εκπαίδευση,οι εκπαιδευτικοί να κάνει κάτι γι’αυτήν την αντίφαση 

και τι; 

9) Θεωρείτε, αντίθετα, ότι δεν είναι εκ των πραγμάτων δυνατόν να παρέμβει, συνεπώς 

καλό θα ήταν να επικεντρώσει το ενδιαφέρον της αποκλειστικά στη διδασκαλία της κοινής; 

 10) Έχετε κάποια ιδέα για το ποια θέση παίρνουν (αν παίρνουν) οι ίδιοι οι μαθητές που 

μιλούν διαλεκτικές ποκιλίες ως προς την παραπάνω αντίφαση, που τους/τις αφορά άμεσα; 

11)Εσύ προσωπικά έχεις κάποιες ιδέες για την αντιμετώπισή της; 

12) Η δασκάλα των παιδιών είναι από το Πυργί; Ποια είναι η καταγωγή της; 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ : Λόγος των Παιδιών εκτός Σχολείου 
 

 Μια ομάδα μαθητών, τα δύο παιδιά της συνέντευξης και ακόμη τρεις συμμαθητές 

τους, προθυμοποιήθηκε (μετά το τέλος της συνέντευξης) να καταγράψει σε γραπτό λόγο 

τον τρόπο που μιλούν στο σχολείο στα διαλείμματα με τους συμμαθητές τους, καθώς και 

στο περιβάλλον τους, σε γραφή, αντιπροσωπευτική του Πυργούσικου ιδιώματος.66     

 Μετά τις συνεντεύξεις, καταγράφηκαν οι συνομιλίες μαθητών, συμμαθητών  των 

παραπάνω παιδιών, οι οποίοι με μεγάλη υπερηφάνεια για τη τοπική διάλεκτό τους, 

ελεύθερα αφηγήθηκαν σε διαλεκτικό λόγο ιστορίες για τα μαστιχόδεντρα και έκαναν 

συζητήσεις στα Πυργούσικα. Η καταγραφή και επεξεργασία των μαγνητοφωνημένων 

συνομιλιών τους μας βοήθησε στον έλεγχο/επιβεβαίωση των δεδομένων των 

προηγούμενων δύο μαθητών:  

 

 

Γ. Ζ.  Διαλεκτικός προφορικός λόγος Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 16 9 17 42/85 

(49,5%) 

 

Και 

 

                                                 
66 Τα γραπτά τους αυτά κείμενα αξιοποιούνται ως ερευνητικό εργαλείο στο περιθώριο της εργασίας, 
καθώς πιστεύουμε ότι αποτελούν δείγμα γλωσσικής χρήσης από τους διαλεκτόφωνους μαθητές 
εκτός σχολικής τάξης, (αλλά μέσα στο περιβάλλον του σχολείου), δηλαδή χωρίς τους 
‘περιορισμούς’ του στενού σχολικού πλαισίου ως προς τη γλωσσική χρήση, και  δείχνουν ίσως και 
τη στενή σχέση των παιδιών  με τα πυργούσικα, τη μητρική τους γλώσσα, της οποίας η εκφορά σε 
γραπτή μορφή τους φαίνεται φυσιολογική! 
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Ν.Ζ. Δ. Διαλεκτικός προφορικός λόγος Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 19 10 16 45/98  

(46%) 

 

[[( 

 

Ν. Μ. Ε. Γραπτός Λόγος (διαλεκτικός λόγος) Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 27 2 10 39/67 

(58,20 %) 

 

Γ. Κ. Ε. Γραπτός Λόγος (διαλεκτικός λόγος) Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 19 3  22/49  

(44,89%) 

 

 

Συγκρίνοντας το λόγο των δύο μαθητών με τους συμμαθητές τους, είναι 

ολοφάνερο ότι στο αυστηρά γλωσσικά προδιαγεγραμμένο πλαίσιο του σχολείου τα 

ποσοστά της διαλεκτικής παρεμβολής μειώνονται αισθητά. Αντίθετα, όπως αναφέρει και η 

δασκάλα των παιδιών στο ερωτηματολόγιο, σε διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας 

εκτός σχολείου ή μεταξύ τους στα διαλείμματα  αυξάνονται σημαντικά τα διαλεκτικά 

στοιχεία στο λόγο των μαθητών, «μιλούν τη διάλεκτο» . Αυτό άλλωστε είναι αναμενόμενο 

σε μια γλωσσική κοινότητα όπου επικρατεί ‘διδιαλεκτισμός’ (bidialectism) (βλ. Τζιτζιλής 
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2000) και αναμένεται να υπάρχει λειτουργική διαφοροποίηση Πυργούσικων – Κοινής με 

βάση κάποιους τομείς (domains) (βλ. Lyons 1995, 311).    

Η ποσοτική ανάλυση των γλωσσικών δεδομένων και οι παρατηρήσεις για το 

βαθμό κατοχής του ιδιώματος των άλλων δύο παιδιών, οι οποίες σκόπιμα παρατέθηκαν 

παραπάνω, αποδεικνύουν και ενισχύουν την εγκυρότητα των συμπερασμάτων που 

προέκυψαν για τα δύο πρώτα, δηλ. για το Ν.Μ. και το Γ.Κ. 

Μετά το τέλος της συνέντευξης, μαγνητοφωνήθηκε ο προφορικός λόγος των 

μαθητών στο Πυργί σε ελεύθερη συζήτηση μεταξύ τους εκτός σχολικής τάξης, στο 

διάλειμμα. 

 

Γ. Κ. Ε. Γραπτός Λόγος (διαλεκτικός λόγος) Σύνολο 

 Φωνολογικά Μορφολογικά/Συντακτικά Λεξιλογικά  

 19 3  22/49  

(44,89%) 

 

) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ: ΔΙΠΛΟΓΛΩΣΣΙΑ (DIGLOSSIA) 
 

Εισαγωγή 

 Στο Λιτόχωρο, ιδίωμα και επίσημη γλώσσα βρίσκονται σε σχέση γλωσσικής 

διπλοτυπίας , διπλογλωσσίας (ή διμορφία ή διφυία ή διτυπία)67, όρος που αποδίδει στα 

ελληνικά τον όρο diglossia που εισήγαγε ο C. Ferguson (1972).  

 Η διπλογλωσσία είναι ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον φαινόμενο. Επειδή πιστεύεται 

πως η χρησιμοποίηση της έννοιας “Διπλογλωσσία” στην περιγραφή της γλωσσικής 

φυσιογνωμίας της κοινότητας του Λιτοχώρου, μπορεί να διαφωτίσει πολλές πτυχές της 

γλωσσικής συμπεριφοράς των μελών της, γιαυτό στην παρούσα διατριβή θα γίνει 

σκόπιμα μια γενική αναφορά στην έννοια. Επιπλέον, θα γίνουν κάποιες παρατηρήσεις για 

τις διαφοροποιήσεις στη μορφή της διπλογλωσσίας στο Λιτόχωρο και στον τρόπο που 

χαρακτηρίζει τη γλωσσική κοινότητα, καθώς και κάποιες σημαντικές παρατηρήσεις σε 

σχέση με την Υψηλή Ποικιλία. 

 Γενικά για τη Διπλογλωσσία   

 Διαφορετικές γλώσσες/γλωσσικές ποικιλίες συχνά έχουν διαφορετική θέση σε 

πολύγλωσσες κοινωνίες. Αυτή η σχέση γλωσσικής μορφής και κοινωνικής λειτουργίας έχει 

σε μεγάλη έκταση μελετηθεί από την άποψη ενός φαινομένου, γνωστού ως Διπλογλωσσία 

(diglossia). 

 

 

 
                                                 
67 Για την ορολογία, βλ. Lyons, 1995, 312-315. 
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H περιγραφή της έννοιας από τον Charles Ferguson και τον Joshua Fishman 

Την κλασσική βιβλιογραφική αναφορά στην έννοια της διπλογλωσσίας βρίσκουμε 

στο άρθρο του Charles Ferguson (1959: 235-40 και στο P. Giglioli 1972 : 232-51). Ο 

Ferguson ξεκινά από τη γενική παρατήρηση ότι σε πολλές γλωσσικές κοινότητες, δύο ή 

περισσότερες ποικιλίες χρησιμοποιούνται από μερικούς ομιλητές κάτω από δεδομένες  

διαφορετικές συνθήκες. Η πιο συχνή περίπτωση είναι αυτή όπου δύο ποικιλίες της ίδιας 

γλώσσας, μια πρότυπη και η τοπική διάλεκτος, χρησιμοποιούνται παράλληλα, με την κάθε 

μία να παίζει ένα ξεχωριστικό ρόλο στην κοινότητα. Όμως, ο Ferguson δεν ασχολείται με 

αυτήν68: τον ενδιαφέρει η περίπτωση όπου δύο ποικιλίες της ίδιας γλώσσας 

συνυπάρχουν η μία δίπλα στην άλλη στα πλαίσια ολόκληρης της γλωσσικής κοινότητας 

(1972:233).  

Ο Ferguson για να καθορίσει τα χαρακτηριστικά που συνιστούν κατάσταση 

διπλογλωσσίας, χρησιμοποιεί ως παραδείγματα  4 περιπτώσεις γλωσσικών κοινοτήτων 

και των γλωσσών τους. Οι γλώσσες είναι : αραβικά, νέα ελληνικά, ελβετικά γερμανικά και 

η γαλλογενής κρεολή της Αϊτής. Σε όλες αυτές τις γλωσσικές κοινότητες συναντούμε δύο 

ποικιλίες της ίδιας γλώσσας,  τη μία από τις οποίες ο Ferguson ονομάζει Υψηλή Ποικιλία 

(High variety) και την άλλη Χαμηλή Ποικιλία (Low Variety).  

Τα βασικά χαρακτηριστικά της έννοιας της Διπλογλωσσίας ορίζονται με βάση 9 

κριτήρια: Λειτουργία 69(Function), Κύρος70 (Prestige), Λογοτεχνική κληρονομιά71 (Literary 

                                                 
68 Eπίσης, δεν τον ενδιαφέρει και η περίπτωση δύο τελείως διαφορετικών γλωσσών που 
συνυπάρχουν μέσα στην ίδια γλωσσική κοινότητα, η κάθε μια με το δικό της αυστηρά καθορισμένο 
ρόλο. 
68 Eπίσης, δεν τον ενδιαφέρει και η περίπτωση δύο τελείως διαφορετικών γλωσσών που 
συνυπάρχουν μέσα στην ίδια γλωσσική κοινότητα, η κάθε μια με το δικό ης αυστηρά καθορισμένο 
ρόλο. 
69 Σε σχέση με τη Λειτουργία, κατά τον Ferguson, υπάρχει λειτουργική διαφοροποίηση και 
συμπληρωματικότητα ανάμεσα την Υψηλή ποικιλία και τη Χαμηλή και καθεμιά θεωρείται κατάλληλη 
για διαφορετικές περιστάσεις επικοινωνίας. Και μάλιστα τα περιθώρια επικάλυψης των λειτουργιών 
είναι σχετικά μικρά.  Έτσι, η Υψηλή χρησιμοποιείται σε επίσημες περιστάσεις, όπως στη λειτουργία 
στο ναό, στις πολιτικές ομιλίες, στην προσωπική αλληλογραφία, στα δελτία ειδήσεων κ.α. Η 
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heritage), Κατάκτηση72 (Acquisition), Τυποποίηση 73(Standardisation), Σταθερότητα74 

(Stability), Γραμματική (Grammar)75, Λεξιλόγιο (Lexicon)76, Φωνολογία 77(Phonology).  

                                                                                                                                                   
χαμηλή θεωρείται κατάλληλη για την καθημερινή κουβέντα με την οικογένεια, την καθημερινή 
κουβέντα με φίλους, με συγγενείς, γείτονες, για οδηγίες και διαταγές στο υπαλληλικό προσωπικό, 
για τις γελοιογραφίες και για τη λαϊκή λογοτεχνία. Έμφαση δίνεται στο να γίνεται χρήση της 
κατάλληλης ποικιλίας στις κατάλληλες περιστάσεις, πράγμα που έχει αντανάκλαση στις προσδοκίες 
των μελών της γλωσσικής κοινότητας, οι οποίες είναι τέτοιες, ώστε το αντίθετο να προκαλεί 
δυσμενή για τον ομιλητή σχόλια ακόμα και γελοιοποίηση αυτού69 (πρβλ. παρακάτω Στάσεις).   
70 Σε σχέση με το Κύρος, η στάση των ομιλητών σε διπλογλωσσικές κοινωνίες είναι κατά κανόνα 
ότι η Υψηλή ποικιλία είναι ανώτερη, πιο κομψή και πιο “λογική” γλώσσα από τη Χαμηλή. Μερικές 
φορές μάλιστα η Υψηλή θεωρείται ως η μόνη αληθινή, ενώ η Χαμηλή ως ανύπαρκτη. Αναφέρονται 
χαρακτηριστικά (Ferguson 1972:237) οι περιπτώσεις των μορφωμένων Αράβων και Αϊτιανών 
ομιλητών οι οποίοι κατέχουν την Υψηλή και πιστεύουν ότι δε χρησιμοποιούν καθόλου και πουθενά 
τη Χαμηλή (πράγμα που θα ήταν μειωτικό γιαυτούς), ενώ  είναι φανερό ότι τη χρησιμοποιούν στην 
καθημερινές τους συζητήσεις. Αυτή η επιμονή δεν είναι ένα σκόπιμο λάθος, αλλά ένα είδος 
αυταπάτης. Επίσης, εκφράζονται και αισθητικές κρίσεις υπέρ της Υψηλής ποικιλίας: ότι είναι πιο 
όμορφη και ικανή να εκφράσει πιο υψηλά νοήματα  και σύνθετες σκέψεις.  Ο Ferguson αναφέρει 
ότι υπάρχουν αρκετές φορές που μέλη της γλωσσικής κοινότητας προτιμούν να ακούν μια πολιτική 
ομιλία ή μια διάλεξη στην Υψηλή, ακόμα και αν τους είναι λιγότερο κατανοητή απ’ ότι αν ήταν στην 
Χαμηλή. Σε τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε ότι η μεγάλη εκτίμηση που τρέφουν για την Υψηλή 
ποικιλία και την καταλληλότητά της για ανώτερες λειτουργίες, υψηλή εκτίμηση που μπορεί να 
συνδέεται και με άλλους παράγοντες, π.χ. το ότι η καθαρεύουσα είναι η γλώσσα της εκκλησίας, 
υπερσκελίζει το αίτημα για το κατανοητό ως κριτήριο επιλογής διαλέκτου. 
71 Σε όλες τις γλώσσες με τις οποίες ασχολείται ο Ferguson, υπάρχει ένα ικανό σώμα γραπτής 
λογοτεχνίας στην Υψηλή ποικιλία που εκτιμάται εξαιρετικά από τη γλωσσική κοινότητα και η 
σύγχρονη λογοτεχνική παραγωγή θεωρείται αναπόσπαστο τμήμα της υπάρχουσας λογοτεχνικής 
παραγωγής. Ιδιαίτερα στις περιπτώσεις της αραβικής και της ελληνικής, όπου υπάρχει παράδοση 
αιώνων, όχι μόνο η σωστή χρήση της γλώσσας, αλλά ακόμη και η γνώση της γλώσσας συνδέεται 
με τη γνώση των απαρχαιωμένων λέξεων και συντακτικών σχημάτων.71  
72 Μια σημαντική όψη της διπλογλωσσίας είναι οι διαφορετικοί τρόποι απόκτησης της κάθε μιας 
ποικιλίας. Η Χαμηλή ποικιλία μαθαίνεται από τα παιδιά με το φυσικό, ασυνείδητο  τρόπο 
κατάκτησης της μητρικής γλώσσας: από τους ενήλικες γονείς στα παιδιά. Ενώ η Υψηλή είναι μια 
πρόσθετη, επιβεβλημένη γλώσσα, η οποία μαθαίνεται μέσω της επίσημης τυπικής εκπαιδευτικής 
οδού. Αυτό το σχήμα απόκτησης των δύο ποικιλιών έχει ως αποτέλεσμα, πρώτα-πρώτα, όσοι 
εγκαταλείπουν το σχολείο στις πρώτες τάξεις να μη μάθουν ποτέ σωστά την Υψηλή ποικιλία, κι 
δεύτερον, όσοι πράγματι τη μαθαίνουν να μην την κατέχουν στον ίδιο βαθμό που κατέχουν την 
Χαμηλή, καθώς η δομή της Υψηλής ποικιλίας μαθαίνεται με βάση κανόνες και νόρμες που τα 
παιδιά (όπως και οι ενήλικες) πρέπει να μιμηθούν.  Ωστόσο,  σε πολλές διπλογλωσσικές 
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Mετά την παράθεση των βασικών χαρακτηριστικών της διπλογλωσσίας, ο 

Ferguson διατυπώνει τον πλήρη ορισμό της (1972 : 245):  “Διπλογλωσσία  είναι μια 

σχετικά σταθερή κατάσταση, στην οποία πέρα από τις πρωταρχικές διαλέκτους της 

 
κοινότητες, αν ζητηθεί η γνώμη των ομιλητών, θα πουν ότι η Χαμηλή Ποικιλία δεν έχει γραμματική 
και ότι αυτό είναι το αποτέλεσμα της αποτυχίας να ακολουθήσει κανείς τους κανόνες της 
γραμματικής της Υψηλής ποικιλίας. 
73 Επιπλέον, η Υψηλή ποικιλία έχει φτάσει σε υψηλό βαθμό κωδικοποίησης με τα συνηθισμένα 
μέσα: λεξικά, γραμματικές, οδηγούς με κανόνες για τη σωστή χρήση της Υψηλής Ποικιλίας. Όπως 
είναι αναμενόμενο, αντίθετα δεν υπάρχουν περιγραφικές ή ρυθμιστικές μελέτες για τη Χαμηλή 
ποικιλία, η οποία χαρακτηρίζεται από ποικιλία στο λεξιλόγιο, τη γραμματική,  την προφορά και την 
ορθογραφία. (1972 : 239), καθώς θεωρείται ως μια εκφυλισμένη παραλλαγή της Υψηλής. Βέβαια, 
μπορεί να προκύψει και ένα είδος πρότυπης Χαμηλής ποικιλίας, που χρησιμοποιείται στο 
μεγαλύτερο αστικό κέντρο της κοινότητας , π.χ. στην Ελλάδα  η Χαμηλή της Αθήνας ή στην Κύπρο 
η Χαμηλή των αστικών κέντρων, βλ. Μοσχονάς, 1996 και Καρυολαίμου, 1999 . 
74 Κατά τον Ferguson(1972:240), η διπλογλωσσία δεν αποτελεί ασταθή γλωσσική κατάσταση, και 
μάλιστα μπορεί να διατηρηθεί για αιώνες. Οι επικοινωνιακές εντάσεις που προκύπτουν ανάμεσα 
στην Υψηλή και τη Χαμηλή ποικιλία μπορούν να κατασιγαστούν με τη χρήση μικτών, μη 
κωδικοποιημένων μορφών της γλώσσας. Οι ενδιάμεσες αυτές γλωσσικές μορφές προκύπτουν από 
το συνεχή δανεισμό της Χαμηλής από την Υψηλή λεξιλογικών, και άλλων στοιχείων.  
75 Στη διπλογλωσσία υπάρχουν πάντα εκτεταμένες διαφορές ανάμεσα στη γραμματική δομή της 
Υψηλής και της Χαμηλής ποικιλίας (1972: 241). Στις τρεις από τις τέσσερις περιπτώσεις που 
εξετάζει (ελληνική,αραβικά, αϊτινή κρεολή) η γραμματική δομή της Χαμηλής είναι απλούστερη από 
αυτήν της Υψηλής.  
76 Το μεγαλύτερο μέρος του λεξιλογίου των δύο ποικιλιών είναι κοινό. Βέβαια, η Υψηλή διαθέτει 
τεχνικούς όρους  και εκφράσεις που δεν τους συναντούμε στη Χαμηλή, αποτέλεσμα της 
λειτουργικής συμπληρωματικότητας. Παράλληλα, υπάρχουν όροι της Χαμηλής, οι οποίοι 
σχετίζονται π.χ. γεωργικά είδη, είδη μαγειρικής κ.λ.π και  τους  οποίους δε διαθέτει η Υψηλή. Το 
πιο χαρακτηριστικό, όμως, είναι η ύπαρξη σημασιολογικών ζευγών για πολύ κοινές έννοιες, π.χ. 
οίνος/ κρασί. Η περιγραφική σημασία των στοιχείων είναι περίπου η ίδια, αλλά η χρήση του ενός ή 
του άλλου σημαδεύει αυτόματα το εκφώνημα ως της Υψηλής ή της Χαμηλής, αντίστοιχα. Υπάρχει 
συμπληρωματικότητα των στοιχείων στο γραπτό και προφορικό λόγο αντίστοιχα για την Υψηλή και 
τη Χαμηλή ποικιλία.  
77 Σχετικά με τα φωνητικά συστήματα της Υψηλής και της Χαμηλής ποικιλίας, ο Ferguson (1972: 
244) σημειώνει ότι τα φωνητικά συστήματα της Υψηλής και της Χαμηλής συνιστούν μια φωνολογική 
δομή, από την οποία η Χαμηλή είναι το βασικό και τα αποκλίνοντα χαρακτηριστικά της φωνολογίας 
της Υψηλής αποτελούν υποσύστημα είτε παρασύστημα.. (πρβλ. κεφάλαιο για Δομική Ανάλυση των 
συντελούμενων αλλαγών)  
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γλώσσας (που μπορεί να συμπεριλαμβάνουν μια πρότυπη ή τοπικές πρότυπες 

διαλέκτους) υπάρχει και μια πολύ αποκλίνουσα, υψηλά κωδικοποιημένη (συχνά 

γραμματικά πιο περίπλοκη) επιβεβλημένη (superposed) ποικιλία, το μέσο ενός σεβαστού 

σώματος γραπτής λογοτεχνίας, είτε μιας άλλης περιόδου είτε μιας άλλης γλωσσικής 

κοινότητας, η οποία μαθαίνεται μέσω της τυπικής εκπαίδευσης και χρησιμοποιείται για 

τους περισσότερους γραπτούς και επίσημους προφορικούς σκοπούς, αλλά δε 

χρησιμοποιείται από κανένα τμήμα της κοινότητας για την καθημερινή 

επικοινωνία.”(μτφ.)78

 
78 Με βάση τον ορισμό του, ο συγγραφέας θέτει τρία ερωτήματα  στα οποία δίνει τις παρακάτω 
διευκρινιστικές απαντήσεις (1972:247-8) : 1) Στο ερώτημα για το ποιά είναι η σχέση της 
διπλογλωσσίας με την παρόμοια κατάσταση ‘πρότυπη γλώσσα / τοπικές διάλεκτοι’,  απαντά ότι η 
διπλογλωσσία διαφέρει από την περίπτωση πρότυπης γλώσσας / διαλέκτων στο ότι (στη 
διπλογλωσσία) η Υψηλή ποικιλία δεν είναι μητρική γλώσσα κανενός τμήματος του πληθυσμού της 
γλωσσικής κοινότητας, αλλά πρόκειται για επιβεβλημένη ποικιλία. Αντίθετα, η πρότυπη γλώσσα 
είναι μητρική ενός τμήματος του πληθυσμού και χρησιμοποιείται στην καθημερινή επικοινωνία 
αυτού του τμήματος, ενώ συγχρόνως αποτελεί Υψηλή ποικιλία για τον υπόλοιπο πληθυσμό. 2) Στο 
ερώτημα για το ποιά είναι η έκταση (στο χώρο, χρόνο και γλωσσικές οικογένειες) του φαινομένου, ο 
συγγραφέας απαντά ότι η διπλογλωσσία δεν περιορίζεται σε καμιά γεωγραφική περιοχή και σε 
καμιά γλωσσική οικογένεια, π.χ. Tamil, Λατινικά, Κινέζικα. 3) Στο ερώτημα κάτω από ποιές 
περιστάσεις ανακύπτει το φαινόμενο και σε ποιές γλωσσικές καταστάσεις είναι δυνατό να εξελιχθεί, 
ο συγγραφέας απαντά ότι οι συνθήκες που ευνοούν την εμφάνιση της διπλογλωσσίας μπορούν να 
είναι : η ύπαρξη ισχυρής λογοτεχνικής παράδοσης σε γλώσσα συγγενική με τη μητρική που 
εμπεριέχει βασικές πολιτισμικές αξίες της κοινότητας, τα υψηλά ποσοστά αναλφαβητισμού και 
παράλληλα η ύπαρξη μιας μορφωμένης ελίτ. 

Η διπλογλωσσία αρχίζει να αντιμετωπίζεται ως προβληματική κατάσταση από μια 
κοινότητα, όταν παρουσιάζεται μείωση του αναλφαβητισμού, ευρύτερη επικοινωνία μεταξύ των 
διάφορων περιοχών και κοινωνικών ομάδων και εμφάνιση εθνικιστικών τάσεων που οδηγεί σε 
επιθυμία για μια πρότυπη εθνική γλώσσα, σύμβολο της αυτονομίας και ανεξαρτησίας. Τότε μπορεί 
να έχουμε την εμφάνιση αντιτιθέμενων κινημάτων π.χ. στην Ελλάδα:  
καθαρολόγοι/αττικιστές/δημοτικιστές, που επιχειρηματολογούν υπέρ της χρήσης της μιας ή της 
άλλης ποικιλίας. 
 Σχετικά με το πού μπορούν να οδηγήσουν οι διπλογλωσσικές καταστάσεις, ο Ferguson 
αναφέρει ότι είτε μπορεί να παραμείνει σταθερή για μεγάλο χρονικό διάστημα είτε μπορεί η Υψηλή 
ποικιλία να εξελιχθεί σε πρότυπη, μόνο αν ήδη χρησιμοποιείται ως πρότυπη σε άλλη γλωσσική 
κοινότητα και τείνει να ενωθεί μαζί της είτε μπορεί η Χαμηλή που χρησιμοποιείται στο μεγαλύτερο 
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Ο J. Fishman (1967: 29 - 38) αναθεωρεί και επεκτείνει την έννοια της 

διπλογλωσσίας79. Σύμφωνα με το εισαγωγικό και πλήρες εγχειρίδιο Ανθρωπολογίας της 

Γλώσσας του Fasold (1984), o Fishman τροποποίησε την αρχική σύλληψη του Ferguson 

σε δύο βασικά σημεία: α) δεν περιορίζει το φαινόμενο της διπλογλωσσίας σε περιπτώσεις 

δύο μόνο γλωσσικών ποικιλιών και β) ενώ ο Ferguson περιορίζει τη χρήση του όρου σε 

περιπτώσεις ποικιλιών που χαρακτηρίζονται από δομικές σχέσεις μεσαίας κλίμακας, 

δηλαδή σε ποικιλίες  που έχουν μεγαλύτερη διαφορά από ότι υπάρχει ανάμεσα σε είδη 

ύφους και μικρότερη από ότι υπάρχει σε ξεχωριστές γλώσσες, ο Fishman αίρει αυτόν τον 

περιορισμό και συμπεριλαμβάνει στην ανάλυσή του και περιπτώσεις που αφορούν τόσο 

ξεχωριστές γλώσσες όσο και διαλέκτους ή επίπεδα ύφους, δηλαδή γλωσσικές ποικιλίες 

κάθε είδους, αρκεί να υπάρχει λειτουργική διαφοροποίηση μεταξύ τους.  

