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     Η κειέηε ηεο εηεξόηεηαο πξνζθέξεη θαηεμνρήλ έλα απηνθξηηηθό πεδίν, θαζώο καο θάλεη λα 

καζαίλνπκε γηα εκάο από ηνπο άιινπο. Σν δήηεκα έρεη λα θάλεη κε ην πόζν είκαζηε δηαηεζεηκέλνη λα 

αληηθξίζνπκε θάπνηεο πηπρέο δηθώλ καο ππνζέζεσλ πνπ έρνπκε απνζησπήζεη, εμσξαΐζεη ή μεράζεη 

θαη λα εμνηθεησζνύκε καδί ηνπο (Υξηζηόπνπινο,  2002). 
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           Νπθηθή θνξεζηά απφ ηα ρσξηά ηεο «καθεδνληθήο» εζλνηηθήο πεξηνρήο ηνπ Golo Brdo. 

           Πεγή: Boudimofski, Makedontsite vo Albahija, 1983:125. 
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             Κνπέια απφ ην ρσξηφ Klenje ηνπ Golo Brdo θσηνγξαθεκέλε ζηα Σίξαλα ην 1929. 

               Πεγή: Boudimofski, Makedontsite vo Albahija, 1983:76. 
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ΠΡΟΛΟΓΟ 

Ζ κειέηε απηή απνηειείηαη απφ ηξία βαζηθά κέξε : Θευπηηικό Μέπορ, Δπεςνηηικό θαη 

Παπάπηημα. Σν ζέκα ηεο είλαη  «Βαλκανικέρ τηθίδερ: λαβόθυνοι Αλβανίαρ». Μνπ 

πξνηάζεθε απφ ηνλ εηζεγεηή θαζεγεηή θ. ηαχξν Κακαξνχδε, σο ζέκα εξγαζίαο, ζηα πιαίζηα ηνπ 

κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηηο γιψζζεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ηεο Ν. Α. Δπξψπεο». Σν 

εξεπλεηηθφ κέξνο πξαγκαηνπνηήζεθε ππφ ηελ θαζνδήγεζε ηεο θαζεγήηξηαο θ. Διέλεο Γξίβα. 

Δθηφο απφ ηνπο πξναλαθεξζέληεο, ν θαζεγεηήο θ. Κσλζηαληίλνο Νηρσξίηεο, δηεπζπληήο ηνπ 

παξφληνο κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο,  είλαη επίζεο κέινο ηεο πκβνπιεπηηθήο Δπηηξνπήο απηήο 

ηεο εξγαζίαο. 

Σν 1913, κε ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ν γεσγξαθηθφο ρψξνο ηεο Μαθεδνλίαο 

δηακειίζηεθε ζε 4 άληζα κέξε αλάκεζα ζηα βαζίιεηα ηεο Διιάδαο, ηεο εξβίαο, ηεο Βνπιγαξίαο 

θαη ηεο πξφζθαηα αλαγλσξηζκέλεο Αιβαλίαο. Ζ ηζηνξία φκσο πνπ δηάβαδα θαη άθνπγα πάληα 

κίιαγε γηα ηελ ηξηρνηφκεζε ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ηεο Μαθεδνλίαο αλάκεζα ζε Διιάδα, πξψελ 

Γηνπγθνζιαβία θαη Βνπιγαξία κεηά ηνπο Βαιθαληθνχο πνιέκνπο. Γε γλψξηδα θαζφινπ ηελ χπαξμε 

ηεο κεηνλφηεηαο ησλ ιαβφθσλσλ ζηα εδάθε ηεο Αιβαλίαο, θαζψο ηε κεηνλφηεηα απηή ε ηζηνξία  

δελ ηελ είρε νχηε ζηα δεηνχκελα νχηε ζηα αδήηεηα, ήηαλ αλχπαξθηε.  

Καλείο δελ αλέθεξε απηφ ην ειάρηζην θνκκάηη πνπ «μέκεηλε» εληφο ησλ νξίσλ ηεο 

Αιβαλίαο,  δειαδή ηελ πεξηνρή ηνπ Golo Bardo (=Γπκλφο Λφθνο) απφ ην 1913, θαη ηελ πεξηνρή 

ηεο Mala Prespa κε ηε ζπλζήθε ησλ Βεξζαιιηψλ ην 1919, φπσο δηάβαζα εξεπλψληαο γηα ηελ 

κειέηε απηή. Με ηελ κεηαθίλεζε ησλ νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ ζηε ρψξα καο, θπξίσο απ’ ην 1990 

θαη κεηά, ζπλάληεζα έθπιεθηε, πεξί ην 2005, ζιαβφθσλνπο Αιβαλνχο πνπ εξγάδνληαλ ζηελ 

πεξηνρή κνπ, ηελ Αξηδαία Πέιιαο, νη νπνίνη κηινχζαλ ζε κηα γιψζζα πνπ κνπ είλαη νηθεία θαη 

θαηαλνεηή, θαζψο είκαη θπζηθά δίγισζζε, αθνχ γελλήζεθα θαη αλαηξάθεθα ζε ζιαβφθσλν 

πεξηβάιινλ.
1
  

                                                 
1
 Πξνζσπηθά, βίσζα θπζηθή δηγισζζία, καζαίλνληαο ηαπηφρξνλα ηελ ειιεληθή γιψζζα θαη ηε ζιαβηθή 

δηάιεθην πνπ νκηινχληαλ ζηελ νηθνγέλεηα θαη ηελ θνηλφηεηά κνπ - αλεμάξηεηα απφ ηελ αηαιάληεπηή καο ειιεληθή 

ζπλείδεζε. Σα πξψηα κνπ παξακχζηα, ηα ηξαγνπδάθηα, ηα λαλνπξίζκαηα, ηα παηρληδάθηα, νη γξίθνη, ηα αηλίγκαηα, 

ερνχλ αθφκε ζηα απηηά κνπ κε ηε θσλή ηεο αγαπεκέλεο κνπ ζιαβφθσλεο πξνγηαγηάο. ηε δηθή κνπ θνηλφηεηα ιίγνη 

λένη άλζξσπνη,  πηα, θάλνπλ ρξήζε ηεο ζιαβηθήο δηαιέθηνπ, θαζψο έρεη επηθξαηήζεη ε θπξίαξρε γιψζζα, ε ειιεληθή. 

Δίρε κεγάιν ελδηαθέξνλ, ινηπφλ, γηα κέλα, επηζηεκνληθφ θαη πξνζσπηθφ ηαπηφρξνλα, λα πξνζεγγίζσ κηα γισζζηθή 

εηεξφηεηα, ε νπνία εθηφο ησλ άιισλ βίσζε γηα πελήληα ρξφληα έλα πνιηηηθφ νινθιεξσηηθφ θαζεζηψο απφιπηεο 

απνκφλσζεο, θαη λα κειεηήζσ - αδξνκεξψο έζησ - ηε ρξήζε θαη ηε κεηαβίβαζε ζηελ επφκελε γελεά κηαο γεγελνχο 

κεηνλνηηθήο πξνθνξηθήο ζιαβηθήο γιψζζαο, θαη κάιηζηα ηελ επνρή ηεο παγθνζκηνπνίεζεο,  ηελ πηζαλή ππνρψξεζή 

ηεο έλαληη ηεο θπξίαξρεο γιψζζαο, ηε δπλαηφηεηα λα ιεηηνπξγεί σο θνηλφο γισζζηθφο θψδηθαο ζε πιεζπζκνχο 

γεηηνληθψλ ρσξψλ. 
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ηε ζπλέρεηα ζηνλ ηφπν θαηαγσγήο κνπ, ηνλ Φνχθα Κνδάλεο, ρσξηφ ζηα φξηα λνκψλ 

Κνδάλεο - Φιψξηλαο – Καζηνξηάο,  άθνπγα αγξφηεο Αιβαλνχο εξγάηεο  λα κηινχλε ζηα ζιαβηθά 

ζπλερίδνληαο λα είλαη νη «Αιβαλνί».  

Ήηαλ φκσο, ηειηθά, ν θαζεγεηήο κνπ ηνπ κεηαπηπρηαθνχ  πξνγξάκκαηνο «πνπδέο ζηηο 

γιψζζεο θαη ηνλ πνιηηηζκφ ησλ ρσξψλ ηεο Ννηηναλαηνιηθήο Δπξψπεο», θ. ηαχξνο Κακαξνχδεο, 

ν νπνίνο κνπ πξφηεηλε λα αζρνιεζψ κε ηνπο νκηιεηέο απηνχο, ηνλ νπνίν επραξηζηψ πάξα πνιχ γηα 

ηελ επηινγή ηνπ ζέκαηνο θαζψο επίζεο θαη γηα ηηο θαηεπζχλζεηο θαη ηηο ζπκβνπιέο πνπ κνπ έδσζε 

κε ππνκνλή θαη πξνζήλεηα θαη γηα ηε ζπλερή ηνπ ελζάξξπλζε θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο 

εθπφλεζεο ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο θαη γηα ηελ επνπηεία ηεο σο ην ηέινο. Πνιιέο 

επραξηζηίεο νθείισ, επίζεο, ζηνλ δηεπζπληή θαη θαζεγεηή ηνπ παξφληνο κεηαπηπρηαθνχ 

πξνγξάκκαηνο θ. Κσλζηαληίλν Νηρσξίηε, πνπ δελ εθείζζε πνηέ ρξφλνπ θαη θφπνπ πξνθεηκέλνπ λα 

θαζνδεγήζεη, λα ζπκβνπιεχζεη, λα ζπληνλίζεη θαη λα επνπηεχζεη. Πνιιέο επραξηζηίεο, επίζεο, 

νθείισ ζηελ θαζεγήηξηα θ. Διέλε Γξίβα. Δίλαη απηή ε νπνία κε θαζνδήγεζε ηδηαίηεξα γηα ηελ 

πνηνηηθή κνπ έξεπλα αιιά δελ πεξηνξίζηεθε κφλν ζ’ απηφ ην ηκήκα ηεο εξγαζίαο κνπ, κε 

ελζάξξπλε, κε ζπκβνχιεπζε θαη κε θαηεχζπλε κε ππνκνλή θαζ’ φιε ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο 

ηεο κεηαπηπρηαθήο κνπ εξγαζίαο ηελ νπνία θαη  επφπηεπζε κέρξη ηελ ηειηθή ηεο κνξθή επί ηνπ 

ζπλφινπ ηεο. 

πλειφληη εηπείλ, ρσξίο ηελ ππνζηήξημε, ηηο ζπκβνπιέο, ηελ επνπηεία, ην αίζζεκα επζχλεο 

ησλ ηξηψλ κειψλ ηεο ζπκβνπιεπηηθήο επηηξνπήο θαη θαζεγεηψλ κνπ,  θ. ηαχξνπ Κακαξνχδε, θ. 

Διέλεο Γξίβα, θ. Κσλζηαληίλνπ Νηρσξίηε, ε παξνχζα εξγαζία δελ ζα είρε πξαγκαηνπνηεζεί.Σνπο 

επραξηζηψ πνιχ απφ θαξδηάο γηα άιιε κηα θνξά. 

Αθφκε, πνιιέο επραξηζηίεο νθείισ θαη ζηνλ θ. Miodrag Dadasoviḱ, χκβνπιν 

βηβιηνζεθνλφκν, Πξντζηάκελν ηνπ Κέληξνπ πκβνπιεπηηθήο θαη Πιεξνθφξεζεο ηεο Nacionalna i 

Univerzitetska Biblioteka ―Sv. Kliment Ohridski‖ ( NUBSK) ησλ θνπίσλ, ν νπνίνο, θαηά ηελ 
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επίζθεςή κνπ εθεί,  πξνπαξακνλή Πξσηνρξνληάο, 30-12-2013,  κε επαγγεικαηηθή ππεπζπλφηεηα 

θαη ζπάληα αλζξσπηά θαη επγέλεηα θάζηζε ζηνλ  ειεθηξνληθφ ηνπ ππνινγηζηή ν ίδηνο θαη αλαδήηεζε 

γηα ράξε κνπ ηε ζρεηηθή βηβιηνγξαθία, ξσηψληαο κε, ζπλερψο, κε εηιηθξηλέο ελδηαθέξνλ ηη ζα κε 

ελδηέθεξε γηα ηελ κειέηε κνπ. 

Δπραξηζηψ πνιχ, επίζεο, ηνπο ππεχζπλνπο ηεο Nacionalna Ustanova - Univerzitetska 

Biblioteka ―Sv. Kliment Ohridski‖ – Bitola, πνπ θαηά ηελ επίζθεςή κνπ εθεί, ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2012, κε βνήζεζαλ ζηελ έξεπλά κνπ θαη ελήξγεζαλ, ψζηε λα μεθιεηδσζνχλ Αξρεία κε 

ληνθνπκέληα, θαη κνπ δηέζεζαλ πξνο θσηνηππία ηελ κνλνγξαθία ηνπ Goure Douma, Mala Prespa. 

Δπραξηζηψ πνιχ ηνλ πξσηνμάδειθφ κνπ, Κσλζηαληίλν Κνληνκίζην, πνπ ηνλ Αχγνπζην ηνπ 

2012, φηαλ μεθηλνχζα ηελ έξεπλα ακήραλε θαη αδαήο ζε ζνιφ ηνπίν, πξφζπκα νδήγεζε απφ ηελ 

Πηνιεκαΐδα σο ην Μνλαζηήξη (Bitola) θαη αληηζηξφθσο, κε ζπλφδεπζε θαη πεξίκελε ππνκνλεηηθά 

ψξεο κέρξη λα θαηαθέξσ λα έρσ ζηα ρέξηα κνπ θσηνηππίεο ησλ αξρείσλ πνπ ρξεηαδφκνπλ γηα ηελ 

κειέηε κνπ. 

Δπραξηζηίεο νθείισ επίζεο ζηελ ζπλάδειθν θαη θίιε Άλλα Κνπζηηλνχδε, δηδάθηνξα 

Αγγιηθήο Λνγνηερλίαο, πνπ είρε ηελ θαινζχλε λα κεηαθξάζεη ηελ Πεξίιεςε ηεο εξγαζίαο κνπ ζηα 

αγγιηθά. 

Δπραξηζηψ πνιχ, επίζεο, ηνλ θ. Πέηξν ακάλδε, ηδηνθηήηε ηεο εθεκεξίδαο ηεο Αξηδαίαο, 

«Γεγνλφηα», ν νπνίνο κε έθεξε ζε επηθνηλσλία κε ηνπο ζιαβφθσλνπο αιβαλνχο νηθνλνκηθνχο 

κεηαλάζηεο, θαηνίθνπο ηνπ Λνπηξαθίνπ Αικσπίαο, θαη γελλαηφδσξα κνπ παξαρψξεζε ην 

δεκνζηνγξαθηθφ ηνπ καγλεηφθσλν. 

Κπξίσο, φκσο, επραξηζηψ πάξα πνιχ θαη ηνπο 15 νηθνλνκηθνχο κεηαλάζηεο ζιαβφθσλνπο 

απφ ηελ Αιβαλία, πνπ, παξά ηελ θνχξαζε απφ ηελ ρεηξσλαθηηθή ηνπο εξγαζία θαη ηνλ 

πεξηνξηζκέλν ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, δέρζεθαλ πξφζπκα λα πάξνπλ κέξνο ζηηο ζπλεληεχμεηο ηεο 

έξεπλαο. Δπίζεο θαη ηνπο δχν, νη νπνίνη θαηαθνπξαζκέλνη κεηά ηε δνπιεηά ηνπο απάληεζαλ - 

επγελέζηαηα - ζηηο εξσηήζεηο ηεο ζπλέληεπμεο,  θαη απφ ηερληθή απεηξία, δπζηπρψο, δελ θαηέγξαςα 

ερεηηθά. Σέινο, θαη ηνπο άιινπο δχν, πνπ, ελψ ήξζαλ, ζηε ζέα ηνπ καγλεηφθσλνπ απνρψξεζαλ 

ηξνκαγκέλνη. 

Θα ήηαλ παξάιεηςε λα κελ επραξηζηήζσ θαη ηνπο δχν γηνπο κνπ γηα ηελ θαηαλφεζή ηνπο 

φζνλ αθνξά ηνλ ρξφλν πνπ δελ ηνπο αθηέξσζα,  θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο εθπφλεζεο ηεο κειέηεο 

απηήο. 
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Πεξίιεςε 
 

θνπφο ηεο Δξγαζίαο απηήο είλαη, ζε γεληθέο γξακκέο, λα πξνζεγγηζηεί, κέζα απφ 

βηβιηνγξαθηθή θαη πνηνηηθή έξεπλα, κηα γεγελήο εζληθή θαη γισζζηθή βαιθαληθή κεηνλφηεηα 

γεηηνληθήο καο ρψξαο, ε νπνία καο είλαη ζρεδφλ άγλσζηε, νη ιαβφθσλνη ηεο Αιβαλίαο, κε έκθαζε 

ζηε γιψζζα ηεο. Αθφκα ε έξεπλα ζηνρεχεη ζηε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο θαηαλφεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο κε άιινπο Ννηηνζιάβνπο θαζψο θαη κε νκηιεηέο ζιαβηθψλ δηαιέθησλ ηεο Κεληξηθήο 

θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ καο ρξεζηκνπνηήζακε σο κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν ηελ εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. ηελ πνηνηηθή  έξεπλα ζπκκεηείραλ  δέθα άλδξεο θαη πέληε 

γπλαίθεο, νηθνλνκηθνί κεηαλάζηεο ζηελ Διιάδα, ιαβφθσλνη δίγισζζνη απφ ηελ Αιβαλία, νη 

νπνίνη δηέζεηαλ σο κεηξηθή γιψζζα ηα ζιαβηθά θαη σο δεχηεξε γιψζζα, θαηφπηλ ζρνιηθήο 

δηγισζζίαο, ηα αιβαληθά. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη ε ζιαβηθή δηάιεθηνο ηνπ Golo Bardo 

ρξεζηκνπνηείηαη θαζεκεξηλά απφ ηνπο νκηιεηέο ηεο θαη είλαη πςειήο βησζηκφηεηαο, θαζψο 

κεηαδίδεηαη απξφζθνπηα ζηελ επφκελε γεληά παξά ηνλ πξνθνξηθφ ηεο ραξαθηήξα. Οη δηάιεθηνη ηεο 

Mala Prespa, επίζεο, θαη απηέο κεηαδίδνληαη ζηελ επφκελε γεληά θαη επηπιένλ νη νκηιεηέο ηνπο 

γλσξίδνπλ  γξαθή, δεδνκέλνπ φηη  δηδάζθνληαη ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ Γεκνηηθνχ, κηα θαη  ε Αιβαλία αλαγλσξίδεη επίζεκα  «καθεδνληθή» κεηνλφηεηα  κφλν 

ζ’ απηήλ ηελ πεξηνρή. Αθφκε, νη ζιαβφθσλνη ηεο Αιβαλίαο δηαπηζηψζεθε φηη θαηαλννχλ ζε 

γεληθέο γξακκέο ηνπο Βνχιγαξνπο θαη ηνπο έξβνπο θαη κπνξνχλ λα επηθνηλσλνχλ καδί ηνπο, ελψ 

εληππσζηαθφ ππήξμε ην γεγνλφο φηη νη ζιαβφθσλνη Αιβαλίαο ηαπηίδνπλ πνιιέο θνξέο ηηο ζιαβηθέο 

δηαιέθηνπο ηεο Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο Μαθεδνλίαο κε ηε δηθή ηνπο δηάιεθην ρσξίο λα ηελ 

μερσξίδνπλ. 

Σέινο ζην παξάξηεκα ηεο εξγαζίαο απηήο παξνπζηάδεηαη σο πξσηνγελήο πεγή θαη 

αληηπξνζσπεπηηθή γξαπηή καξηπξία ε κνλνγξαθία γηα ηελ Mala Prespa ηνπ Goure Douma ελφο 

γεγελνχο ζιαβφθσλνπ ηεο πεξηνρήο πνπ δηαθξίλεηαη γηα ηελ απζεληηθφηεηά ηεο θαη γηα ηηο 

αθεγεκαηηθέο αξεηέο ηνπ ζπγγξαθέα. 

 

Λέμεηο-θιεηδηά: 

ιαβφθσλνη Αιβαλίαο, Mala Prespa, Golo Bardo, γεγελήο κεηνλφηεηα, «καθεδνληθή» κεηνλφηεηα, 

λνηηνζιαβηθή  γιψζζα, ζιαβφθσλνη, δίγισζζνη, εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε. 
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Abstract 
 

Σhe aim of the present study is to approach, through both bibliographical and qualitative 

research, a native ethnic and linguistic Balkan minority of a neighboring country, known as the 

Slavic speaking community of Albania, which is an essentially unknown one, with an emphasis on 

its language. Furthermore, my research is intent upon looking into the possibilities of mutual 

communication and understanding among other southern Slavic speaking communities as well as 

among speakers of central and west Macedonia. Our main methodological tool towards completion 

of this project has been the partially-structured interview. Ten Slavic speaking men and five 

women, all of them Albanian nationals who reside in Greece as financial immigrants and who are 

bilingual speakers in Slavic and Albanian, participated in the qualitative component of the research. 

The participants’ mother tongue is Slavic, with Albanian having been taught to them at school. The 

results have shown that the Slavic dialect of Golobardo is used on a daily communication basis by 

its speakers and is thus well preserved since it is steadily transmitted from one generation to the 

next, despite its purely oral character. The dialects of the Mala Prespa are also transmitted from one 

generation to the next with their speakers being able to produce written records of them. This is due 

to the fact that they are officially being taught their mother tongue during the first four grades of 

primary education, since Albania officially recognizes the existence of a ―Macedonian‖ minority 

group in this region only. What is more, it has been observed that the Slavic speaking communities 

of Albania can  generally communicate with the Bulgarians and the Serbs, while it has been quite 

impressive the fact that the Slavic speaking communities of Albania often identify the Slavic 

dialects of west and central Macedonia with their very own, finding it difficult to distinguish 

between the two. Finally, in the appendix section of this study, the reader can find, as a primary 

source and representative written testimony, the authoritative monograph on Mala Prespa written by 

Goure Douma, a native Slavic speaking resident of the area, a monograph well-known for its 

authenticity as well for the narrative merit of its writer. 

 

    Key words : Albanian Slavic speakers, Mala Prespa, Golo Bardo, native minority, ―Macedonian‖ 

minority, Southern Slavic language, Speakers of Slavic, bilinguals, partially-structured interview. 
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1.ΔΗΑΓΧΓΖ 

    

         -Σα όξηα ηνπ θόζκνπ κνπ είλαη ηα όξηα ηεο γιώζζαο κνπ (Λ. Βηηγθεζηάηλ) 

θνπφο ηεο κειέηεο απηήο είλαη λα πξνζεγγηζηεί εξεπλεηηθά, βηβιηνγξαθηθά θαη κε κηθξή 

πνηνηηθή έξεπλα - αδξνκεξψο έζησ - κηα γεηηνληθή καο γεγελήο, εζληθή θαη γισζζηθή βαιθαληθή 

κεηνλφηεηα, ε νπνία καο είλαη άγλσζηε ζρεδφλ, θαη θπξίσο λα πξνζεγγηζζεί ν γισζζηθφο ηεο 

θψδηθαο. 

   Δηδηθφηεξα ζα πξνζπαζήζνπκε: 

      -Να δνζνχλ  πιεξνθνξίεο γηα ηε δεκηνπξγία απηήο ηεο κεηνλφηεηαο. 

      -Να ηελ εληάμνπκε ζην ηζηνξηθφ ηεο πιαίζην. 

      -Να πξνζεγγηζζεί ν γισζζηθφο ηεο θψδηθαο σο λνηηνζιαβηθήο γιψζζαο. 

   Δπίζεο, ε κειέηε απηή ζηνρεχεη:  

         ηελ παξαγσγή πξσηνγελνχο πιηθνχ θαη πιεξνθφξεζεο ζρεηηθά κε : 

 - Σε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαη ησλ παξαγφλησλ νη νπνίνη ηελ δπζθφιεπζαλ  ή 

ηελ δπζθνιεχνπλ θαζψο θαη ηε βησζηκφηεηά ηεο. 

- Tε δπλαηφηεηα ησλ ρξεζηψλ ησλ ζιαβηθψλ δηαιέθησλ ηνπ Golo Bardo  θαη ηεο Mala  Prespa λα 

επηθνηλσλνχλ - ζε γεληθέο γξακκέο έζησ - κε ηνπο άιινπο λνηηνζιάβνπο. 

- Σε δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο αλάκεζα ζηνπο νκηιεηέο ησλ δηαιέθησλ απηψλ θαη αλάκεζα ζηνπο 

νκηιεηέο ησλ ζιαβηθψλ δηαιέθησλ πνπ ζπλερίδνπλ λα νκηινχληαη ζηελ Διιεληθή Μαθεδνλία 

(Γπηηθή θαη Κεληξηθή). 

Ζ παξνπζίαζε ηνπ βηβιίνπ Mala Prespa ηνπ γεγελνχο κεηνλνηηθνχ Goure Douma ζην 

Παξάξηεκα είρε σο ζηφρν λα ππάξρεη ζηε κειέηε κηα απζεληηθή γξαπηή καξηπξία - ηεθκήξην ηνπ 

γισζζηθνχ θψδηθα θαη ηεο παξάδνζεο ηεο κειεηψκελεο κεηνλφηεηαο. 

 Έξεπλεο ζρεηηθέο κε ηελ εξγαζία κνπ δηαπίζησζα πσο ήηαλ αλχπαξθηεο απφ άπνςε 

ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο. Οη ιαβφθσλνη Αιβαλίαο είλαη απιψο αλχπαξθηνη γηα ηα ελδηαθέξνληα 

ηεο ειιεληθήο επηζηεκνληθήο έξεπλαο, εθηφο απφ ειάρηζηεο αλαθνξέο ζ’ απηνχο. Έγηλε ινηπφλ 

ρξήζε - ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ - ηεο ειιεληθήο βηβιηνγξαθίαο γηα ηηο κεηνλφηεηεο θαη ηα 

δηθαηψκαηά ηνπο, γηα ηηο ζιαβνκαθεδνληθέο δηαιέθηνπο ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο, γηα ηε 

δηγισζζία θαη αλαθνξηθά κε ην Μαθεδνληθφ Εήηεκα. Υξεζηκνπνηήζεθε βηβιηνγξαθία 

πξνεξρφκελε απφ ηελ Π.Γ.Γ.Μ. θαη ηελ Βνπιγαξία - νη νπνίεο, εηξήζζσ ελ παξφδσ - ζπλερίδνπλ λα 

αλαβηψλνπλ κε ηηο θξαηηθέο πνιηηηθέο ηνπο, ηεξνπκέλσλ ησλ αλαινγηψλ, πηπρέο ηνπ Μαθεδνληθνχ 

Εεηήκαηνο ζηηο πεξηνρέο, ζηηο δσέο θαη ζηηο ζπλεηδήζεηο ησλ ιαβνθψλσλ Αιβαλίαο. Ο 

εζληθηζηηθφο αληαγσληζκφο - γηα ηνλ πξνζεηαηξηζκφ ησλ ζιαβφθσλσλ ηεο Μαθεδνλίαο - ησλ 

ηειεπηαίσλ δεθαεηηψλ ηνπ 19
νπ

 αη. θαζψο θαη ησλ πξψησλ ηνπ 20
νπ

, κεηαθεξφκελνο ζην ζήκεξα 
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κεηαμχ Π.Γ.Γ.Μ. θαη  Βνπιγαξίαο, δηαπηζηψζεθε φηη δηεμαγφηαλ βηβιηνγξαθηθά θαη δηαδηθηπαθά 

ζηνλ 21
ν
 αη., φπνπ θαη απνηππψλεηαη δηακάρε γηα ηηο εζληθέο δηεθδηθήζεηο ηεο «Μαθεδνλίαο» θαη 

ηεο Βνπιγαξίαο. Ο πφιεκνο ηψξα δηεμάγεηαη κε κεηαπηπρηαθέο θαη δηδαθηνξηθέο δηαηξηβέο, 

εθδφζεηο, ξαδηνθσληθέο θαη ηειενπηηθέο εθπνκπέο. Οη ιαβφθσλνη ηεο Αιβαλίαο   έρνπλ ππφζηαζε 

ζ’ απηέο είηε σο «Μαθεδφλεο ζηελ Αιβαλία» είηε σο «Βνχιγαξνη ζηελ Αιβαλία». Απνθεχρζεθε, 

ζηνλ βαζκφ πνπ απηφ ήηαλ δπλαηφ, ε ρξήζε βηβιηνγξαθίαο εζληθηζηηθνχ πεξηερνκέλνπ. 

Δμεηάζηεθε ε έλλνηα ηεο δηγισζζίαο (ειιά Μάδε, 2001), ζέκαηα γισζζηθψλ δηθαησκάησλ 

θαη κεηνλνηήησλ (Σζηηζειίθεο, 1996), θαζψο θαη βηβιηνγξαθία ζρεηηθή κε ηνπο ιάβνπο ησλ 

Βαιθαλίσλ (Καηζφθζθα-Μαιηγθνχδε, 2004). εκαληηθφ βνήζεκα , επίζεο, ππήξμαλ νη ζεκεηψζεηο  

ησλ καζεκάησλ ησλ ππεπζχλσλ θαζεγεηψλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Γισζζνινγίαο  Δι. Γξίβα, η. 