 Στον αναθεωρημένο τον ορισμό του Fishman, το πιο σημαντικό χαρακτηριστικό 

είναι η λειτουργική διαφοροποίηση / συμπληρωματικότητα  των ποικιλιών που μπορούν 

να χαρακτηρίζονται από κάθε είδους δομική σχέση80. 

                                                                                                                                                   
κέντρο επικοινωνίας (βλ. παραπάνω), να αποτελέσει τη βάση για την πρότυπη γλώσσα όλης της 
χώρας. 
79 Πιστεύει πως πρέπει να γίνεται σαφής διαχωρισμός μεταξύ διγλωσσίας (bilingualism) και 
διπλογλωσσίας : το πρώτο φαινόμενο αποτελεί αντικείμενο εξέτασης της ψυχογλωσσολογίας και 
αναφέρεται στην ικανότητα του ατόμου να χρησιμοποιεί περισσότερες από μία γλωσσικές ποικιλίες 
(με δομικές διαφορές κάθε είδους), ενώ το δεύτερο της κοινωνιογλωσσολογίας και αναφέρεται στην 
ύπαρξη περισσότερων από μιας γλωσσικών ποικιλιών, για να εξυπηρετήσουν διαφορετικές 
επικοινωνιακές ανάγκες σε μια κοινωνία. 
80 Οι σχέσεις διγλωσσίας / διπλογλωσσίας δίνονται σχηματικά στον παρακάτω πίνακα (Fishman  
1972: 75): 

 Diglossia 

 + - 

                                        +  1             Βoth diglossia  
               and bilingualism 

2      Bilingualism 
                 without diglossia 

Bilingualism   
                                         - 3            diglossia without 

              bilingualism 
4              Neither diglossia  
                nor bilingualism  

Χαρακτηριστικό παράδειγμα για το 1) είναι κατά το Fishman η Παραγουάη, όπου η εθνική 
γλώσσα, η Guarani, επιτελεί λειτουργίες Χαμηλής ποικιλίας, ενώ τα Ισπανικά λειτοργίες Υψηλής 
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Για τον Fasold (1984: 42) και για άλλους ερευνητές, όπως ο Britto81 (1985), το 

σχήμα αυτό του Fishman θέτει αρκετά προβλήματα, αλλά και ανοίγει καινούριους 

ορίζοντες για την έννοια της διπλογλωσσίας. Έτσι, ο Fasold οδηγείται, με την αναθεώρηση 

και επέκταση των βασικών χαρακτηριστικών της Διπλογλωσσίας, στην έννοια της 

“Ευρείας Διγλωσσίας” (βλ. παρακάτω “Broad Diglossia”).  

 

 

 
ποικιλίας. Και μόνο η αναφορά στην περίπτωση της Παραγουάης αποκαλύπτει ότι μπορεί να 
υπάρχει μεγάλη δομική απόσταση μεταξύ δύο γλωσσών και αυτές να βρίσκονται σε 
διπλογλωσσική σχέση για τον συγγραφέα. Στην περίπτωση 1) ανήκει και το παράδειγμα των 
γερμανόφωνων καντονιών της Ελβετίας. Η περίπτωση 3) (δηλ. διπλογλωσσία χωρίς διγλωσσία), 
για να υπάρξει, απαιτεί δύο ξεχωριστές ομάδες  μέσα στην ίδια πολιτική, θρησκευτική και / ή 
οικονομική κοινότητα,( η μία να είναι η κυρίαρχη και μικρότερη  και η άλλη με μη μικρότερη 
κοινωνική ισχύ, αλλά συνήθως πιο πολυάριθμη) χωρίς επικοινωνία μεταξύ τους παρά μόνο 
ελάχιστα μέσω διερμηνέων ή μέσω μιας γλώσσας pidgin. Άρα, αυτές οι κοινωνίες δεν αποτελούν 
γλωσσικές κοινότητες, καθώς οι δύο ομάδες δεν διεπιδρούν γλωσσικά. Παράδειγμα μπορεί να 
αποτελεί η Τσαρική Ρωσία, όπου ήταν συνηθισμένο για την αριστοκρατική ελίτ να μιλά μόνο 
Γαλλικά, ενώ οι μάζες των Ρώσων μιλούσε μόνο Ρωσικά. Ο Fishman (1972 d : 105) θεωρεί πως 
περιπτώσεις όπως η 2), δεν είναι συνηθισμένες, ότι τέτοιες κοινότητες υπάρχουν μόνο κατά τη 
διάρκεια μεγάλων αλλαγών στις διπλογλωσσικές σχέσεις και πως αποτελούν μια ασταθή και 
μεταβατική φάση στην εξέλιξη των διπλογλωσσικών καταστάσεων. Είναι  το αποτέλεσμα, όταν η 
διγλωσσία “έχει διαρροές” (“leaks”). Ονομάζει “Διαρρέουσα Διπλογλωσσία” (leaky diglossia) τις 
περιπτώσεις στις οποίες η μία ποικιλία χρησιμοποιεί τις λειτουργίες  που παλαιότερα 
χρησιμοποιούνταν από την άλλη ποικιλία. Δηλαδή, δε διαφοροποιούν λειτουργικά τις γλώσσες που 
μιλούν, π.χ. σήμερα στο Βέλγιο ανάμεσα στα Γερμανικά και τα Γαλλικά. Το αποτέλεσμα σε αυτήν 
την περίπτωση από την άποψη των ίδιων των γλωσσών, μπορεί να είναι η ανάμειξη των Υψηλών 
και των Χαμηλών ποικιλιών  ή η αντικατάσταση της μιας από την άλλη.  
81 O Britto (1985 : 35 - 40), ασκώντας κριτική στον Fishman, θεωρεί πως η πιο μεγάλη συνεισφορά 
του στη μελέτη της διγλωσσίας ήταν όχι τόσο οι δομικές αλλαγές που επέφερε, αλλά οι 
παρατηρήσεις του σχετικά με τη λειτουργία των διγλωσσικών κωδίκων, δηλαδή η επέκταση της 
έννοιας και σε κώδικες προσανατολισμένους προς το χρήστη (User- Oriented codes), ενώ μέχρι 
τότε η ανάλυση από το Ferguson περιοριζόταν σε κώδικες προσανατολισμένους στη χρήση (Use - 
Oriented codes). O Britto ονομάζει το πρώτο είδος κωδίκων  διαλεκτικές ποικιλίες ή διαλέκτους και 
το δεύτερο διατυπικές ποικιλίες ή διατύπους.  Στο πρώτο είδος ανήκουν ποικιλίες, όπως 
γεωγραφικές και κοινωνικές διάλεκτοι, ενώ στο δεύτερο ποικιλίες που τις ονομάζουμε επίπεδα 
ύφους. 81
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Νεώτερες προσεγγίσεις της Διπλογλωσσίας 

Πριν γίνει αναφορά σε κάποιες μεταγενέστερες και πιο σύγχρονες προσεγγίσεις 

της έννοιας “διπλογλωσσία” από μελετητές, πρέπει να σημειωθεί ότι στο άρθρο του 

Ferguson υπάρχουν σπερματικά πολλές από τις ιδέες που απασχόλησαν τους 

μεταγενέστερους ερευνητές, επεκτείνοντας ή τροποιώντας τες. Αν και το μοντέλο του 

χαρακτηρίζεται από στατικότητα, καθώς εμμένει στη δυική σχέση των ποικιλιών και δε 

λαμβάνει υπόψη του τη δυναμική της γλωσσικής χρήσης που οδηγεί τους ομιλητές στην 

ανάμειξη περισσότερων από δύο γλωσσικών ποικιλιών, και παρόλο που είναι στενό το 

εννοιολογικό πεδίο του ως προς τη δομική σχέση των ποικιλιών, παραμένει μια κλασσική 

προσέγγιση, η οποία παρέχει τα βασικά εννοιολογικά εργαλεία και κριτήρια για τον 

εντοπισμό και τη διερεύνηση διπλογλωσσικών καταστάσεων.  

Από τις σύγχρονες θεωρητικές προσεγγίσεις της έννοιας “διπλογλωσσία” αξίζει να 

αναφέρουμε την προσέγγιση του Britto (1985)82, που αποτελεί και την πιο πρόσφατη 

μελέτη για τη διπλογλωσσία.  

 
82 Ο Britto, επιχειρώντας μια αυστηρή οριοθέτηση των εννοιών και όρων, αναλύει τις 

απόψεις του Ferguson και του Fishman κάτω από το πρίσμα νέων όρων: Διασύστημα (diasystem), 
ιδανική απόσταση (Optimal Distance). Ο όρος “Διασύστημα” (σε αντικατάσταση του όρου 
“ποικιλία”) για τον συγγραφέα, αναφέρεται σε “κάθε μέλος του διπλογλωσσικού ζεύγους Υψηλή - 
Χαμηλή, το οποίο αντιπροσωπεύει ένα σύνολο ποικιλιών που μοιράζονται ορισμένα κοινά 
χαρακτηριστικά και αντιπαρατίθενται στις ποικιλίες που ομαδοποιούνται κάτω από ένα άλλο 
διασύστημα”. Ο όρος “ποικιλία”, κατά τον Britto, δημιουργεί μια λανθασμένη εντύπωση ότι ο κάθε 
κώδικας, Υψηλός ή Χαμηλός, είναι μονολιθικός και ομοιογενής και έτσι αποκρύπτει τη 
δυναμικότητα και πολυπλοκότητα που διαφαίνεται μέσα από τη χρήση του όρου διασύστημα. Με 
τη χρήση του όρου “διασύστημα”, σε κατάσταση διπλογλωσσίας μπορούμε να έχουμε πολλές 
ποικιλίες, αλλά πάντοτε δύο διασυστήματα (1985 : 15).  
 Ο όρος “Ιδανική απόσταση”, ο οποίος τον οδηγεί σε μια τυπολογία της διπλογλωσσίας με 
κριτήρια την απόσταση - δομική και λειτουργική - των κωδίκων και το είδος της επιβολής (1985: 
220),  η αντικατάσταση της λειτουργικής διάκρισης επίσημο / ανεπίσημο από το ζευγάρι αυθεντικό / 
μη αυθεντικό και η εφαρμογή του μοντέλου στην περίπτωση της διπλογλωσσίας στην Tamil, όλα 
αυτά αποτελούν μια σύγχρονη άποψη της διπλογλωσσίας από τον Britto και του τρόπου που 
μπορεί να αναλυθεί μια διπλογλωσσική κατάσταση.   
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 Η προσέγγιση, όμως, που λαμβάνει σωστά υπόψη της τη γλωσσική δυναμική και 

την ποικίλη δομική σχέση των ποικιλιών, και η οποία ανταποκρίνεται με ευελιξία, 

οριοθετώντας καθαρά τα φαινόμενα στην διπλογλωσσική κατάσταση  που εξετάζουμε 

στην παρούσα εργασία,  είναι αυτή του R. Fasold (1984), o οποίος  στο δεύτερο κεφάλαιο 

του βιβλίου του “The Sociolinguistics of Society” μελετά διεξοδικά το κεφάλαιο της 

διπλογλωσσίας. Στην αρχή  παραθέτει κριτικά τις απόψεις των Ferguson και Fishman, και 

μετά καταθέτει και τη δική του άποψη.  

 Σχολιάζοντας το μοντέλο του Fishman, θέτει κάποια ερωτήματα που ανακύπτουν 

από την αναθεωρημένη επέκταση της έννοιας (1984:43) και δίνει τη δική του άποψη: 

α) Στο ζήτημα της σχέσης πρότυπης γλώσσας / διαλέκτων με τη διπλογλωσσία . Σχετικά 

με αυτό το ζήτημα έγινε σαφές ότι ο Ferguson δήλωσε πως δεν πρέπει να συμπεριληφθεί 

στον ορισμό της διπλογλωσσίας, παρόλες τις ομοιότητές της με διπλογλωσσικές 

περιπτώσεις, γιατί η πρότυπη γλώσσα είναι η μητρική γλώσσα τουλάχιστον για ένα τμήμα 

του πληθυσμού της γλωσσικής κοινότητας. 

 Αντίθετα, ο Fasold (1984: 44) θεωρεί πως το κριτήριο αυτό εξαρτάται από τον 

ορισμό της γλωσσικής κοινότητας. Ορίζει τη “Διπλογλωσσική κοινότητα”  ως “τη μονάδα 

που μοιράζεται τις ίδιες υψηλές και χαμηλές ποικιλίες”. Με τη χρήση αυτής της έννοιας 

αναγνωρίζει πολλές διπλογλωσσικές κοινότητες και μία μη - διπλογλωσσική, στην οποία η 

πρότυπη γλώσσα χρησιμοποιείται και ως Υψηλή και ως Χαμηλή83. 

                                                 
83 Αυτό, π.χ. σημαίνει ότι η Γερμανόγλωσση Ελβετία δεν αποτελεί μία μόνο γλωσσική κοινότητα σε 
σχέση με τη διπλογλωσσία, αλλά πως υπάρχει μία γλωσσική κοινότητα για κάθε ξεχωριστή 
γερμανική διάλεκτο της Ελβετίας.  

    Υψηλή     

 Χαμηλή 1  Χαμηλή 2  Χαμηλή 3  Χαμηλή 4  

(μεταφορά από  Fasold 1984 44) 
Με τον όρο “ξεχωριστή” ο Fasold εννοεί διαλέκτο-ιδίωμα αναγνωρισμένη από τους ίδιους τους 
ανθρώπους που τη χρησιμοποιούν ως διαφορετική από τις άλλες και όχι με τεχνικά γλωσσολογικά 
κριτήρια. Χαρακτηριστικά, κάθε τοπική διάλεκτος διακρίνει μια διαφορετική γλωσσική κοινότητα και 
μέσα στα πλαίσια της κάθε μιας από αυτές, κανένας δεν χρησιμοποιεί την πρότυπη για καθημερινή 
συζήτηση. Αν υπάρχει μια ομάδα μέσα στην ίδια χώρα που χρησιμοποιεί την πρότυπη (ή κάτι 
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 Έτσι, ο Fasold με τον ορισμό της διπλογλωσσικής κοινότητας αίρει τη διάκριση των 

περιπτώσεων διπλογλωσσίας από τις περιπτώσεις πρότυπης γλώσσας/ διαλέκτων.  

β) Στο ζήτημα του δυϊσμού, αν, δηλαδή, το φαινόμενο περιορίζεται σε δύο μόνο ποικιλίες, 

ο Fasold απαντά με αναφορά σε τρεις περιπτώσεις πολυγλωσσίας, εισάγοντας αντίστοιχα 

τρεις όρους, από τους οποίους θα γίνει αναλυτικότερη αναφορά στον πρώτο:  

1)  Διπλά επικαλυπτόμενη διπλογλωσσία (Double - overlapping diglossia) Είναι η 

περίπτωση της Τασμανίας, μιας πολυγλωσσικής κοινότητας όπου, όμως, παρατηρείται 

διασταύρωση διπλογλωσσικών καταστάσεων, δηλαδή χρησιμοποιούνται τρεις κώδικες 

που ανά δύο συνιστούν διπλογλωσσία. (βλ. Fasold 1984, 45)  

       

 Η                                      English    

H                                                              Swahili                                                         L 

L                            Vernacular  

 

Ο Abdulaziz Mkilifi (1978: 134-136) περιγράφει την κατάσταση στην Τανζανία ως μια 

κατάσταση διασταύρωσης ανάμεσα σε δύο διαμορφωμένες διπλογλωσσικές καταστάσεις , 

η μία να συμπεριλαμβάνει τα Σουαχίλι και κάποια τοπική διάλεκτο και η άλλη να 

συμπεριλαμβάνει τα Σουαχίλι και τα Αγγλικά. Αυτή τη διασταύρωση ανάμεσα σε 

διπλογλωσσικές καταστάσεις ονομάζει ο Fasold “διπλά επικαλυπτόμενη διγλωσσία”. Τα 

Σουαχίλι εμπλέκονται σε δύο διπλογλωσσικά συστήματα : ως η Υψηλή ποικιλία με 

διάφορες τοπικές διαλέκτους και ως Χαμηλή με τα Αγγλικά ως Υψηλή ποικιλία, όπως 

δείχνει και το σχήμα 1. Διαπιστώνεται, επομένως, διττή θέση  των Σουαχίλι σε σχέση με τη 

διπλογλωσσία.   

                                                                                                                                                   
κοντά σε αυτήν) για όλες τις λειτουργίες, τότε δεν είναι τμήμα καμιάς από αυτές τις διπλογλωσσικές 
κοινότητες, αλλά αποτελεί μια ξεχωριστή κοινότητα, καθώς δε μοιράζεται μια Χαμηλή ποικιλία με 
κάποια από αυτές. 
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2) Εγκιβωτισμένη διπλογλωσσία (double-nested diglossia) Eίναι η περίπτωση του 

Khalapur στην Ινδία, την οποία περιέγραψε  ο Gumperz (1964)84.  

3) Γραμμική πολυγλωσσία (linear polyglossia)85.  

 

γ) Όσον αφορά το ζήτημα της σχέσης μεταξύ των δύο ποικιλιών οι μελέτες 

κοινωνιογλωσσολόγων μετά το 1959 (Ferguson) δείχνουν ότι ο όρος διπλογλωσσία 

μπορεί να εφαρμοστεί τόσο σε περιπτώσεις που αφορούν δύο ξεχωριστές γλώσσες όσο 

και σε περιπτώσεις που αφορούν υφολογική διαφοροποίηση. Συμφωνεί, λοιπόν, με την 

επέκταση της έννοιας που έγινε από τον Fishman.  

δ)  Στο ζήτημα της λειτουργίας και του ποιά είναι ακριβώς η φύση των λειτουργιών με τις 

οποίες συνδέονται η Υψηλή και η Χαμηλή ποικιλία υπάρχει συμφωνία ανάμεσα στους 

 
84 Ο Gumperz δε χρησιμοποιεί τον όρο αυτό, αλλά η κατάσταση που περιγράφει έχει τα 
γνωρίσματα ης εγκιβωτισμένης διπλογλωσσίας. Εδώ παρατηρείται λειτουργική διαφοροποίηση 
τόσο μέσα στο σύστημα της Υψηλής ποικιλίας (indi) όσο και στο σύστημα της Χαμηλής (Khalapur). 
Δημιουργείται η εικόνα ενός συνεχούς από την πιο υψηλή ρητορική μορφή της Υψηλής ως την πιο 
χαμηλή μορφή της Χαμηλής.  (βλ. Fasold, 1984, 48) 

Ρητορικό ύφος Υψηλή Ηindi (Υψηλή) 

Υφος καθημερινής μέρας Χαμηλή Ηindi (Υψηλή) 

  saf Boli Υψηλή Khalapur (Χαμηλή) 

Moti Boli Χαμηλή Khalapur (Χαμηλή) 

 
85 Και οι δύο περιπτώσεις που εξετάστηκαν (α, β) δεν αναιρούν το χαρακτηριστικό της δυϊκότητας 
και απαιτούν απλώς ένα πιο λεπτό επανακαθορισμό του, καθώς πρόκειται πάντα για δυϊκά 
σύνολα. Αν θέλουμε, όμως,  να συμπεριλάβουμε κι αυτήν την περίπτωση στο φαινόμενο της 
διπλογλωσσίας, θα πρέπει να εγκαταλείψουμε το κριτήριο της δυϊκότητας. (1984 : 49) Πρόκειται για 
κάποιες κινέζικες κοινότητες με αγγλική παιδεία στη Μαλαισία και τη Σιγκαπούρη (platt, 1977). 
Ένας τυπικός Κινέζος ομιλητής / ομιλήτρια με αγγλική παιδεία περιλαμβάνει στο γλωσσικό του 
ρεπερτόριο πολλές ποικιλίες της κινεζικής, της αγγλικής και της malay, τόσο πρότυπες όσο και 
καθομιλούμενες, οι οποίες είναι συντεταγμένες γραμμικά. Κατά  τον Fasold, το σχήμα αυτό δεν 
μπορεί να υποδιαιρεθεί σε σύνολα των δύο, καθώς δε συμβαίνει η χαμηλή ποικιλία της μιας 
γλώσσας , π.χ. της αγγλικής, να είναι υψηλότερη της αμέσως επόμενης γλώσσας, π.χ. της 
πρότυπης Malay. Αντίθετα, ενώ η τελευταία έρχεται δεύτερη σε κύρος αμέσως μετά την πρότυπη 
αγγλική, η Χαμηλή της ποικιλία είναι η χαμηλότερη όλων των χρησιμοποιούμενων ποικιλιών 
(Fasold, 1984, 48). 
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ερευνητές . Έτσι, η Υψηλή χρησιμοποιείται σε επίσημα, δημόσια περιβάλλοντα, ενώ η 

Χαμηλή σε ανεπίσημα και ιδιωτικά. (Fasold, 1984, 52). Σπάνια υπάρχει σημαντική 

επικάλυψη της Υψηλής από τη Χαμηλή ή το αντίθετο, αλλά, όταν διαπιστωθεί διάχυση της 

μιας στις λειτουργίες της άλλης, αυτό  μπορεί με ασφάλεια να θεωρηθεί ως δείγμα της 

επικείμενης υποχώρησης της διπλογλωσσικής κατάστασης.  

 Έχοντας θέσει σε αμφισβήτηση τα κριτήρια και τις βασικές αρχές του ορισμού του 

Ferguson, ο Fasold προχωρά σε μια νέα προσέγγιση και σε ένα νέο ορισμό της έννοιας 

της διπλογλωσσίας, όπου προσπαθεί να συμπεριλάβει όλα τα στοιχεία της ανάλυσης και 

κριτικής του. Προτείνει το νέο όρο  “ευρεία διπλογλωσσία” (broad diglossia) και του δίνει 

τον ακόλουθο ορισμό: “Ευρεία διπλογλωσσία είναι η διαφύλαξη εξαιρετικά εκτιμούμενων 

τμημάτων του  γλωσσικού ρεπερτορίου μιας κοινότητας (τα οποία δεν είναι τα πρώτα που 

μαθαίνονται, αλλά μαθαίνονται αργότερα και πιο συνειδητά, συνήθως μέσω της τυπικής 

εκπαίδευσης) για περιστάσεις που θεωρούνται πιο επίσημες, περιχαρακωμένες και 

διαφυλαγμένες (guarded) και η διαφύλαξη λιγότερο εκτιμούμενων τμημάτων (τα οποία 

μαθαίνονται πρώτα με μικρή ή μη συνειδητή προσπάθεια) κάθε βαθμού γλωσσικής 

σχέσης με τα προηγούμενα, από υφολογικές διαφορές έως ξεχωριστές γλώσσες, για 

περιστάσεις που εκλαμβάνονται ως περισσότερο ανεπίσημες και οικείες.” (1984 : 53) 

 Συγκεφαλαιώνοντας, ο Fasold (1984, 54) προτείνει μια τριπλή διάκριση στην 

ορολογία για καθαρά μεθοδολογικούς λόγους. Η διάκριση αυτή έχει ως βασικό κριτήριο το 

είδος της δομικής σχέσης μεταξύ των ποικιλιών :  

Υποκατηγορίες της Ευρείας Διπλογλωσσίας 

Δομική σχέση Υποκατηγορία 

Γλώσσες επιβεβλημένη διγλωσσία 

Αποκλίνουσες διάλεκτοι κλασσική διπλογλωσσία 

Υφολογικές διαφορές αλλαγή ύφους 

 (βλ. Fasold, 1984, 54) 
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Στον παραπάνω πίνακα του συγγραφέα ενδιαφέρον παρουσιάζει το ότι από αυτές 

τις κατηγορίες η ‘κλασσική διπλογλωσσία’ αντιστοιχεί στον ορισμό του Ferguson, με τη 

διαφορά ότι εδώ περιλαμβάνει και την  περίπτωση πρότυπη γλώσσα / διάλεκτοι. Οι δύο 

άλλες υποκατηγορίες καλύπτουν την επέκταση του Fishman σε ‘διαγλωσσικές’ 

(interlanguage) και ενδογλωσσικές  (intralanguage) κατευθύνσεις.  

 Τέλος, πολύ σημαντικές και χρήσιμες είναι οι παρατηρήσεις του Fasold σχετικά με 

τη διάρκεια και σταθερότητα των διπλογλωσσικών καταστάσεων (τμήμα των οποίων θα 

χρησιμοποιηθεί στην παρούσα εργασία). Έτσι ο Fasold, αφού υπενθυμίσει πως ο 

Ferguson υποστήριζε με έμφαση ότι οι διπλογλωσσικές καταστάσεις χαρακτηρίζονται από 

μεγάλη σταθερότητα και μπορεί να διατηρηθούν για αιώνες, πιστεύει ωστόσο ότι οι 

διπλογλωσσικές σχέσεις μπορεί να υποστούν σημαντικές αλλαγές και να παρουσιάζουν 

σταδιακά τα χαρακτηριστικά δείγματα της αλλαγής αυτής. Δύο χαρακτηριστικά δείγματα 

της αλλαγής στη διπλογλωσσική κατάσταση είναι : 1) Διαρροές στη λειτουργία86 και 2) 

Μείξεις στη μορφή. (βλ. περίπτωση κλασσικής διπλογλωσσίας της Νέας Ελληνικής.) 

Βέβαια σε καμιά περίπτωση δε γίνεται λόγος για τέλος της διπλογλωσσικής κατάστασης,.  

Η Διπλογλωσσία ποτέ δεν τελειώνει, καθώς είναι ένα από τα γλωσσικά καθολικά (human 

universal). Έτσι, απλά μπορεί μακροπρόθεσμα να εκφράζεται η διπλογλωσσία με ένα πιο 

ενοποιημένο σύνολο γλωσσικών επιλογών και εναλλακτικών λύσεων. 

Κλείνοντας την αναφορά στην προσέγγιση του Fasold σχετικά με τη 

διπλογλωσσία, πρέπει να τονιστεί η χρησιμότητα της για την έρευνά στο Λιτόχωρο. Όπως 

αναφέρθηκε και προηγουμένως, είναι αρκετά ευέλικτο, ώστε να επιτρέπει να 

συμπεριληφθούν ποικίλες γλωσσικές καταστάσεις, χωρίς να γίνεται χαλαρό, πράγμα που 

                                                 
86 Mια τέτοια περίπτωση  αλλαγών στη δι(πλο)γλωσσική κατάσταση (“encroaching diglossia”) μας 
δίνει ο G. Dimmendaal (1989 : 16 -18) για τους Kwegu  της Αιθιοπίας, όπου περιγράφεται  
επικάλυψη στους τομείς χρήσης των γλωσσών, περιορισμός των περιστάσεων και 
συμφραζομένων χρήσης της γλώσσας και λιγότερο συχνή απόκτηση της γλώσσας ως μητρικής, 
πράγμα που εξαρτά από τα κοινωνικά δίκτυα των γονέων. Αυτή η κατάσταση προμηνύει την πλήρη 
εξαφάνιση της διαλέκτου ως απόρρροια της μετακίνησης της γλωσσικής αλληλεγγύης κάτω από το 
βάρος των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών στη θέση των ομιλητών. 
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θα θόλωνε τη σαφή οριοθέτηση των φαινομένων. Αλλά  εξίσου σημαντική είναι η χρήση 

(στον ορισμό της ευρείας διπλογλωσσίας) του όρου “γλωσσικό ρεπερτόριο”87. Ο όρος 

αυτός αναφέρεται στο σύνολο των γλωσσικών πηγών που είναι διαθέσιμες στα μέλη μιας 

γλωσσικής κοινότητας και που η επιλεκτική χρήση τους από κάποιο ομιλητή δίνει 

πληροφορίες για την κοινωνική περίσταση στην οποία εμπλέκεται, καθώς και για την 

κοινωνική του ταυτότητα. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση προϋποτίθεται ο σαφής δομικός 

ορισμός των στοιχείων του γλωσσικού ρεπερτορίου, καθώς και η συνεκτίμηση 

εξωγλωσσικών δεδομένων που προσδίδουν τον ιδιαίτερο κάθε φορά χαρακτήρα της 

διπλογλωσσίας. 

  

 Η Διπλογλωσσία στο Λιτόχωρο  

Γενική Περιγραφή 

 Στις περισσότερες διαλεκτικές περιοχές σήμερα επικρατεί ‘διδιαλεκτισμός’ 

(bidialectism) με παράλληλη χρήση δύο κωδίκων, της κοινής νεοελληνικής και της 

διαλέκτου/ιδιωμάτων (βλ. και Παπαπαύλου, 1994). Όπως προειπώθηκε στην αρχή του 

κεφαλαίου αυτού, και στο Λιτόχωρο δύο είναι οι γλωσσικές ποικιλίες που 

χρησιμοποιούνται σήμερα, το Λιτοχωρίτικο ιδίωμα και η Κοινή νεοελληνική. Ιδίωμα και 

Κοινή στο Λιτόχωρο βρίσκονται σε σχέση γλωσσικής διπλοτυπίας ή  διπλογλωσσίας, η 

οποία, με διαφοροποιήσεις κατά περίοδο (βλ. παρακάτω εσωτερικές ενδείξεις - 

μαρτυρίες), χαρακτηρίζει την Λιτοχωρίτικη κοινότητα σε όλη τη νεότερη ιστορία88 της.89 Η 

                                                 
87 Ο Gumperz (1972: 230) στον ορισμό του της γλωσσικής κοινότητας χρησιμοποιεί, επίσης, τον 
όρο ρεπερτόριο : “...το σύνολο των γλωσσικών πηγών σε διαλεκτικό ή γλωσσικό επίπεδο μέσα 
στην κοινότητα , που είναι κατανοητό ως το σύμπαν των κοινωνικών σχέσεων και συμπεριλαμβάνει 
μια κανονική διεπίδραση των μελών της ορίζουν το γλωσσικό ρεπερτόριο αυτής της κοινότητας.” 
88  (Κατά τη διάρκεια των τελευταίων τριων δεκαετιών, υπήρξαν πράγματι κάποιες διαφοροποιήσεις 
ως προς τη μορφή της διπλογλωσσίας και τον τρόπο που χαρακτηρίζει τη γλωσσική κοινότητα.(βλ. 
5.3.2.).) 
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λειτουργική διαφοροποίηση Λιτοχωρίτικων - Κοινής με βάση κάποιους τομείς (βλ. Lyons 

1995, 311) είναι φανερή. Τα Λιτοχωρίτικα, και ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο του 

ομιλητή, χρησιμοποιούνται σε περιστάσεις οικείων για διαπροσωπικά, καθημερινά, 

ανεπίσημα ζητήματα. Και μάλιστα, στις περιστάσεις αυτές θεωρείται δείγμα απόκλισης, 

αποστασιοποίησης, ανοικειότητας το να γίνεται χρήση της Κοινής. Σε περιπτώσεις, όμως, 

που άνθρωποι μη Λιτοχωρίτες είναι παρόντες και σε επίσημες περιστάσεις επικοινωνίας, 

όπως δημόσιες υπηρεσίες, γίνεται χρήση της Κοινής από τους πιο πολλούς. 

 Το ιδίωμα και η κωδικοποιημένη καθιερωμένη ποικιλία της νέας ελληνικής που 

ονομάζουμε Κοινή, διαφοροποιούνται λειτουργικά με βάση κάποιους τομείς στον 

προφορικό λόγο και αλληλοσυμπληρώνονται. Έτσι, η Κοινή από τους πιο πολλούς 

χρησιμοποιείται σε επίσημες περιστάσεις, π.χ. δημόσιες υπηρεσίες, τα προσωπική 

αλληλογραφία, στο σχολείο,  στα πλαίσια ενός ευρύτατα διαδεδομένου γλωσσικού 

καταμερισμού, για τη διάκριση του δημόσιου από το ιδιωτικό, του συλλογικού από το 

ατομικό, του επίσημου από το ανεπίσημο. Ενώ τα Λιτοχωρίτικα χρησιμοποιούνται, σε 

μεγάλο βαθμό ανεξάρτητα από τη μόρφωση του ομιλητή, σε περιστάσεις συνομιλίας 

μεταξύ οικείων, για καθημερινά, διαπροσωπικά, οικογενειακά, ιδιωτικά, ανεπίσημα 

ζητήματα ή συνδιαλλαγές, π.χ. στα ψώνια. Σε καθημερινές περιστάσεις επικοινωνίας δε 

συνηθίζεται χρήση της Κοινής. Επίσης, επειδή το Λιτόχωρο αποτελούσε μέχρι πριν από 

λίγες δεκαετίες παραδοσιακή κοινότητα, η λαϊκή λογοτεχνία έχει ως κύριο μέσο της την 

τοπική γλώσσα. 

Σε αυτές τις περιστάσεις μάλιστα θεωρείται ως δείγμα απόκλισης, 

αποστασιοποίησης και ανοικειότητας το να γίνεται χρήση της Κοινής. Όπως είχε τονίσει ο  

Ferguson, στο κριτήριο της Λειτουργίας, στα πλαίσια μιας διπλογλωσσικής κατάστασης οι 

κατάλληλες ποικιλίες πρέπει να χρησιμοποιούνται στις κατάλληλες περιστάσεις, και αυτό 

έχει αντανάκλαση στις προσδοκίες των μελών της γλωσσικής κοινότητας, οι οποίες μπορεί 

 
89 Χρησιμοποιώ τον όρο “διπλογλωσσία” για τη σχέση πρότυπης / διαλέκτου, καθώς η 
υποκατηγορία “Κλασσική διπλογλωσσία”  της Ευρείας Διπλογλωσσίας του Fasold την 
συμπεριλαμβάνει.(βλ. παραπάνω) 
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να είναι τέτοιες, ώστε το αντίθετο να προκαλεί δυσμενή σχόλια ή γελοιοποίηση του 

αποκλίνοντος ομιλητή. Μπορεί, ωστόσο, η χρήση της Κοινής να υπαγορεύεται από την 

παρουσία ξένου (= μη Λιτοχωρίτη), την αίσθηση σοβαρότητας που περιβάλλει τη 

συζήτηση ή την επιδίωξη κοινωνικού κύρους. 

 Αυτές εξάλλου οι συχνά λανθάνουσες αξιολογήσεις που συνδέονται με την κάθε 

ποικιλία, καθιστούν δυνατή τη λειτουργική διαφοροποίηση των ποικιλιών. Η Κοινή 

αποτελεί την Υψηλή ποικιλία και το ιδίωμα τη Χαμηλή. Η Κοινή, η Υψηλή ποικιλία, 

κατάλληλη μόνο για επίσημες καταστάσεις,  περιβάλλεται με το κύρος της τυποποιημένης 

γλώσσας (‘τα σωστά και ωραία”), γιαυτό άλλωστε και η αδιάκριτη χρήση της προκαλεί την 

αίσθηση της εκζήτησης. Έτσι, ο Λιτοχωρίτης που επιλέγει πάντα τα “Πολιτικά” λέγεται ότι  

“κουκουνίζει”, μιλά σαν “κοκκώνι”, δηλαδή σαν ξένος, μη οικείος (βλ. στάσεις). Από την 

άλλη, τα Λιτοχωρίτικα, η Χαμηλή ποικιλία, αντιμετωπίζεται, από μερίδα της κοινότητας,με 

το γνωστό σύμπλεγμα αρνητικών και θετικών αξιολογήσεων: “γλώσσα των αγράμματων”, 

“γλώσσα των αγροίκων”, “χωριάτικα”, “κατώτερα”, “χωρίς γραμματική”, “χωρίς γραφή”, 

“ανύπαρκτη” (πρβλ. Ferguson, 1972, 237, για την περίπτωση των μορφωμένων Αράβων 

ή Αϊτινών) αλλά και “γλώσσα των θκών”, “η θκή μας”.    

 Η χρήση φυσικά καθορίζεται από το βαθμό γνώσης τους κάθε κώδικα. Στην 

περίπτωση επαρκούς γνώσης και των δύο συστημάτων, η γλωσσική συμπεριφορά 

χαρακτηρίζει από συμπληρωματική κατανομή με τους όρους που μόλις περιγράφτηκαν. 

 

Μαρτυρίες των ομιλητών για τη ‘τριγλωσσία’. 

 Σύμφωνα με τις μαρτυρίες των ηλικιωμένων Λιτοχωριτών, πριν από τον 

Β΄Παγκόσμιο πόλεμο στο Λιτόχωρο και περίπου δέκα χρόνια αργότερα - όπως και σε 

άλλες περιοχές της περιφέρειας που διέθεταν ξεχωριστό ιδίωμα - συνυπήρχαν τρεις 

γλωσσικές ποικιλίες: τα Λιτοχωρίτικα, η δημοτική και η καθαρεύουσα. Τα Λιτοχωρίτικα τα 

μάθαιναν στο σπίτι, πριν από το σχολείο, όπως είναι και ο φυσικός τρόπος απόκτησης 

των Χαμηλών ποικιλιών. Εκφράζονταν και αλληλογραφούσαν στα Λιτοχωρίτικα. Οι ίδιοι 
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δήλωσαν πως ήρθαν σε επαφή με τη “δημοτική” κατά τη διάρκεια των πρώτων τριών 

χρόνων του δημοτικού σχολείου.  

Με τον όρο “δημοτική” εννοούν τα “πολιτικά”, δηλαδή την “ουδέτερη” γλώσσα που 

μιλούν στις πόλεις. Ένα μεγάλο μέρος μάλιστα από αυτά τα άτομα, τα οποία είναι κοντά 

στα όρια του αναλφαβητισμού και σταμάτησαν το σχολείο σε αυτές τις πρώτες τάξεις, 

ισχυρίζονταν πως απευθύνονταν σε μένα στη “δημοτική”, αλλά δε συνειδητοποιούσαν ότι 

αναμείγνυαν τύπους της δημοτικής και των Λιτοχωρίτικων. Αυτό δεν είναι μη εξηγήσιμο, 

καθώς τα Λιτοχωρίτικα δεν αποτελεί παρά μια αποκλίνουσα ποικιλία της ίδιας γλώσσας. 

Αξίζει να προσθέσουμε πως γιαυτούς /γιαυτές η δημοτική, τα πολιτειακά, ήταν κάτι 

ανώτερο, ήταν η γλώσσα που μιλούσαν αποκλειστικά τα “κοκκώνια”, οι ξένοι δηλαδή που 

ερχόταν στο χωριό από τις πόλεις. (βλ. στις Στάσεις για το πώς αντιμετώπιζαν τα 

“κουκουνίσια”) Με την εκμάθηση της δημοτικής που ήταν το γλωσσικό μέσο της 

εκπαίδευσης στα πρώτα χρόνια της εκπαίδευσης, διαμορφώθηκε το σχήμα της 

διπλογλωσσίας.  

Όσοι από αυτούς παρακολούθησαν και τις επόμενες τάξεις του Δημοτικού, ίσως 

και τις πρώτες τάξεις του Αστικού Γυμνασίου που λειτουργούσε στο Λιτόχωρο (βλ. 

Αδαμόπουλος, 1992) και τις οποίες πρόλαβαν να παρακολουθήσουν πριν από τον 

πόλεμο,  πρόσθεσαν με έμφαση ότι διδάσκονταν σε αυτούς η Καθαρεύουσα. Η εισαγωγή 

της νέας γλωσσικής ποικιλίας στο σχολείο εξάλλου είναι ένα χαρακτηριστικό μοντέλο 

απόκτησης της Υψηλής ποικιλίας. Οι ίδιοι παρατηρούν ότι για τους περισσότερους 

Λιτοχωρίτες εκείνης της εποχής η Καθαρεύουσα ήταν “άπιαστη”, “η γλώσσα της 

Εκκλησίας”, “η ακαταλαβίστικη”. Θυμούνται πως “την καθαρεύουσα τη μάθαιναν 

ερμηνεύοντας  άγνωστες λέξεις και δίνοντας έμφαση στη γραμματική”, όπως γίνεται και με 

την εκμάθηση μιας ξένης γλώσσας.  Είναι φανερό ότι γιαυτούς ήταν μιας πρόσθετη, ξένη, 

άχρηστη, επιβεβλημένη ποικιλία. Αλλά στα πλαίσια της γλωσσικής κοινότητας του 

Λιτοχώρου το μικρό ποσοστό που μιλούσε στην καθαρεύουσα ήταν η κυρίαρχη μειοψηφία 

και όσοι απλά μιλούσαν τη δημοτική ήταν “οι λιγότερο ισχυροί» κοινωνικά.  Είναι φανερό 
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ότι η Καθαρεύουσα αποτελούσε την Υψηλή ποικιλία, ενώ η δημοτική χρησιμοποιούνταν 

ως μέσο επικοινωνίας για πιο χαμηλές Λειτουργίες. 

Όπως μαρτυρούν, ακόμη και για τους ισχυρούς της τοπικής κοινωνίας δεν 

γίνονταν αποκλειστικά χρήση της δημοτικής, αλλά αναμείγνυαν συχνά τη δημοτική με 

Λιτοχωρίτικους τύπους, δείχνοντας έτσι τα φιλικά αισθήματα αλληλεγγύης προς τους 

υπόλοιπους Λιτοχωρίτες. 

 Το παραπάνω σχήμα τριγλωσσίας που περιγράφουν τόσο εύστοχα οι ηλικιωμένοι, 

θυμίζει το σχήμα τριγλωσσίας που ο Fasold (1984 : 45-46) είχε ονομάσει “διπλά 

επικαλυπτόμενη διγλωσσία” στηριζόμενος στην περίπτωση της Τανζανίας που 

αναφέρθηκε παραπάνω. Αυτή η διασταύρωση ανάμεσα σε δύο διπλογλωσσικές 

καταστάσεις βρίσκουμε, λοιπόν, πως ίσχυε και στο Λιτόχωρο, όπως φαντάζομαι και 

αλλού. Η μία διπλογλωσσική κατάσταση περιλαμβάνει τα Λιτοχωρίτικα και τη δημοτική και 

η άλλη τη γνωστή διπλογλωσσική κατάσταση που περιλαμβάνει τη δημοτική και την 

καθαρεύουσα. 

Σχήμα  

Σχήμα της διπλά επικαλυπτόμενης διπλογλωσσίας 

 Y                                Καθαρεύουσα 

Y                                                            Δημοτική                                                       Χ  

X                    Λιτοχωρίτικα  

 

Σχολιάζοντας του σχήμα του Fasold, πρέπει να επισημανθεί ότι το σχήμα απομονώνει την 

καθαρεύουσα (Υ) στο ένα άκρο και τα Λιτοχωρίτικα (Χ) στο άλλο με ευθεία γραμμή και 

υποβάλλει ένα υποχρεωτικό “πέρασμα” από τη Δημοτική, απομονώνοντας την 

Καθαρεύουσα από τα Λιτοχωρίτικα. Δεδομένου ότι σίγουρα υπήρχαν ομιλητές της 

Καθαρεύουσας  που γνώριζαν και τα Λιτοχωρίτικα, η τριγλωσσική κατάσταση θα 

μπορούσε να παρασταθεί γραφικά με ένα σπιράλ, προκειμένου να φανεί η επικοινωνία 

ανάμεσα στις ποικιλίες. 
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 Για τριγλωσσία κάνει λόγο ο Μανώλης Τριανταφυλλίδης (1938) στην ‘Ιστορική 

Εισαγωγή’. Ονομάζει ‘τεχνητή διγλωσσία’ τη συνύπαρξη και συμπληρωματική κατανομή 

δημοτικής και καθαρεύουσας. Αντιμετωπίζει τη γλωσσική εξέλιξη και αλλαγή ως φυσική 

και αναγκαία (σ. 56). Διακρίνει δύο είδη διγλωσσίας: α) Διγλωσσία διαρθρωμένη στη 

διαλεχτολογική διάρθρωση, όπου δύο γραμματικά συστήματα είναι σύγχρονα και το ίδιο 

ζωντανά, και β) διγλωσσία θεμελιωμένη στη φύση της τεχνικής γραπτής γλώσσας και την 

κοινωνική της κύρωση, όπου οι διαφορές ανάμεσα στις δύο γλωσσικές ποικιλίες είναι 

μικρές, φανερώνονται προπάντων στην προφορά και το λεξιλόγιο, κορυφώνονται δηλαδή 

στο ύφος (σσ. 78-79). Ακόμη χαρακτηρίζει “τριγλωσσία την κατάσταση που 

διαμορφώθηκε από τον καθαρισμό: ιδιώματα/ κοινή/ καθαρεύουσα. Χαρακτηρίζει ως 

‘κοινή’ τη ζωντανή λαλιά, αλλά επειδή μας σώζεται από γραπτά κείμενα είναι και  γραπτή 

απόδοσή της (σ.9.). 

 Για ‘τριγλωσσία’ έκανε λόγο και ο Browning  (1995: 141) περιγράφοντας τη 

γλωσσική κατάσταση κατά τα τέλη του 19αιώνα (βλ. και κεφάλαιο 8)90.  

 

Η διπλογλωσσία στο Λιτόχωρο σήμερα 

Όσο ίσχυε αυτή η σχετικά σταθερή συμπληρωματική σχέση ιδιώματος και Κοινής , 

δηλαδή μέχρι περίπου τρεις δεκαετίες, και οι παραπάνω κοινωνικές διακρίσεις βρίσκονται 

υπό διαμόρφωση, η σχέση κοινής-ιδιώματος θα ποικίλλει σημαντικά ανάλογα με την 

κοινωνική θέση, την ηλικία, τις προσδοκίες και αντιλήψεις του ομιλητή.   

 Με το πέρασμα του χρόνου, όμως,  υπήρξαν διαφοροποιήσεις ως προς τη μορφή 

της διπλογλωσσίας και τον τρόπο που χαρακτηρίζει τη γλωσσική κοινότητα. Οι επιδράσεις 

της πρότυπης, επίσημης γλώσσας στο ιδίωμα είναι πολλές και βαθμιαία αυξάνονται, ενώ 

 
90 Ο Πετρούνιας (1984) σε μια ιστορικοκοινωνική θεώρηση του φαινομένου της διγλωσσίας, δέχεται 
ότι η Κοινή νεοελληνική έχει επηρεαστεί από την καθαρεύουσα περισσότερο από ό,τι οι τοπικές 
διάλεχτοι. Και, προτείνοντας μια τυπολογία της διγλωσσίας (η οποία στηρίζεται κατεξοχήν στη 
διεύρυνση του Fishman), διακρίνει τρία είδη διγλωσσίας: α) διγλωσσία του τύπου της 
καθαρεύουσας, β) διγλωσσία σε χρήση δύο διαλέχτων και γ) διγλωσσία σε χρήση δύο γλωσσών. 
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θα έλεγα πως δεν υφίσταται αλληλεπίδραση. Η οδός δανεισμού είναι πάντα από την 

Κοινή στο ιδίωμα, με βάση το οποίο, όπως είναι ευνόητο, δεν υπήρχαν μέχρι πρόσφατα 

γλωσσάρια, γραμματικές και εγχειρίδια εκμάθησης, όπως άλλωστε συμβαίνει και με όλα τα 

εοελληνικά ιδιώματα που αποτελούν προφορικές ποικιλίες.  

 Ωστόσο, τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται (βλ. κεφ. 9) πως Κοινή και ιδίωμα 

βρίσκονται δε βρίσκονται μόνο σε συμπληρωματική σχέση, αλλά πως η Κοινή οδηγεί τη 

γλωσσική κοινότητα σε μια αντίθεση προς το ιδίωμα, η οποία αίρει την αρχική 

συμπληρωματικότητα. Τώρα οι κάτοικοι βρίσκονται διχασμένοι. Αυτή η αντίθεση 

εκφράζεται με τις μεταγλωσσικές αξιολογήσεις των ομιλητών. Έτσι, υπάρχει η τάση 

πολλών χωρικών να επιχειρούν να μιλήσουν την Κοινή και να δώσουν την εντύπωση πως 

έχουν ξεχαστεί τα “παλιακά”. Αυτό βέβαια ξεκινά από το αίσθημα κατωτερότητας και από 

το φόβο που νιώθουν μήπως γίνουν οι ίδιοι αντικείμενο ειρωνικών σχολίων λόγω της 

γλώσσας τους. Αυτή η προσπάθειά τους να μιλήσουν τα “τα πολιτισμένα” και η άρνηση 

πολλών της γλωσσικής τους προσωπικότητας γίνεται μια σημαντική αιτία υποχώρησης 

του ιδιώματος. 

 Το γεγονός της αποσταθεροποίησης της σταθερής διπλογλωσσικής κατάστασης 

στο Λιτόχωρο πρέπει να συναρτηθεί ως γεγονός με την υποχώρηση της καθαρεύουσας 

και κυρίως με την επίσημη αναγνώριση της Δημοτικής (1976), που σήμαινε ότι η κοινή 

(δημοτική) έπαψε να είναι Χαμηλή ως προς την Υψηλή καθαρεύουσα και έμεινα απλώς Υ 

προς μια Χ Λιτοχωρίτικη Διάλεκτο.  

Η εξέλιξη της διπλογλωσσικής κατάστασης στην Ελλάδα έχει ενδιαφέρον να 

αναφερθεί για την επισήμανση αναλογιών με τη διπλογλωσσική κατάσταση στο Λιτόχωρο. 

Έτσι, το πρόβλημα γενικά  της διγλωσσίας έχει πλέον ξεπεραστεί για τα ελληνικά 

γλωσσικά πράγματα και η διάκριση δημοτική και καθαρεύουσας τείναι να ανάγεται πια σε 

ζήτημα ύφους. (βλ.Mackridge 1990). H κοινωνιογλωσσική μελέτη της Δ. Μανάβη (1983) 

σχετικά με την ελληνική διγλωσσία συμπεραίνει ότι δεν ισχύει πλέον η λειτουργική 

διαφοροποίηση Κ-Δ όπως είχε περιγραφεί στο κλασσικό μοντέλο του Ferguson, καθώς η 

μακρά συνύπαρξη των δύο μορφών της γλώσσας προκάλεσε την εμφάνιση ενδιάμεσων 
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ποικιλιών, υβριδίων όπως τις ονομάζουν91, που προκύπτουν από την ανάμειξη 

γλωσσικών χαρακτηριστικών της Καθαρεύουσας και της Δημοτικής. Η συγκεκριμένη 

ερευνήτρια υπογραμμίζει τον κοινωνικό χαρακτήρα αυτής της ανάμειξης στοιχείων.  

 Σήμερα, στο Λιτόχωρο, διαπιστώνει κανείς τα δείγματα της υποχώρησης μιας 

διπλογλωσσικής κατάστασης που επισημαίνει ο Fasold (1984:54), δηλαδή τις διαρροές 

στις λειτουργίες και τη μείξη μορφών. Έτσι,  παρατηρούμε πως πολλές φορές, όταν το 

απαιτεί το θέμα, π.χ. Πανεπιστήμιο, αστική ζωή, επαγγελματική ζωή, κ.α., όταν βρίσκονται 

μπροστά τα παιδιά, όταν παρίστανται ξένοι ή κοινωνικά ισχυρά άτομα, δηλαδή συχνά σε 

περιστάσεις που χρησιμοποιείται κανονικά το ιδίωμα, προσπαθούν να μιλήσουν την 

Κοινή.  

Η άρση της συμπληρωματικότητας των δύο ποικιλιών σηματοδοτεί την 

υποχώρηση του ιδιώματος. Ο Ferguson εξάλλου, μιλώντας για τη σταθερότητα  ή μη της 

διπλογλωσσικής κατάστασης, είχε αναφέρει ότι τυχόν επικοινωνιακές εντάσεις (αντιθέσεις) 

ανάμεσα σε Χαμηλή και Υψηλή ποικιλία μπορεί να κατασιγαστούν με τη χρήση μεικτών, 

μη κωδικοποιημένων μορφών της γλώσσας και το δανεισμό, συνηθέστερα της Χαμηλής 

από την Υψηλή ποικιλία. Ηδη, όπως αναφέρθηκε και στο κεφάλαιο της Δομικής 

Ανάλυσης, μπορούμε με ασφάλεια να δηλώσουμε πως οι ομιλητές μπορούν να 

τοποθετηθούν σε ένα σημείο του γλωσσικού συνεχούς με την Υψηλή στο ένα άκρο (πρβλ 

acrolect) και τη Χαμηλή στο άλλο (πρβλ. basilect). 

Σημαντικό ρόλο παίζουν και οι στάσεις των μελών της γλωσσικής κοινότητας για τη 

διαμόρφωση της διπλογλωσσικής κατάστασης, καθώς και οι εξωγλωσσικοί παράγοντες 

που έχουν αλλάξει σημαντικά.  

  

    

 

 
91 Η ύπαρξη υβριδίων από άλλους μελετητές σχολιάζεται αρνητικά (Σωτηρόπουλος 1977) και από 
άλλους ουδέτερα (Δουκανάρη 1991).    