Κακαξνχδε θαη Αλ. ηάκνπ, φπσο επίζεο θαη εθείλσλ ηνπ καζήκαηνο ηεο Μεζνδνινγίαο ηεο 

έξεπλαο, ηνπ Παλ. Μηραειίδε. Δδψ, επηζεκαίλσ επίζεο, ην βηβιίν Πνξηνιάλνο, γηα ηελ εηδηθή 

επηζηεκνληθή ηερλνγξαθία, ηνπ η. Κακαξνχδε, θαη εηδηθά ην δεχηεξφ ηνπ θεθάιαην, πνπ 

ζπκβνπιεχηεθα θαηά ηελ ζπγγξαθή απηήο ηεο κειέηεο (Κακαξνχδεο , 2013: 21-34 ). 

Καζψο δελ ππήξρε ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ην ζέκα κνπ, εθ ησλ πξαγκάησλ πξνέθππηε ε 

αλάγθε λα δεκηνπξγεζεί θάπνην πξσηνγελέο πιηθφ απφ έξεπλα. Γη’ απηφλ ηνλ ιφγν κέζα απφ 

αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο εκηδνκεκέλεο κνξθήο ζπγθεληξψζεθε ην εξεπλεηηθφ πιηθφ. Πξφθεηηαη γηα 

αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο βαζηζκέλεο ζε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην, θαη επηρεηξείηαη ε δηεξεχλεζε 

ζηάζεσλ θαη  πξνζδνθηψλ ζε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νξγαλσκέλε θαη πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε 

εθ ησλ πξνηέξσλ αιιά φρη ζηαηηθή, κα δπλακηθή θαη επέιηθηε.  

    Θεσξψληαο ηελ Δηζαγσγή 1
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο καο ηα επφκελα έρνπλ σο εμήο: 

ην 2
ν
 θεθάιαην ηεο εξγαζίαο απηήο ζα απνηππψζνπκε ην ρξνληθφ ηεο δεκηνπξγίαο ηεο 

κεηνλφηεηαο ησλ ζιαβφθσλσλ ηεο Αιβαλίαο ησλ δπν πεξηνρψλ (Μάια Πξέζπα θαη Γθφιν 

Μπάξλην) θαη ηελ γεσγξαθηθή νξηνζέηεζή ηεο. 

ην επφκελν θεθάιαην ζα γίλεη ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ησλ θαηνίθσλ απηψλ, 

μεθηλψληαο απφ ηελ εκθάληζε ησλ ιάβσλ θαη ηελ παξνπζία ηνπο ζηελ Αιβαλία απφ ηνλ 6
ν
 αη. 

κ.Υ. κέρξη ηνλ δηακειηζκφ ηνπ εληαίνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο αλεμάξηεηεο 

νληφηεηαο ηεο Αιβαλίαο ην 1913.  

ην 4
ν
  θεθάιαην ζα πεξηγξάςνπκε ηε γιψζζα ησλ ιαβφθσλσλ ηεο Αιβαλίαο απφ 

γισζζνινγηθή ζθνπηά.   

Σν 5
ν
 θεθάιαην ζα ζίγεη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο νκηιεηέο ηεο έξεπλάο καο, ηνπο 

ζιαβφθσλνπο ηεο Αιβαλίαο, φπσο ε κεηξηθή γιψζζα, ε εζλνηηθή γιψζζα, ε κεηνλνηηθή γιψζζα, ε 

δηάιεθηνο, ε δηγισζζία. 

Με ην 6
ν
 θεθάιαην μεθηλά ην κεζνδνινγηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλάο καο. Καηαγξάθνληαη ζε 

απηφ ν ζθνπφο θαη νη ζηφρνη ηεο έξεπλαο, πεξηγξάθεηαη ην δείγκα ηεο, παξνπζηάδεηαη ε 
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κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε. Δηδηθφηεξα αλαθέξεηαη ε εκηδνκεκέλε ζπλέληεπμε σο εξεπλεηηθφ 

εξγαιείν. 

ην 7
ν
 παξαηίζεληαη ηα Απνηειέζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ 

ζπλεληεχμεσλ ησλ ζιαβφθσλσλ Αιβαλίαο. Πξνέθπςαλ 157 θσδηθνί νη νπνίνη νκαδνπνηήζεθαλ ζε 

13 θαηεγνξίεο θαη απηέο ζηε ζπλέρεηα ηαμηλνκήζεθαλ ζε πέληε βαζηθνχο άμνλεο. 

ην 8
ν
 αθνινπζεί πδήηεζε φζνλ αθνξά ηηο ηάζεηο πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλα θαζψο 

ην κηθξφ καο δείγκα δελ καο επηηξέπεη λα κηιάκε αθξηβψο γηα ζπκπεξάζκαηα. Δπηπιένλ 

αλαθέξνληαη θάπνηνη πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο θαη θιείλνπκε κε πξνηάζεηο γηα κειινληηθέο έξεπλεο. 

           ην Παξάξηεκα Η παξαηίζεληαη νη 15 αηνκηθνί πίλαθεο έθζεζεο δεδνκέλσλ ησλ 

ζπλεληεπμηαδφκελσλ θαη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο έθζεζεο δεδνκέλσλ. 

          Δξεπλψληαο γηα βηβιηνγξαθία ζηε γιψζζα ζχγθιηζεο («Μαθεδνληθή» ηεο F.Y.R.O.M.), κνπ 

θίλεζε ην ελδηαθέξνλ θαη κειέηεζα ηε κνλνγξαθία Mala Prespa ηνπ Goure Douma, ελφο γεγελνχο 

κεηνλνηηθνχ ηεο πεξηνρήο. Καζψο δελ ππήξρε άιιν ινγνηερληθφ θείκελν αληηπξνζσπεπηηθφ ηνπ 

εξεπλψκελνπ γισζζηθνχ θψδηθα απφ γεγελή, ζεψξεζα απαξαίηεην λα ζπκπεξηιάβσ ηελ Δθηελή 

ηεο Παξνπζίαζε ζην ηξίην κέξνο ηεο εξγαζίαο, ζην Παξάξηεκα ΗΗ, σο απζεληηθή γξαπηή πεγή-

καξηπξία ηεο (πξνθνξηθήο θαηά θχξην ιφγν) γιψζζαο θαη ηεο κεηνλφηεηαο πνπ πξνζεγγίδνπκε. 

Δίλαη πνιχηηκν έξγν - θαηά ηε γλψκε κνπ - θαη σο πξσηνγελήο πεγή θαη γηα ηελ απζεληηθφηεηά ηνπ 

θαη γηα ηηο αθεγεκαηηθέο αξεηέο ηνπ ζπγγξαθέα. Καηαγξάθεηαη, απφ έλαλ γεγελή ε ιατθή 

πνιηηηζκηθή παξάδνζε, πνπ κέρξη ηφηε κεηαδηδφηαλ πξνθνξηθά απφ γεληά ζε γεληά. Δπίζεο, 

θαηαγξάθνληαη θαη ηζηνξηθά γεγνλφηα πνπ είηε βίσζε ν ίδηνο είηε άθνπζε απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο. 

Οη βησκέλεο εκπεηξίεο ηνπ ζπγγξαθέα θαη ε απεπζείαο ζχλδεζή ηνπ κε ηηο αθεγήζεηο ησλ 

κεγαιχηεξσλ κάο πιεξνθνξνχλ θαιχηεξα θαη ακεζφηεξα - θαηά ηελ πξνζσπηθή κνπ άπνςε - θαη 

απφ ηνλ πην θηιφηηκν ζεσξεηηθφ επηζηήκνλα γηα έλαλ ιαφ πνπ ηαιαηπσξήζεθε πνιχ απφ ηηο 

ηζηνξηθέο ζπγθπξίεο θαη ηηο επηινγέο ησλ ηζρπξψλ ηεο Δπξψπεο. 

πκπεξηέιαβα ζηελ Παξνπζίαζε, ελδεηθηηθά, θαη δεκνηηθά ηξαγνχδηα απφ απηά πνπ 

πεξηέρεη ε κνλνγξαθία, ζε δηθή κνπ κεηάθξαζε θαη ζε θπξηιιηθφ αιθάβεην θαη ζην δηεζλέο 

θσλεηηθφ αιθάβεην, σο ζηίρνπο - θείκελν κφλν, θαζψο δε ζεκεηψλεηαη ε κνπζηθή ηνπο, ε κεισδία 

ηνπο.  

  Τπάξρεη θαη γεγελήο κεηνλνηηθφο ινγνηέρλεο πνπ θαηάγεηαη απφ ηε Mala Prespa, θακάξη 

ηεο κεηνλφηεηαο, ν Cterjo Cpace, πνπ έγξαςε θαη γηα ηελ πεξηνρή, πιελ φκσο έγξαςε ζηελ 

αιβαληθή γιψζζα θαη ζχκθσλα κε ηηο επηηαγέο ίζσο ηνπ αλειεχζεξνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο.  

Καη ηέινο ζην Παξάξηεκα ΗΗΗ ππάξρεη ραξηνγξαθηθφ θαη θσηνγξαθηθφ πιηθφ. 

Ζ εξγαζία νινθιεξψλεηαη κε ηνλ Δπίινγν. 
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2. ΛΑΒΟΦΧΝΟΗ ΑΛΒΑΝΗΑ - Ζ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΜΗΑ ΜΔΗΟΝΟΣΖΣΑ 

           

             Ζ αλάδπζε εζλψλ-θξαηψλ απφ ηνλ ζηαδηαθφ δηακειηζκφ ηεο πνιπεζλνηηθήο Οζσκαληθήο 

Απηνθξαηνξίαο - θαηά ην ηέινο ηνπ 19
νπ

 αη. θαη ζηηο αξρέο  ηνπ 20
νπ 

 - δεκηνχξγεζε ζηα Βαιθάληα 

θαη ην  κεγάιν πξφβιεκα ησλ εζληθψλ κεηνλνηήησλ ιφγσ ηνπ φηη ζηελ ράξαμε ησλ ζπλφξσλ εθηφο 

απφ ηελ δπζθνιία ηνπ βαιθαληθνχ κσζατθνχ επηβαιιφηαλ θαη ην δίθαην ηνπ ηζρπξνηέξνπ αλάινγα 

κε ηηο ζθαίξεο επηξξνήο ησλ κεγάισλ Γπλάκεσλ. Σκήκαηα εζλψλ βξέζεθαλ έμσ απφ ηα θξαηηθά 

ζχλνξα ηνπ εζληθνχ ηνπο θέληξνπ σο πνιίηεο αιινεζλψλ θξαηψλ (Boudimofski, 1983 : 7). 

    ια ηα έζλε θξάηε είραλ «αιχηξσηνπο νκνεζλείο» ή ηζηνξηθέο πεξηνρέο  έμσ απφ ηα 

ζχλνξά ηνπο  (Mazower, 2000) ζην (Μπισλάο,  2016 : 118). Σν έζλνο αλάγεηαη ζην κφλν λφκηκν 

ζεκέιην ηνπ θξάηνπο παξά ην γεγνλφο ησλ θαηαθεξκαηηζκέλσλ κηθξψλ εζληθψλ νκάδσλ πνπ 

πεξηθιείνληαη ζε ζχλνξα ελφο θαζφινπ κνλνεζλνηηθνχ θξάηνπο ( Κνππά, 1997 : 44). 

Σν 1913, κεηά ηνπο βαιθαληθνχο πνιέκνπο, κε ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ, ν 

γεσγξαθηθφο ρψξνο ηεο Μαθεδνλίαο δηακειίζηεθε ζε ηέζζεξα άληζα κέξε αλάκεζα ζηα βαζίιεηα 

ηεο Διιάδαο, ηεο εξβίαο, ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο ηφηε πξφζθαηα αλαγλσξηζκέλεο αλεμάξηεηεο 

Αιβαλίαο. Σν κηθξφηεξν θνκκάηη - πεξίπνπ ην 1% ηνπ ζπλφινπ - πξνζαξηήζεθε ζηελ Αιβαλία. 

Ήηαλ νη πεξηνρέο Μάια Πξέζπα κε Πφγξαδεηο θαη Γθφιν Μπάξλην. Οη ζιαβφθσλνη ησλ πεξηνρψλ 

απηψλ, κε ηε ράξαμε ησλ ζπλφξσλ, απνηέιεζαλ γεγελή κεηνλφηεηα ηεο Αιβαλίαο. 

Οη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί θάηνηθνη ησλ πεξηνρψλ απηψλ δπζαλαζρέηεζαλ, επεηδή ζα 

απνηεινχζαλ ηκήκα ελφο - θπξίσο- κνπζνπικαληθνχ θξάηνπο θαη, θαζψο είραλ ηαιαηπσξεζεί απφ 

ηνπο ηνπηθνχο κπέεδεο, δξαζηεξηνπνηήζεθαλ πξνο ηελ θαηεχζπλζε λα δεηήζνπλ βνήζεηα θαη 

ππνζηήξημε απφ ηε βνπιγαξηθή ή ηε ζεξβηθή θπβέξλεζε. Δπηζθέθζεθαλ ελ ζπλερεία ηελ πεξηνρή 

πνιπάξηζκνη απεζηαικέλνη, επηζεσξεηέο θαη επηζηήκνλεο, έρνληαο σο απνζηνιή λα 

«απνθαιχςνπλ» φζν ην δπλαηφλ κεγαιχηεξν αξηζκφ «έξβσλ» ή «Βνπιγάξσλ». Έηζη ν Trajčev 

ζέηεη ην εξψηεκα αλ ε Ηεξά χλνδνο θαη ην ππνπξγείν εμσηεξηθψλ ηεο Βνπιγαξίαο ζα εγεζνχλ 

απηνχ ηνπ πνηκλίνπ ή ζα πεξηκέλνπλ λα είλαη πην γξήγνξνη θαη εθεί νη Έιιελεο ή νη έξβνη : 

…Απαηηείηαη ην ζπληνκόηεξν δπλαηόλ λα δηνξηζηεί έλαο επίζθνπνο γηα ηελ Αιβαλία, πνπ ζα 

πεξηκαδέςεη ην πνίκλην ηεο βνπιγαξηθήο εθθιεζίαο, εθείλνπο ηνπο θαζαξνύο Βνύιγαξνπο, θαη λα 

ζηαινύλ δάζθαινη ζε όια ηα κεγαιύηεξα ρσξηά». O Milenko Filipoviḱ, πάιη, δηαβεβαηψλεη γηα ηνλ 

ζεξβηθφ ραξαθηήξα ηνπ Golo Brdo : Σν Golo Brdo, θαη θάησ από ηνπο Σνύξθνπο, επί καθξόλ 

πξνθύιαμε ηνλ ζεξβηθό θαη ρξηζηηαληθό ηνπ ραξαθηήξα θαη ηνλ δηαηήξεζε θαιά, κάιηζηα αθόκε θαη 

όηαλ απνζεξβηθνπνηήζεθαλ νη πεξηνρέο ζηε δύζε θαη ζην βνξξά ηνπ (Todoroska , 2013 : 12-13). 

Ζ Αιβαλία έγηλε αλεμάξηεην θξάηνο ην 1913 αιιά πξαγκαηηθά αλεμάξηεηε αξθεηά ρξφληα 

αξγφηεξα. Λφγσ ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, ππέζηε θαηάιεςε ηκεκάησλ ηεο επηθξάηεηάο ηεο 
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γηα κεγάια ρξνληθά δηαζηήκαηα απφ ζηξαηεχκαηα ζεξβηθά, καπξνβνπληψηηθα, ειιεληθά, ηηαιηθά, 

απζηξννπγγξηθά θαη γαιιηθά (Pavlowitch , 2005 : 333). Ο Dνuma καο πιεξνθνξεί πσο, κεηά ηελ 

ππνρψξεζε ηνπ ηνπξθηθνχ ζηξαηνχ απ’ απηά ηα κέξε, κε ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ Παγθνζκίνπ 

Πνιέκνπ, απηά θαηαπαηήζεθαλ απφ ηνλ ζεξβηθφ ζηξαηφ, κεηά απφ ηνλ βνπιγαξηθφ ζηξαηφ, ζηε 

ζπλέρεηα απφ ηνλ γαιιηθφ θαη κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ (1918) απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. 

Δπραξηζηίεο απνδίδνληαλ ζηνλ γαιιηθφ ζηξαηφ δηφηη κε ηνπο δξφκνπο πνπ άλνηγε, έδηλε κηζζσηή 

δνπιεηά ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη απφ έλα άζπξν ςσκί ηε κέξα θαη εχρνληαλ νη άλζξσπνη λα 

είραλ γαιιηθή θαηνρή παξά νπνηαδήπνηε άιιε (Dνuma, 2007 : 22, 23, 30, 31.   Βι. θαη Παξάξηεκα 

ΗΗ ζ.114). 

Με ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε ηε ζπλζήθε ηνπ Βεξνιίλνπ,  ε πεξηνρή 

ηεο Μάια Πξέζπα πεξηήιζε ζηελ θπξηαξρία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο.  
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Υάξηεο 1 

   Υάξηεο ηεο Αιβαλίαο πνπ απεηθνλίδεη ηα ζχλνξά ηεο κε ηελ Διιάδα απφ ηνλ Α΄ Παγθφζκην 

Πφιεκν έσο ην 1924. 

  

Πεγή:  http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape17/PQDD_0027/NQ33893.pdf 

 

Φαίλνληαη ηα ειιεληθά ζχλνξα ηεο επνρήο δπηηθά ηεο ιίκλεο ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο, κέρξη 

ηνλ ζην Νανχκ ζρεδφλ, ελψ ηα ζεκεξηλά ζχλνξα είλαη κέζα ζηα λεξά ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο ζην 

ηξηεζλέο ζεκείν. Ακέζσο άλνημαλ ζρνιεία γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα ρσξηά 

Πνχζηεηο, Γθινκπφηζαλε, θαη ζηελ Γθφξλα Γθφξηηζα. Ήηαλ πνιχ επίπνλε θαη δχζθνιε ε κάζεζε, 

γηαηί ηα παηδηά δε γλψξηδαλ  ηελ ειιεληθή γιψζζα. Σα ζρνιεία απηά ιεηηνχξγεζαλ κέρξη ην 1924, 

φηαλ ε Mala Prespa πέξαζε ζηελ θπξηαξρία ηεο Αιβαλίαο ( Dνuma, 2007 : 67 ). 

http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape17/PQDD_0027/NQ33893.pdf
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Σν ειιεληθφ θξάηνο επηζηξάηεπζε πνιινχο λένπο άλδξεο, γηα λα ππεξεηήζνπλ ζηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ. Πνιινί απφ απηνχο πήξαλ κέξνο ζηνλ ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ζηε Μηθξά Αζία 

ην 1920-1922. Μεξηθνί απφ απηνχο έραζαλ ηε δσή ηνπο ζε εθείλνλ ηνλ αηκαηεξφ πφιεκν, 

ζηξαηεπκέλνη γηα ηελ εθπιήξσζε ηεο ειιεληθήο Μεγάιεο Ηδέαο.
2
 

Οη θαηάινγνη πνπ εκθαλίδνπλ ηνλ πιεζπζκφ ηεο Μάια Πξέζπα εθείλεο ηεο επνρήο 

ππάξρνπλ ζηελ πφιε ηεο Κνδάλεο. Αο πξνζερζεί, σζηφζν, φηη ην 1923 ε Αιβαλία θαη ε Διιάδα 

ζπκθψλεζαλ λα δηνξζψζνπλ ηα κεηαμχ ηνπο ζχλνξα. Ζ Αιβαλία έδσζε ζηελ Διιάδα θάπνηα ρσξηά 

ζηνλ λφην ηεο, πνπ θαηνηθνχληαλ απφ Έιιελεο, θαη ε Διιάδα ηήο έδσζε ηα ελλέα ρσξηά  ηεο Μάια 

Πξέζπα θαη έλα ρσξηφ ζηελ πεξηνρή Μπίιηζηε, δίπια αθξηβψο ζηα ειιελναιβαληθά ζχλνξα, ην 

Β’ξκπληθ, αλ θαη φινη νη θάηνηθνη απηψλ ησλ ρσξηψλ ήζαλ «Μαθεδφλεο» ( Dνuma, 2007 : 28 ).  Ζ 

αβεβαηφηεηα θαηέθιπζε ηνπο θαηνίθνπο. Ο Sterjo Spase, ζπγγξαθέαο απφ ηελ πεξηνρή, καξηπξεί 

φηη ην θζηλφπσξν ηνπ 1924, δεθαεηήο σλ, είδε  φηη, φηαλ απνζχξνληαλ νη Έιιελεο, γηα λα 

απνηξέςνπλ θάπνηα έθηξνπα ίζσο, πήξαλ καδί ηνπο ηνλ παηέξα ηνπ θαη θάπνηνπο άιινπο. πλερίδεη 

                                                 
2
 Ηδνχ θαη ην ηξαγνχδη πνπ ηξαγνπδηφηαλ απφ ηνπο επηδψληεο θίινπο γηα ηνλ ζθνησκέλν εθεί Νάζην Μάιεθ:             

Κιάςε, αγαπεκέλε κάλα, θιάςε  

θαη μεξίδσζε ηα καιιηά ζνπ 

ζηνλ πνηακό αγγάξην 

ζαπίδεη ην θνξκί κνπ 

ζηε κύξλε ζθάδνληαη αξληά 

ζηελ Πξνύζα πξόβαηα 

θαη ζηνλ αγγάξην πνηακό 

ζθάδνληαη  ηα λέα παιηθάξηα  (Μεηάθξαζε εξεπλήηξηαο) 

Плачи мила мајко плачи         

и корни си коси 

во реката Цангарија 

моето тело гние 

во Измир се колат јаганца 

во Бруса овчи 

а кај реката Цангарија 

се колат младите јунаци 

(Plači mila majko plači 

i korni si kosi  

vo rekata Cangarija 

moeto telo gnie 

vo Izmir se kolat jaganca 

vo Brusa ovči 

a kaj rekata Cangarija  

se kolat mladite junaci ) ( ΓΦΑ ) 

 (Dνuma, 2007:25)  
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ιέγνληαο πσο, παξά ηε ζηελνρψξηα ηνπο γηα ηνλ παηέξα ηνπ, κε ηνλ παππνχ ηνπ θαη ηηο γπλαίθεο 

ηνπ ζπηηηνχ αζρνιήζεθαλ κε δνπιεηέο, θαη πξνο ην απφγεπκα θνίηαμε πξνο ην Osoj θαη : …ζηνλ 

δξόκν ζαλ ζηξαηηά κπξκεγθηώλ, ζεξλόηαλ ζηξαηόο. Μπήθαλ ζην ρσξηό. Όηαλ πιεζίαζαλ ην ζεκείν 

πνπ βξηζθόκαζηαλ, ζηάζεθα ζηελ άθξε ηνπ δξόκνπ θαη ν παππνύο κνπ είπε όηη απηνί είλαη Αιβαλνί 

ζηξαηηώηεο…κεξηθνί θαιά ληπκέλνη, νη άιινη θνπξειήδεο…Σνπο θνίηαμα θαηάπιεθηνο: Αιβαλνί! 

Έηζη ηνπο νλνκάδακε εκείο. Δθείλε ηε κέξα έκαζα θαη ηελ πξώηε κνπ ιέμε ζηελ αιβαληθή γιώζζα, 

        ! (Todoroska, 2013 : 47). 

Με ηελ παξαρψξεζε ηεο Μάια Πξέζπα ζηελ Αιβαλία, ε δσή ησλ θαηνίθσλ έγηλε 

αλππφθνξε. Έθιεηζαλ γη’ απηνχο νη δξφκνη θαη εκπνδίζηεθε ε επηθνηλσλία κε ζπγγελείο πνπ 

έκελαλ εθηφο ησλ λέσλ ζπλφξσλ, φπσο εκπνδίζηεθε θαη ε αληαιιαγή πξντφλησλ ζηα παδάξηα ησλ 

πφιεσλ Ρέζελ, Μνλαζηήξη, Πξίιεπ, Αρξίδα, Φιψξηλα, Έδεζζα θαη Θεζζαινλίθε. Έθξηλαλ ηελ 

Σνπξθνθξαηία θαιχηεξε ζ’ απηφλ ηνλ ηνκέα : Δπί Σνπξθνθξαηίαο πεγαίλακε ειεύζεξα όπνπ 

ζέιακε» θαη αλαξσηηφληνπζαλ γηα ηε γιψζζα : «Από πνύ θαηαιαβαίλνπκε εκείο αξλανύηηθα θαη λα 

θάλνπκε παδάξη κε ηνπο Αξλανύηεδεο (=Αιβαλνύο); Ή έιεγαλ πσο ε ειιεληθή θαηνρή ήηαλ 

πξνηηκφηεξε : Άλζξσπνη, ππό ηελ Διιάδα δελ ήκαζηαλ ηόζν άζρεκα όζν είκαζηε ηώξα. Αιήζεηα ην 

παδάξη καο έπεθηε ιίγν καθξηά, όκσο ζηε Φιώξηλα ππήξραλ όια θαη πνιύ θηελά. Σνπο πεγαίλακε 

ςάξηα θαη παίξλακε πνιύ θαιό αιεύξη. (Dνuma,  2007 : 30, 31). 

Καηά ηνλ Boudimofski, ηα εμήο 14 ρσξηά πέξαζαλ απφ ηελ ειιεληθή ζηελ αιβαληθή 

επηθξάηεηα κε ηηο ζπκθσλεκέλεο δηνξζψζεηο ζηε ζπλνξηαθή γξακκή: Vernik, Zagradec, Vidova, 

Kapešnica θαη Trstenik πνπ κέρξη ηφηε αλήθαλ ζηνλ λνκφ Καζηνξηάο θαη ηα ρσξηά Globočani, 

Gorna Goriča, Dolna Goriča,Tumanec, CerJe, Šulin, Pustec, Leska θαη Zrnovsko πνπ κέρξη ηφηε 

αλήθαλ ζην λνκφ Φιψξηλαο (Boudimofski, 1983 : 61). Σν 1926 άλνημαλ αιβαληθά ζρνιεία ζηα 

ρσξηά Poustets θαη Goritsa. Καηλνχξηεο δπζθνιίεο γηα ηα παηδηά ηεο Mala Prespa, πνπ ήηαλ ηψξα 

ππνρξεσκέλα λα αξρίζνπλ λα καζαίλνπλ ηελ αιβαληθή - ηελ νπνία, επίζεο, δε γλψξηδαλ - αληί ηεο 

ειιεληθήο γιψζζαο, λα πεηάμνπλ ην ειιεληθφ αιθαβεηάξην θαη λα αξρίζνπλ λα δηαβάδνπλ κε ην 

αιβαληθφ (Dνuma,  2007 : 67-68). 

Οη ζιαβφθσλνη ηεο Αιβαλίαο, εθηφο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μάια Πξέζπα, θαηνηθνχλ ζηηο 

πεξηνρέο ηνπ Μπίιηζη , ηνπ Γθφιν Μπάξλην, ηνπ Νηέκπαξ Πφιε, ηεο Κνξπηζάο, ηνπ Πφγξαδεηο θαη 

ηεο Γθφξα. Μεγάινο αξηζκφο ζιαβφθσλσλ δεη ζηα Σίξαλα, ζην Δικπαζάλ, ζην Ληκπξάδλη.  
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Υάξηεο 2 

Υάξηεο ηεο Αιβαλίαο πνπ εκθαλίδεη- κε θφθθηλν ρξψκα- ηηο πεξηνρέο ησλ ιαβφθσλσλ 
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Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, νη ληθήηξηεο Μεγάιεο Γπλάκεηο ππνρξέσζαλ νξηζκέλα 

θξάηε λα δειψζνπλ κνλνκεξψο πξνο ην πκβνχιην ηεο Κνηλσλίαο ησλ Δζλψλ φηη ζα πξνζηαηεχνπλ 

ηηο επξηζθφκελεο ζηα εδάθε ηνπο κεηνλφηεηεο. Έηζη ε Αιβαλία, ζηηο 2 Οθησβξίνπ 1921, ππέβαιε 

κνλνκεξή δήισζε, ζχκθσλα κε ηελ νπνία αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε λα πξνζηαηεχεη φιεο ηηο 

κεηνλφηεηεο πνπ δνχζαλ ζην έδαθφο ηεο (Σνχληα-Φεξγάδε, 1994 : 22-23). 