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

164

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ IV : H ποντιακή διάλεκτος και η χρησιμότητά 
της στην παιδαγωγική της σύγχρονης ελληνικής 
 

Από το Drettas, G.: H ποντιακή διάλεκτος και η χρησιμότητά της στην παιδαγωγική της 

σύγχρονης ελληνικής 

Στο Η ελληνική γλώσσα και οι διάλεκτοί της, επιμ. Α.-Φ. Χριστίδης et al., 35-42. Αθήνα: 

ΥΠΕΠΘ & Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Πρέπει να διευκρινίσουμε ότι δεν χρησιμοποιούμε εδώ τον όρο διάλεκτος σε σχέση με μια 

κοινωνιογλωσσική υπόσταση, η οποία θα υπονοούσε, παραδοσιακά, μια de facto ή de 

jure ανισότητα μεταξύ των ποικιλιών που αναγνωρισμένα ανήκουν σε μια γλώσσα. Έτσι, 

στο πλαίσιο της παραδοσιακής οπτικής, η ποντιακή θα ήταν «διάλεκτος», ενώ η δημοτική 

όχι, στο βαθμό που η τελευταία στηρίζει τη σύγχρονη εθνική γλώσσα, τόσο στην Eλληνική 

Δημοκρατία όσο και στην Kύπρο ή ακόμη στην Aλβανία (ελληνική μειονότητα στο νότο 

του κράτους). Tα προβλήματα που προκύπτουν από την άνιση μεταχείριση των ποικιλιών 

είναι σημαντικά και, εξάλλου, πολύ γνωστά. Για να τα αποφύγουμε όσο είναι δυνατό, 

χρησιμοποιούμε την έννοια της διαλέκτου αναφορικά με το διασύστημα, θεωρούμενο σε 

μια παγχρονική διάσταση, με την έννοια που δίνεται στον όρο αυτό μετά από τις εργασίες 

του Haudricourt και του Hagège.  
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Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΚΑΙ Η ΓΛΩΣΣΙΚΗ 
ΠΟΙΚΙΛΟΜΟΡΦΙΑ 

H εφαρμογή της γλωσσολογικής περιγραφής στην παιδαγωγική φαίνεται σήμερα κάτι το 

αυτονόητο. Στην Eλλάδα, στην Kύπρο, οπουδήποτε υπάρχει μια εθνική γλώσσα -στην 

περίπτωσή μας η ελληνική- θα μπορούσε κανείς να δεχτεί ότι η διδασκαλία της θα έπρεπε 

να έχει ως στόχο την απόκτηση και εν συνεχεία τον εμπλουτισμό των τυπικών μέσων της 

γραπτής και προφορικής έκφρασης, μέσων που αλληλοσυμπληρώνονται χωρίς να 

συγχέονται. Aπό τη στιγμή που αποδεχόμαστε αυτή την αρχή, είναι θεμιτό να θέσουμε το 

ακόλουθο ερώτημα: γιατί να εισαγάγουμε στη διδασκαλία της γλώσσας τη μελέτη των 

κύριων διαλέκτων της;  

Στις γερμανόφωνες χώρες ή στις χώρες υπό γερμανική επιρροή, το μάθημα της 

«γλωσσικής καλλιέργειας» που στοχεύει στη διδασκαλία της κοινής γραπτής ποικιλίας, 

λάμβανε εξίσου υπόψη την αναγκαιότητα να διαδώσει τη μύηση σε ένα είδος βασικής 

διαλεκτολογίας. Στα γερμανικά συμφραζόμενα, οι ρυθμιστικές αντιλήψεις, παραδείγματος 

χάρη, είναι αρκετά διαφορετικές από αυτές που εμφανίζονται στο γαλλόφωνο χώρο και η 

προφορική ή/και γραπτή ποικιλομορφία δεν απορρίπτεται εκτός κι αν παρεμποδίζει την 

επικοινωνία. Πρόκειται για ένα χώρο όπου οι διάλεκτοι θεωρούνται φυσιολογικά 

φαινόμενα. H νομιμότητά τους στηρίζεται, από σχολική άποψη, στην ιστορία των 

μεσαιωνικών ποικιλιών (αρχαία υψηλή γερμανική, μέση υψηλή γερμανική, κ.λπ.). Tο 

γερμανικό σύστημα παρουσιάζει σήμερα ενδιαφέρον, καθώς νομιμοποιεί την 

πολλαπλότητα των ρυθμιστικών αναφορών. Aπό τη μία, η λογοτεχνική γερμανική, η 

Hochdeutsch, διαθέτει τη δική της ιδιαίτερη γραμματική και, ακόμη, τους δικούς της 

κανόνες απαγγελίας - η περίφημη Bühnenaussprach 'προφορά της σκηνής'. Aπό την 

άλλη αναγνωρίζεται η αναγκαιότητα για μια γλώσσα δια-περιφερειακής επικοινωνίας, για 

μια Umgangssprache, της οποίας τα κανονιστικά περιγράμματα ρυθμίζονται από τους 

ίδιους τους ομιλητές. Σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στο γαλλικό εκπαιδευτικό 

σύστημα, η γερμανική πρακτική δεν συγκαλύπτει τον τεχνητό χαρακτήρα της ρυθμιστικής 
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στάσης. Διακινδυνεύοντας τη συντομία της ομιλίας μου, θα ήθελα ωστόσο να 

υπογραμμίσω το γεγονός ότι ο γλωσσικός πλουραλισμός στο σχολείο έχει, πολύ συχνά, 

ως αποτέλεσμα να διευκολύνει την εκμάθηση ξένων γλωσσών. Tο σημείο αυτό είναι 

κρίσιμο τόσο για το γαλλικό σύστημα, όσο και για το σύγχρονο ελληνικό. Πριν επιστρέψω 

σε αυτήν την πλευρά των παιδαγωγικών εφαρμογών της διδασκαλίας των διαλέκτων, θα 

ξαναγυρίσω στην ποντιακή. H προσέγγισή μου θα είναι εξαιρετικά επιλεκτική και 

καθορίζεται κυρίως σε σχέση με έναν μαθητικό πληθυσμό που δεν αναπτύσσεται σε 

ποντιόφωνο περιβάλλον.  

 

ΔΟΜΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗς ΠΟΝΤΙΑΚΗΣ ΤΑ ΟΠΟΙΑ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΣΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ «ΓΛΩΣΣΙΚΗΣ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑΣ» 

Oι ορισμοί της έννοιας ύφος είναι ακόμη και σήμερα πολυάριθμοι· συχνά μάλιστα 

εξαιρετικά ασαφείς. H επιχειρηματολογία που έχουμε υιοθετήσει μέχρι τώρα μοιάζει 

υπερβολικά ωφελιμιστική. Πράγματι, στο οπτικό μας πεδίο κυριαρχούσε η σχέση μεταξύ 

τεχνικής και αισθητικού αντικειμένου. H διάσταση αυτή ήταν παρούσα στη ρητορική, η 

οποία ασχολούταν με την εκμάθηση των τρόπων -μεταφορά, μετωνυμία, συνεκδοχή, 

υπαλλαγή, σχήμα χιαστό, κ.λπ.- , με τη δυνατότητα δηλαδή ανάπτυξης του περιεχομένου 

σε λογοτεχνικό αντικείμενο. Στις περισσότερες παιδαγωγικές παραδόσεις που 

χρησιμοποιούνται σήμερα, η γλωσσική ενότητα θεωρείται ως ένα είδος κανονιστικής 

ομοιογένειας, η οποία εκφράζεται με την έννοια πρότυπη γλώσσα. H πρότυπη γλώσσα 

αντιπαρατίθεται στην ποικιλία, η γνώση της οποίας θα επέφερε άχθος δύσκολα ελέγξιμο. 

Πιστεύουμε συνήθως ότι η πληθώρα εναλλακτικών τύπων επιβαρύνει τη μνήμη του 

ομιλητή. H άποψη αυτή παραβλέπει το γεγονός ότι η ανάδυση του ύφους στηρίζεται στην 

παραγωγή αποκλίσεων σε σχέση με την ύπαρξη μιας κοινής ποικιλίας. Mε αυτό θέλω να 

πω ότι η παραγωγή ύφους προϋποθέτει τουλάχιστον δύο πράγματα: α. ότι υπάρχει 

ποικιλότητα, και β. ότι ο αποδέκτης του μηνύματος μπορεί να αναγνωρίσει την ποικιλότητα 

ως απόκλιση. Mένει να γραφεί η υφολογική ιστορία της νέας ελληνικής· ωστόσο, τώρα πια 
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μπορούμε να πούμε ότι πολλοί σπουδαίοι συγγραφείς είχαν συνείδηση του ρόλου που 

έπαιζε η διαλεκτική ποικιλότητα στην υφολογική διαμόρφωση της λογοτεχνικής δημοτικής. 

Θα θυμίσω απλώς, κάπως τυχαία, τα ονόματα του Xατζόπουλου, του Kαζαντζάκη, του 

Kαβάφη, του Λουντέμη, της Iορδανίδου,κ.λπ. Tο πρόβλημα δεν είναι πλέον η επιλογή της 

λογοτεχνικής γλώσσας, όπως τον 19ο αιώνα, αλλά η εισαγωγή διαλεκτικών τύπων κατά 

την υφολογική διαδικασία.  

Πρέπει άραγε να είμαστε απαισιόδοξοι και να μιλάμε για ένδεια εκφραστικών μέσων στη 

σύγχρονη γραπτή γλώσσα, επειδή συρρικνώνεται διαρκώς ο ρόλος της αρχαίας ελληνικής 

και της καθαρεύουσας στη βασική εκπαίδευση; Mήπως αντίθετα πρέπει να προτείνουμε 

μια αισιόδοξη εναλλακτική παιδαγωγική εισάγοντας στη διδακτική της νέας ελληνικής το 

σύνολο των ποικιλιών που εγγυώνται πλούτο που δεν περιορίζεται στο λεξιλόγιο;  

H εμπειρία μας έχει διδάξει ότι οι υπερβολικά βολονταριστικές γλωσσικές πολιτικές είναι 

συχνότατα καταδικασμένες σε αποτυχία. Kανείς ποτέ δε δημιούργησε με διατάγματα 

λογοτεχνία ποιότητας ή ένα αποτελεσματικό υφολογικό σύστημα. H ανάπτυξη των 

μεταγλωσσικών μέσων και των ρητορικών εργαλείων αποτελεί συνθήκη αναγκαία αλλά 

όχι επαρκή για να ανοίξουμε το δρόμο στη γλωσσική δημιουργικότητα. Tο καθήκον της 

παιδαγωγικής περιορίζεται στο να διασφαλίσει την απόκτηση στοιχειώδους επάρκειας στο 

γραπτό και προφορικό λόγο. Όλα τα υπόλοιπα -το γνωρίζουμε καλά- εξαρτώνται από τη 

βούληση εκείνων που ο Hagège αποκάλεσε, εξαιρετικά εύστοχα, «οι οικοδόμοι της 

γλώσσας». Έχοντας εντάξει το κείμενό μας στον κόσμο των διαλέκτων, δεν ξεχνούμε ότι οι 

παραπάνω συμπεριφέρονται ορισμένες φορές ως «καταστροφείς της γλώσσας». Όπως 

όλες οι γνώσεις που αποτελούν συστατικά του ανθρώπου, έτσι και οι γλωσσικές 

πρακτικές είναι τόσο πιο αποδοτικές, όσο μεγαλύτερη ποικιλία λειτουργικών σχημάτων 

παρέχουν.  

 



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

168

Bιβλιογραφία 

• AUROUX, S. 1998. La Raison, le langage et les normes. Παρίσι: PUF.  

• Drettas. G. 1997. Aspects Pontiques. Παρίσι: Arp.  

• Drettas. G. 1998. La langue pontique comme objet identitaire. Questions de 

représentations. Στο Les Pontiques, επιμ. M. Bruneau, 71-88. Παρίσι: CNRS-Edition.  

• Drettas. G. 1999. Tο ελληνο-ποντιακό διαλεκτικό σύνολο. Στο Διαλεκτικοί θύλακοι της 

ελληνικής γλώσσας (δίγλωσση έκδοση), επιμ. A.-Φ. Xριστίδης et al., 15-24 (ελληνικό 

κείμενο)· 91-100 (αγγλικό κείμενο). Aθήνα: YΠ.E.Π.Θ. & Kέντρο Eλληνικής Γλώσσας.  

• Hagege, C. 1993. The Language Builders. An Essay on the Human Signature in 

Linguistic Morphogenesis. Άμστερνταμ & Φιλαδέλφεια: J. Benjamins.  

• CATALOGUE EXPOLANGUES. 1988. Changement social, évolution lexicale. 

LACITO-CNRS.  

• 2o ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ. Θεσσσαλονίκη 31-07/7-08-1988. Περίληψη 

ανακοίνωσης στον προκαταρκτικό τόμο: L'avenirdelalanguepontique.  

 



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

169

                                                

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ V : Νεοελληνικές διάλεκτοι : Yπάρχει ελπίδα 
διατήρησης ή και αναβίωσής τους 
 

(Ομιλία μου στα πλαίσια του προγράμματος του Ι.Μ.Χ.Α. ‘Θερινά μαθήματα ελληνικής 

γλώσσας σε ξένους φοιτητές και επιστήμονες’ (1998) και αναδημοσιεύτηκε στο τεύχος 

Ιουνίου 1999, αρ. φύλλου 15-16, της Κίνησης Πολιτών Λιτοχώρου) 

 

 

Νεοελληνικές διάλεκτοι :  

Yπάρχει ελπίδα διατήρησης ή και αναβίωσής τους; 

 

Μαρία Πλαδή 

Τομέας Γλωσσολογίας, Τμήμα Φιλολογίας, Φιλοσοφική Σχολή, Α.Π.Θ.  

  

 

Kάθε διαλεκτολόγος - ερευνητής που έχει πραγματοποιήσει επιτόπια έρευνα για 

τουλάχιστον μια δεκαετία στον Ελλαδικό χώρο, έχει γίνει μάρτυρας της ραγδαίας 

υποχώρησης και συρρίκνωσης των Νεοελληνικών γεωγραφικών διαλέκτων και ιδιωμάτων 

τους, πάντα κάτω από την πιεστική ηγεμονία της Νεοελληνικής Κοινής. Το αποτέλεσμα, 

σε τελικό στάδιο, σε όλες τις περιπτώσεις, είναι η μη μετάδοση της διαλέκτου ή του 

ιδιώματος στα παιδιά, πράγμα που προαναγγέλλει τον αναπόφευκτο θάνατο της 

διαλέκτου.  

 Οπως αναφέρθηκε από μελετητές, τα αίτια της συρρίκνωσης των συστημάτων των 

διαλέκτων είναι σχεδόν αποκλειστικά κοινωνικοπολιτισμικά92. H προτυποποίηση 

(standardisation) της Κοινής Δημοτικής, ανεξάρτητα από τους λόγους που την επέβαλαν, 

 
92 Βλ.Μαλικούτη - Drachman, 1996, 108  και Aitkinson, 1991, 209. 
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έχει οδηγήσει σε μια, ως επί το πλείστον, αρνητική στάση των ομιλητών της Κοινής 

απέναντι στους ομιλητές των τοπικών ιδιωμάτων και διαλέκτων, το στιγματισμό του 

διαλεκτικού λόγου ως “κακόηχου”, “γλωσσικά κατώτερου”, και στη σύνδεσή του 

διαλεκτικού λόγου με άτομα ακαλλιέργητα, αμόρφωτα, ακαλαίσθητα, με χωρικούς και 

ηλικιωμένους 93. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα την αρνητική στάση των ίδιων των ομιλητών 

των διαλέκτων - ιδιωμάτων απέναντι στην ίδια την ντοπιολαλιά τους, οι οποίοι ομιλητές 

θεωρούν τα τυχόν διαλεκτικά κατάλοιπα στην προφορά τους ως τροχοπέδη στην 

επαγγελματική και κοινωνική τους ανέλιξη. Η αρνητική αυτή προδιάθεση  και η πρόκριση 

της Κοινής ως πιο ουδέτερης, επιταχύνει τους ρυθμούς συρρίκνωσης των διαλέκτων και 

οδηγεί στην αυτοκτονία της γλωσσικής διαλεκτικής ποικιλίας της Νεοελληνικής 94.  

Ενδεικτικό στοιχείο είναι ότι οι νέοι στο λόγο τους προσπαθούν να εξοβελίσουν 

οποιοδήποτε στοιχείο διαφοροποίησης στο φωνητικό και μορφολογικό επίπεδο, 

εξομαλύνοντάς τα στο πρότυπο της Κοινής. Ετσι, πιστεύουν πως δε διατρέχουν τον 

κίνδυνο να θεωρηθούν αμόρφωτοι ή να γίνουν αντικείμενο ειρωνικών σχολίων, κάτι που 

θα είχε δυσμενείς επιπτώσεις στην κοινωνική τους άνοδο. 

Εδώ και μερικές δεκαετίες οι νεοελληνικές διάλεκτοι - ιδιώματα και η Κοινή 

βρίσκονται σε σχέση γλωσσικής διπλοτυπίας (diglossia)95, δηλαδή υπάρχει λειτουργική 

διαφοροποίηση διαλέκτων - Κοινής με βάση κάποιους τομείς : τα μέλη των γλωσσικών 

κοινοτήτων που χρησιμοποιούν τη διάλεκτο, σε επίσημες περιστάσεις χρησιμοποιούν την 

Κοινή. Σε περιπτώσεις γλωσσικής διπλοτυπίας (ή διφυίας ή διμορφίας, όπως επίσης 

απαντά στην ελληνική βιβλιογραφία), συχνά υπάρχει επίδραση από τη μια γλωσσική 

ποικιλία στην άλλη. Στην περίπτωση των νεοελληνικών διαλέκτων, όμως, η επίδραση είναι 

μονόδρομη και όχι αμφίδρομη. 

 Ετσι, οι διάλεκτοι αφήνονται σε έναν βαθμιαία αυξανόμενο δανεισμό γλωσσικών 

στοιχείων σε όλα τα επίπεδα (φωνητική, μορφολογία, σύνταξη, λεξιλόγιο) από την Κοινή, 

                                                 
93 Βλ. Ευάγγελος Κουρδής, 1996, 580-590. 
94 Βλ. Πλαδή, 1998, Το ιδίωμα του Λιτοχώρου Πιερίας : μια περίπτωσης γλωσσικής αυτοκτονίας. 
95 Βλ. Lyons, 1995, 313 
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αντικαθιστώντας τους αντίστοιχους διαλεκτικούς τύπους, ακόμη και σε ανεπίσημες 

περιστάσεις. Η κατάσταση έχει ξεφύγει από κάθε έλεγχο. Η εγκληματική αδιαφορία των 

εκπαιδευτικών, η ολιγωρία των ειδικών γλωσσολόγων και ο αργός ρυθμός 

πραγματοποίησης επιστημονικής διαλεκτολογικής  έρευνας θα οδηγήσουν αναμφίβολα, 

όπως μπορεί εύκολα να προβλέψει κανείς, στον άδοξο θάνατο των διαλέκτων - 

ιδιωμάτων.  

 Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι η υποχώρηση και ο θάνατος των διαλέκτων είναι 

μέρος  της διαδικασίας απώλειας της πολιτιστικής και πνευματικής ιδιαιτερότητας των 

γλωσσικών συστημάτων που υπάρχουν. Η οικολογική αναλογία δεν είναι καθόλου 

αταίριαστη : όλοι μας αναγνωρίζουμε τους κίνδυνους που ενυπάρχουν στην απώλεια της 

βιολογικής ιδιαιτερότητας και ποικιλίας στη γη. Δεν είναι σωστό να αναρωτιόμαστε, 

επίσης, αν υπάρχουν κίνδυνοι στην απώλεια της γλωσσικής ιδιαιτερότητας και ποικιλίας ; 

 Η γλωσσική ποικιλία είναι σημαντική για την πνευματική και πολιτιστική ζωή του 

ανθρώπου. Ο όρος “γλώσσα” καλύπτει μια ευρύτατη κλίμακα ανθρωπίνων δυνατοτήτων, 

καθώς ενσωματώνει τον πνευματικό πλούτο των ομιλητών - χρηστών της. Άρα, η  μελέτη 

του διαλεκτικού λόγου είναι απαραίτητη για τη διάσωση και την παράδοση στην ιστορία 

όποιων γλωσσικών στοιχείων επιβιώνουν ακόμα . Και όχι μόνο: παρέχει υλικό πολύτιμο 

στην ίδια τη γλωσσολογική θεωρία, καθώς επιτρέπει την επαλήθευση και συμπλήρωση 

επιστημονικών υποθέσεων.  

 Yπάρχουν πολλοί που ισχυρίζονται από άγνοια πως οι διάλεκτοι είναι θνησιγενείς, 

επειδή είναι από επιστημονική άποψη κατώτερες. Αυτοί οι ισχυρισμοί  είναι επιπόλαιοι και 

επιφανειακοί και αντίκεινται στη βασική αρχή της γλωσσολογίας,  ότι όλα τα γλωσσικά 

συστήματα είναι ισότιμα. Την ανισότητα και την ιδεολογία “ισχυρών” και “ασθενών” 

γλωσσών την επιφέρουν και τη δημιουργούν μόνο κοινωνικοπολιτισμικές παράμετροι96. Ο 

γλωσσικός θάνατος, από την άλλη, είναι ένα κοινωνικό φαινόμενο και πηγάζει από τις 

κοινωνικές ανάγκες. Δεν μπορεί κανείς να ισχυριστεί ότι σε περιπτώσεις γλωσσικού 

 
96 βλ. Lyons, 1995, 301 - 303 
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θανάτου υπήρχε μια δομική δυσλειτουργία, “κάτι δεν πήγαινε καλά” στην ίδια τη νεκρή 

γλώσσα, κάτι που, υποτίθεται, προκάλεσε και το θάνατό της. Η βασική δομή της δεν ήταν 

καθόλου καλύτερη ή χειρότερη από οποιαδήποτε άλλη γλώσσα. Αφανίστηκε, επειδή απλά 

δεν εκπλήρωνε πλέον τις κοινωνικές ανάγκες της κοινότητας που τη μιλούσε. 

 Για την αντιμετώπιση της δυσμενούς αυτής κατάστασης  για τις ελληνικές 

διαλέκτους- ιδιώματα, απαιτείται η ενημέρωση των ομιλητών των διαλέκτων και της Κοινής 

πάνω σε θέματα Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας, για την επίτευξη της απομυθοποίησης της 

ηγεμονίας της Κοινής - ας μην ξεχνούμε ότι η Κοινή είναι απλά μια διάλεκτος της 

Ελληνικής.   

 Σε αυτό το σημείο πρέπει να γίνει η διάκριση των διαλέκτων ανάμεσα σε βιώσιμες 

και μη βιώσιμες, π.χ. η Κυπριακή και η Ποντιακή, κάτω από τις παρούσες συνθήκες είναι 

βιώσιμες, ενώ η οι βόρειες όχι. Ωστόσο, και για τις δύο ομάδες τίθεται το ερώτημα αν μια 

προσπάθεια διατήρησης, για τις πρώτες, ή αναβίωσης, για τις δεύτερες, των διαλέκτων 

είναι εφικτή. Αντίστοιχες περιπτώσεις με θετικά αποτελέσματα μπορούμε να αναφέρουμε 

από τη βιβλιογραφία97. Ως παράδειγμα αναφέρω το άρθρο των  Watahomigie & 

Yamamoto, όπου περιγράφεται πώς με τη στενή συνεργασία γλωσσολόγων, 

κοινωνιογλωσσολόγων και, φυσικά, των ομιλητών επετεύχθη τελικά η ίδρυση ειδικού 

ινστιτούτου (American Indian Languages Development), του οποίου οι δραστηριότητες 

είχαν θετικά αποτελέσματα  και γλωσσικά (αναβίωση της ινδιάνικης γλώσσας hualapai, 

στην Αριζόνα, και μακροπρόθεσμα  πολιτικά, την ψήφιση νόμου με τον οποίο 

αναγνωρίζονται και θεσμοποιούνται οι γλώσσες των Ινδιάνων.  

 Άρα δεν αποτελεί έναν απλό οραματισμό, έναν ουτοπικό παραλογισμό η 

αναβίωση του διαλεκτικού λόγου. Ένας κλάδος της Κοινωνιογλωσσολογίας, γνωστός ως 

“γλωσσικός σχεδιασμός”(language planning) ή πιο πρόσφατα “γλωσσική μηχανική” 

(language engineering), ασχολείται με θεωρητικά και πρακτικά προβλήματα τα οποία 

πολλές φορές ανακύπτουν κατά την διάρκεια διαδικασιών όπως προτυποποίηση 

 
97 Endangered languages, Language 68, 1-43, 1992 (σειρά άρθρων σχετικά με την αναβίωση και 
διατήρηση γλωσσικών συστημάτων) 
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γλωσσών ή αναβίωση (revitalisation) γλωσσών. Η ‘συνταγή’, όπως προκύπτει από τις 

περιπτώσεις που προαναφέρθηκαν, περιλαμβάνει: 1) Απομυθοποίηση της ηγεμονίας της 

επίσημης γλώσσας, 2) Θετική προδιάθεση των ομιλητών των διαλέκτων απέναντι στο 

γλωσσικό τους σύστημα, 3) Συνεργασία και πρόθυμη προσπάθεια των ομιλητών, 4) 

Βοήθεια από τους ειδικούς (γλωσσολόγους, κοινωνιογλωσσολόγους). Ο ρόλος των 

τελευταίων είναι καθοριστικός, καθώς αυτοί θα εμπνεύσουν το όραμα της αναβίωσης ή 

διατήρησης της διαλέκτου στους ομιλητές, θα ενημερώσουν επιστημονικά σε όλα τα 

επίπεδα, από το θεωρητικό στο εμπειρικό, κάποιους από τους ομιλητές της διαλέκτου, 

κάνοντάς τους τους ίδιους  γλωσσολόγους.Αυτοί θα δημοσιεύσουν υψηλού επιπέδου 

επιστημονικές περιγραφές και αναλύσεις της διαλέκτου που μελετούν, επιδεικνύοντάς τες 

στην γλωσσική κοινότητα της διαλέκτου και δίνοντάς τους, με τον τρόπο αυτό, κίνητρο για 

την συντελούμενη αναβίωση ή διατήρηση αυτής. Σημαντικό σημείο στην συνολική 

προσπάθεια είναι η έμφαση που θα δοθεί στην ιδιαιτερότητα , γλωσσική και πολιτισμική, 

των τοπικών κοινοτήτων. Θα βοηθούσε, επίσης, η ίδρυση ινστιτούτων για την αναβίωση - 

διατήρηση των νεοελληνικών ιδιωμάτων.  

 Θα ήταν, ωστόσο, απαραίτητη και η επίσημη αναγνώριση της σημασίας των 

τοπικών ιδιωμάτων - διαλέκτων ως παράγοντα πολιτισμικού πλούτου μιας χώρας, και η 

συστηματική διδασκαλία της διαλεκτολογίας στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες. Έτσι, 

θα καταστεί εφικτή η προδιάθεση εκτίμησης και σεβασμού των γλωσσικών ιδιομορφιών 

του κάθε τόπου από τον ομιλητή της Κοινής.   