Ζ Αιβαλία αλαγλσξίδεη κηα «καθεδνληθή» κεηνλφηεηα, αιιά κφλν ζηηο λφηηεο πεξηνρέο ηεο 

Πξέζπαο, φπνπ δηδάζθεηαη ε κεηξηθή γιψζζα ζηηο ηέζζεξεηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Οη 

θάηνηθνη ησλ λφηησλ απηψλ πεξηνρψλ είλαη ζρεδφλ απνθιεηζηηθά νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί. ζνη 

πξνζδηνξίδνληαη σο «Μαθεδφλεο», εθηφο απηψλ ησλ επίζεκα αλαγλσξηζκέλσλ κεηνλνηηθψλ 

πεξηνρψλ, ζηεξνχληαη ηα κεηνλνηηθά δηθαηψκαηα πνπ παξαρσξνχληαη ζην λφην, αθφκα θαη ηε 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο.
3
 Μέρξη ην 1948 θαη νη ζιαβφθσλνη ησλ άιισλ πεξηνρψλ ηεο Αιβαλίαο 

είραλ ην δηθαίσκα ηεο δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο. κσο ην 1948 δηαθφπεθε ε δηδαζθαιία 

ηεο κεηξηθήο θαη ε δπλαηφηεηα λα καζαίλνπλ ηελ θπξηιιηθή γξαθή (Svetieva,(επηκ.) & Fetahu, 

2006 : 52).  Ζ αιβαληθή θπβέξλεζε δελ αθνινχζεζε θάπνην πξφγξακκα επνηθηζκνχ ζηηο πεξηνρέο 

ησλ ζιαβφθσλσλ, γηα λα αιινηψζεη ηε ζχλζεζε ηνπ πιεζπζκνχ, φκσο ππήξμε παξαβίαζε ησλ 

αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ ηνπο : ε «καθεδνληθή» γιψζζα απαγνξεπφηαλ απφ ηηο αιβαληθέο αξρέο, 

φπσο θαη νη θαηαιήμεηο  ησλ νλνκάησλ ηνπο ζε –vski θαη –ov, ηηο νπνίεο ππνρξεψζεθαλ λα 

αιιάμνπλ. 
4
 χκθσλα κε ηνπο Kiselinovski Stojan &Kakva-Stavovi Irena ζην (Todoroska, 2013 : 

65) ην 1967 ε Αιβαλία αλαθεξχρζεθε κε λφκν αζετζηηθφ θξάηνο θαη φια ηα ηδακηά θαη νη 

εθθιεζίεο, νξζφδνμεο θαη θαζνιηθέο, κεηαηξάπεθαλ ζε αίζνπζεο θηλεκαηνγξάθνπ ή πνιηηηζκνχ ή 

αζιεηηζκνχ, θαη νη ηεξείο θαη νη ρνηδάδεο θαηαδηψρηεθαλ θαη ηηκσξνχληαλ, ελφζσ ζπλέρηδαλ λα 

αζθνχλ ηηο παξάλνκεο πηα δξαζηεξηφηεηεο. Σελ ίδηα πεξίνδν νη «Μαθεδφλεο» αλαγθάζηεθαλ λα 

αιβαλνπνηήζνπλ ηα νλφκαηα θαη ηα επίζεηά ηνπο, ηα «καθεδνληθά» ηνπσλχκηα άξρηζαλ λα 

αιβαλνπνηνχληαη θαη θάζε «καθεδνληθφ» ρσξηφ πήξε αιβαληθφ ραξαθηήξα σο πξνο ηα ηνπσλχκηά 

ηνπ.  

«Σνλ Μάξηην ηνπ 2009, ε Δπηηξνπή γηα ηα κεηνλνηηθά δεηήκαηα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Δμσηεξηθψλ ηεο Αιβαλίαο αλαθνίλσζε ηα απνηειέζκαηα ηεο κειέηεο ηεο γηα ηηο εζληθέο 

κεηνλφηεηεο ηεο ρψξαο. χκθσλα κε ηε κειέηε, ππάξρνπλ 4.148 Μαθεδφλεο (0,14% ηνπ ζπλνιηθνχ 

πιεζπζκνχ) πνπ δνπλ ζηε ρψξα. Ο δήκαξρνο ηνπ Ligenas (Pustec) Edmond Temelko επέθξηλε ηελ 

έθζεζε θαη δήισζε φηη ν αξηζκόο απηόο απνδεηθλύεη γηα άιιε κηα θνξά όηη ε αιβαληθή θπβέξλεζε 

αξλείηαη ηελ ύπαξμε ηεο καθεδνληθήο κεηνλόηεηαο.  Γήισζε φηη ν πιεζπζκφο ηνπ Liqenas (Pustec), 

πνπ θαηνηθείηαη θπξίσο απφ εζληθά «Μαθεδφλεο», είλαη 5.300, θαη αθφκα φηη ε «καθεδνληθή» 

                                                 
3 http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_of_Albania Σειεπηαία πξνζπέιαζε, 20/9/2016 

 
  
4
  http://makedonija.name/history/mala-prespa-and-golo-brdo  Σειεπηαία πξνζπέιαζε , 20/ 9/2016 

http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_of_Albania
http://makedonija.name/history/mala-prespa-and-golo-brdo


 24 

κεηνλφηεηα ζηελ Αιβαλία απνηειείηαη απφ 150.000 αλζξψπνπο. Αλαθνίλσζε, επίζεο, φηη νη 

«Μαθεδνληθέο» νξγαλψζεηο ηεο Αιβαλίαο ζα παξαπνλεζνχλ ζηνπο αιβαληθoχο θαη ηνπο δηεζλείο 

νξγαληζκνχο,
5
 θαη φηη δελ αλαγλσξίδνπλ επίζεο ηα επίζεκα ζηνηρεία απφ ηελ απνγξαθή ηνπ 2011. 

Σα ζεσξνχλ παξαπνηεκέλα, θαη ηζρπξίδνληαη πσο κε ηελ απνγξαθή απηή παξαβηάδνληαη ηα 

δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ, φπσο θαηνρπξψλνληαη απφ ην χληαγκα ηεο Αιβαλίαο, ηηο δηεζλείο 

πξάμεηο θαη λφκνπο πνπ βξίζθνληαη ζε ηζρχ. Απαηηνχλ κηα λέα απνγξαθή ππφ δηεζλή επνπηεία. 

Δίλαη πνιχ δχζθνιν, αλ φρη αδχλαην, λα θαηαγξαθεί ν αξηζκφο ησλ ζιαβφθσλσλ ζηελ 

Αιβαλία, θαζψο δελ ππάξρνπλ επίζεκα θξαηηθά ζηνηρεία ηνπ αιβαληθνχ θξάηνπο, παξά απηά πνπ 

ειαρηζηνπνηνχλ ηνλ αξηζκφ ηνπο, πεξηνξίδνληάο ηνλ ζηνλ πιεζπζκφ ηεο αλαγλσξηζκέλεο 

κεηνλφηεηαο ησλ ελλέα ρσξηψλ ηεο Μάια Πξέζπα. Σα φξηα θπκαίλνληαη απφ ηελ ππνηηκεηηθή έσο 

ριεπαζηηθή δήισζε ηνπ Δλβέξ Υφηδα, ζην 7
ν
 ζπλέδξην ηνπ αιβαληθνχ εξγαηηθνχ θφκκαηνο, ην 

1976, πνπ εθηηκνχζε ηνλ αξηζκφ ηνπο : «φζνπο έρεη κηα δάληξνπγθα(=φζνπο έρεη κηα παηξηά, κηα 

εθηεηακέλε νηθνγέλεηα)», (Boudimofski, 1983 : 65), κέρξη ηελ πιεξνθνξία πνπ θαηαγξάθεηαη ζην 

βηβιίν ηνπ Κίξν Γθιηγθφξσθ Makedonija e se što imame  γηα 350.000, αξηζκφ πνπ ηνπ έδσζε κηα 

αληηπξνζσπεία «Μαθεδφλσλ» ηεο Αιβαλίαο, ε νπνία ηνλ ζπλάληεζε πξνζβιέπνληαο ζε 

ηζρπξφηεξνπο δεζκνχο, νηθνλνκηθνχο θαη άιινπο, κε ηε «Μαθεδνλία» (Todoroska, 2013 : 151). 

 Ο Dragoljoub K. Boudimofski εθηηκά φηη ν αξηζκφο ηνπο ππεξβαίλεη ηηο 100.000 θαη 

επηζεκαίλεη ην ηκήκα ησλ εμηζιακηζκέλσλ «Μαθεδφλσλ» πνπ θαηακεηξψληαη σο Αιβαλνί, επίζεο 

ηνλ αξηζκφ ησλ αλζξψπσλ πνπ αλαγθάζηεθαλ λα αιιάμνπλ ηα νλφκαηά ηνπο, νη νπνίνη, φκσο,  ίζσο 

ζην ζπίηη ηνπο δηαηεξνχλ ηε ζιάβηθε εζληθφηεηα θαη ηαπηφηεηά ηνπο (Boudimofski, 1983 : 91-92). 

 Γηα ίδην αξηζκφ κηινχλ θαη νη πξσηεξγάηεο ηνπ ζπλδέζκνπ DOMNEA απεπζπλφκελνη ζην 

Τπνπξγείν γηα ηα αλζξψπηλα δηθαηψκαηα, ιέγνληαο πσο κηινχλ γηα ηελ ελφηεηα φισλ ησλ 

«Μαθεδφλσλ» (ηα εηζ. ηεο εξεπλ.) ηεο Αιβαλίαο απφ ηνλ Βνξξά ζηνλ Νφην ηνπ ηφπνπ ηνπο, απφ 

ηελ Πξέζπα ηεο πεξηνρήο ηεο Κνξπηζάο κέρξη ην Γθνιφκπαξλην ηνπ Νηέκπαξ  θαη ςειά κέρξη ηελ 

άθξε ηεο Γθφξα θαη ηνπ Κνπθο. «..Καη δελ είλαη ιίγνη, αιιά γύξσ ζηηο 100.000 θάηνηθνη. 

Γηεθδηθνύκε ηα δηθαηώκαηά καο σο εζληθήο κεηνλόηεηαο, ηα νπνία καο είραλ θαηαπαηεζεί από ην 

νινθιεξσηηθό θξάηνο θαηά ηε δηάξθεηα απηώλ ησλ 50 ρξόλσλ» (Todoroska, 2013 : 150). 

Ζ Todoroska γξάθεη πσο  θάπνηεο πεγέο κάο ιέλε φηη , ζήκεξα, ζην έδαθνο ηεο Αιβαλίαο 

δνπλ γχξσ ζηηο 60.000 Μαθεδφλεο, θαη  άιιεο πεγέο φηη ν αξηζκφο ηνπο αλέξρεηαη ζε 100.000 . Καη 

φηη, ελψ ηνλ θαηξφ ηνπ Δλβέξ Υφηδα ν πιεζπζκφο απηφο ειαρηζηνπνηνχληαλ απφ ηηο αιβαληθέο 

πνιηηηθέο ειίη ζε 3-4 ρηιηάδεο αλζξψπνπο, πάιη, ζε λεόηεξνπο θαη δεκνθξαηηθνύο θαηξνύο, ρσξίο 

επίζεκε ζηαηηζηηθή πξάμε θαη ρσξίο δηθαίσκα δηαζάθεζεο απηνύ ηνπ πιεζπζκνύ, ζπλαληνύκε 

ζηνηρεία γηα 8.000 Μαθεδόλεο, νη νπνίνη κπνξνύλ λα βξεζνύλ θπξίσο ζην λνηηναλαηνιηθό ηκήκα ηεο 

ρώξαο (Todoroska, 2013:199). 

                                                 
5
  http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_of_Albania  Σειεπηαία πξνζπέιαζε 20 / 9 /2016 

http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_of_Albania
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Ο Fetahu, ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα ηνπ, ηζρπξίδεηαη φηη ν αξηζκφο ησλ ζιαβφθσλσλ ηεο 

Αιβαλίαο αλέξρεηαη ζε 120.000 θαη ίζσο θαη πεξηζζφηεξνπο. Θεσξεί ινηπφλ πσο απηνί πξέπεη λα 

αγσληζηνχλ, γηα λα δηεθδηθήζνπλ ηα αλζξψπηλά ηνπο δηθαηψκαηα θαη λα βειηηψζνπλ ηηο ζπλζήθεο 

ηεο δηαβίσζήο ηνπο. Αμηνπξφζεθην είλαη φηη επηζεκαίλεη ηελ ζπλεξγαζία κε ηηο άιιεο κεηνλφηεηεο 

ηεο Αιβαλίαο γηα ηελ επίηεπμε απηνχ ηνπ ζθνπνχ (Svetieva,(επηκ.)&Fetanu, 2006 : 52). 

ηα είθνζη ηξία (23) ρσξηά - θαη’ άιινπο 27- ηνπ Golo Brdo ε πιεηνλφηεηα ησλ θαηνίθσλ 

είλαη ζιαβφθσλνη κνπζνπικάλνη, νη νπνίνη έρνπλ αληίιεςε ηνπ ρξηζηηαληθνχ ηνπο παξειζφληνο θαη 

ηνπ εμηζιακηζκνχ ηνπο επί ηνπξθνθξαηίαο, θαζψο γλσξίδνπλ πνχ ππήξρε εθθιεζία - θαη αθφκε 

ζψδεηαη ην ηνπσλχκην «ζηελ εθθιεζία» ζηελ αγνξά ηνπ ρσξηνχ - θαηά ηνλ γεγελή Fuat Tolya: ζηελ 

ηνπξθνθξαηία άιιαμε ε πίζηε θαη ηα νλόκαηα (Dimitrova, 2011 : 76). Δπίζεο ζηελ ηειεηνπξγία ηεο 

ηαθήο θαη ησλ κλεκνζχλσλ εθηφο ησλ θαλνληθψλ κνπζνπικαληθψλ ζηνηρείσλ ππάξρνπλ θαη 

θαηάινηπα ηεο ιατθήο ρξηζηηαληθήο θιεξνλνκηάο (Dimitrova, 2011 : 73,74). Τπάξρνπλ βέβαηα θαη 

ζιαβφθσλνη νξζφδνμνη ρξηζηηαλνί, ιηγφηεξνη φκσο, θαζψο θαη κεηνςεθία Αιβαλψλ. 

Οη ζιαβφθσλνη θάηνηθνη ηεο Γθφξα, ηελ νπνία κνηξάδνληαη ε Αιβαλία, ην Κφζνβν θαη ε 

F.Y.R.O.M, είλαη κνπζνπικάλνη θαη είλαη γλσζηνί σο Torbesi. Δίλαη νη αληίζηνηρνη «Πνκάθνη» ηεο 

δπηηθήο πιεπξάο ηεο ρεξζνλήζνπ ηνπ Αίκνπ. Ο A. Selishchev γξάθεη φηη ν ζιαβηθφο πιεζπζκφο 

ηεο Γθφξα αλαγθάζηεθε λα αιιαμνπηζηήζεη θαη λα γίλεη κνπζνπικαληθφο. Αιιά ζε πνιιά ρσξηά  

πνιινί θάηνηθνη δηαηήξεζαλ ηελ παηξνπαξάδνηε ζιαβηθή νκηιία ηνπο, ηεο νπνίαο ηα θχξηα 

ραξαθηεξηζηηθά γλσξίζκαηα είλαη ίδηα κε απηά πνπ εκθαλίδνληαη θαη ζηηο δηαιέθηνπο ηεο βνξεην-

δπηηθήο Μαθεδνλίαο
6
. Ο εμηζιακηζκφο ηνπο άξρηζε πνιχ λσξίο, ίζσο ήδε απφ ηνλ 16

ν
 αη., γηα 

νηθνλνκηθνχο ιφγνπο θπξίσο, επί νζσκαληθήο θπξηαξρίαο, γηα λα κελ είλαη ξαγηάδεο θαη λα 

δνπιεχνπλ ηε γε σο ξαγηάδεο, αιιά λα απνιακβάλνπλ πξνλφκηα. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ 

εμηζιακηζζέλησλ ζιαβφθσλσλ, φρη κφλν ηεο Γθφξα αιιά θαη ησλ άιισλ πεξηνρψλ, δηαηήξεζε ηελ 

εζλνηηθή ηνπ ζπλείδεζε, ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα θαη ηα έζηκά ηνπ κέρξη ζήκεξα. Έλα κηθξφ 

θνκκάηη αθνκνηψζεθε απφ ηνπο Σνχξθνπο ή ηνπο Αιβαλνχο (Boudimofski, 1983 : 72). 

Γηα ηνπο ζιαβφθσλνπο ηεο Αιβαλίαο εγείξεη αμηψζεηο θαη ε Βνπιγαξία, θαη αξθεηνί 

ζιαβφθσλνη ζηελ Αιβαλία δειψλνπλ Βνχιγαξνη θαη απνθηνχλ βνπιγαξηθφ δηαβαηήξην. ηα κέζα 

ηνπ 9
νπ

 αη. ε Βνπιγαξία εθηεηλφηαλ απφ ηνλ Δχμεηλν Πφλην σο ηελ Αδξηαηηθή ζάιαζζα. Οη 

πεξηνρέο ησλ ζιαβνθψλσλ Αιβαλίαο απνηέιεζαλ κέξνο ηνπ Α΄ θαη ηνπ Β΄ βνπιγαξηθνχ θξάηνπο  

(πεξίπνπ 850-1018 θαη 1210-1250) θαζψο ε Μαθεδνλία θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο ζεκεξηλήο 

Αιβαλίαο αλήθαλ ζε απηά (Καηζφβζθα-Μαιηγθνχδε, 2004 : 294,300,306). Ο Selishchev καο 

πιεξνθνξεί πσο ζηελ 6
ε
 δεθαεηία ηνπ 9

νπ
 αη. ε λνηηναλαηνιηθή Αιβαλία πεξηήιζε ζηελ Βνπιγαξία, 

ζην θξάηνο ηνπ Μπφξηο- Μηραήι (Selishchev, 1981 : 61). Δπηπιένλ, ν ηζάξνο ακνπήι, κνινλφηη 

                                                 
6
 http://www.kroraina.com/seli_sna/selish_1.html#2. A. Selishchev, Slavyanskoye naseleniye v Albanii. I. Yugo-

zapadnaya granitsa bolgarskoy yazykovoy oblasti v nastoyashcheye vremya.3. (Πξνζπειάζηεθε ζηηο 4.10.2015) 

 

http://www.kroraina.com/seli_sna/selish_1.html#2
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θαηαγφηαλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο Αρξίδαο, νχηε ν ίδηνο έδηλε ζηνλ εαπηφ ηνπ ηελ ηαπηφηεηα ηνπ 

Μαθεδφλα νχηε νη πεγέο, ειιεληθέο θαη ζιαβηθέο, επηβεβαηψλνπλ θάηη ηέηνην. Σν θξάηνο ηνπ (976-

1018) - αλ θαη έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηνπ πεξηειάκβαλε ηελ Μαθεδνλία - νλνκαδφηαλ «Βνπιγαξία» 

(Γειεθάξε,  2008 : 154). ηνλ Βίν ηνπ αγίνπ Κιήκε, ηνλ γξακκέλν απφ ηνλ αξρηεπίζθνπν Αρξίδαο 

Θενθχιαθην, πνηκέλα ηεο Δθθιεζίαο ηεο Αρξίδαο ηα ρξφληα 1078 - 1107, νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο 

κεηαμχ Μαθεδνλίαο θαη Αιβαλίαο νλνκάδνληαη Βνχιγαξνη. Δίλαη φκσο ; Αλαξσηηέηαη ν 

Σαξλαλίδεο, θαη ζεσξεί πσο ηα Παιαηνζιαβηθά θχια πνπ εθζιάβηζαλ ηνπο Βνχιγαξνπο ήηαλ 

αδειθά θχια κε ηνπο Παιαηνζιάβνπο ηεο Μαθεδνλίαο, ηα νπνία φκσο πνηέ δελ θαηάθεξαλ λα 

εθβνπιγαξίζνπλ, αλ θαη πξνζπάζεζαλ. Δπίζεο καο πιεξνθνξεί πσο ε Αξρηεπηζθνπή ηεο Αρξίδαο, 

έσο ηελ πξνζάξηεζή ηεο ζην Οηθνπκεληθφ Παηξηαξρείν ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 18 αηψλα, έθεξε ηνλ 

ηίηιν «πάζεο Βνπιγαξίαο» (Σαξλαλίδεο,  2001 : 90-92). Δπίζεο, έλα αθφκε απφ ηα επηρεηξήκαηα 

ηεο Βνπιγαξίαο είλαη πσο ην ηεηξάγισζζν, (Ρσκαίηθα/ Βιάρηθα/ Βνπιγάξηθα/ Αιβαλίηηθα), ιεμηθφ 

ηνπ Γαληήι Μνζρνπνιίηε (17
νο

 αη.) νλνκάδεη ηε ζιαβηθή δηάιεθην ηεο πεξηνρήο βνπιγαξηθά. O 

Ληζνμφνπ ζεσξεί εμαηξεηηθήο ζπνπδαηφηεηαο ην γξακκέλν ζηα «βνπιγάξηθα» κέξνο. Μαο 

πιεξνθνξεί  πσο δελ έγξαςε ν Γαληήι ην θνκκάηη απηφ, αιιά θάπνηνο γλσζηφο ηνπ παπα 

ηέθαλνο, πνπ δνχζε ηφηε ζηελ Αρξίδα (Ορξίδα-Ohrid). Γξάθεη επίζεο φηη ζε γξάκκα ηνπ κε 

εκεξνκελία 13  Απξηιίνπ 1793 (πνπ βξέζεθε θαη δεκνζηεχηεθε ην 1925) ππάξρεη παξάθιεζε ηνπ 

Γαληήι πξνο ηνλ παπά «λα κεηαγισηηίζεη ζηα «βνπιγάξηθα» ην ρεηξφγξαθν ιεμηθφ, γηα λα ην 

ζηείιεη κέρξη ην Πάζρα ηνπ ίδηνπ ρξφλνπ λα ηππσζεί ζηε Βελεηία. Χζηφζν, απηά ηα «βνπιγάξηθα» 

ηνπ παπα ηέθαλνπ, ήηαλ ε ζήκεξα ζεσξνχκελε, απφ ηνπο εηδηθνχο γισζζνιφγνπο, καθεδνληθή 

δηάιεθηνο ηεο πεξηνρήο ηεο Ορξίδαο (Koneski,1967b:27-28) ζην (Rudometof (επηκ.) & Friedman, 

2003 : 247). Καη ην κέξνο απηφ ηνπ ιεμηθνχ απνηειεί ην πξψην γλσζηφ γξαπηφ κλεκείν ηεο 

καθεδνληθήο (macedonian) γιψζζαο »
7
  

Ζ Αγγιίδα πεξηεγήηξηα, Mary Adelaide Walker, ε νπνία, μεθηλψληαο απφ ηελ 

Κσλζηαληηλνχπνιε, ηαμίδεςε ην 1860 θαηά κήθνο ηνπ Μαθεδνληθνχ ηκήκαηνο ηεο Δγλαηίαο θαη 

θαηέγξαςε ηηο εληππψζεηο ηεο απφ ην ηαμίδη ζην βηβιίν: “Through Macedonia to the Albanian 

Lakes”, Γηά ηεο Μαθεδνλίαο σο ηηο αιβαληθέο ιίκλεο, νλνκάδεη ηνπο ζιαβφθσλνπο πνπ ζπλάληεζε 

ζηελ Αρξίδα θαη ζηελ Κνξπηζά θαη ζηα γεηηνληθά ηνπο ρσξηά Βνχιγαξνπο. Αλαρσξψληαο απφ ην 

ρσξηφ φβηαλε ζηνλ δξφκν γηα ηελ Κνξπηζά, κεηά ηε ζηδεξέληα παιηά γέθπξα ηνπ Νηεβφι, 

βιέπνληαο ηελ παξακειεκέλε γε παξαηεξεί : ην κέξνο απηό ηεο Αιβαλίαο όια έξρνληαλ ζε ηέιεηα 

αληίζεζε κε ηηο εύθνξεο πεδηάδεο πνπ είδακε ζηελ αλαηνιηθή πιεπξά ηεο νξνζεηξάο ηεο Πίλδνπ θαη κε 

ηνπο εξγαηηθνύο θαη εηιηθξηλείο θάηνηθνπο ησλ βνπιγαξηθώλ πεξηνρώλ (Walker, 1973 : 134). ε άιιν 

                                                 
7
 http://www.lithoksou.net/p/tetraglosso-leksiko-toy-daniil-mosxopoliti-1802-prologos-stixoi-1-192 

Σειεπηαία πξνζπέιαζε 5/10/2015 
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ζεκείν εμαίξεη ηνλ ζιαβφθσλν πιεζπζκφ, αληηδηαζηέιινληάο ηνλ σο πξνο θάζε άπνςε κε ηνλ 

αιβαλφθσλν, γξάθνληαο: Ο αιβαληθόο πιεζπζκόο απηνύ ηνπ ηόπνπ ήηαλ θαηώηεξνο από θάζε άπνςε 

ζε ζύγθξηζε κε ηνπο Βνπιγάξνπο ηεο Ορξίδαο. Δδώ ηα παηδηά(…..)εθεί απελαληίαο ήηαλ αμηνπξόζερηα 

γηα ηελ πγεία, ηε δξνζηά θαη ηελ θαιή εκθάληζή ηνπο. Πνηέ ίζσο δελ είδα ζ’ έλα κέξνο ηόζεο όκνξθεο 

γπλαίθεο θαη παηδηά όζα ζηελ παιηά βνπιγάξηθε πξσηεύνπζα (Walker, 1973 : 137-138). Μεξηθέο 

ζειίδεο πην θάησ ζεκεηψλεη: Σε λύρηα εθείλε θνηκεζήθακε ζηε Μπίριηηζα(…..). Η Μπίριηηζα, πνπ 

κεξηθνί ιέλε πσο είλαη ην αθξηηηθό ρσξηό ηεο Αιβαλίαο, θαηνηθείηαη θπξίσο από Βνπιγάξνπο 

(Walker, 1973 : 143). Ή ίδηα γξάθεη γηα ηελ ηεξάζηηα δπζθνιία ηνπ λα κάζεη αιβαληθά θαη 

βνπιγαξηθά ε λεαξή ειιελίδα παηδαγσγφο απφ ηελ Αζήλα, αξρίδνληαο ηε δνπιεηά ηεο σο 

δηεπζχληξηα ηεο ζρνιήο ζειέσλ ηεο Κνξπηζάο (Walker, 1973 : 136). 

Τπάξρεη βέβαηα θαη ε άπνςε ησλ έξβσλ ζπγγξαθέσλ ηνπ 19
νπ

  θαη ηνπ πξψηνπ κηζνχ ηνπ 

20
νπ

 αη., Veselinović, Đorđević, Dragašević, σο εξκελεία, γηα ηελ εθηεηακέλε ρξήζε ηνπ φξνπ 

«Βνχιγαξνο» ζηα καθεδνληθά εδάθε. Θεσξνχλ φηη ην φλνκα έξβνο ήηαλ ζπλψλπκν ηνπ 

εμεγεξκέλνο θαη ηνπ επαλαζηάηεο  θαη ζπλεπψο νη θηιήζπρνη θάηνηθνη ηεο ππαίζξνπ γηα ιφγνπο 

επηβίσζεο απνδέρνληαλ ην φλνκα Bugari γηα λα θαηεπλάζνπλ ηνπο Σνχξθνπο . Απφ  ηνπο Cvijic θαη 

Protic  δηαηππψζεθε επίζεο ε άπνςε φηη ε νλνκαζία απηή γεληθεχηεθε πνιχ λσξίηεξα, φηαλ νη 

Βπδαληηλνί νλφκαδαλ έηζη φινπο ηνπο ιάβνπο,  ελλνψληαο ηνλ απιφ άλζξσπν, ηνλ ππνδνπισκέλν 

αγξφηε, ηνλ θνιίγα, ην άηνκν ρακειήο θνηλσληθήο ηάμεο, ρσξίο λα πξνζδίλνπλ εζληθή ζεκαζία 

ζηνλ φξν «Βνχιγαξνο» (Καηζάλνο, 2008 : 233-234). 

ηε δεθαεηία ηνπ 1920  νη νξζφδνμνη ζιάβνη ηεο Αιβαλίαο ζεσξνχληαη Βνχιγαξνη απφ ηνλ 

ηνπηθφ αιβαληθφ πιεζπζκφ. Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο δεχηεξεο δηάζθεςεο ησλ Βαιθαλίσλ ην 1932 ε 

αιβαληθή θαη ε βνπιγαξηθή αληηπξνζσπεία ππέγξαςαλ έλα πξσηφθνιιν αλαγλψξηζεο βνπιγαξηθήο 

εζληθήο κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία
8
 θαη αιβαληθήο ζηελ Βνπιγαξία αληίζηνηρα (Σνχληα-Φεξγάδε, 

1994 : 101-102). Γεζκεχνληαλ επίζεο λα ελεξγήζνπλ έηζη πξνο ηηο θπβεξλήζεηο ηνπο, ψζηε λα 

ιεηηνπξγήζνπλ ζρνιεία γηα λα εθπαηδεχληαη φζνη αλήθνπλ ζηηο κεηνλφηεηεο απηέο. Μεηά ηνλ 2
ν
 

Παγθφζκην πφιεκν φκσο θαη ηελ ίδξπζε ηεο Λατθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο ζηα πιαίζηα ηνπ 

νκφζπνλδνπ θνκκνπληζηηθνχ Γηνπγθνζιαβηθνχ θξάηνπο άιιαμε ε θαηάζηαζε θαη νη ζιαβφθσλνη 

ηεο Αιβαλίαο αλαγλσξίζηεθαλ επίζεκα σο «καθεδνληθή» κεηνλφηεηα. 

To 1948 o Δλβέξ Υφηδα δηέθνςε ηηο δηπισκαηηθέο ζρέζεηο κε ηε Γηνπγθνζιαβία θαη νη 

ιαβφθσλνη ηεο Αιβαλίαο απνρσξίζηεθαλ θαη απνκνλψζεθαλ απφ ηνπο ζπγγελείο θαη ηνπο θίινπο 

ηνπο έλζελ ησλ ζπλφξσλ. Μεηά απφ κηζφ αηψλα πεξίπνπ, κε ηνλ άλεκν δεκνθξαηίαο πνπ έπλεε πηα 

ζηελ Αιβαλία, ην Πάζρα ηνπ 1991, άλνημαλ ηα ζχλνξα θαη ζπλαληήζεθαλ αδέιθηα κε ηηο αδειθέο 

ηνπο, ζπγγελείο θαη θίινη, κεηά 50 πεξίπνπ ρξφληα απνθιεηζκνχ, ζην ρσξηφ Stenje  ηεο πεξηνρήο 

                                                 
8
 http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarians_in_Albania/ θ Σνχληα-Φεξγάδε , (1994), Μεηνλόηεηεο ζηα Βαιθάληα, 

Θεζζαινλίθε:εθδ. παξαηεξεηήο, ζ.101-102 

http://en.wikipedia.org/wiki/Bulgarians_in_Albania/Βλ
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ηνπ Resen, επηζθέπηεο απφ ηε Mala Prespa. Σνπ αγίνπ Γεσξγίνπ αληαπέδσζαλ ηελ επίζθεςε θαη 

ζπλαληήζεθαλ ζηα ρσξηά Pustec θαη Dolna Gorica επηζθέπηεο απφ ηηο πφιεηο Bitola, Ohrid, Prilep, 

Štip, Ѕкопје αθφκε θαη απφ ππεξσθεάληεο ρψξεο. Υύζεθαλ δάθξπα γηα ηνλ καθξνρξόλην ρσξηζκό 

θαη ηελ απνμέλσζε. Βξέζεθαλ αδέιθηα θαη αδειθέο, ζπγγελείο θαη θίινη. Έθιαηγαλ θαη 

ηξαγνπδνύζαλ. Μόλν νη απνρσξηζκέλνη θαη νη μελεηεκέλνη μέξνπλ ηη ζεκαίλνπλ νη επαλαζπλδέζεηο 

θαη ην λα εηδσζείο, κόλν απηνί πνπ έλνησζαλ ηελ πίθξα ηεο απνμέλσζεο γλσξίδνπλ κέρξη 

ελζνπζηαζκνύ λα εθηηκνύλ ηελ επαλαζύλδεζε (Stavrev, 1991: 16-17). 

Ζ πξψηε νξγάλσζε ησλ εζλνηηθά «Μαθεδφλσλ» ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο Αιβαλίαο ζπζηάζεθε 

ζηηο 3 Απξηιίνπ ηνπ 1991 ζην ρσξηφ Pustec. ηελ ζπλέρεηα αθνινχζεζαλ πνιιέο νξγαλψζεηο θαη 

ζχιινγνη  ηεο «Μαθεδνληθήο» κεηνλφηεηαο ζηελ Αιβαλία. ηηο 24 Μαξηίνπ 2002 φιεο απηέο νη 

ελψζεηο θαη ζχιινγνη ζπλελψζεθαλ θαη ζρεκάηηζαλ ηελ Κνηλφηεηα ησλ «Μαθεδφλσλ» ηεο 

Αιβαλίαο. Οη ζηφρνη απηήο ηεο Κνηλφηεηαο ήηαλ ε εηζαγσγή ηεο «καθεδνληθήο» γιψζζαο ζηελ 

ππνρξεσηηθή εθπαίδεπζε (πξσηνβάζκηα θαη δεπηεξνβάζκηα) γηα ηνπο «καθεδφλεο» ζπνπδαζηέο, 

θαζψο θαη ε εηζαγσγή πξνγξακκάησλ ζηε «καθεδνληθή» γιψζζα ζην ξαδηφθσλν θαη ηελ 

ηειεφξαζε.
9
 

ηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο ηνπ 1990 (1992-93) εθδφζεθε ην πξψην πεξηνδηθφ ζηε 

«καθεδνληθή» γιψζζα γηα ηνπο ζιαβφθσλνπο ηεο Αιβαλίαο κε ηνλ ηίηιν «Μηξ» (=εηξήλε) θαη ηελ 

ίδηα επνρή ε  εθεκεξίδα «Πξέζπα» γηα ηηο αλάγθεο ησλ θαηνίθσλ ηεο Μάια Πξέζπα, ελψ  ηνλ 

Απξίιην ηνπ 2011 εθδίδεηαη ε εθεκεξίδα «Ίιηληελ» απφ ηνπο ζιαβφθσλνπο πνπ δνχλε ζηα Σίξαλα. 

Σν ηνπηθφ ξαδηφθσλν ηεο Κνξπηζάο κεηαδίδεη ην Fote Nikola, πξφγξακκα κε δειηία 

εηδήζεσλ θαη ηξαγνχδηα ζηε «καθεδνληθή» γιψζζα θαζεκεξηλά γηα κηζή ψξα. Ο πξψηνο ηδησηηθφο 

ξαδηνθσληθφο ζηαζκφο κε πξνγξάκκαηα ζηε «καθεδνληθή» γιψζζα, ην Radio Prespa, ηδξχζεθε 

ζηηο 7/11/2002, θαη ηνλ Ννέκβξην ηνπ 2010 εγθαηληάζηεθε επίζεκα ζηελ Κνξπηζά, ν Kristal,ν 

πξψηνο ηειενπηηθφο ζηαζκφο κε πξνγξάκκαηα ζηε γιψζζα απηή.
10

 

Γηα ηνπο ζιαβφθσλνπο ηεο Αιβαλίαο, πνπ αηζζάλνληαη Βνχιγαξνη, ππάξρνπλ ν 

πνιηηηζηηθφο θαη κνξθσηηθφο ζχιινγνο "Ivan Vazov" (Σίξαλα, 1999), ν πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο "Prosperitet Golo bŭrdo" (Δπεκεξία Golobŭrdo , Σίξαλα 2000) θαη ε ,Λέζρε θηιίαο θαη 

ζπλεξγαζίαο "24 ma ", (Σίξαλα, 2008). 

ην παξφλ θεθάιαην επηρεηξήζεθε ε πξνζέγγηζε ηεο δεκηνπξγίαο ηεο κεηνλφηεηαο ησλ 

ιαβφθσλσλ ηεο Αιβαλίαο. Θα αθνινπζήζεη ζην επφκελν ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ηνπο. 

 

 

 

                                                 
9
 History of  the Macedonian people  (2008),  Skopje: Institute of national history, ζ. 334 

10
 http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_of_Albania 
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3. ΗΣΟΡΗΚΖ ΑΝΑΓΡΟΜΖ 

 

Οη ιάβνη ησλ Βαιθαλίσλ είραλ αξρηθά θνηλή ζιαβηθή εζλνγισζζηθή πξνέιεπζε, φκσο, 

θαηά ηε δηάξθεηα ησλ αηψλσλ, αθνινχζεζαλ δηαθνξεηηθέο ηζηνξηθέο πνξείεο αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ δεκηνπξγνχληαλ θάησ απφ δηαθνξεηηθέο εμνπζίεο θαη αιιειεπηδξάζεηο απφ ηε 

ζπκβίσζή ηνπο κε πνιινχο κε ζιαβηθνχο ιανχο (Καηζφβζθα-Μαιηγθνχδε, 2004 :13-14). 

Οη ιάβνη είλαη ηλδνεπξσπαίνη θαη, ήδε, θαηνηθνχζαλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξψπε, πξηλ απφ 

ηξεηο ρηιηάδεο ρξφληα. ήκεξα απνηεινχλ ην έλα ηξίην ηνπ επξσπατθνχ πιεζπζκνχ θαη 

επηθνηλσλνχλ ζε κηα απφ ηηο δσληαλέο ζιαβηθέο γιψζζεο.  

Παξά ηηο δπζθνιίεο απφ ηε ζησπή ησλ πεγψλ, …ε επηζηήκε θαηόξζσζε λα πξνζδηνξίζεη, 

έζησ θαη ζε αδξέο γξακκέο, ην ρώξν ηεο παξακνλήο ησλ ιάβσλ ζηελ Αλαηνιηθή Δπξώπε από ηα 

ηέιε ηεο Δπνρήο ηνπ Υαιθνύ, δειαδή ηε ιεγόκελε “αξρηθή θνηηίδα”. Σνπνζεηείηαη ζηελ πεξηνρή 

αλάκεζα ζηνπο πνηακνχο Βηζηνχια ζηα δπηηθά, ην κέζν ξνπ ηνπ Γλείπεξνπ ζηα αλαηνιηθά, ηα 

Καξπάζηα ζην λφην θαη ηνπο πνηακνχο Narev θαη Πξηπέη ζην βνξξά, δειαδή ζηελ πεξηνρή ηεο 

ζεκεξηλήο αλαηνιηθήο Πνισλίαο, δπηηθήο Οπθξαλίαο θαη λνηηνδπηηθήο Λεπθνξσζίαο (Καηζφβζθα-

Μαιηγθνχδε, 2004 :15). 

             Υάξηεο 3 

Ζ αξρηθή θνηηίδα ησλ ιάβσλ (3νο-4νο αηψλαο κ. Υ.) 
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Πεγή: Καηζφθζθα-Μαιηγθνχδε (2004 : 14) 

Ο ζιαβηθφο πιεζπζκφο ηεο αξρηθήο θνηηίδαο (πεξίπνπ 700.000-1.300.000 ζηα ηέιε ηνπ 5
νπ

 

κ. Υ. αηψλα) απνηεινχκελνο απφ θπιέο - άγλσζηε ε έλλνηα ηνπ έζλνπο εθείλε ηελ επνρή - κηινχζε 

κηα ζρεηηθά εληαία γιψζζα, ηελ νπνία ε επηζηήκε νλνκάδεη «θνηλή ζιαβηθή». πλέπεηα ησλ 

κεηαλαζηεχζεσλ ησλ αζηαηηθψλ ιαψλ (Οχλλσλ, Αβάξσλ) ήηαλ ε κεηαθίλεζε ησλ ιάβσλ 

αλαηνιηθά, δπηηθά θαη λφηηα θαηά ηνλ 6
ν
  αηψλα (Καηζφβζθα- Μαιηγθνχδε, 2004 : 16). 

ε απηή ηε κειέηε καο αθνξά ε πνξεία απηψλ κεηαθηλήζεθαλ πξνο ηνλ Νφην, πξνο ηνλ 

Γνχλαβε θαη ηε Βαιθαληθή ζηε ζπλέρεηα, φπνπ, κε ηελ εγθαηάζηαζή ηνπο εθεί, ζα γίλνπλ νη 

Ννηηνζιάβνη. Γηα πξψηε θνξά νη ιάβνη πέξαζαλ ην ζχλνξν ηνπ Γνχλαβε θαη επέδξακαλ θαηά  

ηεο βπδαληηλήο απηνθξαηνξίαο ζην 518, ζηελ αξρή ηεο βαζηιείαο ηνπ απηνθξάηνξα Ηνπζηίλνπ (518-

527) αιιά ληθήζεθαλ θαη απνζχξζεθαλ πάιη βνξείσο ηνπ πνηακνχ (Νπζηαδνπνχινπ-Πειεθίδνπ, 

1992 : 47). ηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ Φσθά (602-610) θαη ζηα ρξφληα ηεο βαζηιείαο ηνπ 

Ζξαθιείνπ (610-642) νη επηδξνκέο ησλ ιάβσλ γίλνληαη ζπρλφηεξεο θαη νη ζιαβηθέο δηεηζδχζεηο 

θαη  εγθαηαζηάζεηο ζην βαιθαληθφ ρψξν απνθηνχλ νκαδηθφ θαη κφληκν ραξαθηήξα. Πξνζζέηνπλ ηα 

ρξψκαηα θαη ηνπο ήρνπο ηνπο ζηα ήδε πνιχρξσκα πνιπεζλνηηθά Βαιθάληα. Αλάινγα κε ηηο 

ζπλζήθεο πνπ επηθξαηνχζαλ ζηνπο ηφπνπο πνπ εγθαηαζηάζεθαλ - δεκνγξαθηθέο, νηθνλνκηθέο, 

πνιηηηθέο- επεξέαζαλ θαη ηελ εζλνινγηθή ηνπο ζχλζεζε (Νπζηαδνπνχινπ-Πειεθίδνπ, 1992 : 56-

57). 

Ο  Pavlowitch γξάθεη ραξαθηεξηζηηθά : άξσζαλ νιόθιεξα ηα Βαιθάληα από ηηο Άιπεηο σο 

θαη ηελ Πεινπόλλεζν αιιάδνληαο νινθιεξσηηθά ηελ εζλνηηθή δνκή ηεο ρεξζνλήζνπ κε ηελ 

εγθαηάζηαζή ηνπο. Οη ληφπηνη πιεζπζκνί είηε απνζχξζεθαλ ζε απνκνλσκέλνπο ηφπνπο, είηε 

αλακίρζεθαλ κε ηνπο λενθεξκέλνπο, νη νπνίνη ζε θάπνηεο πεξηνρέο αθνκνηψζεθαλ απφ απηνχο. Μηα 

επξεία κεζαία δώλε από ηελ Αδξηαηηθή σο ηε Μαύξε ζάιαζζα εθζιαβίζηεθε (Pavlowitch , 2005 :10). 

Ζ πξψηε αλαθνξά ζε ζιαβηθή παξνπζία ζηελ Αιβαλία ρξνλνινγεηηαη ην 548 φηαλ νη 

ιάβνη έθηαζαλ ζηελ Δπίδακλν (Γπξξάρην). ην έδαθνο ηεο ζεκεξηλήο Αιβαλίαο ππάξρνπλ 

βνπιγαξηθνί νηθηζκνί από ηνπο 5
ν
-7

ν
 αη. ε απηά ηα εδάθε θαηνίθεζαλ ιάβνη θαη Πξσηνβνύιγαξνη. 

…Δδώ κνξθνπνηείηαη κέξνο από ηνλ κεζαησληθό βνπιγαξηθό ιαό. Καη ην δεύηεξν ζεκαληηθόηεξν 

κνξθσηηθν-ζξεζθεπηηθό, πνιηηηζηηθό θέληξν ηεο κεζαησληθήο Βνπιγαξίαο κε ηηο πόιεηο Okhrid, 

Devol, Prespa, Glavinitsa, Beligrad (ην ζεκ. Berat) βξίζθεηαη ζε απηό ην λνηηνδπηηθό θνκκάηη ηνπ 

βνπιγαξηθνύ θξάηνπο θαη εζλνγισζζηθνύ εδάθνπο. (Kolev, 2009: 180).  ηε κεζαησληθή 

βνπιγαξηθή κεηάθξαζε ηνπ Υξνληθνχ ηνπ Μαλαζζή ζεκεηψλεηαη φηη …νη Βνύιγαξνη γεκίδνπλ ηα 

εδάθε ηνπ Drach ( Γπξξάρην) θαη πέξα (Gyuzelev, 2004:10) . ην ίδην ρξνληθφ, ζην ρσξίν πνπ 

αλαθέξεηαη ζηελ επνρή ηνπ Βπδαληηλνχ απηνθξάηνξα Αλαζηαζίνπ (491-518), θαηαγξάθεηαη ε 

δηέιεπζε ηνπ Γνχλαβε θαη ε θαηάιεςε ηνπ δπηηθνχ ηκήκαηνο ηεο Μαθεδνλίαο : Καηά ηε βαζηιεία 

ηνπ Αλαζηαζίνπ άξρηζαλ νη Βνύιγαξνη λα θαηαιακβάλνπλ ηε γε απηή, πέξαζαλ ην Βηδύλην θαη αξρηθά 
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μεθίλεζαλ λα θαηαθηνύλ ηελ θάησ γε ηεο Αρξίδαο, θαη αξγόηεξα νιόθιεξε απηή (Γειεθάξε, 2008 : 

168). 

Καηά ηα ηέιε 7νπ αη. έλαο λένο ιαφο ηνπξθναιηατθήο θαηαγσγήο εγθαηαζηάζεθε ζηηο δπν 

φρζεο ηνπ Γνχλαβε, νη Πξσηνβνχιγαξνη. Τπέηαμαλ ηνπο ζιαβηθνχο πιεζπζκνχο αλάκεζα ζηνλ 

Γνχλαβε θαη ηνλ Αίκν, φκσο έσο ηα ηέιε ηνπ 9
νπ

 αη. αθνκνηψζεθαλ απφ ην πνιππιεζέζηεξν 

ζιαβηθφ ζηνηρείν, ε ζιαβηθή γιψζζα επηθξάηεζε θαη δέρζεθαλ ην αλαηνιηθφ νξζφδνμν δφγκα απφ 

ην Βπδάληην θαη καδί ηελ ειιεληθή πνιηηηζηηθή πνιηηηθή επηξξνή. Ο εθρξηζηηαληζκφο ησλ ιάβσλ- 

θαη φρη κφλνλ ησλ ιάβσλ ησλ Βαιθαλίσλ- θαη ε δεκηνπξγία ζιαβηθνχ αιθαβήηνπ απφ ηνπο 

Θεζζαινληθείο αδειθνχο Κχξηιιν θαη Μεζφδην θαηά ηνλ 9
ν
 αη., κε ηελ θαζνδήγεζε ηνπ Παηξηάξρε 

Φσηίνπ, θαζφξηζε ηελ κεηέπεηηα πλεπκαηηθή ηνπο θαη επξχηεξε εμέιημε. 

Αλ θαη ην πνιππιεζέζηεξν ζηνηρείν ησλ Βαιθαλίσλ, νη ιάβνη, δελ είραλ θνηλή ηζηνξηθή 

πνξεία νχηε ζπλελψζεθαλ ζε εληαίν θξαηηθφ ζρεκαηηζκφ. Μεζαησληθέο πεγέο παξαδίδνπλ ηελ 

χπαξμε ηξηψλ ζιαβηθψλ ιαψλ ζηα Βαιθάληα : έξβνη, Κξνάηεο, Βνχιγαξνη. Καη νη έξβνη 

δηαδνρηθά απφ ηνλ 7
ν
 έσο ηνλ 13

ν
 αη. αζπάζηεθαλ ην νξζφδνμν δφγκα θαη αληίζηνηρα ηελ ειιεληθή 

επίδξαζε. Οη Κξνάηεο ελζσκαηψζεθαλ ζηε Ρσκαηνθαζνιηθή Δθθιεζία πηνζέηεζαλ ην ιαηηληθφ 

αιθάβεην θαη επεξεάζηεθαλ απφ ην δπηηθφ πνιηηηζκφ. 

Αλαθέξνπκε ηα ηζρπξά κεζαησληθά θξάηε ησλ Νφηησλ ιάβσλ ππφ ηελ θπξηαξρία ησλ νπνίσλ 

ππήξμε ε Αιβαλία θαηά ηνλ Μεζαίσλα (Καηζφβζθα-Μαιηγθνχδε, 1987 : 19, 21)  : 

- Α΄ Βνπιγαξηθφ θξάηνο (681-1018). Τπφ ηε βπδαληηλή θπξηαξρία (1018-1186)  

-Β΄ βνπιγαξηθφ θξάηνο (1186-1396) 

-Σν εθηεηακέλν θαη ηζρπξφ εξβηθφ θξάηνο ππφ ε δπλαζηεία ησλ Νεκαληδψλ (1168-1371) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 32 

Υάξηεο  4 

Α΄ Βνπιγαξηθφ θξάηνο (681-1018). Τπφ ηε βπδαληηλή θπξηαξρία  (1018-1186)  

 

 

Πεγή: Καηζφθζθα-Μαιηγθνχδε (2004 : 300) 
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 Υάξηεο 5 

Β΄ βνπιγαξηθφ θξάηνο (1186-1396) 

 

 

Πεγή:Καηζφθζθα-Μαιηγθνχδε (2004 : 305)

 

 

 

 

Υάξηεο 6 

Σν εθηεηακέλν θαη ηζρπξφ εξβηθφ θξάηνο ππφ ε δπλαζηεία ησλ Νεκαληδψλ (1168-1371)  

η  

  

Πεγή: Καηζφθζθα-Μαιηγθνχδε (2004 : 108) 
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Ο ξψζνο ηζηνξηθφο θαη ζιαβνιφγνο Vikentíy Makushev (1871) ζην βηβιίν ηνπ Ιζηνξηθή έξεπλα γηα 

ηνπο ιάβνπο ζηελ Αιβαλία θαηά ηνλ Μεζαίσλα νξίδεη σο εμήο ηηο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο αλάινγα κε 

ηελ θπξηαξρία επί ηεο Αιβαλίαο: 

Βνπιγαξηθή πεξίνδνο , 861-1237 

ησλ Αλδεγαπψλ, (Angévins, Φξάγθνη ηεο Γ. Γαιιίαο), 1250-1350 

εξβηθή πεξίνδνο, 1350-1450 

Έρνληαο επίζεο σο πεγή θνξπθαίν αξρείν ηεο Βελεηίαο ζεκεηψλεη ζιαβηθέο νλνκαζίεο 

αγξνηεκαρίσλ θαη νλφκαηα ζιάβσλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο ηεο θφδξαο θαηά ην 1416-1417, ηνλ 

θαηξφ ηνπ Petrus de Sancto Odorico de Parma. Ζ σξαία ζιάβα : «Прекрасная славянка (logo, che 

vien dicto a la bella Schiava)» θαη  ιαβηθφο δξφκνο : «Славянскій путь (logo dicto a la via 

Schiavonesca)» Алексѣй Боганъ (Alessio Bogan), Коячинъ (Coiacin) — сынъ Радича Умоя 

(Radici Omoy), Петръ Бойчинъ (Ріего Boicin), Петръ Коячинъ (Piero de Соіа), священникъ 

Проганъ Загорскій (don Ргоgano de Zagara), Гинъ Любанъ (Ghin Luban), Маринъ Милошичъ 

(Marino Milossi), Радованъ Славянинъ (Radien Sclavo), Степанъ Милутинъ (ser Stefano 

Milotin), Дукагинъ Будиміровичъ (Ducagin Bodimiri), Джорджи Васичь или Вашичъ (Zozzi de 

Vassi), Андрей Брахица = Брајица (Andrea Brachiza), священникъ Димитрій Поборанинъ (don 

Dimitri Pobora), Марушинъ Милутинъ (Marusin Міlutin), Дешко Краишанинъ (Desco de 

Crayssa).
11

  

Σα κεζαησληθά θξάηε ησλ λφηησλ ιάβσλ φπσο θαη ηα ππνιείκκαηα ηεο βπδαληηλήο 

απηνθξαηνξίαο δελ θαηάθεξαλ λα αλαραηηίζνπλ ηελ πξνέιαζε ησλ Οζσκαλψλ θαη σο ηα ηέιε ηνπ 

14
νπ

 αη. θαηαθηήζεθαλ απφ απηνχο.  Οη θάηνηθνη ησλ Βαιθαλίσλ έδεζαλ γηα αηψλεο σο θάηνηθνη ηεο 

Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο κέρξη ην μέζπαζκα ησλ εζληθψλ ηνπο επαλαζηάζεσλ. Ζ Οξζφδνμε 

Δθθιεζία ππήξμε ηζρπξφ ζηνηρείν ηαπηφηεηαο θαη δηαηήξεζε ηελ ηζηνξηθή κλήκε ησλ πηζηψλ ηεο 

θαη ηνλ κεζαησληθφ ηνπο πνιηηηζκφ - έζησ θαη ζε εθιατθεπκέλε κνξθή - δελ κπφξεζε σζηφζν λα 

ηνλ αλαπηχμεη ζηηο ζπλζήθεο πνπ δεκηνχξγεζε ε πεληέκηζπ αηψλσλ Οζσκαληθή θπξηαξρία. Έλα 

κηθξφ  πνζνζηφ ιάβσλ επεξεάζηεθε απφ ηνλ λενεκθαληζζέληα ζηα Βαιθάληα ηζιακηθφ 

πνιηηηζκφ, κφλν εθείλνη πνπ αιιαμνπίζηεζαλ (Καηζφβζθα-Μαιηγθνχδε, 2004 : 21). Παιαηφηεξα νη 

ηζηνξηθνί ππέζεηαλ φηη θαη κεηά ηελ νζσκαληθή θαηάθηεζε ηα «έζλε» ζπλέρηζαλ λα ππάξρνπλ ζηελ 

Βνπιγαξία, ηελ Διιάδα ή φπνπ αιινχ θαη πεξίκελαλ λα θαηαξξεχζεη ε δχλακε ηνπ θεληξηθνχ 

θξάηνπο ψζηε λα επαλεκθαληζηνχλ. ήκεξα φκσο ε ζεσξία απηή ηεο εζληθήο ζπλέρεηαο 

αληηκεησπίδεηαη κε ζθεπηηθηζκφ ή ακθηζβεηείηαη έληνλα (Faroqhi, 2006 : 308).  

ηελ Οζσκαληθή Απηνθξαηνξία ηνπ 19
νπ

 αη. θπξίαξρνη θαη ππνηειείο δηαρσξίδνληαη κε ην 

ζχζηεκα ηνπ κηιιέη, ηεο ππαγσγήο δειαδή ησλ ππνηειψλ ηνπ ζνπιηάλνπ ζε αλαγλσξηζκέλεο 
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 http://www.promacedonia.org/vm2/vm_6.htm     Πξνζπειάζηεθε ζηηο 6/10/ 2015 

Istoricheskiye razyskaniya o slavyanakh v" Albaníi v" Sredníe vѣka 

Vikentíy Makushev (1871) 

http://www.promacedonia.org/vm2/vm_6.htm
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ζξεζθεπηηθέο θνηλφηεηεο αλεμάξηεηα απφ ηελ θαηαγσγή θαη ηελ γιψζζα ηνπο. Οη νξζφδνμνη 

ρξηζηηαλνί αλήθνπλ ζην κηιιέη ησλ Ρσκαίσλ ( Millet-i-Rum), πλεπκαηηθφο ηνπο εγέηεο είλαη ν 

Παηξηάξρεο ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ε θπξίαξρε ζπιινγηθή ηαπηφηεηά ηνπο είλαη απηή ηνπ 

νξζφδνμνπ ρξηζηηαλνχ, απνδεθηή θη αλαγλσξίζηκε απφ ηηο αξρέο (Κσζηφπνπινο, 2002 : 369). Οη 

εζληθέο θαηεγνξίεο «Έιιελεο», «Βνχιγαξνη» ή «έξβνη» ζπλήζσο θαιχπηνληαλ θάησ απφ ηελ 

ηαπηφηεηα ηνπ Οξζφδνμνπ Υξηζηηαλνχ σο «Ρνπκ», ελψ νη ίδηνη κε ηνλ φξν «Σνχξθνο» 

αλαθέξνληαλ ζηνλ κνπζνπικάλν θάζε εζληθήο πξνέιεπζεο θαη γιψζζαο, κπνξεί λα ελλννχζαλ 

δειαδή έλαλ Αιβαλφ, έλαλ Βφζλην, έλαλ Πνκάθν, έλαλ Νηνλκέ, ή έλαλ κνπζνπικάλν Βιάρν. Οη 

πεξηζζφηεξνη πξνζδηφξηδαλ ηελ ηαπηφηεηά ηνπο κε ζξεζθεπηηθνχο φξνπο (Μπισλάο, 2016 : 116). 