 Σε αυτό, όπως προειπώθηκε, θα συνέτεινε η  ενημέρωση του Ελληνα μαθητή 

(ακόμη και του προχωρημένου μαθητή της Ελληνικής ως ξένης γλώσσας) για θέματα 

Νεοελληνικής Διαλεκτολογίας. Έτσι, θα ήταν σκόπιμο να διδαχθεί για τις νεοελληνικές 

διαλέκτους και τα ιδιώματα , βιώσιμες, ημιβιώσιμες , ως ένα αναπόσπαστο κομμάτι του 

γλωσσικού πλούτου της ελληνικής, και για τις διαφορές του διαλεκτικού λόγου από την 

πρότυπη Κοινή δημοτική.  

 Θα ήταν ακόμη χρήσιμο να προστεθούν στα σχολικά  εγχειρίδια και τις 

γραμματικές της Νεοελληνικής για τον Ελληνα και τον ξενόγλωσσο μαθητή της ελληνικής, 
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σε αντίθεση προς την παλαιότερη ρυθμιστική γραμματική του Τριανταφυλλίδη, που 

στόχος της ήταν να “διορθώσει” τυχόν ιδιωματικές προφορές και τύπους του δασκάλου ή 

του μαθητή,  παρατηρήσεις για αξιόλογα και εξατομικευτικά γλωσσικά φαινόμενα που 

συναντούμε στις νεοελληνικές διαλέκτους και ιδιώματα. Ετσι, παραδείγματος χάριν,  δίπλα 

στην παρατήρηση ότι τα δύο όμοια σύμφωνα ββ, κκ, λλ, μμ, νν, ππ, ρρ, σσ, ττ (εκτός των 

γγ) προφέρονται κανονικά σαν τα απλά, θα μπορούσαν να αναφερθούν και περιπτώσεις 

κατά τις οποίες προφέρονται τα διπλά σύμφωνα, στα διπλωτικά ιδιώματα της Νότιας 

νεοελληνικής, δηλαδή στα Δωδεκανησιακά, Κυπριακά, Χίου, Ικαρίας κ.λ.π.) και στα 

βόρεια ιδιώματα, όπου συναντούμε την περίπτωση των νεοσχημάτιστων διπλών λόγω 

αποβολής των ι, ου , π.χ. ββ : β’βάλ’ (=βουβάλι), β’βός (=βουβός). Κάτι τέτοιο θα 

προϋπέθετε την μελέτη και συστηματική περιγραφή του διαλεκτικού λόγου στο σύνολό του 

με σύγχρονα μέσα  και με την εφαρμογή συγχρόνων γλωσσολογικών μεθόδων.  

Παρόλη την κρισιμότητα του θέματος, οι διαλεκτολογικές σπουδές και 

επιδοτούμενες επιστημονικές έρευνες στη χώρα μας διεξάγονται με αργό ρυθμό. 

Επιπλέον, η ελλιπής ως και ανύπαρκτη ενημέρωση των αποφοίτων των παιδαγωγικών 

σχολών πάνω σε ζητήματα Νεοελληνικής διαλεκτολογίας έχει ως αποτέλεσμα την 

αδυναμία εφαρμογής μιας τέτοιας πολιτικής.  

 Όσο υπάρχουν κάποιες κοινωνικές ανάγκες των ομιλητών των νεοελληνικών 

ιδιωμάτων που εκπληρώνονται - έστω και μερικώς - από τη ντοπιολαλιά τους, είναι 

πραγματικά λυπηρό να αφήσουμε να αφανιστούν οι νεοελληνικές διάλεκτοι και τα 

ιδιώματα. Ίσως τελικά οι προσπάθειες διατήρησης - αναβίωσης των διαλέκτων - 

ιδιωμάτων θα πρέπει να ξεκινήσουν με ιδιωτική πρωτοβουλία.  
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ελληνική γλώσσα (Πρακτικά της 21ης ετήσιας συνάντησης του Τομέα Γλωσσολογίας της 

Φιλοσοφικής Σχολής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, 12-14 Μαΐου 2000, 

618-629. Θεσσαλονίκη: Τομέας Γλωσσολογίας. 

 

ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΑΛΕΚΤΙΚΗ ΥΠΟΧΩΡΗΣΗ 

 

Abstract 

The imposition of the Standard Greek language in domains where local dialects are 

normally used usually results in contraction phenomena in dialectal speech and often 

leads to the gradual loss of the dialects. The study of (dialectal) attrition and loss requires 

the co-examination of various sociolinguistic factors. The aim of the present paper is to 

present the sociolinguistic situation in the speech community of Litohoro, in Northern 

Greece. It examines some of the major factors responsible for local dialect contraction 

under the influence of the Standard language, focussing on metalinguistic comments and 

language attitudes towards the dialect and the Standard variety. The attitudes of the local 

dialect speakers reflect a declining diglossic situation on one hand and reveal a complex 

network of contrary and contradictory ideological constructions based on new social 

needs, on the other hand.  Thus the examination of language attitudes becomes a topic 

of crucial importance in dialectal loss studies. 

 

 Σκοπός της ανακοίνωσης αυτής είναι η γνωστοποίηση μέρους των 

συμπερασμάτων, τα οποία προέκυψαν από τη δεκάχρονη έρευνα που έχω 
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πραγματοποιήσει στο Λιτόχωρο Πιερίας. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας στην 

περιγραφική παρουσίαση  των γλωσσικών στάσεων και της γλωσσικής πρακτικής των 

μελών της κοινότητας98. 

Στα πλαίσια της διερεύνησης των παραγόντων που παίζουν καθοριστικό ρόλο 

στην παρατηρούμενη συρρίκνωση του ιδιώματος, θεωρήθηκε πως οι αξιολογικές κρίσεις 

των ίδιων των ομιλητών σχετικά με τα Λιτοχωρίτικα και ο περιορισμός των λειτουργικών 

ρόλων του ιδιώματος - ο οποίος σηματοδοτεί μια σημαντική αλλαγή της διπλογλωσσικής 

κατάστασης στη γλωσσική κοινότητα του Λιτοχώρου - αναδεικνύονται σε σημαντικές 

κοινωνιογλωσσικές μεταβλητές. Συνεπώς, η εξέταση των γλωσσικών στάσεων και 

λειτουργιών του ιδιώματος καθίσταται ιδιαίτερα αποκαλυπτική της μετακίνησης της 

ιδεολογικής βάσης, δηλαδή του συστήματος των πεποιθήσεων  που ‘στηρίζει’ το 

Λιτοχωρίτικο ιδίωμα, μετακίνησης που προοιωνίζει και τη σταδιακή συρρίκνωσή του.  

  

Το ιδίωμα του Λιτοχώρου Πιερίας 

 

Το Λιτόχωρο είναι είναι ένα χωριό (δήμος) του νομού Πιερίας με πλούσια ιστορία 

(ήδη από τα τέλη του 16αι), ναυτική παράδοση και με τοπικό πολιτισμό που παρουσιάζει 

ιδιαίτερο ενδιαφέρον γλωσσολογικό και εθνολογικό.  

Το γλωσσικό ιδίωμα του Λιτοχώρου Πιερίας ανήκει στα Βόρεια Ιδιώματα, και 

ιδιαίτερα στην ομάδα αυτών που χαρακτηρίζεται από δύο βασικά ισόγλωσσα  :1.την 

κώφωση, δηλαδή την τροπή των άτονων e, o > i,u , 2. την συγκοπή, δηλαδή την αποβολή 

των πρωτογενών άτονων i, u  Ανήκει στα ιδιώματα που, κατά τον Χατζηδάκη (1892:342 

κε.), μιλιούνται σε περιοχές που βρίσκονται βορειότερα από τον 38ο παράλληλο99. 

Παράλληλα, το Λιτοχωρίτικο ιδίωμα έχει γλωσσικό σύστημα–ιδιαίτερα φωνολογικό- αρκετά 

                                                 
98 Δε θα επιχειρηθεί η εξαγωγή ευρύτερων ιδεολογικών σχηματισμών. 
99 Περισσότερα για τις προτάσεις ταξινόμησης των νεοελληνικών διαλέκτων βρίσκουμε στο 
Τζιτζιλής (2000, 16-17). 
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διαφορετικό από της Κοινής Νεοελληνικής, και εμφανίζει αρκετά ενδιαφέροντα στοιχεία 

που επισημαίνονται για πρώτη φορά στην έρευνα των Νεοελληνικών διαλέκτων, όπως 

π.χ. ουρανικοποιημένα συμφωνικά φωνήματα, ενδιαφέρουσες ανομοιώσεις και συνιζήσεις 

(βλ. Πλαδή, 1992 και 1996).  

Από καθαρά γλωσσολογική, φωνολογική άποψη ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

παρουσιάζουν ιδιομορφίες του ιδιώματος, όπως οι συνιζήσεις των ακολουθιών [δ+ia/iο] 

και [θ+ia/iο], οι πλήρεις σειρές ουρανικοποιημένων και ουρανικών συμφωνικών 

φωνημάτων (στοιχεία που καθιστούν την ουράνωση βασικό δομικό χαρακτηριστικό του 

ιδιώματος ) και η τάση που παρατηρείται στη δομή των συμφωνικών συμπλεγμάτων του 

ιδιώματος για αποφυγή των ακολουθιών ‘τριβόμενο + τριβόμενο’100. Συνεπώς, η  

παρατηρούμενη τα τελευταία χρόνια απώλεια της ουράνωσης από πολλά μέλη της 

γλωσσικής κοινότητας και το γεγονός ότι οι ανομοιωτικές πραγματώσεις των συμφωνικών 

ακολουθιών δε γίνονται πλέον στην έκταση που γίνονταν στο παρελθόν, αποτελούν 

δυναμικές που αποδυναμώνουν το ιδίωμα από βασικά δομικά του χαρακτηριστικά και 

προαναγγέλλουν το θάνατο του ιδιώματος.  

 Οι πρώτες δημοσιεύσεις σχετικά με το ιδίωμα ήταν στα πλαίσια της παραδοσιακής 

δομικής διαλεκτολογίας. Μετά την περάτωση της φωνολογικής εργασίας, τα αποτελέσματα 

της οποίας επιβεβαίωσαν τις αρχικές προσδοκίες μας για τη σημασία του χωριού και τη 

μοναδικότητα κάποιων διαλεκτικών χαρακτηριστικών που παρουσιάζει (Πλαδή 1992, 

1996), η  προσέγγιση της κοινότητας  κατά τη διάρκεια των επόμενων ετών άλλαξε το 

βασικό της στόχο και προσανατολισμό. Έτσι, η κοινωνιογλωσσική μας πλέον ματιά 

επέβαλε σημαντικές και ουσιαστικές αλλαγές στα θεωρητικά εργαλεία και τις τεχνικές της 

επιτόπιας έρευνας που χρησιμοποιήθηκαν, αλλαγές ως προς τις ομάδες του πληθυσμού 

που θα χρησιμοποιούσαμε ως πληροφορητές μας, ως προς τον τρόπο συλλογής των 

δεδομένων  και, φυσικά,  ως προς τη μέθοδο επεξεργασίας τους. 

 
100 Για τις ανομοιωτικές πραγματώσεις των συμφωνικών ακολουθιών τριβόμενο+τριβόμενο έκανα 
σύντομα λόγο και στη μεταπτυχιακή μου εργασία, βλ.  Πλαδή, (1996, 162 - 165).  
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Για την περιγραφή της σχέσης ανάμεσα στην γεωγραφική ποικιλία του Λιτοχώρου 

και την πρότυπη Κοινή στις γλωσσικές χρήσεις των Λιτοχωριτών θα χρησιμοποιήσουμε το 

καθιερωμένο θεωρητικό σχήμα κατανομής των διαφόρων τομέων επικοινωνίας,  της 

διπλογλωσσίας. Έτσι, μπορούμε να πούμε πως στο Λιτόχωρο, ιδίωμα και επίσημη 

γλώσσα (Koινή Νεοελληνική) βρίσκονται σε σχέση γλωσσικής διπλοτυπίας, 

διπλογλωσσίας, όρος που αποδίδει στα ελληνικά τον όρο diglossia που εισήγαγε ο C. 

Ferguson (1972) και που τροποποίησε γόνιμα ο Fasold (1984) με την εισαγωγή της 

έννοιας ‘Ευρεία διπλογλωσσία’ (broad diglossia). Η λειτουργική διαφοροποίηση 

Λιτοχωρίτικων - Κοινής με βάση κάποιους τομείς (βλ. Lyons 1995, 311) είναι φανερή. Τα 

Λιτοχωρίτικα, και ανεξάρτητα από το μορφωτικό επίπεδο του ομιλητή, χρησιμοποιούνται 

σε περιστάσεις οικείων για διαπροσωπικά, καθημερινά, ανεπίσημα ζητήματα. Επίσης, και 

η λαϊκή λογοτεχνία έχει ως κύριο μέσο της την τοπική γλώσσα. Μάλιστα, στις περιστάσεις 

αυτές θεωρείται δείγμα απόκλισης, αποστασιοποίησης, ανοικειότητας το να γίνεται χρήση 

της Κοινής. Όπως είχε τονίσει ο Ferguson, στα πλαίσια μιας διπλογλωσσικής κατάστασης 

οι κατάλληλες ποικιλίες πρέπει να χρησιμοποιούνται στις κατάλληλες περιστάσεις, και 

αυτό έχει αντανάκλαση στις προσδοκίες των μελών της κοινότητας, οι οποίες μπορεί να 

είναι τέτοιες ώστε το αντίθετο να προκαλεί δυσμενή σχόλια ή και γελοιοποίηση του 

αποκλίνοντος ομιλητή. Σε περιπτώσεις, όμως, που άνθρωποι μη Λιτοχωρίτες είναι 

παρόντες και σε επίσημες περιστάσεις επικοινωνίας, όπως δημόσιες υπηρεσίες ή 

πολιτικοί λόγοι και ανακοινώσεις,  σε περιστάσεις δηλαδή, που τις περιβάλλει η αίσθηση 

της σοβαρότητας ή κατά τις οποίες υπάρχει επιδίωξη κοινωνικού κύρους, επιδιώκεται 

χρήση της Κοινής από τους πιο πολλούς.  

 Αυτές οι συχνά λανθάνουσες αξιολογήσεις που συνδέονται με την κάθε ποικιλία, 

καθιστούν δυνατή τη λειτουργική διαφοροποίηση των ποικιλιών. Η Κοινή αποτελεί την 

Υψηλή ποικιλία και το ιδίωμα τη Χαμηλή. Η Κοινή, κατάλληλη μόνο για επίσημες 

καταστάσεις,  περιβάλλεται με το κύρος της τυποποιημένης γλώσσας (‘τα σωστά και 

ωραία”), γιαυτό άλλωστε και η αδιάκριτη χρήση της προκαλεί την αίσθηση της εκζήτησης, 

όπως θα δούμε στις γλωσσικές στάσεις / σχόλια των πληροφορητών.   
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 Όμως, ειδικά τις τελευταίες δεκαετίες διαπιστώνεται πως Κοινή και ιδίωμα δε 

βρίσκονται μόνο σε συμπληρωματική σχέση, αλλά πως η Κοινή οδηγεί τη γλωσσική 

κοινότητα σε μια αντίθεση προς το ιδίωμα, η οποία αίρει την αρχική συμπληρωματικότητα. 

Τώρα οι κάτοικοι βρίσκονται διχασμένοι. Αυτή η αντίθεση εκφράζεται με τις μεταγλωσσικές 

αξιολογήσεις των ομιλητών, όπως θα δούμε στη συνέχεια. Η άρση της 

συμπληρωματικότητας των δύο ποικιλιών σηματοδοτεί την υποχώρηση της 

διπλογλωσσικής κατάστασης. Πράγματι, σήμερα στο Λιτόχωρο, διαπιστώνει κανείς 

ενδείξεις υποχώρησης της διπλογλωσσικής κατάστασης όπως αυτές που επισημαίνει ο 

Fasold (1984:54): τις διαρροές, δηλ.δραστικό περιορισμό,  στις λειτουργίες και τη μείξη 

μορφών.  

Για το πρώτο, δηλαδή τις λειτουργίες του ιδιώματος,  μπορούμε γενικά να 

παρατηρήσουμε με βάση τις απαντήσεις των πληροφορητών και τις προσωπικές μας 

παρατηρήσεις  πως η γλωσσική κοινότητα του Λιτοχώρου αρχίζει άλλοτε υποσυνείδητα 

και άλλοτε συνειδητά να εγκαταλείπει τα Λιτοχωρίτικα  και να επιλέγει την Κοινή, ακόμη και 

σε τομείς που μέχρι και πριν από λίγα χρόνια χρησιμοποιούνταν τα Λιτοχωρινά, και αυτό 

μπορεί να αποτελεί σημάδι ότι μια γλωσσική μετακίνηση / αλλαγή βρίσκεται σε εξέλιξη101, 

ως συνέπεια των κοινωνικών μετασχηματισμών που έχει υποστεί το χωριό τις τελευταίες 

δεκαετίες102. 

                                                 
101 Πρβλ. Hill & Hill , 1980, 345. 
102 Ενδεικτικά θα αναφέρω ότι από τις λειτουργίες που είχε το ιδίωμα στα πλαίσια της 
διπλογλωσσικής κατάστασης πριν από μερικές δεκαετίες έχουν δραστικά περιοριστεί. Ενδεικτικά 
αναφέρω την κρυπτολαλική λειτουργία της,(βλ..και Tsitsipis(1981), Mertz στο Dorian(1989, 103-
116) ), η οποία ταυτόχρονα λειτουργεί ενοποιητικά για την κοινότητα ενισχύοντας τους δεσμούς και 
τα αισθήματα αλληλεγγύης ανάμεσα στα μέλη της, και αυτή της αυτοπροστασίας των ομιλητών 
μέσω αυτής. Επίσης, αξίζει να παρατηρήσουμε ότι από τους χώρους της παραδοσιακού 
πολιτισμού που δεν έχουν εγκαταλείψει την παράδοσή τους οι Λιτοχωρίτες όλων των ηλικιών είναι 
‘τα Αποκριάτικα, τα σατιρικά, τα Άσεμνα’, στα οποία έχουν παράδοση. Προσθέτω ότι 
παρατηρήθηκαν, όπως ήταν αναμενόμενο, γλωσσικές μείξεις ανάλογα με το συνομιλητή, το 
σκηνικό και το θέμα, για τα οποία θα κάνω λόγο σε άλλη δημοσίευση. 
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Το δεύτερο μπορεί κανείς εύκολα να διαπιστώσει ήδη από τις πρώτες επαφές με τη 

γλωσσική κοινότητα του χωριού, και μπορούμε με ασφάλεια να υποστηρίξουμε ότι οι 

ομιλητές μπορούν να τοποθετηθούν σε διάφορα σημεία ενός γλωσσικού 

συνεχούς/φάσματος που εμπεριέχει ποικίλες διαβαθμίσεις, με το ιδίωμα (βασίλεκτος) στο 

ένα άκρο και την Κοινή (ακρόλεκτος) στο άλλο103, καθώς στο λόγο τους παρουσιάζονται 

σημαντικές απώλειες στο λεξιλογικό επίπεδο, χρήση καταλήξεων της Κοινής, αποφυγή 

αποβολής και κώφωσης, αποφυγή παχιών συριστικών και ουρανικοποιημένωνκ.λ.π. 

 

Γλωσσικές στάσεις (έρευνα - περιγραφή αποτελεσμάτων) 

 Παρόλο που η τεχνική των εναρμονισμένων αμφιέσεων ή οι παραλλαγές της 

θεωρούνται τυπικές μέθοδοι της κοινωνικής ψυχολογίας για τη διερεύνηση των 

γλωσσικών στάσεων και θεωρητικά δεν θα υπήρχε λόγος να μην την χρησιμοποιήσουμε 

στην έρευνά μας, ωστόσο στην έρευνά μας χρησιμοποιήσαμε τις άμεσες τεχνικές που 

ανέφεραν οι Agheyisi & Fishman (1970: 147-150): το ερωτηματολόγιο στα πλαίσια της 

συνέντευξης και την άμεση παρατήρηση. Αν και οι Agheyisi&Fishman θεωρούν πως η 

άμεση παρατήρηση είναι υπερβολικά υποκειμενική, ωστόσο πιστεύουν πως τα δεδομένα 

που προκύπτουν από αυτή μπορούν να υπολογιστούν όπως και τα δεδομένα που 

συλλέχτηκαν μέσα από πιο τυπικές μεθόδους. 

 Εξάλλου, δεν είναι απόλυτο ότι όλες οι τυπικές μέθοδοι μπορούν να 

λειτουργήσουν με επιτυχία104 σε όλες τις κοινωνικο-πολιτισμικές ομάδες. Στην έρευνά μας 

στο Λιτόχωρο Πιερίας δεν θα ήταν θεμιτή η εφαρμογή των τυπικών μεθόδων για τρεις 

βασικούς λόγους: 1) Η επιτυχία των τεχνικών αυτών στηρίζεται σε ιδανικές γλωσσικές 

πραγματώσεις (performances), και στην Κοινή και στα Λιτοχωρίτικα, από τους ομιλητές 

των οποίων οι φωνές μαγνητοφωνούνται, και κάτι τέτοιο προϋποθέτει την ανάγνωση 

                                                 
103Πρβλ. και Καρυολαίμου(1999, 2000) για την εμφάνιση ενός διπολικού διαλεκτικού άξονα στις 
γλωσσικές πρακτικές των Κυπρίων διαλεκτόφωνων  ομιλητών. 
104 Πρβλ. Τsitsipis, 1981, 33-38. 
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κειμένου και στους δύο γλωσσικούς κώδικες. Όμως, τα νεοελληνικά ιδιώματα (με εξαίρεση 

την Κρητική, Κυπριακή και ίσως την Ποντιακή) λειτουργούν αποκλειστικά στον προφορικό 

λόγο, και ο γραπτός λόγος δεν μπορεί παρά να επιτρέψει να παρεισφρύσουν στο ρέοντα 

Λιτοχωρίτικο φυσικό λόγο στοιχεία της Κοινής Νεοελληνικής. Επιπλέον, οι μεγάλοι στην 

ηλικία χρήστες, οι περισσότεροι από αυτούς αναλφάβητοι, είναι δύσκολο να διαβάσουν 

ένα κείμενο τέλεια και στους δύο κώδικες,  2) Οι περισσότεροι πληροφορητές από όλα τα 

ηλικιακά επίπεδα, ήταν απρόθυμοι να ακούσουν τη φωνή άλλων και να τη σχολιάσουν, με 

τη δικαιολογία ότι “μπορεί να ρεζιλευτούν και οι ίδιοι αργότερα” και να αποτελέσει η ομιλία 

τους αντικείμενοι σχολιασμού, κάτι στο οποίο αντιδρούσαν έντονα105. 3) Η επιτυχία των 

τυπικών μεθόδων βασίζεται στο ότι οι ομιλητές - κριτές δεν γνωρίζουν ποιανού φωνή 

ακούγεται στο μαγνητόφωνο. Συνεπώς, δεν ήταν δυνατό να βρεθούν ομιλητές σε μια 

μικρή γλωσσική κοινότητα των οποίων οι φωνές δε θα ήταν αναγνωρίσιμες. 

Όπως θα δούμε, οι συνεντεύξεις σχετικά με τις γλωσσικές στάσεις, με τη φλυαρία 

αλλά και πληρότητά τους, εμπεριέχουν, ενσωματώνουν  και παραπέμπουν κατευθύνοντας 

στη συνεξέταση κι άλλων κοινωνιογλωσσικών μεταβλητών, όπως αστικοποίηση, 

εκσυγχρονισμός, λειτουργικές και δομικές απώλειες για το ιδίωμα, που πρέπει να ληφθούν 

υπόψη και να αναλυθούν σε κάθε περίπτωση μελέτης γλωσσικού θανάτου106. Γιαυτούς 

τους λόγους δε χρησιμοποιήθηκαν τυπικές τεχνικές, αλλά επιχειρήσαμε να διερευνήσουμε 

τις στάσεις μέσα από το φυσικό λόγο, στον οποίο αβίαστα πρέκυπταν σχόλια και 

υποκειμενικές αξιολογήσεις και με τη βοήθεια των ερωτήσεων.  

Στο σύγχρονο Λιτόχωρο, όπως προκύπτει από την εξέταση των μεταγλωσσικών 

σχολίων των Λιτοχωριτών, συνυπάρχουν συγχρονικά στην δομή της γλωσσικής 

κοινότητας δύο ιδεολογικές τάσεις, δύο αντιθετικές γλωσσικές στάσεις: αρνητική και η 

θετική σε σχέση με το ιδίωμα, αντιστρόφως ανάλογα προς την standard αστική κοινή 

                                                 
105 Κάποιες φορές στην αρχή της έρευνας που το επιχείρησα, αυτό οδήγησε σε προσωρινή 
διακοπή της συνέντευξης. 
106 Βλ. Sasse (1989) για το θεωρητικό πλαίσιο του γλωσσικού θανάτου. 
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νεοελληνική. Μάλιστα και οι δύο ποικιλίες οριοθετούνται ως ξεχωριστές γλωσσικές 

ποικιλίες: 

 

 

 

1. Αρνητική :  

Η κυρίαρχη στάση είναι ότι τα Λιτοχωρίτικα είναι μια “μικτή” γλώσσα, ότι δεν είναι 

πλέον γνήσια και ότι δε μιλιέται σωστά.107 Επιπλέον, είναι η γλώσσα των “απολίτιστων”, 

ενώ η γλώσσα της πόλης (τα “πουλιτειακά” ή “κουκουνίσκα”, όπως τα λένε) δηλώνει 

ευγένεια, πολιτισμό. Η έννοια του πολιτισμένου και της ευγένειας επεκτείνεται από τη 

γλώσσα στους ομιλητές / εκπροσώπους του αστικού πολιτισμού. Αυτοί χαρακτηρίζονται 

ως ευγενείς, εκλεπτυσμένοι, καλλιεργημένοι και με ανώτερη κοινωνική θέση.108  

Αρκετοί πληροφορητές σε συζητήσεις και συνεντεύξεις κάνουν λόγο για την 

κρίσιμη αλλαγή, που παραπέμπει στις αλλαγές στο κοινωνικο-πολιτισμικό επίπεδο της 

κοινότητας. Η μετάβαση αυτή αντανακλά την αλλαγή-μετακίνηση στις στάσεις απέναντι 

στα Λιτοχωρίτικα, στις περιστάσεις καθώς και γενικότερα στο λειτουργικό πεδίο και τη 

συχνότητα της γλωσσικής χρήσης των Λιτοχωρίτικων. 