Αθφκε θαη ζήκεξα, γπλαίθα απφ ην δείγκα ηεο έξεπλάο κνπ, φηαλ ηεο αλέθεξα γηα ηνπο νκηιεηέο 

απφ ην Golo Brdo, κνπ ηφληζε : Δκείο ζηε Mala Prespa είκαζηε ρξηζηηαλνί νξζόδνμνη, γλήζηνη, 

θαζεαπηνύ Μαθεδόλεο. θέθηεθα, φηη, αθφκε θαη ζηνλ 21
ν
 αη., ε ηαπηφηεηα ζηα Βαιθάληα πνπ 

βαζίδεηαη ζηε ζξεζθεία είλαη ηζρπξφηαηε. Αιιφγισζζνη ηεο ίδηαο ζξεζθείαο έρνπλ ηζρπξή 

ππαγσγή ζ’ απηήλ φπσο θαη κε ην ζχζηεκα ηνπ κηιέη. Ο γλήζηνο «Μαθεδφλαο», ν «θαζαξφο», 

ηαπηίδεηαη κε ηνλ νξζφδνμν ρξηζηηαλφ, αθφκα θαη κε ηνλ αιιφγισζζν, ελψ νη νκφγισζζνη 

ζιαβφθσλνη κνπζνπικάλνη είλαη «Σνχξθνη». Σν επηβεβαηψλεη θαη ε Christina Kramer, ζε γξάκκα 

απφ ην ρσξηφ  Vrbnik, ν απνζηνιέαο αλαθέξεηαη ζηνλ αξξαβψλα ηεο αδειθήο ηνπ ιέγνληαο γηα ηνλ 

γακπξφ : Δίλαη δηθόο καο, όρη ηνύξθνο. ηελ πξαγκαηηθφηεηα επξφθεηην γηα έλαλ ρξηζηηαλφ 

κνλφγισζζν ζηελ αιβαληθή.
12

 

Καηά ηνλ 19
ν
 αηψλα, αηψλα ηνπ εζληθηζκνχ, ε έιεπζε ησλ κελπκάησλ ηνπ Γηαθσηηζκνχ θαη 

ηεο Γαιιηθήο Δπαλάζηαζεο ζηα Βαιθάληα, έθεξε σο απνηέιεζκα δξακαηηθέο αιιαγέο ζηελ 

ζπιινγηθή ηαπηφηεηα ησλ πιεζπζκψλ ηεο πεξηνρήο. Δπί αηψλεο ήζαλ ππήθννη πνιπεζλνηηθψλ 

απηνθξαηνξηψλ ή κεζαησληθψλ θξαηψλ πνπ, επίζεο, ήζαλ πνιπεζλνηηθά. ηνπο ιάβνπο ησλ 

Βαιθαλίσλ δελ ήηαλ δπλαηφλ λα αλαπηπρζεί ε ηδέα ηνπ έζλνπο θαηά ηνπο πέληε αηψλεο ηεο 

νζσκαληθήο θπξηαξρίαο θαη ελψ δνχζαλ ζε πεξηνρέο κε κηθηνχο πιεζπζκνχο. Σψξα ζα έπξεπε λα 

ζπγθξνηεζνχλ ζε έζλνο θαη  λα αγσληζηνχλ γηα ηε δεκηνπξγία θαη ηε ζπγθξφηεζε εζληθνχ θξάηνπο, 

πνπ επηπιένλ έπξεπε λα επηηεπρζεί κε αγψλεο θαηά ηεο Οζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο θαη ηε 

δηεθδίθεζε εδαθψλ.  Καη κάιηζηα ππήξραλ πεξηνρέο ηηο νπνίεο δηεθδηθνχζαλ πεξηζζφηεξα ηνπ ελφο 

έζλε, θαζψο ηηο θαηνηθνχζαλ κηθηνί πιεζπζκνί.  Ζ έθξεμε ησλ εζληθναπειεπζεξσηηθψλ θηλεκάησλ 

νδήγεζε ζηελ δεκηνπξγία ηνπ εζληθνχ θξάηνπο ηεο Διιάδαο, ηεο εξβίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο, ησλ 

νπνίσλ έσο ηφηε νη θάηνηθνη αλήθαλ φπσο πξναλαθέξζεθε ζηελ Οηθνπκέλε ηνπ Παηξηάξρε. Καη 

ζηελ Βνπιγαξηθή Δμαξρία- φζνη ππάγνληαλ ζ’απηήλ- ε νπνία είρε δεκηνπξγεζεί απφ ην 1870, γηα 

λα πξνθαιέζεη ηελ ρεηξαθέηεζε ησλ νξζφδνμσλ ιαψλ ηεο βαιθαληθήο απφ ην Παηξηαξρείν ηεο 
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 Kramer Christina  (2005). Pronominal Variation in the Macedonian Dialect of  Vrbnik, Albania, Balkanistica 18, 61-

72. 
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Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηελ αιιειέλδεηε κ’ απηφ ειιεληθή πνιηηηζηηθή επίδξαζε,  ππξνδνηψληαο 

έηζη ην Μαθεδνληθφ Εήηεκα. 

Ο  Stefan E. Nikolov, αλψηεξνο επηζηεκνληθφο ζπλεξγάηεο ηνπ Ηλζηηηνχηνπ Κνηλσληνινγίαο 

ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ ηεο φθηαο, παξαηεξεί φηη ζηε Γηάζθεςε ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο 

(1876-77) νη Μεγάιεο Γπλάκεηο απνθάζηζαλ ηα φξηα ηεο απηφλνκεο Βνπιγαξίαο απφ ην Γέιηα ηνπ 

Γνχλαβε βνξεηναλαηνιηθά κέρξη ηελ Αρξίδα θαη ηελ Καζηνξηά λνηηνδπηηθά. Αλαγλψξηδαλ ζπλεπψο 

φηη ε πιεηνςεθία ηνπ ζιαβφθσλνπ πιεζπζκνχ ηεο Μαθεδνλίαο είρε βνπιγαξηθή θαηαγσγή. Σα 

φξηα απηά – ζρεδφλ - πξαγκαηνπνηήζεθαλ κε ηε πλζήθε ηνπ Αγίνπ ηεθάλνπ ( 3 Μαξηίνπ 1878), 

ε νπνία ίζρπζε γηα ηξεηο κήλεο κφλν, θαη ζηε ζπλέρεηα αλαζεσξήζεθε απφ ην πλέδξην ηνπ 

Βεξνιίλνπ (1878) ζχκθσλα κε ην νπνίν ε Μαθεδνλία παξέκελε νζσκαληθή θαη επνκέλσο άξρηζε 

ηνλ δηθφ ηεο αγψλα γηα ηελ απειεπζέξσζε. Χζηφζν ν αληαγσληζκφο θαη ν πφιεκνο γηα ηα εδάθε 

ηεο Μαθεδνλίαο κε ηηο γεηηνληθέο Διιάδα θαη εξβία ζήκαηλε φηη δελ ζα εγθξηλφηαλ πνηέ λ’ 

απνηειέζεη μερσξηζηφ θξάηνο θαη νχηε εθ λένπ λα επαλελσζεί κε ηε Βνπιγαξία (Rudometof
 
(επηκ.) 

& Nikolov, 2003 : 302). 

Σα ηξία απηά γεηηνληθά θξάηε αληαγσλίδνληαλ γηα ηελ θιεξνλνκηά ηνπ «κεγάινπ αζζελή». 

Σαπηφρξνλα νη Δπξσπατθέο Γπλάκεηο ήζειαλ λα πξνσζήζνπλ ηα γεσπνιηηηθά ηνπο ζπκθέξνληα θαη 

ηηο θηινδνμίεο ηνπο θαη φρη κφλν λα ειεπζεξψζνπλ απφ ηνπο Σνχξθνπο ηνπο βαιθαληθνχο ιανχο θαη 

αλακείρζεθαλ ζηελ επίιπζε ηνπ Αλαηνιηθνχ Εεηήκαηνο. Σα ηξία πξναλαθεξζέληα βαιθαληθά 

θξάηε νξέγνληαλ ηε Μαθεδνλία, γηα ηελ ζηξαηεγηθή ηεο ζέζε θπξίσο, θαζψο έιεγρε ηνπο 

παξαδνζηαθνχο κεγάινπο δξφκνπο ηνπ Γνχλαβε πξνο ην Αηγαίν θαη ζπλέδεε ηελ Αδξηαηηθή κ’ 

απηφ. Δπηπιένλ ην κεγάιν ιηκάλη ηεο Θεζζαινλίθεο, σο θαηάιεμε ησλ δξφκσλ απηψλ, ήηαλ πφινο 

έιμεο θαη ε Θεζζαινλίθε ε ηξίηε κεγαιχηεξε πφιε ησλ Βαιθαλίσλ ζηα λφηηα ηνπ Γνχλαβε. Οη 

Δπξσπαίνη γεσγξάθνη ηεο επνρήο πξνζδηφξηδαλ ηελ Μαθεδνλία ζηελ πεξηνρή πνπ πεξηνξηδφηαλ 

ζηα βφξεηα απφ ηνλ Αίκν, ζηα λφηηα απφ ηνλ ιπκπν θαη ηελ Πίλδν, ζηα αλαηνιηθά απφ ηε Ρνδφπε 

θαη ζηα δπηηθά απφ ηε ιίκλε ηεο Αρξίδαο (Καζηειιάλ, 1991 : 487). Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 

19
νπ

 αη. θαη ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 20νπ ηα ηξία πξναλαθεξζέληα θξάηε, επσθεινχκελα απφ ην 

εζλνηηθφ θξάκα ηεο πεξηνρήο θαη απφ ηελ αβεβαηφηεηα θαη ξεπζηφηεηα ησλ ηαπηνηήησλ θαζψο 

θαηαγσγή, ζξεζθεία θαη γιψζζα ζπκπιέθνληαλ ζ’ φινπο ηνπο δπλαηνχο ζπλδπαζκνχο, 

απνδχζεθαλ ζ’ έλαλ πφιεκν πξνπαγάλδαο - κέζσ ίδξπζεο ζρνιείσλ θαη πξνζεηαηξηδφκελα πηζηνχο, 

ε Διιάδα θαη ε Βνπιγαξία πξψηα θαη ε εξβία κεηά - μερλψληαο ηελ ρξηζηηαληθή αιιειεγγχε. 

Όινο απηόο ν ζάινο κε ηηο πξνπαγάλδεο, ηελ ειιεληθή, βνπιγαξηθή θαη ζέξβηθε, θνπθνύισλε βέβαηα 

ηηο θσλέο ησλ απηνρζόλσλ πνπ όκσο νη παξαηεξεηέο θαηάθεξαλ λα αθνύζνπλ : ν Ι.Σζβίγηηο, ζηνλ 

εζλνγξαθηθό ηνπ ράξηε ηνπ 1902, ραξαθηήξηδε ηνπο “ιάβνπο ηεο Μαθεδνλίαο” μέρσξνπο από ηνπο 

έξβνπο θαη ηνπο Βνπιγάξνπο, θαη ην 1905, ν γεξκαλόο γεσγξάθνο  K.Oestreich δηέγξαθε ηνπο 
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έξβνπο θαη ηνπο Βνύιγαξνπο πξνο όθεινο ησλ Μαθεδνλν-ιάβσλ πνπ ππνινγίδνληαλ ζε δπν 

εθαηνκκύξηα.Τπήξραλ ινηπόλ Μαθεδόλεο! (Καζηειιάλ, 1991 : 494). 

Καη ε ειιεληθή ζέζε εθθξαζκέλε απφ ηνλ Δπάγγειν Κσθφ: Αλ ινηπόλ απνκνλσζεί πξνο 

ζηηγκή ην πνιηηηθό πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγήζεθε ζηηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο ηνπ 19νπ αη., πξνβάιιεη 

αθαηακάρεηε ε πξαγκαηηθόηεηα όηη απηό πνπ απζαίξεηα θαηέιεγε λα απνθαιείηαη Μαθεδνλία δελ είρε 

νύηε ηζηνξηθή βάζε, νύηε εζλνινγηθή, νηθνλνκηθή ή πνιηηηθή ζπλνρή θαη ελόηεηα.(…) ππήξρε κεγάιε 

αλάκημε θαη ξεπζηόηεηα εζλνινγηθή, θαζώο θαη επηθάιπςε ηζηνξηθώλ ηίηισλ. Αιιά νη ζεσξνύκελεο 

ζαλ «καθεδνληθέο» πεξηνρέο δελ απνηεινύζαλ ππό θακηά έλλνηα εληαίν ζύλνιν. Σν όηη πνιηηηθνί 

ιόγνη ώζεζαλ Έιιελεο θαη Βνπιγάξνπο λα ηηο ζεσξήζνπλ – θαη λα ηηο δηεθδηθήζνπλ – ζαλ ζύλνιν, 

απνηέιεζε ζθάικα ηζηνξηθό. Γηαηί νδεγνύζε απηνύο ηνπο δύν ιανύο λα πξνβάιινπλ ππέξκεηξεο, θαη 

αβάζηκεο ζε έθηαζε, δηεθδηθήζεηο, πνπ θόξηηζαλ ηηο ιατθέο κάδεο ζε ηέηνην ζεκείν, ώζηε όηαλ ήξζε ε 

ζηηγκή ηνπ ηειηθνύ δηαθαλνληζκνύ, λα κελ ππάξμεη πεξηζώξην ζπκβηβαζκνύ. Έηζη, ε ιύζε πνπ 

επέβαιαλ ηα όπια ήηαλ θπζηθό λα αθήζεη βαζηά «εζληθά» ηξαύκαηα, πνπ επεξέαζαλ γηα δεθαεηίεο 

ηελ πνιηηηθή ζθελή ησλ Βαιθαλίσλ (Κσθφο, 1982 : 482-484). 

Σν Μάξηην ηνπ  1912 ε εξβία θαη ε Βνπιγαξία ζπλάπηνπλ ζπκκαρία θαηά ηεο Σνπξθίαο -

είρε αξρίζεη λα γίλεηαη ζαθέο φηη ην ζέκα ησλ ηνπξθηθψλ εδαθψλ ζηελ Δπξψπε ζα ιπλφηαλ κε ηα 

φπια. Αξγφηεξα πξνζηέζεθαλ ζηε ζπκκαρία ε Διιάδα θαη ην Μαπξνβνχλην θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 

1912 νη βαιθαληθνί ζχκκαρνη θήξπμαλ ηνλ πφιεκν θαηά ηεο Σνπξθίαο (Α΄ Βαιθαληθφο πφιεκνο). 

Καηάθεξαλ λα εθδηψμνπλ ηνπο Σνχξθνπο απφ ηε Μαθεδνλία θαη ηε Θξάθε, φκσο ε πλζήθε ηνπ 

Λνλδίλνπ (Μάηνο 1913), κε ηελ νπνία έιεγε ν πφιεκνο, δελ θαζφξηδε ζαθψο ηα κεηαμχ ηνπο 

ζχλνξα. Έηζη νδεγήζεθαλ ζε ζχγθξνπζε κεηαμχ ηνπο. Tνλ Ηνχλην ηνπ 1913 ε Βνπιγαξία επηηέζεθε 

ελαληίνλ ησλ πξψελ ζπκκάρσλ ηεο, Διιάδνο θαη εξβίαο (Β΄ Βαιθαληθφο πφιεκνο), νη νπνίεο είραλ 

ζπκκαρήζεη κεηαμχ ηνπο (θνπιάηνπ & Γεκαθνπνχινπ & Κφλδε, 1999). Ζ εηηεκέλε απηνχ ηνπ 

πνιέκνπ ήηαλ ε Βνπιγαξία. Με ηε ζπλζήθε ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ (Αχγνπζηνο ηνπ 1913), πνπ 

ζεκαηνδνηεί θαη ην ηέινο ηνπ Β΄ Βαιθαληθνχ πνιέκνπ, ην 51% ησλ εδαθψλ ηεο Μαθεδνλίαο 

επηθπξψζεθε ζηελ Διιάδα, ην 39% ζηε εξβία θαη ην 9,5% ζηε Βνπιγαξία θαη έλα 0,5% ηνπ 

εδάθνπο πέξαζε ζηελ Αιβαλία (Δθεκ. Ρηδνζπάζηεο, θ.Κπξηαθήο, 14 Ννέκβξε 2004). Σν 1913 νη 

Μεγάιεο Γπλάκεηο αλαγλψξηζαλ ηελ αλεμαξηεζία ηεο Αιβαλίαο θαη φπσο ήδε αλαθέξζεθε, νη 

πεξηνρέο ηνπ Golo Brdo  θαη ηεο Mala Prespa κε ζεκαληηθφ αξηζκφ ζιαβνθψλσλ επηθπξψζεθαλ 

ζ’απηήλ. Ο Boudimofski καο πιεξνθνξεί φηη 1,77% ηνπ εδάθνπο ηεο εζλνγεσγξαθηθήο 

Μαθεδνλίαο κε ηα πνιηηηθά ζχλνξα πέξαζε ζηελ γεηηνληθή Αιβαλία απνηειψληαο ην 4,19% ηνπ 

ζπλνιηθνχ εδάθνπο ηεο (Boudimofski, 1983 : 70). 

Ο  Pavlowitch απνηηκά : Όιεο νη πιεπξέο είραλ θαηαζηξέςεη ρσξηά ή ζπλνηθίεο, ζθόησζαλ 

πνιίηεο, άζθεζαλ εθβηαζκνύο θαη επέβαιαλ ηελ αθνκνίσζε, πξνθάιεζαλ βία θαη πηθξίεο. Όηαλ όια 

είραλ πιένλ εηπσζεί θαη δηαπξαρζεί, νη ληθεηέο έπξεπε λα αληηκεησπίζνπλ ην θαζήθνλ ηεο 
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αθνκνίσζεο εηεξνγελώλ θαη μεραζκέλσλ πιεζπζκώλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ κνπζνπικάλσλ θαη 

πνιιώλ νξζνδόμσλ ρξηζηηαλώλ ρσξίο θαζαξή εζληθή ζπλείδεζε, πνιινί από ηνπο νπνίνπο 

αλαδεηνύζαλ έκπλεπζε θαη ππνζηήξημε ζηελ άιιε πιεπξά ησλ ζπλόξσλ (Pavlowitch, 2005 : 289-

290).  

Ο Μπισλάο επηζεκαίλεη πσο φια ηα θξάηε-έζλε ηεο πεξηνρήο δηαηεξνχζαλ αιχηξσηνπο 

νκνεζλείο, θάπνηα ζεκαληηθφ αξηζκφ νκνεζλψλ ηνπο, πέξα απφ ηα ζχλνξά ηνπο. Οξηζκέλα θξάηε 

νξακαηίδνληαλ ηελ απνθαηάζηαζε ησλ κεζαησληθψλ ή ησλ αξραίσλ ζπλφξσλ ηνπο αλεμάξηεηα απφ 

ηα δεδνκέλα ηεο εζλνηηθήο δεκνγξαθίαο ηεο επνρήο πηνζεηψληαο ηδξπηηθνχο κχζνπο θαη επεξέαζαλ 

έηζη ηνπο ζηφρνπο ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ησλ θπβεξλήζεψλ ηνπο θαη παξακέλνπλ ππφ ηελ 

γνεηεία ησλ εζληθηζηηθψλ πξνγξακκάησλ ηνπο κέρξη ηελ πινπνίεζε απηψλ ησλ ζηφρσλ (Μπισλάο, 

2016 : 118). 

Ζ ηζηνξία ηνπ εληαίνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ηεο Μαθεδνλίαο, ηειεηψλεη ζην ζεκείν ηεο 

ράξαμεο ησλ ζπλφξσλ θαη ηεο έληαμεο ησλ ηκεκάησλ ηεο ζε ηέζζεξεηο γεηηνληθέο ρψξεο. ην εμήο 

ην θάζε ηκήκα ηεο αθνινπζεί ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο αληίζηνηρεο ρψξαο θαη ηνπ ιανχ ηεο.  

Γηα ηελ παξνχζα εξγαζία, καο αθνξνχλ, αδξνκεξψο έζησ, ρξνλνινγηθά νξφζεκα πνιηηηθψλ 

πεξηφδσλ ηεο αιβαληθήο ηζηνξίαο. Αλ θαη αλεμάξηεηε απφ ην 1913, ελ ηνχηνηο ιφγσ ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, πθίζηαηαη θαηάιεςε ηκεκάησλ ηεο επηθξάηεηάο ηεο γηα κεγάια ρξνληθά 

δηαζηήκαηα απφ ζηξαηεχκαηα ζεξβηθά, καπξνβνπληψηηθα, ειιεληθά, ηηαιηθά, απζηξννπγγξηθά θαη 

γαιιηθά. Σελ αλαθήξπμε ε Ηηαιία πξνηεθηνξάην ηεο απφ ην 1917 έσο ην 1920. Αθνινπζεί κηα 

πεξίνδνο αλαξρίαο. Σνλ Ηαλνπάξην ηνπ 1925 γίλεηαη Γεκνθξαηία θαη ηνλ επηέκβξην ηνπ 1928 

Βαζίιεην κε ηνλ Αρκέη Εφγνπ (Pavlowitch , 2005 : 333, 338, 341). Ζ ηηαιηθή θαηάθηεζε ζηα 

ρξφληα 1939-1943 θαη ζηα 1943-44 ε Γεξκαληθή. Απφ ην 1944 σο ην 1985 ην θαζεζηψο ηεο 

απνκφλσζεο ηνπ Δλβέξ Υφηδα. ηε ζπλέρεηα κέρξη ην 1992 ν Ρακίδ Αιία, πνπ ην 1989 

αλαγθάζηεθε λα ππνγξάςεη ηε ζπκθσλία ηνπ Διζίλθη γηα ηνλ ζεβαζκφ ησλ αλζξσπίλσλ 

δηθαησκάησλ. Καη ην 1992 μεθηλά ε κεηαθνκκνπληζηηθή πεξίνδνο κε πξψην πξφεδξν ηνλ αιί 

Μπεξίζα. 

ην θεθάιαην πνπ θιείλεη επηρεηξήζεθε ηζηνξηθή αλαδξνκή ηεο πνξείαο ησλ ιαβφθσλσλ 

ηεο Αιβαλίαο, απφ ηελ εκθάληζε θαη ηελ παξνπζία ησλ ιάβσλ ζηελ Αιβαλία ηνλ 6
ν
 αη. κέρξη θαη 

ηνλ δηακειηζκφ ηνπ γεσγξαθηθνχ ρψξνπ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηελ αλαγλψξηζε ηεο αλεμαξηεζίαο 

ηεο Αιβαλίαο ηo 1913. 
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4. Ζ ΓΛΧΑ ΣΧΝ ΛΑΒΟΦΧΝΧΝ ΣΖ ΑΛΒΑΝΗΑ 

 

Ζ γιψζζα ησλ ιαβφθσλσλ ηεο Αιβαλίαο αλήθεη ζην λνηηνζιαβηθφ δηαιεθηηθφ ζπλερέο, 

πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο ινβεληθήο ζηα βνξεηνδπηηθά κέρξη ηελ πεξηνρή ηεο 

Βνπιγαξηθήο ζηα λνηηναλαηνιηθά. Αλήθεη δειαδή ζηε κεγάιε νηθνγέλεηα ησλ Ηλδνεπξσπατθψλ 

γισζζψλ, ζηηο ζιαβηθέο (Slavic) γιψζζεο ζπγθεθξηκέλα, θαη εηδηθφηεξα ζηνλ θιάδν ησλ 

λνηηνζιαβηθψλ (South) γισζζψλ, πνπ απνηειείηαη απφ 2 ππννκάδεο : ηνλ δπηηθφ θιάδν (Western) 

ν νπνίνο πεξηιακβάλεη ηε ζεξβηθή (Serbian), ηελ θξναηηθή (Croatian), ηελ βνζληαθή (Bosnian) θαη 

ηε ζινβεληθή (Slovene) θαη ηνλ αλαηνιηθφ θιάδν (Eastern) ζηνλ νπνίν αλήθεη ε γιψζζα πνπ 

κειεηνχκε (Macedonian)  καδί κε ηελ παιαηνζιαβηθή εθθιεζηαζηηθή (Old Church Slavonic), ηε 

βνπιγαξηθή (Bulgarian) θαη ηελ εθθιεζηαζηηθή ζιαβηθή (Church Slavonic). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

                                  Απφ ην  ρεδηάγξακκα ησλ ιαβηθψλ Γισζζψλ 

                                  https://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_languages   

https://en.wikipedia.org/wiki/Slavic_languages


 40 

Ζ γιψζζα ησλ ζιαβνθψλσλ ηεο Αιβαλίαο ζα ραξαθηεξηδφηαλ σο δηάιεθηνο ζχγθιηζεο 

(Ausbau) κε γεσγξαθηθή γεηηλίαζε. Ζ γιψζζα ηεο νπνίαο  απνηειεί  πνηθηιία, ε ιαβνκαθεδνληθή 

ηεο ΠΓΓΜ ή  «Μαθεδνληθή» ζχκθσλα κε ηνπο πνιίηεο ηεο, κφιηο απφ ην 1945 θαη εμήο 

δηακνξθψζεθε σο «γιψζζα ζχγθιηζεο» σο πξνο ηηο γιψζζεο ηνπ λνηηνζιαβηθνχ ζπλερνχο, είλαη ε 

επίζεκε γιψζζα ηνπ θξάηνπο απηνχ θαη απνηειεί πξντφλ γισζζηθνχ πξνγξακκαηηζκνχ (ειιά-

Μάδε, 2001 : 190). Ζ Οκφζπνλδε Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο εηζήγαγε ηελ 

ζιαβνκαθεδνληθή σο επίζεκε γιψζζα ηεο κε απφθαζε ηεο Αληηθαζηζηηθήο πλέιεπζεο γηα ηελ 

Απειεπζέξσζε ηνπ Λανχ ηεο «Μαθεδνλίαο» ζηηο 2.8.1944 ζηελ πξψηε ηεο ζπλεδξίαζε. ηε 

ζπλέρεηα ηξεηο επηηξνπέο απφ θηινιφγνπο θαη πνιηηηθνχο θαηέιεμαλ ζηηο 5.5.1945 ζε νξηζηηθή 

ζπκθσλία γηα ην αιθάβεην θαη ηνπο θαλόλεο νξζνγξαθίαο θαη γξακκαηηθήο ηεο γιώζζαο. Οη 

δηάιεθηνη ηεο πεξηνρήο Βέιεο-Πξίιεπν-Κίηζεβν-Μπίηνια απνηέιεζαλ ηε βάζε ηεο λέαο γιώζζαο…. 

Σν αιθάβεηό ηεο είλαη θπξηιιηθό κε 31 γξάκκαηα, από ηα νπνία δύν απνηεινύλ «λεσηεξηζκνύο» θαη 

ππάξρνπλ κόλν ζην ζιαβνκαθεδνληθό αιθάβεην. (Καηζφβζθα-Μαιηγθνχδε, 2004 : 282). Έηζη, έλα 

γισζζηθφ ζχζηεκα, ηνπ λνηηνζιαβηθνχ δηαιεθηηθνχ ζπλερνχο, πνπ εθηείλεηαη απφ ηελ πεξηνρή ηεο 

ινβεληθήο πξνο ηα βνξεηνδπηηθά κέρξη ηελ πεξηνρή ηεο Βνπιγαξηθήο ζηα λνηηναλαηνιηθά ηεο 

Βαιθαληθήο θαη ζεσξνχληαλ δηάιεθηνο ηεο Βνπιγαξηθήο, κε ηελ ίδξπζε ηεο ΠΓΓΜ είλαη πηα 

μερσξηζηή γιψζζα γηα ηνπο πνιίηεο ηεο ρψξαο απηήο (ειιά-Μάδε, 2001 : 192). Ζ 

θσδηθνπνηεκέλε γιψζζα έγηλε ε ηξίηε επίζεκε ζηελ κεηαπνιεκηθή Γηνπγθνζιαβία θαη 

αλαγλσξίζηεθε σο μερσξηζηή ζιαβηθή γιψζζα απφ ηε δηεζλή επηζηεκνληθή θνηλφηεηα ησλ 

γισζζνιφγσλ εθηφο ησλ Βνπιγάξσλ. Απηνί ηελ ζεσξνχλ κηα γξαπηή δπηηθνβνπιγαξηθή δηάιεθην 

θαη φρη μερσξηζηή γιψζζα ιφγσ ηεο ζηελήο γισζζηθήο ζπγγέλεηαο κε ηε βνπιγαξηθή. Ο θπξηφηεξνο 

ιφγνο φκσο ηεο κε αλαγλψξηζεο είλαη πσο, αλ αλαγλσξίζνπλ «καθεδνληθή» γιψζζα, ζα πξέπεη λα 

παξαηηεζνχλ απφ δπν ιακπξέο πεξηφδνπο ηνπ βνπιγαξηθνχ πνιηηηζηηθνχ παξειζφληνο : απηή ησλ 

καζεηψλ ησλ Κπξίιινπ θαη Μεζνδίνπ ζηελ Αρξίδα θαηά ηα ηέιε ηνπ 9
νπ

 θαη ηηο αξρέο ηνπ 10
νπ

 αη. 

θαη απηήλ ηεο ινγνηερληθήο παξαγσγήο ησλ πξσηεξγαηψλ ηεο βνπιγαξηθήο αθχπληζεο ηνπ 19
νπ

 αη. 

ζεκαληηθφο αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαηαγφηαλ απφ ηε Μαθεδνλία (Καηζφβζθα-Μαιηγθνχδε, 2004 :  

290). 

ην θιαζηθφ ηνπ έξγν Slavyanskoto naseleniye v Albaniya (=Ο ζιαβηθφο πιεζπζκφο ζηελ 

Αιβαλία), ν ξψζνο γισζζνιφγνο- ζιαβνιφγνο Selishchev ( Selishchev, 1931, 1981), ζην πξψην 

κέξνο ηνπ βηβιίνπ πεξηέξρεηαη ρσξηφ ην ρσξηφ ησλ ζιαβνθψλσλ ζηελ Αιβαλία θαη ιεπηνκεξψο 

νξίδεη ηα  λνηηνδπηηθά ζχλνξα ησλ πεξηνρψλ ηεο βνπιγαξηθήο γιψζζαο, φπσο ηελ νλνκάδεη, ηνπ 

ηφηε.
13
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Βέβαηα ε απνδνρή απφ ηνπο γισζζνιφγνπο ηεο άπνςεο φηη ε ζιαβνκαθεδνληθή είλαη 

γιψζζα θαη φρη δηάιεθηνο αθνξά κφλν απηή απφ ηα κέζα ηνπ  20
νπ

 αη. θαη δελ έρεη αλαδξνκηθή ηζρχ 

ψζηε λα αλαγλσξίδεηαη κηα παιαην-ζιαβνκαθεδνληθή γιψζζα, φπσο ζα ήζειε ε ζιαβνκαθεδνληθή 

άπνςε (Καηζφβζθα-Μαιηγθνχδε, 2004: 288 ). 