Σύμφωνα με τις μαρτυρίες ηλικιωμένων, κυρίως γυναικών, πριν το 1950 - 1960 

περίπου, οι Λιτοχωρίτες που είχαν κατοικήσει ή επισκεφτεί για μεγάλο διάστημα την 

Θεσσαλονίκη, κυρίως, και μετά απέφευγαν να μιλήσουν στα “Λιτουχουρνά” ή η ομιλία 

τους είχε επηρεαστεί από την ομιλία της πόλης,  γίνονταν αντικείμενο ειρωνικών σχολίων 

από τους συγχωριανούς τους που δεν είχαν φύγει από το χωριό, “περίγελο” στην 
                                                 
107 Και  ο S. Watson στο Dorian (1989: 48 - 51) αναφέρει μια παρόμοια στάση των ομιλητών 
απέναντι στη γλώσσα τους την οποία χαρακτηρίζουν  “παραφθαρμένη” (“corrupt”) από την 
παρεμβολή γλωσσικών στοιχείων, ειδικά της Αγγλικής.  
108 Οι ίδιες αρνητικές αξίες αποδίδονται και στα Βρετονικά , βλ.L. Kuter στο Dorian (1989, 75 - 89). 
Έτσι, εμφανίζεται ο κοινωνικο-οικονομικός συμβολισμός της Γαλλικής ως γλώσσας του πολιτισμού, 
του μέλλοντος  και της προόδου, σε  αντίθεση με τα Βρετονικά ως γλώσσα του περλθόντος, 
κατάλληλο μόνο για απολίτιστους χωριάτες. Ο ίδιος αξιολογικός διαχωρισμός γίνεται, επίσης, (Hill, 
1977: 60) και για τη γλώσσα Nuhatl και αλλού. 
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κοινότητα του Λιτοχώρου, καθώς θεωρούνταν επιτηδευμένος και ξένος ο λόγος τους. 

Μάλιστα τους προσέδιδαν το υποτιμητικό προσωνύμιο “τα κουκκώνια”(=ξένοι, κάτοικοι της 

πόλης) και τη γλώσσα που μιλούσαν, η οποία ήταν ένα μείγμα από αναπόφευκτους 

διαλεκτικούς τύπους και τύπους της καθαρεύουσας ή δημοτικής με διαλεκτική προφορά, 

“κουκκουνίσ’κα” ή “πουλιτειακά”. Αυτοί οι όροι, λοιπόν, παλιότερα είχαν υποτιμητικές - 

μειωτικές συνδηλώσεις, καθώς οι Λιτοχωρίτες θεωρούσαν πως με τη χρήση της Κοινής 

ήθελαν να αποστασιοποιηθούν από τους Λιτοχωρίτες. Τώρα, όμως, τα “κουκκώνια”, οι 

“ξένοι”, παραπέμπουν ως όροι στους πολιτισμένους αντιπροσώπους του αστικού 

πολιτισμού, οι οποίοι απολαμβάνουν γόητρο και ανώτερη θέση στον τοπικό πολιτισμό. Η 

αλλαγή-διεύρυνση στο σημασιολογικό περιεχόμενο του όρου “κουκώνια” είναι από τις 

βασικές μαρτυρίες-αποδείξεις της μετάβασης που έχει συντελεστεί στο Λιτόχωρο.109

 Στα σχόλια των μεσήλικων και των ηλικιωμένων είναι έντονη η αναφορά σε αυτήν 

την διαχρονική μετακίνηση/μεταστροφή στις στάσεις των Λιτοχωριτών απέναντι στα 

Λιτοχωρίτικα. Οι πληροφορητές αυτών των ηλικιών διατηρούν στη μνήμη τους την 

δύσκολη προηγούμενη περίοδο και την αντιδιαστέλλουν προς την τωρινή. Οι ηλικίες αυτές 

βίωσαν αυτή τη σταδιακή αλλαγή. Είναι, όμως, αυτές οι ηλικίες που έχουν και την πιο 

αρνητική στάση προς το ιδίωμα. Έτσι,κυρίως οι μεσήλικες και ένα ποσοστό των  

ηλικιωμένων, αντιμετωπίζουν τα Λιτοχωρίτικα ως τη γλώσσα των “αμόρφωτων”, των 

“απολίτιστων”, των “χωριατών”, των χαμηλότερων κοινωνικο-οικονομικά στρωμάτων. 

Είναι φανερή η συσχέτιση του σύγχρονου τρόπου ζωής με τα “πολιτειακά” και η 

συσχέτιση των Λιτοχωρίτικων με τις σκληρές και δύσκολες, από κοινωνικο-οικονομική 

άποψη, συνθήκες της ζωής παλαιότερα. 

Δεν είναι εύκολο να προσδιοριστεί ο ακριβής χρόνος που άλλαξε ο συσχετισμός 

της τοπικής γλωσσικής ιδεολογίας και της ιδεολογίας της πόλης. Εικάζω πως μετά τον 

εμφύλιο και στα χρόνια του σταδιακού εκσυγχρονισμού του κράτους, χρόνια κατά τα 

 
109 Ο Λ. Τσιτσιπής στο Tsitsipis (1998: 15) κάνει μια ανάλογη διαπίστωση για τις αρβανίτικες 
κοινότητες που μελετά. Γίνεται εύστοχα λόγος για την μεταπραγματολογική συνειδητότητα 
(Silverstein, 1981).  
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οποία οδηγήθηκαν πολλοί Λιτοχωρίτες στην εσωτερική μετανάστευση (οι πιο πολλοί στη 

Θεσσαλονίκη), άλλαξε η γλωσσική ιδεολογία και οδήγησε στη γλωσσική στροφή των 

ομιλητών από το ιδίωμα στα “πουλιτειακά”. Σημαντικοί σταθμοί, σύμφωνα με τους 

Λιτοχωρίτες και προσωπικές μου έρευνες, στη διαδικασία αυτή μετασχηματισμού της 

Λιτοχωρίτικης κοινωνίας στάθηκαν: η κατασκευή του δημοσίου δρόμου Αθήνας - 

Θεσσαλονίκης, η αποξήρανση του βάλτου και γεωργική εκμετάλλευσή των χωραφιών του 

Βαρικού, η εγκατάσταση των στρατοπέδων στα νότια του χωριού, η λειτουργία του 

Γυμνασίου μετά το 1950 και η μεγάλη τουριστική άνθηση του χωριού, ιδιαίτερα μετά το 

1960. (δεκαετίες ’60, ’70) 

Οι μεγάλες κοινωνικο-οικονομικές αλλαγές στα πλαίσια της σταδιακής ανάπτυξης 

του Λιτοχώρου, επομένως, ήταν σχετικά πρόσφατες. Επιπρόσθετα, βάζοντας ένα 

πρόσφατο και  διασταυρωμένο και από άλλες ενδείξεις - μαρτυρίες terminus post quem,οι 

30ρηδες  θεωρούν πως ο σχετικά πρόσφατος σεισμός του ’78 στη Θεσσαλονίκη άσκησε 

σημαντική πληθυσμιακή, κοινωνική και συνεπώς γλωσσική επίδραση στο Λιτόχωρο, 

καθώς πολλοί Θεσσαλονικείς, οι οποίοι είτε κατάγονταν από το Λιτόχωρο είτε όχι, 

εγκαταστάθηκαν τότε μόνιμα στο Λιτόχωρο. 

Στην αλλαγή της στάσης τους σημαντικό ρόλο έπαιξε η αρνητική κριτική στάση των 

ξένων (= μη Λιτοχωριτών) απέναντι στα Λιτοχωρίτικα, η οποία παραπέμπει σε 

στερεότυπα για χαμηλή κοινωνική θέση. Έτσι, οι περισσότεροι μεσήλικες και μέρος των 

ηλικιωμένων πιστεύουν ότι τα Λιτοχωρίτικα δεν είναι κατάλληλη γλώσσα για να 

μεταδώσουν  στα παιδιά τους, ότι η γλώσσα της πόλης είναι πιο σημαντική και χρήσιμη 

για την κοινωνική άνοδο των παιδιών τους, (όπως π.χ. μια ξένη γλώσσα), μιας και 

πιστεύουν ότι οι καινούριες ανάγκες γεννούν καινούριες αξίες και αναγκαιότητες. Αυτή 

τους η στάση γίνεται πλήρως κατανοητή αν σκεφτούμε ότι, 110ενώ παλιότερα ήταν το 

εύθραυστο της τοπικής αλληλεγγύης που απειλούνταν από τη χρήση μη διαλεκτικού 

λόγου, τώρα είναι η ένταξή τους στην αστική κοινωνία που απειλείται από τη χρήση των 

 
110 Πρβλ. Τsitsipis  (1998). 
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Λιτοχωρίτικων. Αναζητώντας, λοιπόν, μια πιο ισχυρή κοινωνική θέση, προσπαθούν να 

προσαρμόσουν οι μεσήλικες, ιδίως, γυναίκες και οι άντρες την ομιλία τους στα  πρότυπα 

των ξένων .  

Επιδιώκουν πλέον όταν είναι εκτός Λιτοχώρου και όταν βρίσκονται ξένοι παρόντες, 

να ελαχιστοποιούν τα Λιτοχωρίτικα στοιχεία στο λόγο τους, από φόβο μήπως 

αποκαλυφθεί η καταγωγή τους. Και μάλιστα οι μεσήλικες σχεδόν στο σύνολό τους  και 

αρκετά μέλη της ηλικιακής ομάδας των 30ρηδων το θεωρούν μεγάλη επιτυχία, όταν η 

ομιλία τους δεν προδίδει την καταγωγή τους, πιστεύοντας πως με αυτόν τον τρόπο 

γίνονται περισσότερο αποδεκτοί από την ευρύτερη κοινωνία εκτός Λιτοχώρου, η γνώμη 

της οποίας για τους ίδιους είναι πιο σημαντική.111 Πιστεύουν, λοιπόν, ότι, εφόσον η αστική 

κοινωνία δεν επιτρέπει τις διαλεκτικές γλωσσικές ποικιλίες, και για να μη θεωρηθούν 

χωριάτες και άξεστοι, πρέπει οι ίδιοι και ακόμη περισσότερο τα παιδιά τους να 

συμμορφώνονται με το πρότυπο αυτό. Αυτά ωστόσο τα φαινόμενα αναπροσαρμογής του 

λόγου δεν παρουσιάζονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες της κοινότητας, όπως θα δούμε. 

Κάτι που εντυπωσιάζει είναι ότι πολλοί μεσήλικες και ηλικιωμένοι ισχυρίζονται πως 

δε μιλούν τα Λιτοχωρίτικα, γιατί δεν τα ξέρουν καλά και προσθέτουν πως κάποιοι άλλοι, 

μεγαλύτεροι ίσως στην ηλικία, μιλούν τα “βαριά” που εγώ τους αναφέρω, όχι οι ίδιοι. 

Ωστόσο, ο λόγος τους είναι γνήσια Λιτοχωρίτικα, παρόλες τις προσπάθειες τους να τα 

νοθεύσουν112. Με αυτόν τον τρόπο θέλουν προφανώς να δείξουν πως ξέρουν λιγότερα 

Λιτοχωρίτικα, και άρα δεν ανήκουν στις κοινωνικές ομάδες που τα μιλούν (γέροι, 

τσομπάνηδες). Πολλοί μεσήλικες και ηλικιωμένοι κάνουν το διαχωρισμό ανάμεσα στα 

«βαριά Λιτοχωρίτικα» και τα «ελαφριά» και ισχυρίζονται πως τώρα πια μόνο τα «ελαφριά» 

μιλιούνται στο Λιτόχωρο. Πίσω από τον διαχωρισμό αυτό διακρίνουμε την έμπρακτη 

                                                 
111 Πρβλ. Gal (1979: 107), όπου διαπιστώθηκε μια μετάβαση στα ’70s: o στόχος τότε έγινε όχι μόνο 
να μαθαίνουν σωστά Γερμανικά, αλλά και να μην υπάρχει κανένα ίχνος από Ουγγαρέζικα και έτσι 
να δίνουν την εντύπωση πως είναι μονόγλωσσοι. 
112 Η διάσταση ανάμεσα στην γλωσσική πρακτική και την γλωσσική αξιολόγηση, συχνότατη σε 
περιπτώσεις συνύπαρξης πρότυπων και διαλεκτικών ποικιλιών, έχει ονομαστεί από τον Labov  
(1972)‘γλωσσική ανασφάλεια’. (πρβλ. και Καρυολαίμου, 1999)  
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αποδοχή και επιδοκιμασία της παρέμβασης των γλωσσικών στοιχείων της Κοινής στην 

ομιλία τους. (interference) Αυτή η αποδοχή διευκολύνει τη χειμαρρώδη εισροή της Κοινής 

στο ιδώμα, το οποίο διαρκώς συρρικνώνεται, ειδικά σε λεξιλογικό επίπεδο. 

Στο ερώτημα, μάλιστα, αν θεωρούν θεμιτή τη μείξη των γλωσσών στο Λιτόχωρο, 

σχεδόν όλοι οι πληροφορητές, είτε τρέφουν θετική στάση είτε αρνητική απέναντι στο 

ιδίωμα,  απάντησαν πως είναι θεμιτή και επιβεβλημένη, “για να γίνονται κατανοητοί από 

όλους”. Αυτή η μείξη, όμως, αφαιρεί μεγάλο μέρος της ιδεολογικής στήριξης που τα 

Λιτοχωρίτικα έχουν ανάμεσα στους ομιλητές τους, αποδυναμώνει τη ιδιαιτερότητα της 

γλώσσας για την οποία είναι όλοι περήφανοι και περιορίζει το λειτουργικό της πεδίο. 

Άμεσο και αναμενόμενο αποτέλεσμα της κατάστασης που προαναφέραμε είναι ότι 

αρκετοί 30ρηδες και μεσήλικες δεν προσπαθούν να μεταδώσουν το ιδίωμα στα παιδιά. 

Και θεωρούν ως φυσιολογικό το να χαθούν τα Λιτοχωρίτικα. Αρκετές Λιτοχωρίτισσες 

μεγάλες στην ηλικία, αλλά και λίγο νεώτερες (γύρω στα 55 χρόνια) ασκούν έντονη κριτική 

στους νεότερους που μιλούν τα Λιτοχωρίτικα και ιδίως τα βαριά, γιατί θεωρούν πως αυτό 

δεν είναι καλό για τη νέα γενιά του χωριού. Μάλιστα, για να μην τα μεταδώσουν οι 

παππούδες στα μικρά παιδιά, απαγορεύουν να τα μιλούν ακόμη και μέσα στο σπίτι.καθώς 

δεν επιθυμούν ούτε καν παθητικά να τα γνωρίζουν. 

Τα παιδιά και οι έφηβοι στην πλειονότητά τους, διατηρούν μια αρνητική στάση 

προς το ιδίωμα, φτάνοντας στο σημείο να ειρωνεύονται αυτούς που μιλούν τα 

Λιτοχωρίτικα είτε συνομήλικους είτε μεγαλύτερους. 113 Το “χάσμα γενεών” προκύπτει από 

την αποτυχία των νεώτερων να ωφεληθούν, όπως έκαναν οι παλαιότερες γενιές, από την 

επαφή με τους μεγαλύτερους ομιλητές, δηλαδή ακριβώς αυτούς που διαθέτουν και 

μπορούν να μεταδώσουν ένα μεγάλο πεδίο γλωσσικών ικανοτήτων και στοιχείων της 

τοπικής κουλτούρας. Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο του γλωσσικού θανάτου το 

χάσμα γενεών προοιωνίζεται - αν δεν ταυτίζεται -  το γλωσσικό θάνατο. 

 
113 Bλ. Watson (1989: 55). 
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Για την περίπτωση της υποχώρησης του ιδιώματος του Λιτοχώρου και βασισμένοι 

στις στάσεις που  αναφέρθηκαν, θα χρησιμοποιήσουμε συνεπώς τον όρο “γλωσσική 

αυτοκτονία” (βλ.Aitchison, 1991), καθώς οι ίδιοι οι ομιλητές έχουν οδηγηθεί συνειδητά 

στην υιοθέτηση των αρνητικών -για τις βορειοελλαδικές διαλέκτους και για τους ομιλητές 

τους -στερεότυπων και, συνεπώς,  μια από τις βασικές αξίες του ιστορικού τοπικού 

πολιτισμού του Λιτοχώρου αποδοκιμάζεται, ευτελίζεται από τους  ίδιους τους φορείς της 

και στην ουσία αχρηστεύεται, καθώς περιορίζονται σημαντικά οι περιστάσεις χρήσης και 

οι λειτουργίες της γλώσσας. 

 

2. Θετική: 

Υπάρχουν ωστόσο και θύλακες αντίστασης, κατ’ αρχήν στην ομάδα των ηλικιωμένων, 

αλλά και στην ομάδα των 30ρηδων. Δηλαδή υπάρχουν επίσης αρκετοί που πιστεύουν ότι 

τα Λιτοχωρίτικα δεν πρέπει να χαθούν, γιατί είναι η γλώσσα τους, ο τοπικός τους 

πολιτισμός, η ιστορία τους, η αυτοέκφρασή τους. Κάνουν, επίσης, λόγο και για 

συγκεκριμένα κοινωνικά γεγονότα που είναι δεμένα με τα Λιτοχωρίτικα.  Ειδικά σε παρέες 

στο Λιτόχωρο, τα βαριά Λιτοχωρίτικα, κατά την άποψή τους, χαρίζουν κύρος στον 

ομιλητή. 

Επιπλέον, υπάρχει δυνατό συναισθηματικό δέσιμο με τα Λιτοχωρίτικα, καθώς σε 

αυτά τραγουδούν τα αποκριάτικα, τα μοιρολόγια, και άλλα “παλιακά” τραγούδια, για τα 

οποία είναι περήφανοι οι Λιτοχωρίτες Τη μουσική παράδοση στο Λιτόχωρο τονίζει και 

αυτό που επαναλαμβάνουν ότι “η μουσική κυλάει στις φλέβες των Λιτοχωριτών”. 

Αρκετοί ηλικιωμένοι, ικανοί ομιλητές του ιδιώματος, πιστεύουν πως τα 

Λιτοχωρίτικα είναι πιο χρήσιμα, γιατί ενισχύουν την ταυτότητα του Λιτοχωρίτη114. Γιαυτό 

και ενοχλούνται στη σκέψη ότι δεν θα μιλιούνται σε λίγα χρόνια με τη φυσικότητα, τη 

συνέπεια και την καθαρότητα που μιλιούνταν παλαιότερα.  

                                                 
114 Οι ηλικιωμένοι θεωρούν, παραδείγματος χάριν,  πως τα Λιτοχωρίτικα διαφέρουν σημαντικά από 
τα Λεπτοκαρίτικα.(group’s Self - identification process). Μιλούν  με υποτιμητικό τρόπο για το πώς 
ζούσαν και μιλούσαν οι Λεπτοκαρίτες παλαιότερα. 
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Συνεπώς, παρατηρούμε πως στο Λιτόχωρο δεν υπάρχει μια ομοιόμορφα αρνητική 

στάση απέναντι στα Λιτοχωρίτικα. Πολλοί ηλικιωμένοι και 30ρηδες, όπως θα αναφέρουμε 

στη συνέχεια, τηρούν μια ένθερμα θετική στάση απέναντι στο ιδίωμα. Θεωρούν πως η 

γλώσσα είναι βασικό κομμάτι της εθνογλωσσικής τους ταυτότητας και δείχνουν 

ενδιαφέρον για την επισήμανση καθαρά Λιτοχωρίτικων γλωσσικών τύπων στις συζητήσεις 

τους στα πλαίσια διαφόρων κοινωνικών περιστάσεων. (Δεν είναι τυχαίο ότι αντέδρασαν με 

ενθουσιασμό στις προσπάθειές μου να γράψω τη “Γραμματική του Ιδιώματος” και να 

μελετήσω συνολικά το ιδίωμα.) Αρκετοί νέοι και ιδιαίτερα οι 30ρηδες αρέσκονται στο να 

καταρτίζουν αυτοσχέδια γλωσσάρια του ιδιώματος. Η θετική τους αυτή στάση ωστόσο  

είναι ρεαλιστικά προσαρμοσμένη στα δεδομένα της εποχής και έτσι υποστηρίζουν τη 

διατήρηση και διαφύλαξη του ιδιώματος με διαφορετικούς, όμως, όρους και σκοπούς, 

όπως θα δούμε στη συνέχεια. 

Σχετικά με τις αντίθετες στάσεις που αναφέρθηκαν πρέπει ωστόσο να γίνουν δύο 

σημαντικές παρατηρήσεις  για την εικόνα που παρουσιάζουν οι Λιτοχωρίτες στις στάσεις 

τους σε σχέση με το ιδίωμα:  

α) Οι περισσότεροι, ιδιαίτερα ηλικιωμένοι και μεσήλικες, ήταν μπερδεμένοι, αντιφατικοί σε 

αυτά που μου ανέφεραν. Αυτή η αντιφατική στάση είναι εξηγήσιμη, όπως θα δούμε, 

καθώς αυτά τα άτομα έχουν ζήσει την κρίσιμη μετάβαση από την παραδοσιακή κοινωνία 

στη σύγχρονη εποχή. 

  Τα Λιτοχωρίτικα πρέπει, κατά τη γνώμη τους, να εξακολουθήσουν να μιλιούνται - 

έστω και στο Λιτόχωρο μόνο - είτε από συνήθεια είτε γιατί είναι ένας τρόπος να έρθει 

κανείς κοντά στον συμπατριώτη και να ενισχύσει τους συναισθηματικούς δεσμούς μαζί του 

είτε για να τιμήσει την παράδοση του χωριού, δίνοντας έμφαση στις αξίες που μοιράζεται 

με τον συμπατριώτη του είτε γιατί μόνο μιλώντας στα Λιτοχωρίτικα μπορούν να 

εκφραστούν σωστά.115. Διακρίνονται έντονοι οι συναισθηματικοί δεσμοί με την τοπική 

γλώσσα. Αυτό είναι αναμενόμενο, καθώς αυτές οι γενιές έζησαν τα χρόνια της ακμής του 

                                                 
115 Πρβλ “covert prestige”  Labov (1966).  
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Λιτοχωρίτικου παραδοσιακού πολιτισμού και ταυτίστηκαν με τις αξίες της Λιτοχωρίτικης 

κουλτούρας, η οποία τους έκανε περήφανους και όριζε την εθνογλωσσική τους ταυτότητα. 

Σε εκείνη την κοινωνία τα Λιτοχωρίτικα αποτελούσαν το μοναδικό κώδικα επικοινωνίας με 

πλήρες λειτουργικό πεδίο γλωσσικής συμπεριφοράς στα πλαίσια της διπλογλωσσίας. 

Όμως, αυτό που αξίζει να παρατηρήσουμε είναι ότι η στάση τους παρουσιάζει 

εναλλαγές και αντιφατικότητα ακόμη και στη διάρκεια του ίδιου γλωσσικού γεγονότος. Αν 

και επιθυμούν, λοιπόν, να διατηρήσουν τα Λιτοχωρίτικα, πιστεύουν πως πάντα θα τους 

ξεφεύγουν στην ομιλία τους τα “Λιτουχουρνά” και λυπούνται που η γλώσσα τους χάνεται, 

ωστόσο παραδέχονται λίγο αργότερα πως η γλώσσα τους δεν είναι χρήσιμη για τα παιδιά 

τους και για την προοπτική ανάπτυξης του χωριού.116 Αρκετοί μεσήλικες, επίσης, αν και 

βλέπουν με μεγάλη συμπάθεια τα Λιτοχωρίτικα, θεωρούν ότι τα κοκονίστικα είναι πιο 

χρήσιμα για τις επόμενες γενιές. Η αντιφατικότητα εκφράζεται στην πράξη σε περιπτώσεις 

π.χ. που,ενώ ισχυρίζονται πως δεν ντρέπονται να μιλούν τα Λιτοχωρίτικα μπροστά σε 

ξένους, ωστόσο κατά τη διάρκεια της συνέντευξης νοθεύουν τα Λιτοχωρίτικα, 

χρησιμοποιώντας καταλήξεις της Κοινής ή κάνοντας λιγότερες αποβολές και κωφώσεις 

κ.α.  

Οι περισσότεροι από αυτούς που παρουσιάζουν αντιφατικές στάσεις έχουν 

συνδυάσει στις στάσεις τους τα προσωπικά τους συναισθήματα με αυτό που αυτοί 

θεωρούν ως τη ρεαλιστική κατεύθυνση αντικατάστασης της γλώσσας. Στην ουσία έχουν 

διπλά κριτήρια αξιολόγησης. Οι αρνητικές κρίσεις τους αντιστοιχούν στην επιδίωξη της 

δύναμης (power) που θεωρούν πως τους παρέχει η απόρριψη της διαλεκτικής ομιλίας και 

η υιοθέτηση των γλωσσικών προτύπων της πόλης, ενώ οι θετικές κρίσεις αντιστοιχούν 

στην ενδυνάμωση των δεσμών τους με τους συγχωριανούς τους, της αλληλεγγύης 

(solidarity) μεταξύ τους και στην  επιβεβαίωση του τόσο σημαντικού, για την καθημερινή 

ζωή τους, αισθήματος του “ανήκειν” σε μια κλειστή τοπική κοινωνία. Έτσι, πολλοί είναι οι 

ηλικιωμένοι (και κάποιοι μεσήλικες) που υποστηρίζουν ότι, παρόλο που γνωρίζουν τα 

 
116 Κάτι ανάλογο διαπιστώνει και ο L. Tsitsipis (1981) για τα Αρβανίτικα. 
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μειονεκτήματα της χρήσης των Λιτοχωρίτικων, τα “Λιτουχουρνά” παραμένουν μέρος της 

καθημερινής τους γλωσσικής συμπεριφοράς. 117

 

β)  Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι πολλοί 30ρηδες σε ένα μεγάλο 

ποσοστό διατηρούν θετική στάση απέναντι στο Λιτοχωρίτικο ιδίωμα, ειδικά αυτοί που δε 

σκοπεύουν να φύγουν από το Λιτόχωρο και να αναζητήσουν καλύτερη επαγγελματική και 

κοινωνική αποκατάσταση. Αυτή η κοινωνική ομάδα στο Λιτόχωρο είναι προσκολλημένη 

στις παραδόσεις, στην ιστορία και στις αξίες του τοπικού πολιτισμού, και κάνει φιλότιμες 

προσπάθειες για τη διάσωση και διατήρηση των αξιών του Λιτοχώρου118. Συνεπώς, 

θεωρώντας ότι η γλώσσα είναι μια από τις βασικές αξίες του τοπικού πολιτισμού του 

Λιτοχώρου, τη μιλούν και τη διατηρούν ως βασικό τμήμα του ιδιολέκτου τους και ως 

δείγμα της Λιτοχωρίτικης ταυτότητάς τους. Οι ίδιοι δεν αποτρέπουν τα παιδιά τους (ή δεν 

θα τα απέτρεπαν) από το να μάθουν τα Λιτοχωρίτικα, θεωρώντας το ιδίωμα ως μια 

χρήσιμη για την κοινωνική τους ύπαρξη γλώσσα.  

Η ηλικιακή αυτή ομάδα έχει αποκτήσει πλήρη συνείδηση της αυτονομίας της σε 

σχέση με τις άλλες γενιές. Τα περισσότερα από τα μέλη της σκέπτονται ρεαλιστικά και 

υποστηρίζουν τη απόλυτη δι(πλο)γλωσσία, με την έννοια ότι μιλούν διαλεκτικά και πρέπει 

να εξακολουθήσουν να μιλούν έτσι με τους φίλους τους, τους συγγενείς, στα Λιτοχωρίτικα 

γλέντια  και στις περιπτώσεις που θέλουν να μη γίνεται αντιληπτό αυτό που λένε. Οι 

αντιστάσεις τους οδηγούν πολλές φορές μάλιστα σε φαινόμενα μη αναπροσαρμογής του 

λόγου, δηλαδή μη υιοθέτησης της ενδεδειγμένης για την επικοινωνιακή περίσταση 

γλωσσικής ποικιλίας, της Κοινής, ακόμη και  σε περιστάσεις που περιβάλλονται από 

επισημότητα. Επιπλέον,  σατιρίζουν τις προσπάθειες κάποιων μεσήλικων γονέων να 

μιλήσουν “κοκκονίστικα”, γιατί το κάνουν με άκομψο και γελοίο τρόπο, δημιουργώντας 

 
117 Αυτή άλλωστε η αντιφατικότητα καθιστά ιδιαίτερα δύσκολη τη χρήση τυπικών μεθόδων 
διερεύνησης των στάσεων, όπως έχει ήδη ειπωθεί. 
118 Αυτό δε σημαίνει πως οι μεσήλικες δε συμμετέχουν και δεν οργανώνουν εκδηλώσεις (χορωδίες, 
χορευτικούς συλλόγους κ.λ.π) για τη διάσωση της πολιτιστικής κληρονομιάς τους. Ωστόσο, αυτή η 
ηλικιακή ομάδα θεωρεί ότι η γλώσσα είναι από τις άχρηστες πτυχές της παράδοσής τους.  
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γλωσσικά εκτρώματα και μπασταρδεμένες  μείξεις κωδίκων π.χ. [az’vestarγ’a΄] 

«ασβεσταριά» (ενώ ο σωστός τύπος είναι /az’vis’tar’a΄/) ή καταλήξεις της Κοινής σε 

Λιτοχωρίτικες εκφράσεις.  

Είναι χαρακτηριστικό το ότι πολλοί από τους 30ρηδες πιστεύουν ότι μόνο μιλώντας 

Λιτοχωρίτικα μπορούν να εκφραστούν σωστά και με ακρίβεια, θεωρώντας «ουδέτερη», 

«ελλιπή», «λιγότερο εκφραστική» την Κοινή. Έτσι τεκμηριώνουν και το ότι τα Λιτοχωρίτικα 

είναι ένα αναπόσπαστο τμήμα της ταυτότητάς τους. Αναφέρουν, επίσης, ότι στο Λιτόχωρο 

πλέον  κάποιοι νεόπλουτοι επιδειξίες μιλούν μόνο τα πολιτειακά.  

 Πιστεύουν γενικά ότι, ακόμη και τα παιδιά τα οποία δεν θέλουν σήμερα να μιλούν 

τα Λιτοχωρίτικα, όταν μεγαλώνουν, εντάσσονται σε πυκνά κοινωνινκά δίκτυα στο 

Λιτόχωρο,‘συνειδητοποιούν τί σημαίνει να είσαι Λιτοχωρίτης’ και θυμούνται τα 

Λιτοχωρίτικα, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο.  

Αναφέρω ενδεικτικά τη μαρτυρία ενός μέλους της ομάδας των 30ρηδων ο οποίος 

υποστηρίζει μάλιστα ότι στην εφηβεία και τα χρόνια της πρώιμης νεότητας, δηλαδή μέχρι 

περίπου τα 20 περίπου χρόνια του, θεωρούσε πως για τη ζωή του το πιο σημαντικό και 

χρήσιμο είναι να κατακτήσει την Κοινή, γιατί σε εκείνη την ηλικία ο άνθρωπος αμφισβητεί 

τις παραδεδομένες αξίες, οραματίζεται «τη μεγάλη έξοδο», τα ταξίδια, τη φυγή, θέλει να 

μοιάσει στα παιδιά της πόλης. Τώρα, όμως, πιο σημαντικό είναι να διατηρήσει τα 

Λιτοχωρίτικα, γιατί μιλώντας τα νιώθει άνετα και σε απόλυτη συμφωνία με τον εαυτό του 

και το περιβάλλον του. Γενικεύοντας το παράδειγμα για τα περισσότερα άτομα της γενιάς 

του, δηλώνει πως σε μεγαλύτερη ηλικία ο άνθρωπος ψάχνει την ηρεμία, την ασφάλεια και 

τη σταθερότητα που μόνο οι αξίες του τόπου του μπορούν να προσφέρουν: γλώσσα, 

έθιμα, ιστορία. Θεωρεί, λοιπόν, πως η χρήση των Λιτοχωρίτικων στο σημερινό Λιτόχωρο 

είναι βασικά και κυρίως θέμα ηλικίας και, επεκτείνοντας τον προβληματισμό αυτό, πιστεύει 

πως οι σημερινοί έφηβοι, αν και τώρα απορρίπτουν συνειδητά τις αξίες και τη γλώσσα 

τους, όταν θα φτάσουν περίπου στα 30, θα ξαναγυρίσουν πίσω στις ρίζες. Αυτό, κατά την 

άποψή του, θα συμβεί, γιατί είναι μεγάλο το βάρος της κληρονομιάς τους. Και συνεχίζει 

διατυπώνοντας την επιφύλαξη ότι πλέον δεν θα τα μιλούν σωστά, γιατί δεν τους τα 
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μετέδωσε το οικογενειακό τους περιβάλλον: θα τους λείπει πολύ λεξιλόγιο, όπως 

συμβαίνει με τα παραδοσιακά τραγούδια : “Μας αρέσουν, θέλουμε να τα τραγουδήσουμε, 

αλλά δεν ξέρουμε καλά τους στίχους”.  

Κάποιοι άλλοι πάλι της γενιάς αυτής με απαισιόδοξο τόνο προσθέτουν πως η 

γενιά τους είναι η τελευταία που τα ξέρει καλά και θέλει να τα κρατήσει και πως οι πιο νέοι 

τώρα πια ούτε καν θέλουν να τα μάθουν, εκτός από λίγες περιπτώσεις που τα μιλούν στην 

οικογένεια. Οι εκτιμήσεις τους διαφοροποιούνται από αυτές των συνομηλίκων τους, που 

μόλις αναφέρθηκαν,  γιατί αποσυνδέουν τον παράγοντα “ηλικία” από τη διάσωση και 

διατήρηση του τοπικού ιδιώματος. 

 

Συμπέρασμα 

 Οι λόγοι που οδηγούν στη συρρίκνωση ενός γλωσσικού συστήματος είναι 

αναμφισβήτητα κοινωνικοπολιτισμικοί. Ωστόσο, συμμετέχει και η στάση των ίδιων των 

ομιλητών για τη διατήρηση ή μη της γλωσσικής τους ιδιαιτερότητας σε συσχέτιση με το 

συμβολισμό της ταυτότητάς τους. Συνεπώς, καλύτερη διατήρηση της διαλέκτου θα ήταν 

δυνατή μόνο σε ένα αμυνόμενο για τη διατήρηση της ταυτότητάς του σύστημα, πρβλ. την 

περίπτωση της Martha’s Vineyard που επισημαίνει ο Labov (1963). 

Θεωρούμε πως οι γλωσσικές στάσεις των ομιλητών/μελών μιας γλωσσικής 

κοινότητας μέσα από τα μεταγλωσσικά σχόλια και τις κρίσεις τους αντανακλούν με μεγάλη 

σαφήνεια και καθαρότητα τις νέες κοινωνικές και εκφραστικές ανάγκες και πιέσεις, οι 

οποίες πολλές φορές οδηγούν στην εγκατάλειψη των γλωσσικών τους συνηθειών και την 

υιοθέτηση άλλων. 

Καταλήγοντας, σημειώνουμε ότι, παρόλες τις αλλαγές στην κατανομή των δύο 

κωδίκων στο Λιτόχωρο, την μεταστροφή στη γλωσσική ιδεολογία των μελών της 

γλωσσικής κοινότητας σχετικά με το ιδίωμα και παρόλες τις επιδράσεις της Κοινής στο 

γλωσσικό σύστημα του ιδιώματος, η θετική στάση των 30ρηδων και η καλή τους γνώση 

του ιδιώματος σε συνδυασμό με την αντιφατικότητα της στάσης πολλών από τους 
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μεγαλύτερους, μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ιδίωμα, αν και συρρικνώνεται, 

αρνείται πεισματικά να φτάσει στο τελικό στάδιο της ύπαρξής του.  
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Πρωτεύουσα Μεταπτυχιακή Εργασία. Α.Π.Θ.  

• Τζιτζιλής, Χρ. 2000. “Νεοελληνικές διάλεκτοι και νεοελληνική διαλεκτολογία”, Στον 

τόμο ‘Η Ελληνική γλώσσα και οι Διάλεκτοί της’, 15-22. Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VII : Σχέσεις του ιδιώματος του Λιτοχώρου 
Πιερίας με άλλα ιδιώματα : τα ισόγλωσσα που δείχνουν τις 
σχέσεις  

 

Tο ιδίωμα του Λιτοχώρου παρουσιάζει τα κοινά γνωρίσματα των Βόρειων 

ιδιωμάτων, χαρακτηρίζεται δηλαδή από δύο ισόγλωσσα: την κώφωση των άτονων e, o > i, 

u, και την αποβολή (συγκοπή) των πρωτογενών άτονων i, u. Αυτά τα ίδια ωστόσο 

φαινόμενα ανάλογα με τον τρόπο εφαρμογής τους είναι που διακρίνουν το ιδίωμα από τα 

άλλα βόρεια ιδιώματα, καθώς δεν εμφανίζονται με τον ίδιο τρόπο σε κάθε ένα από αυτά 

(βλέπε Κεφάλαιο 3). Γι’ αυτό και είναι απαραίτητη η συστηματική ανάλυση του καθενός 

από αυτά ξεχωριστά119. 

 Επιπλέον, το ιδίωμα παρουσιάζει ειδικά, κυρίως φωνολογικά, χαρακτηριστικά που 

αποτελούν κατεξοχήν εξατομικευτικά στοιχεία, τα οποία γίνονται άμεσα αισθητά και 

ξεχωρίζουν τη Λιτοχωρίτικη (εθνο)γλωσσική κοινότητα από άλλες κοινότητες συνειδητά ή 

ασυνείδητα. 

 Η ιστορία του Λιτοχώρου θα μπορούσε να βοηθήσει στην ερμηνεία κάποιων από 

τις γλωσσικές ιδιομορφίες του ιδιώματος και στην αναζήτηση επιδράσεων από γειτονικούς 

χώρους.  

 Σχετικά με την ίδρυση του οικισμού του Λιτοχώρου δεν υπάρχουν ακλόνητα 

ιστορικά στοιχεία πριν από τον 15ο αιώνα120. Υπάρχουν ωστόσο κάποιες ευρύτατα 

διαδεδομένες, βασισμένες σε ενδείξεις, οι οποίες συσχετίζουν τους πρώτους ιδρυτές του 

οικισμού, με τους κατοίκους της ειδωλολατρικής Πίμπλειας δίπλα στον Ενιπέα ποταμό121.  

 
119 Newton, 1972, 183 
120 Αδαμόπουλος, 1995 
121 Η πόλη της Πίμπλειας, που ήταν λατρευτικό κέντρο των Πιμπλειάδων Μουσών, ήταν χτισμένη 
δίπλα στον Ενιπέα ποταμό και κατά την επικρατέστερη εδοχή του αρχαιολόγου Δήμιτσα, εκεί 
τοποθετείται ο αρχικός πυρήνας του οικισμού του Λιτοχώρου. Στην ύπαρξη οικισμού σε αυτή τη 
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 Λόγω της έλλειψης ιστορικών μελετών ή αρχαιολογικών ανασκαφών, ο ακριβής 

χρόνος της ίδρυσης του νεώτερου οικισμού του Λιτοχώρου δεν είναι γνωστός. Εικάζεται 

ωστόσο με βάση κάποιες ενδείξεις (βλέπε Αδαμόπουλος, 1995, 16) ότι συντελέστηκε μέσα 

στον 14ο αιώνα, κατά τις μεγάλες μετακινήσεις πληθυσμών που έγιναν μετά τιις 

σταυροφορίες των Φράγκων, τους εμφύλιους πολέμους των Βυζαντινών και την κατάκτηση 

της Μακεδονίας από τους Τούρκους*.(*Αυτή την εποχή, οι κάτοικοι του Δίου και των γύρω 

πεδινών περιοχών, εξαιτίας της πίεσης αυτών των καταστάσεων, αλλά και της θεομηνίας 

που έπληξε και κατέχωσε το Δίον, αναγκάστηκαν να  μετακινηθούν ψηλότερα, στα ριζά του 

βουνου΄και να κτίσουν νέους οικισμούς, μεταξύ των οποίων και τον οικισμό του Λιτοχώρου 

στη σημερινή του θέση, Παρθενίου Επισκόπου, Περιγραφή, 37 και Αναγνωστοπούλου Π. 

Ολυμπική Πιερία, 73)  (βλέπε και Πλαδή, 1996, 1 – 8)) Σύμφωνα με μια άλλη παράδοση 

εξέχοντες βυζαντινοί μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης εγκαταστάθηκαν στο 

Λιτόχωρο. Η επιλογή του Λιτοχώρου ως τόπου μόνιμης εγκατάστασης από τους 

 
θέση συνηγορεί και η μαρτυρία του Λατίνου ιστορικού Τίτου Λίβιου (64 π.Χ. – 17 μ.Χ.). Το 168 π.Χ. 
(πριν την μάχη της Πύδνας), όταν οι Ρωμαίοι υπό την αρχηγία του Αιμίλιου Παύλου εξεστράταυσαν 
εναντίον της Μακεδονίας, παρατάχθηκαν στη δεξιά όχθη του Ενιπέα, απέναντι από τα μακεδονικά 
στρατεύματα του Περσέα, που είχαν καταλάβει την αριστερή όχθη. Τα δύο στρατόπεδα, που 
συνολικά αριθμούσαν περί τους εκατό χιλιάδες άνδρες, παρέμειναν αντιπαραταγμένα για μεγάλο 
χρονικό διάστημα, χωρίς εχθροπραξίες, ασχολούμενα με οχυρωματικά έργα.  Στην κατασκευή 
χαρακωμάτων και προτειχισμάτων, σύμφωνα πάντα με τον Τίτο Λίβιο, συμμετείχαν γυναίκες από 
τον παρακείμενο στον Ενιπέα οικισμό. Επίσης, από την προβυζαντινή περίοδο, υπάρχει ο χάρτης 
ενός επριηγητή που πηγαίνει από τη Λάρισα στη Θεσσαλονίκη και αναφέρει ότι ξεκινώντας από την 
Ηράκλεια, το σημερινό Πλαταμώνα, με πορεία μιας ημέρας με άλογο, φτάνει στο στάτους, δηλαδή 
στο σταθμό του Ενιπέα ποταμού. Πιθανόν αυτός ο σταθμός να είναι ο προγενέστερος οικισμός του 
Λιτοχώρου οικισμός. βλ. Π. Αναγνωστοπούλου, Ολυμπική Πιερία, 41, 45, 88, 117). Μια άλλη 
παράδοση αναφέρει ότι ο αυτοκράτορας Θεοδόσιος (379 – 395μ.Χ.), επιθυμώντας να 
εκχριστιανίσει τους κατοίκους της περιοχής, προχώρησε σε μαζικές εγκαταστάσεις από νησιωτικές 
χριστιανικές οικογένειες στην περιοχή “ οι οποίες έδωσαν νέα πνοή στη ναυτική παράδοση που 
είχε από την αρχαιότητα το Δίο με τις παράκτιες εγκαταστάσεις του και το λιμάνι της πόλης στις 
όχθες του ποταμού Βαφύρα.” Οι κάτοικοι του αρχαίου Δίου διατηρούσαν στην πόλη τους λιμάνι, 
στο οποίο έφταναν από τη θάλασσα του Θερμαϊκού, διαπλέοντας τον ποταμό Βαφύρα. Στον ίδιο 
ποταμό (που οι Λιτοχωρίτες αποκαλούν “Λελοπόταμο”) συνέχισαν κατά παράδοση και οι 
Λιτοχωρίτες ναυτικοί να ασφαλίζουν ένα μέρος των πλοίων τους κάθε χειμώνα.) 
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βυζαντινούς φυγάδες δείχνει ότι ήταν σημαντικός οικισμός ήδη από τον 15ο αιώνα.) Ο 

πληθυσμός του Λιτοχώρου στη διάρκεια της Τουρκοκρατίας εμπλουτίστηκε από τους 

κατοίκους παράκτιων περιοχών της ευρύτερης περιοχής και από εσωτερικούς μετανάστες 

κυρίως από τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο. 

 Έτσι, στα χρόνια της Τουρκοκρατίας το Λιτόχωρο, με την ανάπτυξη που κατόρθωσε 

να πετύχει στη ναυτιλία, στο εμπόριο, στη βιοτεχνία, το υψηλό επίπεδο εκπαίδευσης κατά 

τον 19ο αιώνα (*Αδαμόπουλος, 1992) κι ακόμη με τη χαλαρή άσκηση της τουρκικής 

εξουσίας στην κοινότητα, εξελίχθηκε σε ανθηρότατη οικονομικά κωμόπολη, η οποία 

αποτέλεσε πόλο έλξης νέων μεταναστών από διάφορα μέρη της Ελλάδας και κυρίως, 

όπως ειπώθηκε, από τη Δυτική Μακεδονία, την Ήπειρο, καθώς και νησιά του Αιγαίου.  

 Από τη μελέτη των ανθρωπωνυμίων στο Λιτόχωρο και από τις παραδόσεις που 

προαναφέρθηκαν προκύπτει ότι η κωμόπολη (τώρα Δήμος) τροφοδοτείται πληθυσμιακά 

από τα νησιά του Αιγαίου (Μυτιλήνη) και από την Κεντρική (Κατερίνη, Βέροια, Κολινδρός, 

Κίτρος, Καρίτσα, κ.α.), τη Δυτική Μακεδονία (Γρεβενά, Βελβεντός, κ.α), την (Βόρεια) 

Ήπειρο και τη Χαλκιδική122. Λόγω της πολυσχιδούς πληθυσμιακής σύνθεσης του 

Λιτοχώρου και λαμβάνοντας υπόψη την πολύχρονη ναυτική παράδοση της κοινότητας, 

υποθέτουμε ότι το γλωσσικό ιδίωμα του Λιτοχώρου αποτελεί τη συνισταμένη όλων αυτών 

των γλωσσικών ομάδων : της βόρειας ελληνικής και της αιγαιοπελαγίτικης. Η υπόθεση 

αυτή επαληθεύεται με βάση γλωσσικά στοιχεία  από τις αντίστοιχες γεωγραφικές περιοχές. 

Αυτό δεν σημαίνει ότι το ιδίωμα δεν διατηρεί ιδιόμορφα γλωσσικά χαρακτηριστικά – ιδίως 

φωνολογικά – τα οποία δεν συναντούμε στις περιοχές που αναφέρθηκαν. 

 Κοινά στοιχεία με το ιδίωμα του Λιτοχώρου συναντά κανείς α) στη Θεσσαλική 

διάλεκτο, στα ιδιώματα των Γρεβενών, της Σιατίστης, της Κοζάνης, του Βελβεντού, της 

Βέροιας, των Ιωαννίνων, του Μελενίκου, β) στη Μυτιλήνη, Βόρεια Ρόδο, Κω, Κύπρο. Με τις 

 
122 βλ. Κατσάνης, 1986,79: “Τα Πατριδωνυμικά αποτελούν σημαντικά στοιχεία για τη δημογραφική 
σύσταση του Λιτοχώρου και για τις μετακινήσεις που έχουν συντελεστεί κατά την περίοδο 1860 – 
1870”. Και όπως παρατηρεί ο κ.Κατσάνης το 1/9 των ανθρωπωνυμίων δηλώνουν ξένη προέλευση 
των κατοίκων του οικισμού. 
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πρώτες α) οι ομοιότητες ξεκινούν από το επίπεδο της απλής ανταλλαγής λεξιλογικών 

στοιχείων και φτάνουν σε φωνητικά και μορφολογικά φαινόμενα. Με τις δεύτερες οι 

ομοιότητες παραμένουν κυρίως σε φωνητικά φαινόμενα, και η ανταλλαγή λεξιλογικών 

στοιχείων είναι σποραδική, όχι εκτεταμένη. 

Θεωρείται σκόπιμο να αναφερθούν ορισμένα ισόγλωσσα μεταξύ του Λιτοχώρου και 

μιας ή περισσοτέρων περιοχών από αυτές που αναφέρθηκαν. 

 

Προφορά των b, d, g. 

 Στο Λιτόχωρο φωνολογικά εντοπίζουμε μια ολοκληρωμένη σειρά 

προρινικοποιημένων αρθρώσεων σε πλήρη αναλογία με την αντίστοιχη σειρά των ηχηρών 

κλειστών (βλ. Πλαδή, 1996, 52 – 57). Στις προρινικοποιημένες αρθρώσεις δίνεται τελικά 

διφωνηματική ερμηνεία και αντιμετωπίζονται ως δισυμφωνικά συμπλέγματα.  

 Προερρίνωση, όπως τη συναντήσαμε στο Λιτόχωρο, συναντούμε επίσης στα 

ιδιώματα των Γρεβενών (Μ. Παπαϊωάννου, 1976), της Σιάτιστας (Μ. Μαργαρίτη-Ρόγκα, 

1985), Ηπείρου (Ε.Μπόγκας,1966, 11), Βελβεντού (Ε. Μπουντώνας, 1892, 23), της 

Θεσσαλίας (Α. Τζάρτζανος, 1909, 39, όπου μάλιστα επισημαίνεται διαφοροποίηση 

ανάμεσα στους παλαιότερους που δεν τα προερρίνωναν και τους νεώτερους που 

επιμένουν να τα προερρινώνουν, χλευάζοντας τους πιο ηλικιωμένους.  Από την άλλη, στο 

ιδίωμα του Μελενίκου τα /b/, /g/ προφέρονται άρρινα στη μέση της λέξης  και στην 

συμπροφορά, ενώ το ρινικό σύμπλεγμα nd στη μέση της λέξης απορρινώνεται σε d 

ανάλογα με τη θέση του τόνου (Ν. Ανδριώτης, 1989, 11). Στα αιγαιοπελαγίτικα ιδιώματα 

της ομάδας β), στη Μυτιλήνη (Kretschmer, 1905) και στη Λήμνο (Ν. Κοντοσόπουλος, 

1985, 71), τα ηχηρά κλειστά (b, d, g) προφέρονται χωρίς προερρίνωση. Στα 

Δωδεκαννησιακά  (Χ. Παντελίδης, 1929, 45) μόνο στα ιδιώματα  της Αστυπάλαιας, 

Κλύμνου, Σύμης, τα ηχηρά κλειστά προφέρονται άρρινα, ενώ στα περισσότερα από τα 

νησιά των Δωδεκανήσων, στην Ικαρία, την Κύπρο, τα ηχηρά κλειστά προερρινώνονται 

κανονικά.  
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 Η εξέλιξη της ακολουθίας iΦ 123

 Είναι ένα από τα πιο σημαντικά ισόγλωσσα στη (βορειοελλαδική) διαλεκτολογική 

έρευνα. Στο Λιτόχωρο, το φωνητικό αποτέλεσμα των ακολουθιών – ια, -ιο, ιου, παρουσιάζει 

τις ακόλουθες μορφές :  

1) Όταν προηγείται ένα σύμφωνο από τα [k, g, x, γ, l, n, s, z, ts, dz] το [i] απορροφάται 

από 

 αυτά, τα οποία και αποκτούν ουρανικά χαρακτηριστικά και εμφανίζονται ως [k’, g’, x’, γ’, l’, 

n’, s’, z’, ts’, dz’]. 

2) Όταν προηγούνται τα σύμφωνα [p, b, v, t, d, m, r], αναπτύσσουν στη θέση του [i] ένα 

φθόγγο [x’], [γ’], ανάλογα με την ηχηρότητα του συμφώνου που προηγείται,  ή [n’] (αν 

πρόκειται για την ακολουθία mia), ο οποίος ιστορικά προέρχεται από  το [i].  

3) Όταν προηγείται το σύμφωνο [f], στη θέση του [i] αναπτύσσεται ο φθόγγος [k’]. 

4) Όταν προηγούνται τα [θ, δ] πριν από την ακολουθία iΦ παρατηρούμε αναπτύσσεται  

φθόγγος [x’] και [γ’], αντίστοιχα, όπως και στην περίπτωση 2), αλλά και τα [θ, δ] τρέπονται 

στα αντίστοιχά τους κλειστά, δηλαδή θiΦ > t’x’ + Φ, δiΦ > d’γ’ + Φ. 

5) Όταν έχουμε την ακολουθία  Σ + r + iΦ, η εξέλιξη είναι : ΣriΦ > Σr’Φ.  

Όταν η ακολουθία ΣyΦ προέρχεται από ΣeΦ : σε περίπτωση που το Σ = k, g, x, γ, l, n, s, z, 

ts, dz , τότε μετατρέπονται στο αντίστοιχό τους ουρανικό [k’, g’, x’, γ’, l’, n’,s’, z’, ts’, dz’] + 

Φ, και σε περίπτωση που το Σ = p, b, f, v, t, d, θ, δ, m, r , τότε μετατρέπονται στα 

αντίστοιχά τους ουρανικοποιημένα [p’, b’, f’, v’, t’, d’, θ’, δ’, m’, r’ + Φ. 

 Στα άλλα ιδιώματα της ομάδας α) συναντούμε κάποιες από τις πραγματώσεις που 

βρίσκουμε στο Λιτόχωρο. Έτσι, στη Θεσσαλία (Α. Τζάρτζανος, 1909, 63 – 64) οι 

ακολουθίες p, f, θ + iΦ > pk’, fk’, θk’, ενώ η ακολουθία  t  +  iΦ > θx’ +Φ, [pk’a΄nu] “πιάνω”, 

[ku΄fk’us] “κούφιος” , [θk’a΄] “θειά”, [fuθx’a΄] “φωτιά”. Οι ανομοιώσεις ή αφομοιώσεις ως 

προς τον τρόπο άρθρωσης (βλέπε πιο πάνω, περιπτώσεις 3, 4), αφορούν τα ίδια 

σύμφωνα με τα Λιτοχωρίτικα ([f, θ, t]), μόνο που ο φθόγγος που αντικαθιστά το [i] και οι 

                                                 
123 βλέπε, Πλαδή (1992), (1996 : 162 – 165) 



Διαλεκτικές Συμπεριφορές σε Παιδιά Τυπικής Ανάπτυξης  
 

201

ανομοιώσεις – αφομοιώσεις είναι διαφορετικές και μόνο η πραγμάτωση του [fk’] είναι 

απολύτως όμοια.  