Αλάινγν πξφβιεκα πξνθχπηεη θαη ζηελ θαηαινγξάθεζε ησλ λνηηνζιαβηθψλ ρεηξνγξάθσλ 

(ρθθ) κε ηελ εηζαγσγή ησλ φξσλ κηαο λέαο Redakcija (παξαιιαγήο), ηεο νλνκαδφκελεο  

Makedonska, («Μαθεδνληθήο») θαη Makedonski rakopis («Μαθεδνληθφ» ρεηξφγξαθν) πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη πηα επξέσο απφ Ρψζνπο, έξβνπο θαη δπηηθνχο επηζηήκνλεο δίλνληαο έηζη, 

αλαδξνκηθά, ππφζηαζε, κε απηή ηελ νλνκαζία, ζε έξγα παιαην-ζιαβνκαθεδνληθήο γξακκαηείαο, 

εζθαικέλα, κηα θαη πξφθεηηαη απιψο γηα παιαηνζιαβηθά γξαπηά κλεκεία πνπ πξνήιζαλ απφ ηε 

Μαθεδνλία ή βξέζεθαλ ζ’ απηήλ, θαηά ηελ άπνςε ηνπ Κσλζηαληίλνπ Νηρσξίηε (Νηρσξίηεο,  2013 : 

343, 344, 346). 

Σν εξψηεκα αλ νη ζιαβνκαθεδνληθέο δηάιεθηνη  είλαη απιψο δπηηθνβνπιγαξηθέο δηάιεθηνη ή 

απνηεινχλ μερσξηζηή γιψζζα απαληήζεθε απφ ηνπο επξσπαίνπο ζιαβνιφγνπο δηαθνξνπνηεκέλα 

ζηνλ ρξφλν. Ο ηζηνξηθφο Toynbee (1915), ν γάιινο ζιαβνιφγνο Mazon (1923), ν γεξκαλφο 

βαιθαληνιφγνο  Weigand (1924) ηηο ζεσξνχζαλ θαζαξά βνπιγαξηθέο δηαιέθηνπο. ηνλ ηίηιν φκσο 

ηνπ βηβιίνπ ηνπ ν Mazon πξνηηκά λα κηιήζεη γηα ζιάβνπο γεληθά. Σα επφκελα ρξφληα φκσο νη 

γάιινη ζιαβνιφγνη  Meillet θαη  Vaillant κε ηηο εξγαζίεο ηνπο έθαλαλ ηελ απνθαζηζηηθή ηνκή. Ο  

Meillet ην 1928 εθηηκά φηη νη ζιαβνκαθεδνληθέο δηάιεθηνη δελ είλαη ζεξβηθέο θαη δηαθέξνπλ απφ 

ηνλ ηχπν ηεο γξαπηήο βνπιγαξηθήο ε νπνία βαζίδεηαη ζε κνξθή βνπιγάξηθσλ απνκαθξπζκέλσλ 

απφ ηε Μαθεδνλία. Δπηζεκαίλεη επίζεο φηη ν γισζζνιφγνο δελ ζα πξέπεη λα επεξεάδεηαη απφ ηελ 

πνιεκηθή  πνπ αλαπηύζζεηαη ζρεηηθά κε ηνλ ζεξβηθό ή ηνλ βνπιγαξηθό ραξαθηήξα ησλ ζιαβηθώλ 

δηαιέθησλ ηεο Μαθεδνλίαο:πξόθεηηαη γηα δήηεκα πνιηηηθήο θαη όρη γισζζνινγίαο (Κσζηφπνπινο, 

2000 : 37). 

χκθσλα κε ηνλ Vaillant (1938), ν νπνίνο εζηίαζε ην 1938 ηελ κειέηε ηνπ ζηελ εμέιημε ηεο 

βνπιγαξηθήο θαη ηεο ζιαβνκαθεδνληθήο γιψζζαο ζηνλ ρξφλν, πξφθεηηαη γηα ζπγγελείο κελ αιιά 

δηαθνξεηηθέο γιψζζεο. Απφ ηα πξψηα ηζηνξηθά δεδνκέλα ηνπ 9
νπ

-10
νπ

 αη. νη δχν γιψζζεο 

ζπλδένληαη ζηελά θαη παξά ην γεγνλφο φηη ε εμέιημή ηνπο ήηαλ παξάιιειε, αξθεηά αλεμάξηεηε 

σζηφζν, έηζη πνπ λα είλαη δχζθνιν λα ζεσξεζεί ε ζιαβνκαθεδνληθή απιή δηάιεθηνο ηεο 

βνπιγαξηθήο (Κσζηφπνπινο, 2000 : 37). 

Ο A. Vaillant ζεσξεί φηη ε ζιαβνκαθεδνληθή γελεαινγηθά αλήθεη κάιινλ ζε κηα 

βνπιγαξνκαθεδνληθή ελφηεηα, ε νπνία αληηηίζεηαη ζε κηα άιιε γισζζηθή ελφηεηα, ηε 

ζεξβνθξναηηθή. Καηάγεηαη θαηεπζείαλ απφ έλα ζιαβηθφ ηδίσκα πνπ κηινχληαλ θαηά ηνλ 9
ν
-10

ν
 αη. 

κ. Υ. ζηε Μαθεδνλία θαη ζην νπνίν κεηέθξαζαλ ηελ Αγία Γξαθή ν Κχξηιινο θαη ν Μεζφδηνο. Έρεη 

θνηλά γλσξίζκαηα κε ηε ζεξβηθή, θπξίσο θσλεηηθά θαη κε ηε βνπιγαξηθή, θπξίσο κνξθνινγηθά, 



 42 

θαη πξνπάλησλ ην επηηαζζφκελν άξζξν, ρσξίο λα ηαπηίδεηαη εληειψο κε θακία απφ ηηο δχν 

(Αλδξηψηεο, 1992 : 29).  

Ο A.Vaillant γξάθεη : Bugari, είλαη αθξηβώο ην εζλνηηθό όλνκα ησλ ιάβσλ ηεο 

Μαθεδνλίαο. Σν Bugari είλαη ν ζεξβηθφο ηχπνο ηνπ εζληθνχ νλφκαηνο Βνχιγαξνη (Αλδξηψηεο, 1992 

: 31-32). Βνπιγαξηθή νλφκαδαλ ηε δηάιεθηφ ηνπο θαη νη ίδηνη νη ιάβνη ηεο Μαθεδνλίαο ζηα κέζα 

ηνπ 19
νπ

 αη. θαη ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

. 

Ήδε φκσο απφ ηα κέζα ηνπ 19
νπ

 αη., ελψ ε Μαθεδνλία ήηαλ ππφ νζσκαληθή θπξηαξρία, 

άξρηζε έλαο αγψλαο πξνπαγάλδαο σο «ζρνιηθφο» πφιεκνο, έλαο αγψλαο κέρξηο εζράησλ κεηαμχ 

Βνπιγαξίαο θαη Διιάδνο - θαη εξβίαο αξγφηεξα - γηα ηελ αθχπληζε ηεο εζληθήο ζπλείδεζεο ησλ 

ζιαβφθσλσλ πιεζπζκψλ ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηνλ πξνζεηαηξηζκφ ηνπο.Τπάξρεη ε επηζήκαλζε ζηηο 

αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη., ηνπ άγγινπ δεκνζηνγξάθνπ θαη εξεπλεηή Brailsford, αληαπνθξηηή ηεο Guardian 

ηνπ Μάληζεζηεξ, φηη ζηελ πεξηνρή ησλ θνπίσλ, ρσξηά κε κηθξή ρηιηνκεηξηθή απφζηαζε κεηαμχ 

ησλ, κπνξνχζαλ λα κηιάλε δηαθνξεηηθέο δηαιέθηνπο γηαηί ην έλα είρε γηα 50 ρξφληα ζέξβν παπά θαη 

δάζθαιν ελψ ην άιιν βνχιγαξν
14

. Σνλ αληαγσληζκφ-πφιεκν ηνλ αλέιαβαλ ζηελ αξρή ηεξείο θαη 

δάζθαινη, έλνπια ζψκαηα ζηε ζπλέρεηα θαη ηειηθά ην δήηεκα ιχζεθε κε θαλνληθφ πφιεκν θαη 

ηαθηηθά ζηξαηεχκαηα. Οη αληίπαινη δελ αληαγσλίδνληαλ κφλν γηα ηα εδάθε ηεο Μαθεδνλίαο αιιά 

θαη γηα ηε γιψζζα θαη ηελ πνιηηηζηηθή παξάδνζε ησλ ρξηζηηαλψλ θαηνίθσλ ηδηαίηεξα ησλ ιάβσλ 

ηεο καθεδνληθήο ππαίζξνπ (Καηζφθθα-Μαιηγθνχδε, 2004 : 258). πλεπψο νη Βνχιγαξνη ηνπο 

ζεσξνχζαλ δηθνχο ηνπο, νη έξβνη παιαηνχο έξβνπο θαη νη Έιιελεο - κηα θαη παηξηαξρηθφο 

ζήκαηλε Έιιελαο - ζιαβφθσλνπο Έιιελεο. 

Ο πξέζβεο ηεο εξβίαο ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε Stojan Novakovic γξάθεη ζε έθζεζή ηνπ 

(8.10.1888) πξνο ηνλ Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ ηεο εξβίαο  Mijatovic : Αλ ην δήηεκα ζα δηαρσξηδόηαλ 

από ηε ζθαίξα ηεο πνιηηηθήο θαη εμεηαδόηαλ επηζηεκνληθά θαη αθαδεκατθά, - ζα κπνξνύζε, ζύκθσλα 

κε μέλνπο επηζηήκνλεο, λα δηαπηζησζεί όηη νη Μαθεδόλεο απνηεινύλ έλα κεηαβαηηθό θξίθν κεηαμύ 

έξβσλ θαη Βνπιγάξσλ… Από ηελ άπνςε απηή ε Μαθεδνλία νκνηάδεη κε ηε Λεπθνξσζία πνπ 

βξίζθεηαη κεηαμύ Ρώζσλ θαη Πνισλώλ θαη κε ηελ Πξνβεγθία πνπ βξίζθεηαη επίζεο κεηαμύ Ιηαιώλ, 

Ιζπαλώλ θαη Γάιισλ… ( θέηαο,  2003 : 61-62).  

Καη ν έξβνο γεσγξάθνο Cvijic, ην 1903 αλαπηχζζεη ηελ ίδηα άπνςε : Οη Μαθεδόλεο 

ιάβνη είλαη κηα αξρατθή ζιαβηθή κάδα, άκνξθε κάδα, ρσξίο θαζνξηζκέλε εζληθή ζπλείδεζε θαη 

ζρεηηθά κε ηε γιψζζα φηη : ε καθεδνληθή γιώζζα απνηειείηαη από δηαιέθηνπο πνπ ζπληζηνύλ 

κεηάβαζε από ηε βνπιγαξηθή ζηε ζεξβνθξναηηθή γιώζζα ( θέηαο, 2003 : 62). Ο δε ξψζνο πξφμελνο 

ζην Μνλαζηήξη, V. Kal, ζηελ έθζεζή ηνπ (26.9.1906), ζεσξεί φηη νη Μαθεδφλεο ιάβνη ζην βηιαέηη 

ηνπ Μνλαζηεξίνπ δελ έρνπλ ζπλείδεζε ηεο εζληθφηεηάο ηνπο θαη δελ ζα κπνξνχζακε λα ηνπο 

                                                 
14

 http://www.scribd.com/doc/48173153/Σάζνο-Κσζηφπνπινο-Λεσλίδαο-Δκπεηξίθνο-Γεκήηξεο-Ληζνμφνπ-Μηα-

ζπδήηεζε ζηε Φηινζνθηθή 1992 
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ζεσξήζνπκε νχηε έξβνπο νχηε Βνπιγάξνπο.  Καη νη ηνπηθέο ηνπο δηάιεθηνη θαηά ηε γλψκε ηνπ 

δελ είλαη νχηε βνπιγαξηθέο νχηε ζεξβηθέο αιιά πνιύκνξθεο ζιαβηθέο δηάιεθηνη πνπ αμίδνπλ ηνλ 

απηόλνκν ραξαθηεξηζκό σο “καθεδνληθή δηάιεθηνο” ( θέηαο, 2003: 65). Ο δε Μηζίξθσθ ζεσξεί 

πσο ε απφζηαζε πνπ ρσξίδεη ηελ θεληξηθή «καθεδνληθή» δηάιεθην ησλ Βειεζζψλ θαη ηνπ Πξίιεπ 

απφ ηελ θεληξηθή ζεξβνθξναηηθή είλαη ηφζν κεγάιε φζν απηή αλάκεζα ζηα ηζέρηθα θαη ηα 

πνισληθά. Δπίζεο ζεσξεί φηη κεγάιε απφζηαζε ρσξίδεη ηελ αλαηνιηθή βνπιγαξηθή δηάιεθην, ηελ 

πην ηππηθή βνπιγαξηθή, απφ ηελ θεληξηθή «καθεδνληθή» ηέηνηα πνπ, αξθεί λα καο δείμεη, φηη ε 

«καθεδνληθή» γιψζζα δελ κπνξεί λα είλαη βνπιγαξηθή. πγθξίλνληαο φιεο ηηο «καθεδνληθέο» 

δηαιέθηνπο βξίζθεη φηη απηέο είλαη πην θνληά ζηελ θεληξηθή «καθεδνληθή» παξά ζηηο θεληξηθέο 

δηαιέθηνπο ησλ άιισλ Ννηηνζιάβσλ. Απηφ ζεκαίλεη - θαηά ηελ άπνςή ηνπ - φηη ζηε Μαθεδνλία 

ππάξρεη έλαο ζιαβηθφο πιεζπζκφο, αιιά φρη ζεξβηθφο ή βνπιγαξηθφο  (Μηζίξθσθ, 2003: 139, 140, 

143). 

Μεηά ηνλ Β΄ Παγθφζκην Πφιεκν θαη ηελ θηινινγηθή θαιιηέξγεηά ηεο ε ζιαβνκαθεδνληθή 

αλαγλσξίζηεθε γεληθεπκέλα σο δηαθξηηνχ ραξαθηήξα γιψζζα. Ο ακεξηθαλφο ζιαβνιφγνο Lunt 

(1952) ππνζηεξίδεη πσο κνινλφηη ε «καθεδνληθή» έρεη πνιχ ιίγα ζηνηρεία θσλεηηθά, κνξθνινγηθά 

ή ζπληαθηηθά ηα νπνία είλαη κνλαδηθά ελ ηνχηνηο απηά ζπλδπάδνληαη ηδηαίηεξα έηζη ψζηε λα 

ζεκαηνδνηνχλ έλα ζχζηεκα δηαθνξεηηθφ απφ εθείλα φισλ ησλ άιισλ ζιαβηθψλ γισζζψλ θαη 

αθφκε  ν καθεδνληθόο ηνληζκόο είλαη κνλαδηθόο, θαη απηό ην εμαηξεηηθό γλώξηζκα θαζηζηά ηα 

καθεδνληθά δηαθνξεηηθά από ηα βνπιγαξηθά (Κσζηφπνπινο, 2000 : 38). 

Ο Friedman δηαπηζηψλεη πσο ε «καθεδνληθή» θαη ε βνπιγαξηθή γιψζζα είλαη παηδηά ηνπ 

ίδηνπ λνηηνζιάβνπ γελλήηνξα φπσο ε λνξβεγηθή θαη ε ζνπεδηθή είλαη παηδηά ηνπ ίδηνπ 

βνξεηνγεξκαλνχ γελλήηνξα. Αλαθέξεη επίζεο φηη φπσο ζε θάζε γισζζηθή δηαθνξνπνίεζε, 

δηάθνξνη παξάγνληεο είλαη ππεχζπλνη γηα ηε δηαθνξεηηθή εμέιημε, αιιά θαίλεηαη φηη ε 

αιιειεπίδξαζε αλάκεζα ζηα πξαγκαηνινγηθά θαη ηα γξακκαηηθνκνξθνινγηθά ζηνηρεία ήηαλ 

ηδηαίηεξα ζπνπδαία ζηελ δηαθνξνπνίεζε ηεο «καθεδνληθήο» θαη ηεο βνπιγαξηθήο. Απηό πνπ είλαη 

ηδηαίηεξα ελδηαθέξνλ, όηαλ εμεηάδνπκε ηηο δηαθνξέο ησλ δύν γισζζώλ, είλαη ην γεγνλόο όηη ε 

καθεδνληθή καξηπξά γηα κηα καθξά πεξίνδν ζύλζεησλ γισζζηθώλ επαθώλ θαη ζπλύπαξμεο. Από ηε 

ζθνπηά ησλ δσλώλ ησλ δηαιέθησλ, ππάξρεη νιόθιεξε ζεηξά κεηαβάζεσλ νξηζκέλσλ θαηλνκέλσλ θαη 

ην βαζηθό εδώ είλαη ε απνθξπζηάιισζε ησλ πην ραξαθηεξηζηηθώλ δηαθνξώλ αλάκεζα ζηε 

καθεδνληθή θαη ηε βνπιγαξηθή γιώζζα, αθξηβώο ζ’ απηή ηε δώλε πνπ, πξηλ από 90 ρξόληα, είρε ηδεί ν 

Krste Micirkov σο πεγή γηα ηελ βάζε ηεο ιόγηαο καθεδνληθήο γιώζζαο ( Friedman, 1995: 300  )
15

 

Παξαζέησ ζηε ζπλέρεηα ηελ νξηνζέηεζε ησλ γισζζηθψλ ζπλφξσλ ηεο «καθεδνληθήο» 

γιψζζαο  πξνο ηε δχζε θπξίσο-πξνο ηελ Αιβαλία - φπσο παξνπζηάδνληαη απφ ηνλ Bozidar 

                                                 
15

  http://mahimahi.uchicago.edu/media/faculty/vfriedm/095Friedman95.pdf  Σειεπηαία πξνζπέιαζε  21/7/2016 

 

http://mahimahi.uchicago.edu/media/faculty/vfriedm/095Friedman95.pdf
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Vidoecki ζηελ Δζλνινγία ησλ «Μαθεδφλσλ» ηεο Αθαδεκίαο Δπηζηεκψλ θαη Σερλψλ ηεο FYROM 

(Vidoecki, 1996 : 31). 

χκθσλα κε ηνλ Vidoecki ε «καθεδνληθή» γιψζζα θαηέρεη ην θεληξηθφ ηκήκα ηεο 

Βαιθαληθήο Υεξζνλήζνπ. Πεξηιακβάλεη ηε ιεθάλε ησλ πνηακψλ Βαξδάξε θαη ηξπκψλα θαη ηνλ 

θάησ ξνπλ ηνπ πνηακνχ Νέζηνπ. ηε δχζε ζπλνξεχεη κε ηελ αιβαληθή γισζζηθή επηθξάηεηα. Σν 

γισζζηθφ φξην ζ’ απηφ ην ηκήκα ζπκπίπηεη ζε κεγάιν ηκήκα κε ηα θξαηηθά ζχλνξα αλάκεζα ζηε 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηελ Αιβαλία. Σν νξηνζεηεί ην ζηεθάλη ησλ βνπλψλ Κνξακπ-

Νηέζζαη-Γηακπιάληηζα, απ’ φπνπ απηφ θαηεβαίλεη ζην λνηηνδπηηθφ ηκήκα ηεο ιίκλεο ηεο Αρξίδαο. 

’ απηό ην ηκήκα κέλνπλ ζηελ αιβαληθή πιεπξά πεξίπνπ ηξηάληα καθεδνληθνί νηθηζκνί ζηα 

ρακειόηεξα ζεκεία ηνπ Νηξηκ δπηηθά ηεο πόιεο Νηέκπαξ θαη ζηελ πεξηνρή ηνπ Γθόιν Μπάξλην θαη 

ηξία ρσξηά ζηελ όρζε ηεο ιίκλεο Αρξίδαο. Από ηε λόηηα όρζε ηεο Αρξίδαο ην ζύλνξν ζηξίβεη 

λνηηναλαηνιηθά θαη δηά κέζνπ ηνπ όξνπο Γθαιίηζηλα θαηεβαίλεη ζην λνηηνδπηηθό ηκήκα ηεο ιίκλεο 

Πξέζπαο, απ’ όπνπ απηό ζπλερίδεη ζην λόην θαη δηά κέζνπ ηνπ όξνπο Μόθξα εκθαλίδεηαη ζην Γξάκκν, 

λνηηνδπηηθά απ’ ηελ πόιε ηεο Καζηνξηάο. ’ απηό ην ηκήκα κέζα απ’ ηα ζύλνξα ηεο αιβαληθήο 

πιεπξάο κέλνπλ δεθαξηά ρσξηά ζηελ δπηηθή όρζε ηεο Πξέζπαο θαη ηξία ρσξηά  αλαηνιηθά θαη 

λνηηναλαηνιηθά ηεο πόιεο Κνξπηζά (Vidoecki, 1996: 31). 

ηελ αιβαληθή γιψζζα ππάξρνπλ ζιαβηθέο ιέμεηο πνπ επηβεβαηψλνπλ ηελ παξνπζία ησλ 

ιάβσλ ζηελ Αιβαλία (Νπζηαδνπνχινπ-Πειεθίδνπ , 1992 : 225).  

χκθσλα κε ηα ηνπσλπκηθά ζηνηρεία νη ζιάβνη εγθαηαζηάζεθαλ ζηηο πεξηνρέο αλάκεζα 

Vjose θαη ην πνηάκη Devoll.Σα ζιαβηθά ηνπσλχκηα ππνδεηθλχνπλ αλαηνιηθή λφηηα ζιαβηθή 

δηάιεθην. (Gyuzelev, 2004 : 11). 

Ο Selishtev, ην 1931, κηιά γηα πνιπάξηζκν ζιαβηθφ πιεζπζκφ πνπ εγθαηαζηάζεθε ζηελ 

Αιβαλία φπσο καξηπξεί ε κειέηε θαη ε γισζζνινγηθή θαη ηζηνξηθνπνιηηηζκηθή αλάιπζε ησλ 

δάλεησλ ζιαβηθψλ ιέμεσλ θαη ηνπσλπκίσλ ζηελ αιβαληθή γιψζζα (βι.Παξάξηεκα ΗΗΗ, Υάξηε 10, 

ζ.141). Ο ίδηνο ζεκεηψλεη φηη ε κειέηε ηνπ δείρλεη ηα φξηα ησλ νηθηζκψλ ηεο ζιαβηθήο βνπιγαξηθήο 

νκάδαο ζηα λνηηνδπηηθά θαη ηεο ζιαβηθήο ζεξβηθήο νκάδαο ζηα λνηηναλαηνιηθά (Selishtev, 1931, 

1981 : III
 
). 

 Ο Vidoecki επηζεκαίλεη επίζεο φηη ζην παξειζφλ ηα φξηα ηεο ζιαβφθσλεο επηθξάηεηαο 

ήηαλ επξχηεξα πξνο ηε δχζε θαη ην λφην απφ ηα ζεκεξηλά γισζζηθά ζχλνξα. Αλαθέξεη φηη πνιιέο 

ηζηνξηθέο πεγέο ιέλε φηη ζιαβηθφο πιεζπζκφο δνχζε ζηε Νφηηα θαη Κεληξηθή Αιβαλία, θαη ζην 

λφην ζηελ Ήπεηξν, ζηε Θεζζαιία θαη ζ’ φιε ηελ Αηγαηαθή αθηνγξακκή. Μεγάιν κέξνο απφ ηα 

ηνπσλχκηα ζηηο πεξηνρέο απηέο είλαη ζιαβηθφ, ηδηαίηεξα ηα κηθξνηνπσλχκηα. Καηά ηνπο αηψλεο ηα 

λφηηα θαη δπηηθά ζχλνξα κεηαηνπίδνληαη φιν θαη πεξηζζφηεξν πξνο βνξξάλ ή πξνο αλαηνιάο ζηελ 

αιβαληθή πιεπξά, φπσο θαηαζηέιιεηαη ν καθεδνλνζιαβηθφο πιεζπζκφο. Καη ηζρπξίδεηαη φηη απηή 
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ε δηαδηθαζία ηεο κεηαηφπηζεο ησλ «καθεδνληθψλ» εζληθψλ ζπλφξσλ θαη ησλ γισζζηθψλ, δηαξθεί 

κέρξη πξφζθαηα θαη γίλεηαη θαη ζήκεξα. 

ηελ καθεδνλν-αιβαληθή γισζζηθή παξακεζφξην ζε κηα φρη πνιχ  επξεία πεξηνρή ζηελ 

θαηεχζπλζε θφπηα-Σέηνβν-Νηέκπαξ-ηξνχγθα-Πφγξαδεηο-Κνξπηζά δεη κεηθηφο πιεζπζκφο - 

δίπια ζηνλ «καθεδνληθφ» θαη αιβαληθφο - κε κεηξηθή γιψζζα ηα αιβαληθά. ε κεγάιν ηκήκα ηνπ 

απηφο ν πιεζπζκφο είλαη δίγισζζνο. 

 

  Υάξηεο 7 

  Υάξηεο ησλ «καθεδνληθψλ» δηαιέθησλ ζηελ Αιβαλία θαηά Vidoecki.  

  

Πεγή: Vidoecki, 1998 : 35 

 

 ηνλ αλσηέξσ ράξηε νξίδνληαη νη δηάιεθηνη ησλ ιαβνθψλσλ ηεο Αιβαλίαο απφ ηνλ Vidoeski 

(Vidoecki, 1998)   
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 А  Γηάιεθηνο ηνπ Golobrdo 

 Б  ε δηάιεθηνο κηαο νκάδαο ρσξηψλ πνπ ζην παξειζφλ είραλ ζιαβφθσλν πιεζπζκφ κε 

αληηπξνζσπεπηηθφ ην ρσξηφ Oboki (Oblak, 1896:5.  Selishtev, 1931 b:11). 

 B  ε δηάιεθηνο ηνπ ρσξηνχ Lin 

 Γ ε δηάιεθηνο ησλ ρσξηψλ Tušemišta θαη Piskupija, 

 Д  ε δηάιεθηνο ησλ ζιαβφθσλσλ πιεζπζκψλ δπηηθά ηεο Μ. Πξέζπαο 

 Ѓ  ε δηάιεθηνο ηνπ ρσξηνχ Vrbnik, ζηα ζχλνξα κε ηελ Διιάδα 

 Δ  ε δηάιεθηνο ησλ ρσξηψλ ζηελ πεξηθέξεηα ηεο Κνξπηζάο, Boboštica  Drenoveni, απφ ηηο 

πην αξρατθέο 

 Ж  ε δηάιεθηνο ησλ ρσξηψλ Запод Борје, επεηδή ν Vidoeski έρεη δεδνκέλα κφλν απφ απηά 

ηα ρσξηά, σο ηκήκα ηεο δηαιέθηνπ ηεο Gora. 

 

Ο Boudimofski (1983), ζην βηβιίν ηνπ Μakedontsite vo Αlbahija, καο δίλεη ηελ πνιχ 

ελδηαθέξνπζα πιεξνθνξία φηη θάπνηνη εζλνιφγνη αλαθέξνπλ πσο ζηε λφηηα αιβαληθή πεξηθέξεηα 

ηεο Kolonja, ζηηο αξρέο ηνπ 20
νπ

 αη. ππήξραλ ρσξηά θαηνηθεκέλα  απφ «Μαθεδφλεο». Σν 1900 

αλαθέξνληαη 218 ζπίηηα ζηελ Κνιφληα, κεηαμχ Voditsa θαη Leskovik. Μεξηθνί ζχγρξνλνη 

πεξηεγεηέο αλαθέξνπλ φηη ζ’ απηέο ηηο εζραηηέο, ζε θάπνηα ζπίηηα θαη ζήκεξα νη ρσξηθνί κηινχλ 

ζηε «καθεδνληθή» γιψζζα, κε δηαηεξεκέλε ηελ παιαηνζιαβηθή πξνθνξά. Απηνί νη πεξηεγεηέο, πνπ 

γηα επλφεηνπο ιφγνπο - φπσο γξάθεη - δελ αλαθέξεη ηα νλφκαηά ηνπο, (ζ. εξεπλ., ελλνεί ηηο 

αληηδεκνθξαηηθέο ζπλζήθεο ηνπ θαζεζηψηνο ηνπ Δλβέξ Υφηδα. Δμάιινπ ην ζπγθεθξηκέλν βηβιίν 

ηνπ ην αθηεξψλεη ζηνπο : Μαθεδόλεο πνπ άθεζαλ ηηο δσέο ηνπο ζηηο θπιαθέο ηνπ Δλβέξ Υόηδα θαη 

ζηα ζηξαηόπεδα ζπγθέληξσζεο ηεο ζύγρξνλεο Αιβαλίαο), ηζρπξίδνληαη φηη ζπλάληεζαλ 

«Μαθεδφλεο» κε πνιχ αξρατθή «καθεδνληθή»
16

 νκηιία θαη ζε ηξία ρσξηά, ζηελ άθξε ηεο φρζεο ηνπ 

Γξίλνπ, βφξεηα ηνπ Kouks. (Boudimofski, 1983:75). 