Στο Βελβεντό (Ε. Μπουντώνας, 1892, 28 – 33, 45), όταν το Σ πριν από την 

ακολουθία iΦ  είναι [f, θ, s], τότε η ακολουθία ΣiΦ παίρνει μορφή [fk’, θk’, sk’] + Φ 

αντίστοιχα, π.χ. [xura΄fk’a] “χωράφια”, [kala΄θk’a] “καλάθια”, [ίs’k’us] “ίσιος”. Παρατηρούμε 

πως και πάλι τα σύμφωνα που υφίστανται τις ανομοιώσεις και αφομοιώσεις ([f, θ]) είναι τα 

ίδια με το Λιτόχωρο, αλλά μόνο η εξέλιξη του [f] > [fk’] είναι απολύτως όμοια.  

Στο Μελένικο (Ν. Ανδριώτης, 1989, 12), όταν το Σ είναι [t], τότε η ακολουθία [tiΦ] > 

[θx’Φ] , π.χ. [ma΄θx’a] “μάτια”. Παρατηρούμε πως το φαινόμενο αφορά αφομοίωση ως 

προς τον τρόπο άρθρωσης και πάλι σε οδοντικό, όπως και στο Λιτόχωρο*. (*βλέπε Πλαδή, 

1992, για περισσότερη βιβλιογραφία.)  

Για τα βόρεια ιδιώματα της Μακεδονίας (ομάδα α)  έχω, επίσης, να παρατηρήσω ότι 

οι μορφές 1- 2, 5 – 6, τις οποίες αναφέραμε παραπάνω για το Λιτόχωρο, ισχύουν σχεδόν 

σε όλα τα ιδιώματα με μικρές αποκλίσεις και παραλλαγές (αφουρανώσεις, κ.λ.π.) σε 

κάποια από αυτά. Απλά επισημαίνουμε εδώ τα φαινόμενα που πιθανόν αποκαλύπτουν 

γλωσσικές σχέσεις και επιδράσεις (Interference, πρβλ.Weinreich, 1968).  

Στα ιδιώματα της ομάδας β) : Στη Μυτιλήνη (Kretschmer, 1905, 153 κ.ε.) η 

συμφωνική ακολουθία /fx’/ μετατρέπεται σε [fk’] μόνο στην περίπτωση που το /fx’/ είναι 

πρωτογενές συμφωνικό σύμπλεγμα και όχι όταν προκύπτει από την ακολουθία [fi 

+Φ].(*Θυμίζουμε ότι στο Λιτόχωρο συναντούμε την πραγμάτωση [fk’] είτε προέρχεται 

ιστορικά από πρωτογενές fx’ είτε έχει  το δευτερογενές fx’ έχει προκύψει από την 

ακολουθία [fi +Φ].) Αλλά στα Δωδεκάνησα  και στην Κύπρο (Παντελίδης, 1929, 7 – 10) 

στην ακολουθία ΣiΦ, μετά την ημιφωνοποίηση του το i, είτε, όπως συμβαίνει στην 

Κάλυμνο, τρέπεται σε [s] ή [s’], όταν προηγούνται χειλικά ή οδοντικά , π.χ. [aδe΄rfs’a] 

“αδέρφια” είτε, όπως στην Κύπρο και Κω, σε [k], [g], όταν προηγείται [r], π.χ. [xe΄rka] και 

προ των χειλικών στην Κύπρο, Κω, Ικαρία τρέπεται το [i] της ακολουθίας iΦ σε [k’], π.χ. 

[xura΄fk’a] “χωράφια” (Κύπρος), [zu΄fk’us] “ζόφιος” (Ικαρία)  (πρβλ. Βελβεντό, Λιτόχωρο, 
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Θεσσαλία..), είτε στα οδοντικά σύμφωνα της ακολουθίας iΦ: στην Κύπρο, Κω, Βόρεια 

Ρόδο, Ικαρία, συναντούμε τις ακόλουθες τροπές : 

 /ti + Φ/> [θk’ + Φ] π.χ. [spίθk’a] “σπίτια”, δi/θi/si + Φ > δk’/θk’/s’k’ + Φ, π.χ. [fόδk’a] “βόδια”, 

[vaθk’a΄] “βαθιά”, [kera΄sk’a] “κεράσια” (Κύπρος)*(* Πρέπει να σημειωθεί ότι οι εξελίξεις και 

τα παραδείγματα στην Κυπριακή που αναφέρουμε εδώ δε δίνουν  όλη την ποικιλία των 

πραγματώσεων που μπορεί να συναντήσει κανείς στα ιδιώματα της Κυπριακής, ωστόσο 

γίνεται, κατά τη γνώμη μας, αντιληπτή αυτή η ανομοιωτική τάση στις εξελίξεις της 

ακολουθίας iΦ, που συναντούμε  και στο Λιτόχωρο. Και στην Κρήτη (Αναγνωστόπουλος, 

1927, 148 – 150), καθώς και στην Μήλο (Φάβης, 1919, 419) στην ακολουθία ti + Φ 

υπάρχει τροπή του t > θ πριν από το ημιφωνοποιημένο [i], π.χ. : [ma΄θx’a] “μάτια”, όπως 

και στο Μελένικο.  

 Για το λεπτομερή συσχετισμό των αφομοιώσεων και ανομοιώσεων ως εξελίξεων της 

ακολουθίας ΣiΦ, θα μπορούσε να γίνει λόγος σε μια επόμενη μελέτη.  

 

 Άρθρο [i] 

 Στο Λιτόχωρο (βλέπε κεφάλαιο 4 (Μορφολογία)) το αρσενικό και θηλυκό  άρθρο 

στην ονομαστική ενικού είναι [i]. To ίδιο ισχύει και για τη Θεσσαλία (Λάρισα, Τύρναβος,(βλ. 

Τζάρτζανος, 1909, 28). Στην Κοζάνη (βλ. Παπαδόπουλος, 1926, 50 – 51) το άρθρο [i] 

ισχύει μόνο για τα αρσενικά κύρια ονόματα και για τα προσηγορικά χρησιμοποιείται το 

άρθρο [u]. Στο Βελβεντό (Μπουντώνας, 1892, 63) συναντούμε και τα δύο άρθρα [i] και [u] 

για όλα τα ονόματα με συνηθέστερο το άρθρο [i]. Στη Βέροια (Σ. Σβαρνόπουλος,1973, 8 - 

9) χρησιμοποιούνται και τα δύο άρθρα (το [i] για έμβια και το [u] για πράγματα. Στη 

Σιάτιστα (Μ.Μαργαρίτη – Ρόγκα, 1985) και στην Καστοριά (Γεωργίου, 1962, 364 – 365) το 

άρθρο του αρσενικού είναι [u]. 

 Πρέπει, όμως, να σημειωθεί ότι η σύμπτωση αρσενικού και θηλυκού άρθρου αφορά 

μόνο την ονομαστική ενικού. Στις υπόλοιπες πτώσεις το άρθρο σχηματιζεται με 

προϋποτιθέμενο άρθρο [ο] για το αρσενικό και [η] για το θηλυκό. 
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Υποκοριστικές καταλήξεις 

 Στο Λιτόχωρο επικρατούν οι καταλήξεις – ούδ’ και ούλ’ και λιγότερο συχνά –έλ’.Στη 

Θεσσαλία και στα ιδιώματα της Δυτικής Μακεδονίας που προαναφέρθηκαν (Γρεβενά, 

Σιάτιστα, Βελβεντός κ.α.) επικρατεί μόνο η κατάληξη –ούλ’. Η κατάληξη –ούδ’ και –έλ’ 

συναντάται στη Χαλκιδική (Ανδριώτης, Ν. Αντιχάρισμα), στη Λήμνο (Κοντοσόπουλος, 

1985, 70), στη Μυτιλήνη. 

 

Λεξιλογικά Ισόγλωσσα 

 Αν και ο λεξιλογικός δανεισμός, ιδιαίτερα σε γειτονικές περιοχές, δε θεωρείται από 

τα σημαντικότερα στοιχεία για την ταύτιση ή συγγένεια δύο ιδιωμάτων, εντούτοις η 

μορφολογία και τα σημασιολογικά πεδία των δάνειων λέξεων αποτελούν σοβαρό 

επιχείρημα για την προσέγγισή τους και την ανακάλυψη γενετικών σχέσεων. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ VIII: Ιστορικά στοιχεία για το Λιτόχωρο 
 

Εισαγωγή 

  To Λιτόχωρο είναι δήμος του νομού Πιερίας. Eίναι χτισμένο στην όχθη του 

ποταμού Ενιπέα και τα σπίτια βρίσκονται στους πρόποδες του Ολύμπου. Η απόστασή 

του χωριού από την εθνική οδό Αθήνας - Θεσσαλονίκης είναι 5 χιλιόμετρα. 

 Τα εδάφη της περιοχής είναι πετρώδη, ενώ τα προσφερόμενα για καλλιέργειες 

(αργιλλώδη) συναντώνται προοδευτικά, καθώς προχωρούμε προς τη θάλασσα. Στα 

βόρεια του χωριού υπάρχει φυσικός φραγμός, η χαράδρα του Ενιπέα (ή "Βύθος" όπως 

την ονομάζουν οι ντόπιοι), που εκτείνεται από ανατολική προς βορειοδυτική κατεύθυνση. 

Στα δυτικά του χωριού η κλίση του εδάφους αυξάνει προοδευτικά και αρχίζει το δάσος.  

 

Ιστορία του Λιτοχώρου 

Σύμφωνα με τη γνώμη πολλών αρχαιολόγων, το χωριό είναι χτισμένο στη θέση της 

αρχαίας Πίμπλειας, δηλαδή στην έξοδο του Ενιπέα από τον Ολυμπο και στη δεξιά όχθη 

του. Εκεί υπήρχε λιμάνι από το οποίο έφταναν στη θάλασσα, διαπλέοντας το Βαφύρα 

ποταμό(‘Χελοπόταμο’). Απ’αυτό συνάγεται ότι υπήρχε επαφή του πληθυσμού του Δίου 

και της Πίμπλειας με τη θάλασσα και τα ναυτικά επαγγέλματα. Άλλωστε από τους 

έμπειρους ναυτικούς της περιοχής επανδρώθηκαν τα πλοία του ναυτικού των 

Μακεδόνων, που ακολουθούσαν τις Μακεδονικές Φάλαγγες, υπό τις διαταγές του 

ναυάρχου Νεάρχου.   

Ως χωριό νεώτερο ιδρύθηκε μάλλον κατά την  πρώτη περίοδο της Τουρκοκρατίας, 

ίσως από κατοίκους άλλου κατεστραμένου χωριού, που βρισκόταν στην περιοχή 

"Τουπόλιανη" του Αγίου Γιάννη, εκεί όπου ο αρχαιολόγος Σωτηριάδης παρατήρησε 
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λείψανα ερειπωμένου χωριού. Λέγεται, επίσης, από άλλους ότι στην περιοχή υπήρχαν 

δύο, όχι ένας αρχαίος οικισμός: ένας στην περιοχή "αμπέλια του Αι-Δημήτρη", κοντά στην 

παλιά Μαλαθριά, και ένας στην περιοχή Τοπόλιανη (Αι-Γιάννη). Αυτά τα δύο χωριά 

κατέστρεψε ο Ιουστινιανός , επειδή ήταν ειδωλολατρικά, και δημιούργησε το Λιτόχωρο στη 

σημερινή του θέση. Για να τους εκχριστιανίσει, ο Μέγας Θεοδόσιος (379-395) έφερε 

χριστιανικές οικογένειες από τα νησιά κυρίως ή και την ηπειρωτική χώρα.   

 Με τις μετακινήσεις πληθυσμών και την ίδρυση νέων οικισμών, ο ναυτικός 

πληθυσμός της περιοχής εγκταταστάθηκε αποκλειστικά στο Λιτόχωρο, το οποίο, παρά το 

γεγονός ότι χτίστηκε σε αρκετή απόσταση από τη θάλασσα, ανέπτυξε ισχυρή ναυτική 

παράδοση τα επόμενα χρόνια.  

 Η πρώτη γραπτή πηγή για το Λιτόχωρο υπάρχει σε Χρυσόβουλλο του 1730 του 

πρίγκηπα και ηγεμόνα της Μολδοβλαχίας προς τη μονή της Παρθένου Μαρίας, κοινώς 

Ολυμπιωτίσσης. Ο πρώτος οικισμός του Λιτοχώρου πρέπει να θεμελιώθηκε από τα 

πρώτα χρόνια της Τουρκοκρατίας στις μεγάλες μετακινήσεις των πληθυσμών, δηλ. στα 

τέλη του 14ου αιώνα ή το πολύ στα τέλη του 15ου αιώνα. Κι αυτό γιατί δε μνημονεύεται η 

χώρα του Λιτοχώρου σε χρυσόβουλον του αυτοκράτορα Ανδρόνικου του Παλαιολόγου, 

που εκδόθηκε το 1336, κατόπιν εντολής μοναχών της Ολυμπιωτίσσης.  

 Η ιστορία του Λιτοχώρου συνδέεται με τη μονή του Αγίου Διονυσίου, που ιδρύθηκε 

από τον Αγιο Διονύσιο  στο πρώτο μισό του 15ου αιώνα. 

 Το Λιτόχωρο ήταν μια σημαντική κωμόπολη κατά τη διάρκεια της Τουρκοκρατίας. 

Οι μισοί σχεδόν κάτοικοι ασχολούνταν με τη ναυτιλία, ώστε στα τέλη του 19ου αιώνα 

γύρω στα εκατό ιστιοφόρα ταξίδευαν σε όλα τα μέρη του Αιγαίου. Ο πλούτος και η 

ευμάρεια των ναυτικών από το εμπόριο αλλά και τις πειρατείες (όταν παρουσιαζόταν η 

ευκαιρία) αναφέρεται συχνά στη βιβλιογραφία, καθώς με τη συνθήκη του Κουτσούκ 

Καϊναρτζή το 1774 μπορούν τα καράβια ελεύθερα να κάνουν εμπόριο με ρωσική σημαία, 

με συνέπεια την ελεύθερη διακίνηση των Λιτοχωρίτικων καραβιών. Ο ιστορικός Απ. 

Βακαλόπουλος στο βιβλίο του “Ιστορία του Νέου Ελληνισμού Δ’ τόμος Τουρκοκρατία 

1669-1812” αναφέρει ότι τα εμπορεύματα των Αμπελακίων (βαμβάκια, νήματα) 
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μεταφέρονταν στην παραθαλάσια Καρύτσα και από εκεί στη Θεσσαλονίκη, ίσως με 

καράβια του Λιτοχώρου. Η παραλία, μάλιστα, των Αγίων Θεοδώρων ονομάστηκε 

"Στόλος", από τα πολυάριθμα πλοία που ναυλοχούσαν εκεί. Το Λιτόχωρο αποτέλεσε έτσι 

μια σπάνια περίπτωση μη παραθαλάσσιου οικισμού με ανεπτυγμένη ναυτιλία, όπως 

ειπώθηκε.  

 Η αυτοδιοίκηση στο Λιτόχωρο φαίνεται πως εξασφάλισε αρκετά περιθώρια για 

ελευθερίες από τους κατακτητές, μέσα στις  γενικότερες ελευθερίες που παραχώρησε η 

Οθωμανική αυτοκρατορία στους υπόδουλους λαούς μετά τον Κριμαϊκό Πόλεμο, οι οποίες 

έδωσαν την  ευκαιρία στις ελληνικές κοινότητες να οργανωθούν και να αναπτύξουν 

οικονομική και πνευματική δραστηριότητα.  Το 1870 ο Ι.Δρακιώτης1, σε μια ενδιαφέρουσα 

μελέτη του για την κωμόπολη του Λιτοχώρου, ανέφερε ότι η κωμόπολη αυτή ήταν μια 

"υποτελής δημοκρατία" και απολάμβανε ορισμένες ελευθερίες που προβλέπονταν από τη 

νέα Οθωμανική νομοθεσία. Γι' αυτό και επιλέχθηκε το Λιτόχωρο για έδρα της 

επανάστασης της  Δυτικής Μακεδονίας το 1878.  

 Είναι γνωστό ότι η επανάσταση του 1878 απέτυχε και οι Λιτοχωρίτες πλήρωσαν με 

βαρύ τίμημα την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτήν: το χωριό καταστράφηκε ολοσχερώς. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι μετά την Επανάσταση του Ολύμπου πολλοί Λιτοχωρίτες 

εγκαταστάθηκαν στη Θεσσαλονίκη, πρόχειρα στην αρχή, μόνιμα στη συνέχεια, από το 

Λευκό Πύργο ως το Ντεπό (Λιτοχωρίτες της Διασποράς). Ομως, σε λιγότερο από δέκα 

χρόνια, χάρη στις προσόδους από τη ναυτιλία ξανάχτισαν το χωριό τους, όπως πρώτα. 

Από τότε, πάντως, παρατηρείται ομαδική εγκατάσταση Λιτοχωριτών στη Θεσσαλονίκη και 

σχηματίστηκε εκεί παροικία των Λιτοχωριτών ( γύρω στην περιοχή Παπάφη και κοντά 

στην οδό Λιτοχώρου).  

 Στα 1918 ο Επίσκοπος Κίτρους Παρθένιος Βαρδάκας δημοσιεύει το βιβλίο 

“Περιγραφή της επισκοπικής περιφέρειας Κίτρους επί Τουρκοκρατίας” και παρατηρεί μετά 

την αναφορά στις έντονες ναυτικές δραστηριότητες, ότι δίκαια ονομάστηκε το Λιτόχωρο 

“Γαλαξίδι του Βορρά”. Στον Α' Παγκόσμιο πόλεμο δίνει και το Λιτόχωρο τους νεκρούς του 
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και "φιλοξενεί" τις Γαλλικές συμμαχικές δυνάμεις. Στο Β' Παγκόσμιο δίνει πάλι νεκρούς και 

συμμετέχει ενεργά στην εποποιία της Εθνικής Αντίστασης.  

 

Ασχολίες των κατοίκων  

 Ο Ι. Δρακιώτης στα 1870 αναφέρει ότι οι ασχολίες των κατοίκων είναι πολλές: 

άλλοι στράφηκαν προς τη θάλασσα, άλλοι έγιναν ράφτες, άλλοι ξυλοκόποι, άλλοι 

έμποροι. Οι εργαζόμενοι ήταν οργανωμένοι σε συντεχνίες χωριστές ανά επάγγελμα, με 

μάστορα, ταμία και ειδική συνεισφορά στη βοήθεια προς τα ορφανά. 

 Στην περιγραφή του επισκόπου Κίτρους Παρθενίου (1918:34) γίνεται λόγος για 

γεωργούς, κτηνοτρόφους, εμπόρους, αγωγιάτες, παντοπώλες, βιοτέχνες, 

υποδηματοποιούς, ξυλουργούς, αμπελουργούς και ναυτικούς. Στα 1926, ο ταξιδιωτικός 

οδηγός του Ελευθερουδάκη αποδίδει στο Λιτόχωρο γεωργία, υλοτομία, υφασματουργία 

και ναυτιλία. 

 Οι πολυπληθέστερες τάξεις εργαζομένων Λιτοχωριτών ήταν οι ναυτικοί 

(‘γεμιτζήδες’) με δεύτερους  τους βιοτέχνες. Είναι η πρώτη συντεχνία στο Λιτόχωρο. Στην 

αρχή επιχείρησαν εμπόριο αλάτων, αλλά καταγίνονται περισσότερο με το εμπόριο ξύλου 

προς τη Θεσσαλονίκη. Το ποσοστό μάλιστα των ναυτικών ίσως να αυξήθηκε ακόμη 

περισσότερο τις πρώτες δύο δεκαετίες του αιώνα μας. Λίγοι ήταν αυτοί που ασχολούνταν 

με το εμπόριο. Αποτελούσαν την ευπορότερη οικονομικά τάξη της κοινότητας και 

διακινούσαν κυρίως ξυλεία, σιδερικά, ξυλοκάρβουνα, δέρματα. Υπάρχουν και μερικά 

επαγγέλματα μικροεμπόρων, π.χ. παντοπώλης, κρεοπώλης, γαλακτοπώλης, κ.λ.π. 

 Να σημειωθεί ότι η εμφάνιση των πετρελαιοκίνητων και η ανάπτυξη του οδικού και 

σιδηροδρομικού δικτύου οδήγησε σε μαρασμό τις ναυτικές δραστηριότητες, καθιστώντας 

μη ανταγωνιστικά και τα λιτοχωρίτικα ιστιοφόρα. Και, ενώ λίγο πριν από το Β’ Παγκόσμιο 

παρατηρήθηκε μια εκ νέου ανοδική πορεία, οι επιτάξεις των πετρελαιοκίνητων καραβιών 

από τους Γερμανούς και οι βομβαρδισμοί , δίνουν ένα νέο πλήγμα στην τοπική εμπορική 

ναυτιλία.  
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 Σημαντική ήταν η ανάπτυξη της βιοτεχνίας στο Λιτόχωρο. Είναι εντυπωσιακά 

μεγάλη η ποικιλία των βιοτεχνικών επαγγελμάτων που ασκούσαν, π.χ. νηματοκλώστης, 

υφαντής, ράπτης, βυρσοδέψης, υποδηματοποιός, σανδαλοποιός, βαφέας, κηροποιός. 

Είναι γνωστά τα Λιτοχωρίτικα κεντήματα, ναυτικές συνήθως παραστάσεις. Γνωστά, 

επίσης, είναι τα "σκουτιά", τα κιλίμια και οι "προκόβες", ένα είδος μάλλινου στρώματος. 

 Οι Λιτοχωρίτες υλοτόμοι είχαν ιδρύσει συνεταιρισμό, με έδρα τη Μολδοβλαχία, 

πολύ πριν από την Επανάσταση του 1821, πριν ακόμη από το συνεταιρισμό των 

Αμπελακίων και πραγματοποιούσαν εξαγωγές στο εξωτερικό.   

 Σήμερα εξακολουθούν να παραμένουν σε καίρια θέση η γεωργία και η ναυτιλία. 

Μαζί με αυτά πρέπει να αναφερθεί η εσωτερική μετακίνηση τεχνιτών, ο τουρισμός, το 

εσωτερικό εμπόριο . Υπάρχει και η "Κρατική βιομηχανία ξύλου”από το 1969. Η 

παραδοσιακή υφαντική με αργαλειούς αργοπεθαίνει.  

 Ιδιαίτερα μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο άνθηση γνώρισε το επάγγελμα του 

μάστορα ("κουδαραίοι"), οι οποίοι αποτέλεσαν μια μεγάλη τάξη επαγγελματιών με 

συνεταιρισμό που αριθμούσε και ακόμη αριθμεί πολλά μέλη.  

 

Η εκπαίδευση στο Λιτόχωρο 

 Αξίζει να σχολιάσει κανείς την εικόνα της εκπαίδευσης, παρουσίαζε το Λιτόχωρο το 

οποίο, παρά την καταστροφή του κατά την επανάσταση του 1878, αριθμούσε στις αρχές 

του 20αι τρεις χιλιάδες περίπου κατοίκους. Η υποδειγματική αυτοδιοίκησή τους , η 

συνεχής επικοινωνία των Λιτοχωριτών, εμπόρων και ναυτικών, με τους κατοίκους αστικών 

κέντρων, οι βιοτεχνικές ασχολίες, η οικονομική ευχέρεια πολλών Λιτοχωριτών και η 

ύπαρξη φωτισμένων ανθρώπων στην κοινωνία του Λιτοχώρου στάθηκαν καθοριστικοί 

παράγοντες για την εκτίμηση, από τη μια μεριά, από τους Λιτοχωρίτες του σημαντικού 

ρόλου της μόρφωσης για το μέλλον των παιδιών τους, και την οργάνωση, από την άλλη,  

μιας τόσο σημαντικής εκπαιδευτικής δραστηριότητας στα χρόνια της Τουρκοκρατίας. 
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 Αξιόλογη επαιδευτική δραστηριότητα παρουσίαζε το Λιτόχωρο τα τελευταία χρόνια 

της Τουρκοκρατίας. Η εκπαίδευση στο Λιτόχωρο έκανε την αρχή της με το δημοτικό 

σχολείο, συμπληρώθηκε με το "ελληνοσχολείο" πριν από το 1860 και με το 

"παρθεναγωγείο" από τα μέσα της δεκαετίας του 1870. Από τις αρχές της επόμενης 

δεκαετίας λειτούργησε και νηπιαγωγείο και λίγο αργότερα ιδρύθηκε η "Αστική σχολή". Τα 

σχολεία αυτά ανέβασαν το επίπεδο της εκπαίδευσης στην κωμόπολη και έδωσαν την 

ευκαιρία  σε αρκετούς μαθητές να συνεχίσουν τις σπουδές τους σε μεγαλύτερα σχολεία 

και να διακριθούν. 

 Σχετικά με την ιστορία των εκπαιδευτηρίων του Λιτοχώρου γνωρίζουμε ότι γύρω 

στα 1870 υπήρχε ήδη εκεί ένα διώροφο σχολικό κτήριο, που στέγαζε στο επάνω πάτωμα 

το “ελληνοσχολείο” και στο κάτω το αλληλοδιδακτικό σχολείο.   

 Στις αρχές του 20ου αιώνα στα σχολεία του Λιτοχώρου φοιτούσαν περισσότεροι 

από 500 μαθητές, ο μεγαλύτερος αριθμός μαθητών από κάθε άλλο σχολείο του καζά 

Κατερίνης.   

 Η αξιόλογη εκπαίδευση έπαιξε βασικό ρόλο στην ανάπτυξη της κοινότητας. 

Αποτελεί έτσι άδικη παράλειψη των ιστορικών που και τυπικά δεν συμπεριλαμβάνουν το 

Λιτόχωρο στη χορεία των αναπτυγμένων ελληνικών κοινοτήτων της Τουρκοκρατίας. 

 

Η ετυμολογία της ονομασίας "Λιτόχωρο" 

 Η ετυμολογία της ονομασίας "Λιτόχωρο" απασχόλησε εδώ και χρόνια πολλούς 

Ελληνες και ξένους μελετητές, όπως τους ξένους περιηγητές Heuzey και Κurz, τον Ι. 

Δρακιώτη, τον αρχαιολόγο Σωτηριάδη, τον Α. Τσοπανάκη και άλλους (βλ. Πλαδή, 1996, 

8-9). 

Οι ετυμολογικές εκδοχές είτε από το επίθετο ‘λιτός’ είτε από τη Λητώ είτε από το 

‘λυτός’ είτε από το ουσιαστικό ‘λίθος’ είτε από το τοπωνύμιο Λισσά είτε από το ουσιαστικό 

‘λιτή’(= προσευχή’, αποτελούν συχνά θέμα συζητήσεων των κατοίκων μεταξύ τους.  
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