   Ζ Khristova  κειεηψληαο, κέζα απφ ηα ηνπηθά παξαδνζηαθά παξακχζηα, ηελ νκηιία ηνπ ρσξηνχ 

Vrbnik - 50 ρηι. πεξίπνπ λνηηνδπηηθά ηεο Φιψξηλαο - ηελ νξίδεη σο ηππηθά λνηηνδπηηθή βνπιγαξηθή 

δηάιεθην ακθηζβεηψληαο ηελ αμηνπηζηία ηνπ Vidoecki (Khristova, 2008 : 5). 

Ήδε απφ ην 1936 ν γλσζηφο γάιινο θαζεγεηήο θαη επηζηήκσλ γισζζνιφγνο Αληξέ Μαδφλ 

εμέδσζε ζην Παξίζη ην, κλεκεηψδεο πηα, έξγν ηνπ κε ηίηιν: «Documents, contes et chansons slaves 

de l’ Albanie du sud» (Νηνθνπκέληα, παξακχζηα θαη ηξαγνχδηα ζιαβηθά ηεο λφηηαο Αιβαλίαο). Σα 

ζπλέιεμε απφ ηελ πεξηνρή ηεο Κνξπηζάο απφ ηα ρσξηά Bobošnica ζηα 8 km θαη Drenovjani ζηα 4 

                                                 
16

 Σα εηζαγσγηθά ζηηο ιέμεηο Μαθεδφλεο, καθεδνληθή είλαη ηεο εξεπλήηξηαο 
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km απφ ηελ Κνξπηζά. Μειέηεζε απηήλ ηελ πνιχ ηδηαίηεξε θαη παιηά δηάιεθην. Γεκνζίεπζε επίζεο 

κέξε απφ ην κεηαθξαζκέλν ζηε «καθεδνληθή» επαγγέιην γξακκέλν φκσο κε ειιεληθνχο 

ραξαθηήξεο. Σν επαγγέιην απηφ ην βξήθε ζην κνλαζηήξη ηνπ Sveti Jovan φπνπ ήηαλ εγνχκελνο 

έλαο απφ ηνπο κεηαθξαζηέο. ην βηβιίν επίζεο πεξηιακβάλεη γξακκαηηθή θαη ζπληαθηηθή αλάιπζε 

ηεο γιψζζαο ηνπ «καθεδνληθνχ» πιεζπζκνχ ηεο λφηηαο Αιβαλίαο. ην ηέινο ηνπ βηβιίνπ ππάξρεη 

ιεμηθφ κε πεξηζζφηεξεο απφ 3.000 ιέμεηο απφ εθείλεο ηηο πεξηνρέο κε γαιιηθή εξκελεία 

(Boudimofski, 1983:139). Ηδνχ έλα ηξαγνχδη απφ ηε ζπιινγή ηνπ, απφ ηελ Bobošnica, 

θαηαρσξεκέλν θαη κε ηε κεισδία ηνπ ζην Ηλζηηηνχην θσλεηηθήο ηνπ Παξηζηνχ
17

 (Boudimofski, 

1983 : 143).  

ην θεθάιαην απηφ πξνζπάζεζα λα πξνζεγγίζσ ηελ γιψζζα ησλ ζιαβφθσλσλ ηεο 

Αιβαλίαο ζην δηαιεθηηθφ ηεο ζπλερέο σο λνηηνζιαβηθή γιψζζα θαη ηηο αληίζεηεο γισζζνινγηθέο 

απφςεηο πνπ εγείξεη αλαθνξηθά κε ηελ – επίκαρε - γιψζζα ζχγθιηζήο ηεο. 

ην επφκελν θεθάιαην ζα αθνινπζήζνπλ σο ζεσξεηηθά εξείζκαηα νξηζκνί θαη έλλνηεο πνπ 

πνπ αθνξνχλ ηνπο νκηιεηέο - ζπλεληεπμηαδφκελνπο θαη ηα ζεσξψ εθ ησλ σλ νπθ άλεπ γηα ηελ 

θαηαλφεζε απηήο ηεο κειέηεο. 

 

 

                                                 

17
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5. ΘΔΧΡΖΣΗΚΑ ΔΡΔΗΜΑΣΑ - ΟΡΗΜΟΗ , ΔΝΝΟΗΔ 

 

Γιψζζα λνείηαη ε πνηθηιία πνπ θαζηεξψλεηαη θαη ιεηηνπξγεί σο λφξκα, σο πξφηππε 

γισζζηθή κνξθή (Haugen,1972. Hudson,1980) ρξεζηκνπνηείηαη ζηνλ γξαπηφ ιφγν, ζηελ 

εθπαίδεπζε θαη γεληθά ζηε δεκφζηα δσή κηαο ρψξαο. Παξάιιεια έρεη ππνζηεί δηαδηθαζίεο 

θσδηθνπνίεζεο κε ηε κνξθή ιεμηθψλ θαη γξακκαηηθήο ( Γειβεξνχδε, 2001).
18

 

Γιψζζεο Ausbau είλαη απηέο ησλ νπνίσλ νη δηαθνξέο θαη ηα φξηα είλαη δπζδηάθξηηα θαη 

ζρεκαηίδνπλ έλα ιηγφηεξν ή πεξηζζφηεξν εληαίν δηαιεθηηθφ ρψξν, έλα δηαιεθηηθφ ζπλερέο, φπνπ νη 

δηαθνξέο είλαη βαζκηαίεο απφ ηφπν ζε ηφπν.
19

 

H δηάιεθηνο είλαη κηα κνξθή ηεο γιψζζαο  κε ραξαθηεξηζηηθά ηελ απφζηαζε απφ ηνλ θνηλφ 

γισζζηθφ ηχπν (λφξκα), ηελ επξεία γεσγξαθηθή έθηαζε, ηνλ ζεκαληηθφ αξηζκφ νκηιεηψλ θαη ηελ 

αιιεινθαηαλφεζε κεηαμχ ηνπο. πλήζσο ν φξνο ρξεζηκνπνηείηαη γηα γεσγξαθηθέο πνηθηιίεο, ηηο 

γεσγξαθηθέο δηαιέθηνπο. Ηδίσκα είλαη κηα κηθξή ζρεηηθά πιεζπζκηαθά θαη γεσγξαθηθά παξαιιαγή 

ηεο γιψζζαο (Κακαξνχδεο, 2011:ζεκεηψζεηο παξαδφζεσλ. Κακαξνχδεο, 2015:21). πλήζσο ε 

δηάιεθηνο δελ έρεη γξαπηή κνξθή θαη δελ είλαη θσδηθνπνηεκέλε. Θεσξείηαη απηνλφεην φηη ε 

δηάιεθηνο έρεη κηα ζρέζε ππσλπκίαο θαη θαησηεξφηεηαο κε ηε γιψζζα σζηφζν ε ζρέζε απηή δε 

βαζίδεηαη ζε γισζζνινγηθά αιιά ζε ηζηνξηθά, θνηλσληθά ή πνιηηηθά, πνιηηηζκηθά, ζηξαηησηηθά 

θξηηήξηα (Weinreich: ―κηα γιψζζα δελ είλαη παξά κηα δηάιεθηνο κε ζηξαηφ θαη ζηφιν‖). κσο 

ππάξρνπλ θαη γισζζηθέο πνηθηιίεο, ηα θνηλσληφιεθηα, ηα αλάινγα κε ηελ νκάδα πνπ αλήθνπλ νη 

νκηιεηέο  (ηάκνπ, 2012 : παξνπζίαζε καζεκάησλ). 

Υαξηνγξαθψληαο ηηο γισζζηθέο πνηθηιίεο έλαο γισζζνγεσγξάθνο κπνξεί λα δηαπηζηψζεη 

ηε θπζηθή θαηάζηαζε πνπ παίξλεη ηε κνξθή κηαο αιπζίδαο πνπ ζηε γισζζνινγία ελλνείηαη σο  

δηαιεθηηθφ ζπλερέο. Οη γεηηνληθνί  θξίθνη ηεο γισζζηθήο αιπζίδαο, πνπ ζπλδέεη γεηηνληθέο κεηαμχ 

ηνπο γεσγξαθηθέο πεξηνρέο αληηζηνηρνχλ ζε ακνηβαίσο θαηαλνεηά ηδηψκαηα κε ειάρηζηεο δηαθνξέο 

κεηαμχ ηνπο. ζν πεξηζζφηεξν απέρνπλ κεηαμχ ηνπο δχν ζπγγελείο δηάιεθηνη, ηφζν πεξηζζφηεξν 

δηαθνξνπνηνχληαη.
20

 Δίλαη εκθαλήο ε δπζθνιία πνπ ππάξρεη ζηνλ θαζνξηζκφ ηεο αθξηβνχο 

δηαρσξηζηηθήο γξακκήο αλάκεζα ζηηο ζπγγελείο γιψζζεο κηαο θαη ηα φξηα κεηαμχ ησλ δηαιέθησλ 

θαζνξίδνληαη θπξίσο κε ηζηνξηθά, πνιηηηθά θαη θνηλσληθά  θξηηήξηα. 

χκθσλα κε ηελ πξφηαζε ηνπ Καλαδνχ Deschenes to 1985 ζηελ Τπνεπηηξνπή 

Γηθαησκάησλ ηνπ Αλζξψπνπ, Μεηνλφηεηα είλαη νκάδα πνιηηψλ ελφο θξάηνπο, αξηζκεηηθά 

                                                 
18

 Γειβεξνχδε Ρ. (2001) . Γιώζζα θαη δηάιεθηνο /www.greek-language.gr 

/greekLang/studies/guide/thema_a8/index.html 

 
19

 www.easypedia.gr 
20

   Γειβεξνχδε Ρ. (2001) . Γιώζζα θαη δηάιεθηνο  http://www.greek-

language.gr/greekLang/studies/guide/thema_a8/index.html 
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κεηνςεθνχζα θαη ζε κε θπξίαξρε ζέζε κέζα ζ’ απηφ ην θξάηνο , κε ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά 

εζλνηηθά, ζξεζθεπηηθά ή γισζζηθά, δηαθνξεηηθά απφ εθείλα ηεο πιεηνςεθίαο ηνπ πιεζπζκνχ, ε 

νπνία είλαη αιιειέγγπα ζην εζσηεξηθφ ηεο, θαη πνπ δειψλεη έκκεζα κηα ζπιινγηθή βνχιεζε 

χπαξμεο θαη πξνζβιέπεη ζηελ πξαγκαηηθή θαη ζηε λνκηθή ηζφηεηα ζε ζρέζε κε ηελ πιεηνςεθία. 

(Σζηηζειίθεο, 1996 :33).  

Χο γισζζηθή κεηνλφηεηα κπνξεί λα ζεσξεζεί ε νκάδα αηφκσλ πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα 

γιψζζα, γξαπηή ή πξνθνξηθή, δηάθνξε απφ απηή πνπ ρξεζηκνπνηεί ε πιεηνςεθία ηνπ πιεζπζκνχ 

ηνπ θξάηνπο θαη ε νπνία έρεη ζπλείδεζε ηεο ηδηαηηεξφηεηάο ηεο. χκθσλα κε ηνλ E.Allardt,ηέζζεξα 

θξηηήξηα κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηνλ νξηζκφ ηεο γισζζηθήο κεηνλφηεηαο: ν 

απηνπξνζδηνξηζκόο, ε θνηλή θαηαγσγή, ηα ζρεηηθά κε ηε γιώζζα ηζηνξηθν-πνιηηηζηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά θαη ε θνηλσληθή νξγάλσζε ηεο γισζζηθήο νκάδαο, ε νπνία ηελ θαζηζηά ζε 

κεηνλεθηηθή ζέζε ζην επξχηεξν πεξηβάιινλ (Σζηηζειίθεο, 1996 : 36). 

Γεγελήο γισζζηθή κεηνλφηεηα είλαη εθείλε ε θνηλφηεηα αλζξψπσλ νη νπνίνη 

ραξαθηεξίδνληαη απφ έλαλ αξηζκφ θνηλψλ γλσξηζκάησλ, κεηαμχ ησλ νπνίσλ θαη ε γιψζζα ηνπο, 

θαη νη νπνίνη ζεσξνχλ εαπηνχο δηαθνξεηηθνχο απφ ηηο νκάδεο νκηιεηψλ ηεο γιψζζαο ηεο 

πιεηνςεθίαο. Δίλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε κία δεδνκέλε πεξηνρή, ηε κεηνλνηηθή πεξηνρή, φπνπ δνχζαλ 

επί έλα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα, ζπλήζσο γηα αηψλεο. Οη πνηθίιεο γεγελείο γισζζηθέο 

κεηνλφηεηεο θαηεγνξηνπνηνχληαη ζε δχν θπξίσο νκάδεο: α) γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ησλ νπνίσλ ε 

γιψζζα δελ απνηειεί επίζεκε γιψζζα θαλελφο θξάηνπο. β) γισζζηθέο κεηνλφηεηεο ησλ νπνίσλ ε 

γιψζζα ζπληζηά επίζεκε γιψζζα θάπνηνπ άιινπ θξάηνπο (ειιά-Μάδε,  2001 : 160 ). 

Οη φξνη «εζλνηηθή γιψζζα», «ηνπηθή γιψζζα», «εζληθή γιψζζα» θαη «κεηνλνηηθή γιψζζα» 

είλαη εμίζνπ επξείο, δεδνκέλνπ φηη νη παξαδειψζεηο ηνπο εμαξηψληαη απφ ηηο πνιηηηθέο πεπνηζήζεηο 

θαη ηηο εζληθέο επαηζζεζίεο ησλ ρξεζηψλ ηνπο (ειιά-Μάδε,  2001: 161). 

 Ο Σζηηζειίθεο, θαηαιήγεη ζηνλ εμήο νξηζκφ ηεο κεηνλνηηθήο γιψζζαο φπσο αλαιχεηαη ζηηο 

δπν θπξηφηεξεο εθδνρέο ηνπ: 

-Κάζε κε επίζεκε ή εζληθή γιψζζα, πνπ θαηά ηεθκήξην ρξεζηκνπνηείηαη απφ νξηζκέλε κεηνςεθία 

ή κεηνλφηεηα, αλεμάξηεηα απφ ηελ επηζεκνπνίεζή ηεο ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

-Κάζε γιψζζα, αθφκε θαη εζληθή ή επίζεκε, ε νπνία ρξεζηκνπνηείηαη απφ κεηνςεθία ηνπ 

πιεζπζκνχ (Σζηηζειίθεο, 1996 : 39). 

Μεηξηθή γιψζζα είλαη ε γιψζζα πνπ ην άηνκν έκαζε θαη ρξεζηκνπνίεζε πξψηε, πνπ ηε 

ζεσξεί ηκήκα ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπ, πνπ ηε ρξεζηκνπνηεί ζηηο θχξηεο θνηλσληθέο επαθέο ηνπ, ε 

γιψζζα δειαδή ζηελ νπνία ζθέπηεηαη, παξακηιά ή νλεηξεχεηαη  (Σζηηζειίθεο, 1986 : 40).  

Έλα άηνκν κπνξεί λα έρεη πεξηζζφηεξεο απφ κία κεηξηθέο γιψζζεο. Δπίζεο πηζαλφλ λα 

ρξεζηκνπνηεί ζηνλ ίδην βαζκφ ηε ζπλήζσο νκηινχκελε γιψζζα, κηα πξαγκαηηθφηεηα πνπ 

ζπλαληάηαη ζε φια ζρεδφλ ηα επξσπαηθά θξάηε. Λφγσ ηζηνξηθψλ, γεσπνιηηηθψλ ιφγσλ ηα 
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γισζζηθά ζχλνξα πνιιέο θνξέο δελ είλαη θνηλά κε ηα πνιηηηθά ζχλνξα ησλ θξαηψλ, επνκέλσο 

δεθάδεο εθαηνκκχξηα επξσπαίνη πνιίηεο έρνπλ θαηαζηεί κεηνλνηηθνί. ηελ Δπξψπε θπξηάξρεζε ε 

ηαχηηζε εζλψλ –θξαηψλ θαη γισζζηθήο νκνηνγέλεηαο. Απφ ηηο ηξηάληα έμη (έξεπλα ηεο 

1977/Skutnabb-Kangas, 1984 : 71) ρψξεο ηεο, επηά είλαη επηζήκσο δίγισζζεο, πέληε κφλνλ 

απαξηίδνληαη απφ νκνηνγελή γισζζηθψο πιεζπζκφ θαη είθνζη πέληε είλαη επηζήκσο κνλφγισζζεο, 

παξφιν πνπ εκπεξηέρνπλ γισζζηθέο κεηνλφηεηεο-γεγελείο θαη κε. Σν γεγνλφο ηεο άληζεο 

κεηαρείξηζεο ησλ γισζζψλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ ησλ κεηνλνηηθψλ νκάδσλ νλνκάζηεθε απφ ηνλ 

Hechter ζην Romaine «εζσηεξηθή απνηθηνθξαηία», (internal colonialisme), νη δε νκάδεο πνπ 

εγθισβηζκέλεο ζε έλα θξάηνο ή δηακειηζκέλεο ζε δηάθνξα πθίζηαληαη απηή ηελ έζσ-απνηθηνθξαηία 

«ηέηαξηνο θφζκνο» (Fourth World). Καη νη γεγελείο κεηνλφηεηεο, ζηα εδάθε πνπ δνπλ επί αηψλεο, 

βηψλνπλ έλα θαζεζηψο ηδηφηππεο «δηαζπνξάο» (ειιά-Μάδε, 2001 : 75). 

Μπνξνχκε λα ζεσξνχκε σο δίγισζζν εθείλν ην άηνκν πνπ: 

-Έρεη κάζεη ηηο δχν γιψζζεο απφ ρξήζηεο ησλ νπνίσλ ε γιψζζα ήηαλ κεηξηθή, δειαδή απφ ηνπο 

γνλείο ή ηνπο δαζθάινπο, 

-Υξεζηκνπνηεί ηηο δχν γιψζζεο κε άλεζε ζην βαζκφ πνπ απαηηεί ην θνηλσληθφ πεξηβάιινλ ηνπ, θαη 

-Έρεη ζπλείδεζε ηεο δηγισζζίαο ηνπ (Σζηηζειίθεο, 1996 : 41). 

 

   Φπζηθή δηγισζζία είλαη ε θαηάθηεζε κηαο δεχηεξεο γιψζζαο (Γ2) κέζσ ηεο θαζεκεξηλήο 

επηθνηλσλίαο κε θπζηθνχο νκηιεηέο, ρσξίο καζήκαηα (Γξίβα, παξνπζίαζε καζήκαηνο, 2012:18). 

   ρνιηθή, ηερλεηή, πνιηηηζκηθή δηγισζζία είλαη ε θαηάθηεζε ηεο δεχηεξεο γιψζζαο (Γ2) κέζσ 

ζπζηεκαηηθήο κάζεζεο, κε ζρνιηθά καζήκαηα (Γξίβα, παξνπζίαζε καζήκαηνο, 2012:18). 

Ο φξνο γισζζηθά δηθαηψκαηα αλαθέξεηαη ζην δηθαίσκα ηεο ρξήζεο κηαο ζπγθεθξηκέλεο 

γιψζζαο ζε θαζεκεξηλή βάζε. Δπίζεο, κε κηα πην εμεηδηθεπκέλε έλλνηα,  ην δηθαίσκα ζηε βαζηθή 

εθπαίδεπζε ή ζηε ιήςε θαη δηάδνζε πιεξνθνξηψλ ζηελ ίδηα δεδνκέλε γιψζζα (Σζηηζειίθεο, 1996 

: 208). 

Οη αξρέο ηεο ηζφηεηαο θαη ηεο κε  δηάθξηζεο, θαζψο θαη ε ππνρξέσζε εθαξκνγήο ηνπο απφ 

ην θξάηνο κε ηε ιήςε ζεηηθψλ κέηξσλ απνηεινχλ ην ηξίπηπρν ηεο ζεσξεηηθήο ππνδνκήο πάλσ ζην 

νπνίν ζεκειηψλνληαη ηα γισζζηθά, αιιά θαη ηα επξχηεξα δηθαηψκαηα ησλ κεηνλνηήησλ θαη ησλ 

αηφκσλ πνπ αλήθνπλ ζ’ απηέο» (Σζηηζειίθεο, 1996 : 215). 

ην παξφλ θεθάιαην παξαζέζακε νξηζκνχο θαη έλλνηεο πνπ αθνξνχλ ηνπο νκηιεηέο ηεο 

έξεπλάο καο. ην επφκελν θεθάιαην αξρίδεη ην κεζνδνινγηθφ θνκκάηη ηεο έξεπλάο καο. 
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6. ΔΡΔΤΝΑ 

Ιδαληθέο θσλέο θη αγαπεκέλεο 

εθείλσλ πνπ πεζάλαλ, ή εθείλσλ πνπ είλαη 

γηα καο ρακέλνη ζαλ ηνπο πεζακέλνπο, 

 

Κάπνηε κεο ζηα όλεηξα καο νκηινύλε 

θάπνηε κεο ζηε ζθέςε ηεο αθνύεη ην κπαιό. 

 

Καη κε ηνλ ήρν ησλ γηα κηα ζηηγκή επηζηξέθνπλ 

ήρνη από ηελ πξώηε πνίεζη ηεο δσήο καο- 

ζα  κνπζηθή, ηελ λύρηα, καθξπλή, πνπ ζβύλεη. 

                                                                   Φσλέο, Κ. Καβάθεο (1904) 

 

 

 
6.1. κοπόρ και ζηόσοι ηηρ έπεςναρ 

 

 H ειιεληθή βηβιηνγξαθία γηα ηνπο ιαβφθσλνπο ηεο Αιβαλίαο είλαη αλχπαξθηε, 

φπσο απφ ηελ αξρή αλαθέξζεθε. Ζ επαθή ινηπφλ καδί ηνπο κέζσ ησλ ζπλεληεχμεσλ θξίζεθε φηη ζα 

παξήγαγε πξσηνγελέο πιηθφ πνπ ζα καο έδηλε πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο. θνπφο ηεο έξεπλαο απηήο 

είλαη λα δηεξεπλήζεη ηηο απφςεηο, ηηο ζηάζεηο, ηηο πξνζδνθίεο ησλ ιαβνθψλσλ Αιβαλίαο 

αλαθνξηθά κε ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη λα παξαρζεί κε απηφλ ηνλ ηξφπν πξσηνγελέο πιηθφ θαη 

πιεξνθφξεζε. 

 Δθηφο απφ ηελ ππνζηήξημε ηνπ ζεσξεηηθνχ κέξνπο θαη ηε ζπιινγή πξσηνγελνχο 

πιηθνχ ππάξρνπλ θαη ηα πξνζσπηθά βηψκαηα ηεο εξεπλήηξηαο. Γελλήζεθα θαη αλαηξάθεθα ζε 

ζιαβφθσλν πεξηβάιινλ, ζε έλα ρσξηφ ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο, ηνλ Φνχθα Κνδάλεο, ζηα φξηα ησλ 

λνκψλ Κνδάλεο, Φιψξηλαο θαη Καζηνξηάο, φπνπ νκηινχληαλ-θαη νκηιείηαη αθφκα ζε κηθξφηεξε 

έθηαζε- κηα ζιαβηθή δηάιεθηνο ηνπ λνηηνζιαβηθνχ γισζζηθνχ ζπλερνχο. Μέρξη ηα δεθανθηψ κνπ, 

πνπ έθπγα γηα ζπνπδέο, απηήλ ηελ γιψζζα άθνπγα θαζεκεξηλά ζηελ νηθνγέλεηά κνπ θαη ζηελ 

επξχηεξε θνηλφηεηά κνπ. Παξάιιεια ζπνχδαδα ηα ειιεληθά θαη φρη ηελ γιψζζα πνπ άθνπγα ζηελ 

νηθνγέλεηά κνπ, βίσζα κηα θπζηθή πξψηκε δηγισζζία, κε ηα ζεηηθά θαη ηα αξλεηηθά πνπ 

ζπλεπάγεηαη θάηη ηέηνην. Αλέπηπμα ηελ ειιεληθή, ηελ ιάηξεςα θαη εμειίρζεθα δηαλνεηηθά, 

ππαξμηαθά, θνηλσληθά, επαγγεικαηηθά κέζσ απηήο, φκσο ηψξα, ηνλ θαηξφ ηεο σξηκφηεηαο, ηνπ 

απνινγηζκνχ, ηεο κεηαγισζζηθήο ζπλείδεζεο , ζα ήζεια λα δψζσ θάπνηεο απαληήζεηο ζηα θελά 

θαη ηα εξσηεκαηηθά ζρεηηθά κε  ηελ πξψηε κεηξηθή κνπ γιψζζα. Τπήξρε κεγάιν πξνζσπηθφ θαη 

επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ απφ ηελ πιεπξά κνπ, ινηπφλ, λα πξνζεγγίζσ-πηζαλφλ-γισζζηθά κνπ 

«αδέιθηα», δίγισζζα, κε άιιε θπξίαξρε γιψζζα. Μπνξεί ην πξνζσπηθφ-βησκαηηθφ  λα είλαη θαη 

ζπιινγηθφ; 
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Δηδηθφηεξα ηέζεθαλ ηα εμήο εξσηήκαηα πξνο δηεξεχλεζε:  

 

-Πνηα ε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο κεηξηθήο γιψζζαο ησλ ιαβνθψλσλ ηεο Αιβαλίαο θαη πνηνη 

παξάγνληεο ηελ δπζθφιεπζαλ ή ηελ δπζθνιεχνπλ; 

 

-Μπνξεί κηα κεηνλνηηθή πξνθνξηθή γιψζζα-ζηε ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε απηή ησλ ιαβνθψλσλ 

ηεο Αιβαλίαο- λα ζπλερίζεη λα κεηαδίδεηαη απφ γεληά ζε γεληά ζηε ζεκεξηλή επνρή;΄Δρεη 

βησζηκφηεηα επίζεο κηα κεηνλνηηθή γιψζζα πνπ δηδάζθεηαη κφλν ζηηο 4 πξψηεο ηάμεηο ηνπ 

Γεκνηηθνχ; 

-Οη ζιαβηθέο δηάιεθηνη ηνπ Golobrdo  θαη ηεο Mala Prespa δίλνπλ ηε δπλαηφηεηα ζηνπο ρξήζηεο 

ηνπο λα επηθνηλσλνχλ-ζε γεληθέο γξακκέο έζησ-κε ηνπο άιινπο λνηηνζιάβνπο; 

-Τπάξρεη θαηαλφεζε αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ησλ θαη αλάκεζα ζηνπο ρξήζηεο ησλ ζιαβηθψλ 

δηαιέθησλ πνπ ζπλερίδνπλ λα νκηινχληαη ζηελ Διιεληθή Μαθεδνλία (Γπηηθή θαη Κεληξηθή); 

 

6.2.  ςμμεηέσονηερ 

 

Οη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλάο καο ήηαλ 15 άηνκα,10 άλδξεο απφ 25 έσο θαη 52 εηψλ θαη 5 

γπλαίθεο 43, 40, 34, 34 θαη 29 εηψλ. ινη νη άλδξεο θαη ηξεηο γπλαίθεο θαηάγνληαη απφ ηελ πεξηνρή 

ηνπ Golobrdo, απφ 4 δηαθνξεηηθά ρσξηά, (Ostreni /Trebisht / Tucep / Bladimiritsa), ελψ νη άιιεο 2 

γπλαίθεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Mala Prespa. Απηφ επεηδή ν πιεζπζκφο ησλ ζιαβνθψλσλ Αιβαλίαο 

πνπ δνπλ ζηελ Αξηδαία Πέιιαο, ηφπν δηακνλήο ηεο εξεπλήηξηαο, πξνυπφζεζε πνπ εμαζθαιίδεη 

εχθνιε θαη νηθνλνκηθή πξνζέγγηζε, θαηάγεηαη απφ ην Golobrdo. Γηα λα έρνπκε έζησ θαη κηθξή 

αληηπξνζψπεπζε θαη απφ άιιε πεξηνρή, ηαμηδέςακε ζηε Φιψξηλα φπνπ δηαβηνχλ νη 2 απφ ηηο 

γπλαίθεο ηνπ δείγκαηνο. Οη άιιεο δχν θαηνηθνχλ ζηελ Αξηδαία Πέιιαο θαη κία ζηνλ Φνχθα 

Κνδάλεο. Οη άλδξεο εξγάδνληαη θαη δνπλ ζηελ Διιάδα απφ 20 έσο 2 ρξφληα, ζην Λνπηξάθη 

Αικσπίαο (πεξηνρή Αξηδαίαο) νη 4, ζηελ Αξηδαία Πέιιαο νη 3 θαη νη ππφινηπνη 3 ζηνλ Φνχθα 

Κνδάλεο, ηφπν θαηαγσγήο ηεο εξεπλήηξηαο. Γελ ππάξρεη αξηζκεηηθή αλαινγία κεηαμχ αλδξψλ θαη 

γπλαηθψλ ζηελ αληηπξνζψπεπζή ηνπο ζην δείγκα, επεηδή δελ ππάξρεη θαη ζηνλ πιεζπζκφ ησλ 

νηθνλνκηθψλ κεηαλαζηψλ. Γελ είλαη φινη ηνπο εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα κε ηηο νηθνγέλεηέο 

ηνπο, αιιά κνηξάδνπλ ηνλ ρξφλν ηνπο κεηαμχ Διιάδαο θαη Αιβαλίαο. Σνλ ρεηκψλα, φηαλ δελ 

ππάξρνπλ αγξνηηθέο θαη νηθνδνκηθέο εξγαζίεο, νη πεξηζζφηεξνη ηνλ πεξλνχλ ζηελ παηξίδα ηνπο. 

Δπηπιένλ, δηαθξίλακε έλαλ θάπνην ζπληεξεηηζκφ αλαθνξηθά κε ηελ αληαπφθξηζε ζηε ζπκκεηνρή 

γηα ζπλέληεπμε ησλ γπλαηθψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ην Γθνιφκπαξλην, κηα δηζηαθηηθφηεηα. Δλψ 

θιείλακε ξαληεβνχ γηα ζπλεληεχμεηο, δπζηπρψο, δελ πξαγκαηνπνηήζεθαλ πνηέ, επεηδή δελ 

πξνζήιζαλ θάπνηεο γπλαίθεο κε ηηο νπνίεο είρακε ζπκθσλήζεη γη’ απηφ. Γχν απφ ηνπο άλδξεο, ν 

52ρξνλνο θαη ν 27ρξνλνο είλαη εγθαηεζηεκέλνη ζηελ Διιάδα κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο, ελψ νη 

ππφινηπνη νκηιεηέο έρνπλ εγθαηεζηεκέλε ηελ νηθνγέλεηά ηνπο  ζηελ Αιβαλία. ιεο νη γπλαίθεο ηνπ 
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δείγκαηνο δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ Διιάδα εδψ θαη 14-15 ρξφληα-εθηφο απφ ηελ 29ρξνλε 

πνπ δεη κφληκα ζηελ Διιάδα 2 ρξφληα- θαη επηζθέπηνληαη ηελ παηξίδα ηνπο 3-4 θνξέο ηνλ ρξφλν γηα 

ιίγεο εκέξεο θάζε θνξά. ζνλ αθνξά ην κνξθσηηθφ ηνπο επίπεδν, απφ ηνπο άλδξεο νη 6 είλαη 

8εηνχο εθπαίδεπζεο, νη 2 6εηνχο, νη 2 12εηνχο.  Απφ ηηο γπλαίθεο νη 2, νη θαηαγφκελεο απφ ηε Μάια 

Πξέζπα, έρνπλ ηειεηψζεη 12εηή εθπαίδεπζε , νη άιιεο 2 απφ ην Γθνιφκπαξλην 8εηή θαη 7εηή ε 

29ρξνλε. Οη άλδξεο είλαη φινη ηνπο ρεηξψλαθηεο, ζθιεξά εξγαδφκελνη θαη νη γπλαίθεο νηθνθπξέο 

θαη πεξηζηαζηαθά εξγαδφκελεο ζηνλ ηνκέα ηεο θξνληίδαο ειηθησκέλσλ ή ηεο θαζαξηφηεηαο. 

 

6.3.   Μεθοδολογικά επγαλεία 

 

 

  H αηνκηθή ζπλέληεπμε εκηδνκεκέλεο κνξθήο (Silverman, 2000) ζην (Παληειή, 2012:97) 

επηιέρηεθε σο θαηαιιειφηεξν φξγαλν ζπγθέληξσζεο ηνπ εξεπλεηηθνχ πιηθνχ. Ζ έξεπλα 

ζηεξίρζεθε ζε αηνκηθέο ζπλεληεχμεηο βαζηζκέλεο ζε εκηδνκεκέλν εξσηεκαηνιφγην θαη επηρεηξεί ηε 

δηεξεχλεζε ζηάζεσλ, απφςεσλ, πξνζδνθηψλ ζε κηα εξεπλεηηθή δηαδηθαζία νξγαλσκέλε θαη 

πξνζεθηηθά ζρεδηαζκέλε εθ ησλ πξνηέξσλ αιιά φρη ζηαηηθή κα δπλακηθή θαη επέιηθηε. Ζ 

ζπλέληεπμε δεκηνπξγεί έλα θιίκα ακεζφηεηαο αλάκεζα ζηνλ ζπλεληεπθηή θαη ηνλ εξσηψκελν, 

δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία θαη επηηξέπεη κηα ηαρχηαηε αλαηξνθνδφηεζε. Δπηηξέπεη επίζεο ηελ 

πξνζαξκνγή θαη αλαπξνζαξκνγή ησλ εξσηήζεσλ ζηνλ εξσηψκελν, δίλεη ηε δπλαηφηεηα 

δηεπθξηλίζεσλ θαη επηηπγράλεηαη έηζη αχμεζε ηνπ απζνξκεηηζκνχ ηνπ εξσηψκελνπ θαη κείσζε ηεο 

παξέκβαζεο ηνπ εξεπλεηή. Οη εξσηήζεηο είλαη αλνηθηνχ ηχπνπ γηα λα επηηξέπνπλ ζηνλ ζπλεληεπθηή 

λα εηζρσξήζεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο θαη λα ζπιιέμεη πινχζην πεξηερφκελν απαληήζεσλ. Δπηπιένλ 

ην δείγκα καο είλαη κεηαλάζηεο θαη πηζαλφλ λα κε κπνξνχλ λα δηαβάζνπλ είηε λα δπζθνιεχνληαη λα 

θαηαλνήζνπλ κεξηθψο ηε γιψζζα ηεο ρψξαο ππνδνρήο, άξα ελδείθλπηαη ε ρξήζε ηεο ζπλέληεπμεο. 

Αλ θαη ηα πιενλεθηήκαηα ηεο κεζφδνπ ηεο ζπλέληεπμεο είλαη πνιιά, ελ ηνχηνηο ππάξρνπλ 

θαη κεηνλεθηήκαηα. Σα απνηειέζκαηα είλαη ζε ζπλάξηεζε κε ηνλ βαζκφ εηιηθξίλεηαο ηνπ 

εξσηψκελνπ, ηελ ηθαλφηεηα ή ηελ εθπαίδεπζε ηνπ ζπλεληεπθηή λα δεκηνπξγήζεη αηκφζθαηξα 

αζθάιεηαο, ζεβαζκνχ, ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο θαη λα δηεπθνιχλεη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ 

επηθνηλσλία θαη ηελ εθκαίεπζε ησλ απαληήζεσλ. Δπηπιένλ ε δηαδηθαζία δελ επηηξέπεη πνιππιεζέο 

δείγκα-πφζν κάιινλ φηαλ ν εξεπλεηήο/-ηξηα παξάιιεια έρνπλ επαγγεικαηηθέο ππνρξεψζεηο -φπσο 

ζηελ πεξίπησζή καο -θαη φρη εθπαηδεπηηθή άδεηα. Δπίζεο δελ «ζηαζκίδνληαη», δελ ηππνπνηνχληαη 

εχθνια θαη απνιχησο νη εξσηήζεηο θαη νη απαληήζεηο ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία, είλαη δχζθνιε ε 

ζχγθξηζε ησλ απαληήζεσλ θαη κ΄ απηφλ ηνλ ηξφπν γίλεηαη πεξηζζφηεξν επίπνλε ε αλάιπζε ησλ 

δεδνκέλσλ. 
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6.3.1.  Σπλεληεύμεηο ησλ Σιαβνθώλσλ Αιβαλίαο 

 

Οη εξσηήζεηο ήηαλ αλνηθηνχ ηχπνπ κε ηελ πξνζδνθία ζπγθέληξσζεο πεξηζζφηεξνπ πιηθνχ 

θαζψο επηηξέπνπλ ζηνλ ζπλεληεπθηή λα πξνρσξήζεη ζε κεγαιχηεξν βάζνο. Οη εξσηήζεηο νη νπνίεο 

αθνινπζνχλ δνκήζεθαλ σο πξνο ηνπο εμήο ζεκαηηθνχο άμνλεο: 

 

α)Πξνζσπηθά ζηνηρεία  

β)Απφςεηο γηα ηελ νκηινχκελε ζιαβηθή δηάιεθην 

γ)Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ή επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο  

δ)Γπλαηφηεηα  επηθνηλσλίαο  

ε)Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

ζη)Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο γιψζζαο. 

    

Σν πξνζρέδην ησλ 18 εξσηήζεσλ γηα ηηο ζπλεληεχμεηο ήηαλ ην εμήο: 

 

α)Πξνζσπηθά ζηνηρεία 

 

1.Πφηε θαη πνχ γελλεζήθαηε; 

2.Έρεηε ηειεηψζεη Γεκνηηθφ, Γπκλάζην, Λχθεην, Αλψηεξε ή Αλψηαηε Δθπαίδεπζε; 

3.Δξγάδεζζε;Πνην είλαη ην επάγγεικά ζαο; 

4.Πφζα ρξφληα δείηε ζηελ Διιάδα; 

5.Δπηζθέπηεζζε ηελ παηξίδα ζαο θαη πφζν ζπρλά; 

 

β) Απόςεηο γηα ηελ νκηινύκελε ζιαβηθή δηάιεθην 

6.Πνηα γιψζζα πξσηνκάζαηε λα κηιάηε απφ ηνπο γνλείο ζαο; Σε ρξεζηκνπνηείηε θαη ηψξα; Πφζν 

ζπρλά; Με πνηνπο επηθνηλσλείηε ζηε γιψζζα απηή; 

7.Γλσξίδεηε κφλν λα κηιάηε ηε κεηξηθή ζαο γιψζζα ή θαη λα ηε γξάθεηε; Σελ έρεηε δηδαρηεί θαη ζε 

ζρνιείν; 

8.Σα παηδηά ή ηα εγγφληα ζαο γλσξίδνπλ ηε κεηξηθή ζαο γιψζζα; (Αλ φρη)Γηαηί δελ ηε γλσξίδνπλ; 

 

γ)Δμσγελείο ή ελδνγελείο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ή επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο 

9.Δίζηε επραξηζηεκέλνο /-ε απφ ηε ζπρλφηεηα πνπ ρξεζηκνπνηείηε ηε γιψζζα ζαο ζήκεξα; Θα 

ζέιαηε λα ηε ρξεζηκνπνηείηε ζπρλφηεξα; Θα ζέιαηε λα ρξεζηκνπνηείηε ηε γιψζζα ζαο κε 

πεξηζζφηεξνπο αλζξψπνπο θαη ζε πεξηζζφηεξεο πεξηπηψζεηο είηε εδψ είηε ζηε ρψξα ζαο; 

 10. Μηιάηε άιιεο γιψζζεο θαη πνηεο; Πφζν θαιά ηηο γλσξίδεηε; Πνχ θαη πψο ηηο κάζαηε; Πφζν 

ζπρλά ηηο ρξεζηκνπνηείηε θαη ζε πνηεο πεξηπηψζεηο; 

11.Ση ζαο δπζθφιεπε ζην παξειζφλ θαη ηη ζαο δπζθνιεχεη ζήκεξα ζην λα κηιάηε πεξηζζφηεξν ηε 

γιψζζα ζαο, είηε ζηελ Αιβαλία είηε ζηελ Διιάδα; 
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δ)Γπλαηόηεηα  επηθνηλσλίαο  

12.Υξεζηκνπνηψληαο ηε γιψζζα ζαο, κπνξείηε λα κηιάηε θαη λα θαηαιαβαίλεηε άιινπο 

Βαιθάληνπο; ε πνην βαζκφ; Πνηεο δηαθνξέο ππάξρνπλ θαηά ηε γλψκε ζαο;  

13.Ζ κεηξηθή ζαο γιψζζα δηδάζθεηαη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο ζαο θαη ζε πνηα 

βαζκίδα; 

14.Πψο αληηκεησπηδφηαλ θαη πψο αληηκεησπίδεηαη ε κεηξηθή ζαο γιψζζα απφ ηνπο αιιφγισζζνπο 

ζπκπαηξηψηεο ζαο; 

ε)Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

 

15.Γλσξίδεηε παξακχζηα, ηζηνξίεο, παξνηκίεο, ηξαγνχδηα ζηε κεηξηθή ζαο γιψζζα; Θα καο πείηε; 

16.Έρεηε θνηλά ζηνηρεία ζηα έζηκά ζαο κε ηα έζηκα ησλ αιιφγισζζσλ ζπκπαηξησηψλ ζαο είηε κε 

ηα έζηκα ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ; 

ζη)Γηαηήξεζε θαη αλάπηπμε ηεο γιώζζαο  

18.Πψο λνκίδεηε φηη κπνξεί λα ρξεζηκνπνηείηαη επξχηεξα ε γιψζζα ζαο λα αλαπηχζζεηαη θαη λα 

δηαηεξεζεί; 

 

6.3.2.  Η ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ 

 

Ζ δεηγκαηνιεςία βαζίζηεθε απνιχησο ζηε ζπγθαηάζεζε ησλ εξσηψκελσλ λα δψζνπλ 

ζπλέληεπμε θαη ζην ελδηαθέξνλ ηνπο γηα ην εξεπλψκελν ζέκα. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ απφ ηηο 

13 ζπλεληεχμεηο  έγηλε ην έηνο 2012, ηελ 28
ε
 Μαίνπ γηα ηνπο δηακέλνληεο ζην Λνπηξάθη Αξηδαίαο, 

ζηηο 10 θαη 28 Ηνπλίνπ γηα ηνπο δηακέλνληεο ζηελ Αξηδαία Πέιιαο, ηελ 18
ε
 Ηνπλίνπ γηα ηνλ 43ρξνλν 

θαη ηνλ 42ρξνλν πνπ θαηνηθνχλ ζηνλ Φνχθα Κνδάλεο, θαη ηελ 19ε Ηνπιίνπ γηα ηηο θπξίεο πνπ 

θαηνηθνχλ ζηε Φιψξηλα. Οη ζπλεληεχμεηο ηνπ 25ρξνλνπ θαη ηεο 29ρξνλεο πνπ δηακέλνπλ ζηνλ 

Φνχθα Κνδάλεο είλαη κεηαγελέζηεξεο, δηελεξγήζεθαλ ζηηο 2 Απγνχζηνπ 2015. Ο ρξφλνο ησλ 

ζπλαληήζεσλ εμαξηήζεθε θπξίσο απφ ηε δηθή ηνπο δπλαηφηεηα ζπλάληεζεο, θαζψο ε εξγαηηθφηεηά 

ηνπο δελ ηνπο άθελε ζρεδφλ θαζφινπ ειεχζεξν ρξφλν. Ζ πξνζέγγηζε φισλ ησλ εξσηψκελσλ έγηλε 

κέζσ θνηλψλ γλσζηψλ. Σνπο δηαζθαιίδακε εθ ησλ πξνηέξσλ φηη ζα ζεβαζηνχκε ηελ αλσλπκία, 

ηνπο ελεκεξψλακε φηη πξφθεηηαη γηα κηα εξγαζία κεηαπηπρηαθνχ επηπέδνπ ηεο νπνίαο ν ζθνπφο 

ήηαλ επηζηεκνληθφο θαη κφλνλ, ηνπο πιεξνθνξνχζακε φηη ην ζέκα ηεο ζπλέληεπμεο αλαθεξφηαλ 

ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαη κεηά ηε ζπγθαηάζεζή ηνπο νξηδφηαλ ζπλάληεζε. Αξρηθά 

δηεξεπλήζακε ζε πηινηηθή εθαξκνγή ζε ηξία άηνκα ηα ζρεηηθά κε ηε ζπλέληεπμε θαη ηηο εξσηήζεηο. 

Αλαδηαηππψζακε θάπνηεο εξσηήζεηο, εληνπίζακε θάπνηεο δπζθνιίεο ζηελ θαηαλφεζε, εηνηκάζακε 

ηηο εξσηήζεηο θαη ζηελ ζιαβηθή δηάιεθην γηα θάζε ελδερφκελν. ε απηφ ην ζηάδην δηαπηζηψζακε 

πσο ε αξρηθή καο επηινγή, λα κε ζέζνπκε παξάκεηξν ζξεζθεχκαηνο ζην πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ, 

ίζσο λα ζπλέρεε ιίγν ηηο απαληήζεηο ζρεηηθά κε ηηο πνιηηηζηηθέο νκνηφηεηεο, δεδνκέλνπ ηνπ 

κνπζνπικαληθνχ ζξεζθεχκαηνο θάπνησλ ζιαβφθσλσλ ηνπ Γθνιφκπαξλην. Μεηά απφ 
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πξνβιεκαηηζκφ, απνθαζίζακε ηειηθά ε έξεπλα λα κε ζίμεη ην ζέκα ηεο ζξεζθείαο ησλ 

εξσηψκελσλ. Ζ παξνχζα έξεπλα, φληαο πεξηνξηζκέλεο έθηαζεο, ζα έπξεπε λα επηθεληξσζεί-θαηά 

ηε γλψκε καο-ζηα ζρεηηθά κε ηε γιψζζα. 

Οξίδακε ηειεθσληθψο ηνλ ηφπν θαη ηελ ψξα ηεο ζπλάληεζεο. Πξηλ λα αξρίζνπκε ηελ 

ηππηθή ζπλέληεπμε, πξνεγνχληαλ θνπβέληα γηα ηελ θαζεκεξηλφηεηα ψζηε λα δεκηνπξγεζεί θπζηθφ, 

αλζξψπηλν θιίκα επηθνηλσλίαο θαη ακνηβαίαο εκπηζηνζχλεο. Πάιη ηνπο ηνλίδακε πσο ε ζπκκεηνρή 

ηνπο είλαη εζεινληηθή θαη ζα ζεβαζηνχκε απνιχησο ηελ αλσλπκία ηνπο. Δπγεληθά ηνπο πξνηείλακε 

λα γίλεη ε ζπλέληεπμε ζηε ζιαβηθή δηάιεθην, γηα δηεπθφιπλζή ηνπο, αθνχ είλαη κηα απφ ηηο δχν 

κεηξηθέο γιψζζεο ηεο εξεπλήηξηαο, αιιά ζρεδφλ φινη επέιεμαλ ηελ ειιεληθή. ηε ζιαβηθή 

δηάιεθην ζπλνκηιήζακε κε ηελ 34ρξνλε γπλαίθα ζηελ Αξηδαία γηαηί ηεο ήηαλ πην εχθνιν, κε ηνλ 

28ρξνλν άλδξα ζην Λνπηξάθη επεηδή ήηαλ ν 2
νο

 ρξφλνο ηνπ ζηελ Διιάδα θαη δελ ήμεξε ειιεληθά, 

κε ηνλ 27ρξνλν ζηελ Αξηδαία ζηα ζεκεία φπνπ δελ θαηαιάβαηλε θαιά ηα ειιεληθά θαη κε ηελ 

29ρξνλε ζηνλ Φνχθα φπνπ ρξεηάζηεθε δηεπθξίληζε. Καη κε φινπο, βέβαηα, φηαλ ππήξρε δπζθνιία 

δηλφηαλ ε δηεπθξίληζε ζηε γιψζζα ηνπο. Οη ζπλεληεχμεηο πξαγκαηνπνηήζεθαλ κέζα ζε επράξηζην 

θιίκα, ζε θιίκα ζπγθξαηεκέλνπ ελζνπζηαζκνχ θάπνηεο θνξέο, επεηδή ην ζέκα ήηαλ πνιχ 

ελδηαθέξνλ γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο, ζεσξνχκε. Τπήξρε ε απαηηνχκελε άλεζε ρξφλνπ γηα λα 

απαληήζνπλ, νη δηεπθξηλίζεηο απφ ηελ πιεπξά ηεο εξεπλήηξηαο, ην εηιηθξηλέο θαη νπζηαζηηθφ 

ελδηαθέξνλ ηεο, ε θπζηθφηεηα θαη ν απζνξκεηηζκφο θαη ε εκβάζπλζε απφ ηελ πιεπξά ησλ 

εξσηψκελσλ. Μία απφ ηηο γπλαίθεο δήισζε φηη θνβάηαη λα θαηαγξαθεί ςεθηαθά, ελψ γηα ηηο 

ζπλεληεχμεηο ζηνλ Φνχθα δελ ππήξρε δπλαηφηεηα καγλεηφθσλνπ. Λφγσ απεηξίαο, αλαθνξηθά κε ηε 

ζχγρξνλε ηερλνινγία, δελ θαηαγξάςακε ςεθηαθά ηηο ζπλεληεχμεηο 2 αθφκε αλδξψλ, 32 θαη 44 

εηψλ, φκσο νη απφςεηο ηνπο ζα επηβεβαίσλαλ ζε γεληθέο γξακκέο ηηο θαηαγεγξακκέλεο. Γηα  

πξαθηηθνχο ιφγνπο ζην πξνθίι ησλ εξσηψκελσλ ην θχιν θαη ε ειηθία δειψλνληαη θσδηθνπνηεκέλα 

σο Α γηα ηνπο άλδξεο θαη Γ γηα ηηο γπλαίθεο θαη δίπια δειψλεηαη ε ειηθία, π.ρ. Α33 =άλδξαο 33 

εηψλ, Γ40=γπλαίθα 40 εηψλ. Δπίζεο ν ηφπνο θαηαγσγήο γηα απηνχο πνπ είλαη απφ ην 

Γθνιφκπαξλην δειψλεηαη κε GB.
21

 

 

 

6.3.3.   Μέζνδνο αλάιπζεο εξεπλεηηθώλ εξγαιείσλ 

 

Σα πνηνηηθά δεδνκέλα πνπ πξνέθπςαλ απφ ηηο ζπλεληεχμεηο ησλ ζιαβφθσλσλ ηεο Αιβαλίαο 

καο πιεξνθφξεζαλ αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, ηε 

ζπρλφηεηα ρξήζεο ηεο, ηνπο παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ή επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηεο, ηηο 

πξνζδνθίεο γηα ηε δηαηήξεζή ηεο θαη ηε δπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο ζιαβφθσλνπο 

                                                 
21

 Αθνινπζνχλ ελδεηθηηθνί πίλαθεο ησλ 15 ζπλεληεχμεσλ θαη έλαο ζπγθεληξσηηθφο (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). 
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βαιθάληνπο. Δπίζεο ζπγθεληξψζεθαλ ζηνηρεία ζρεηηθά κε ηελ πνιηηηζκηθή δηάζηαζε πνπ 

εξεπλήζεθε (γλψζε παξακπζηψλ, ηξαγνπδηψλ, παξνηκηψλ θαη ζχγθξηζε εζίκσλ). 

Ζ επεμεξγαζία ηνπ πιηθνχ πνπ ζπγθεληξψζεθε πξαγκαηνπνηήζεθε κε ηε κέζνδν πνηνηηθήο 

αλάιπζεο πεξηερνκέλνπ ησλ Miles & Huberman (1994) ζην (Παληειή, 2012:100). Καηά ηελ 

αλάιπζε ησλ δεδνκέλσλ αθνινπζήζεθε ε εμήο πνξεία. Έγηλε πξνζεθηηθή θαη πνιιαπιή αθξφαζε 

ησλ ζπλεληεχμεσλ. Απνκαγλεηνθσλήζεθαλ πξνζεθηηθά κία-κία. ηε ζπλέρεηα έγηλε πξνζεθηηθή 

θαη πνιιαπιή αλάγλσζε ησλ πέληε γξαπηψλ ζπλεληεχμεσλ θαη ησλ δέθα απνκαγλεηνθσλεκέλσλ. 

Δληνπίζηεθαλ θξάζεηο ησλ απαληήζεσλ ησλ νκηιεηψλ θαη ζηε ζπλέρεηα απνδφζεθαλ θαηάιιεινη 

θσδηθνί, νη νπνίνη απνηέιεζαλ ιεηηνπξγηθνχο νξηζκνχο ή εηηθέηεο (Γξίβα&ηάκνπ, 2014). ηε 

ζπλέρεηα νη θσδηθνί νκαδνπνηήζεθαλ ζε θαηεγνξίεο νη νπνίεο κε ηε ζεηξά ηνπο ρσξίζηεθαλ ζε 

ζεκαηηθνχο άμνλεο.  

Δλ ζπλερεία, κεηά ηελ πξψηε θσδηθνπνίεζε ησλ δεδνκέλσλ, κε επαλειέγρνπο 

ηξνπνπνηήζεθαλ έηζη ψζηε λα απνδίδνπλ-ζην αθξηβέζηεξν δπλαηφλ-ηηο πιεξνθνξίεο .            
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7. ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΑ 
 

7.1.  Αποηελέζμαηα ζςνενηεύξευν 

 

Απφ ηελ πνηνηηθή αλάιπζε ησλ ζπλεληεχμεσλ ησλ ζιαβφθσλσλ Αιβαλίαο πξνέθπςαλ 157 

θσδηθνί νη νπνίνη νκαδνπνηήζεθαλ ζε 13 θαηεγνξίεο  νη νπνίεο είλαη : 

 Δθκάζεζε, ραξαθηεξηζηηθά θαη νλνκαζίεο ηεο γιψζζαο 

 Υξήζε ηεο γιψζζαο κε πνηνπο θαη κε πνηα ζπρλφηεηα 

 Μεηαβίβαζε ηεο γιψζζαο ζηα παηδηά 

 Ηθαλνπνίεζε απφ ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο 

Γλψζε άιισλ γισζζψλ 

Γπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο 

Οκνηφηεηα κε άιιεο γιψζζεο ηεο Βαιθαληθήο ή άιιεο, θαηαλφεζε θαη δηαθνξέο 

Έληαμε ηεο κεηξηθήο ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο 

Αληηκεηψπηζε ηεο ζιαβηθήο δηαιέθηνπ απφ ηνπο αιιφγισζζνπο ζπκπαηξηψηεο 

Γλψζε ηξαγνπδηψλ, παξακπζηψλ, παξνηκηψλ ζηε ζιαβηθή δηάιεθην 

Οκνηφηεηεο ζηα έζηκα κε εθείλα ησλ αιιφγισζζσλ ζπκπαηξησηψλ 

Πξνζδνθία κεηαβίβαζεο απφ γεληά ζε γεληά. 

Ο ξφινο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ ΜΜΔ 

 

 Οη 13 θαηεγνξίεο ηαμηλνκήζεθαλ ζηνπο εμήο  5 βαζηθνχο ζεκαηηθνχο άμνλεο : 

 

Α) ηάζεηο γηα ηελ ζιαβηθή δηάιεθην 

Β)Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ή επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηεο γιψζζαο   

Γ)Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο 

Γ)Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

Δ)ηάζεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο θαη ηελ επξχηεξε ρξήζε ηεο 

   Με βάζε ηνπο πξναλαθεξζέληεο ζεκαηηθνχο άμνλεο, θαηεγνξίεο θαη θσδηθνχο ζρεδηάζηεθαλ 

αηνκηθνί πίλαθεο δεδνκέλσλ γηα θάζε νκηιεηή θαζψο επίζεο θαη ν ζπγθεληξσηηθφο πίλαθαο 

έθζεζεο δεδνκέλσλ (βι. ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Η). 
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7.1.1.  Σηάζεηο γηα ηε ζιαβηθή δηάιεθην –κεηξηθή γιώζζα 

 

   α)Δθκάζεζε, ραξαθηεξηζηηθά θαη νλνκαζίεο ηεο γιώζζαο 

Οη  15 νκηιεηέο  ηνπ δείγκαηνο κηινχλ γηα ηε ζιαβηθή δηάιεθην, ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, 

ηελ πξψηε ηνπο γιψζζα πνπ έκαζαλ απφ ηνπο γνλείο ηνπο  θαη καο πιεξνθνξνχλ φηη, κέρξη ηα έμη 

ηνπο, νη 14, δελ γλψξηδαλ άιινλ γισζζηθφ θψδηθα. Με έκθαζε απάληεζαλ πσο αιβαληθά έκαζαλ 

ζην ζρνιείν. Οη 13 νκηιεηέο πνπ θαηάγνληαη απφ ην Γθνιφκπαξλην, έρνπλ ζπλείδεζε ηεο 

πξνθνξηθήο παξάδνζεο ηεο γιψζζαο ηνπο, θαη κε ιχπε αλάθεξαλ, πσο ελψ νη γνλείο ηνπο 

γλσξίδνπλ λα γξάθνπλ , νη ίδηνη ηνπο δελ γλσξίδνπλ γξαθή εμ αηηίαο δηαθνξεηηθήο πνιηηηθήο. Ο 

33ρξνλνο είπε: «Οη γέξνη μέξνπλ λα γξάθνπλ». Καη ν 52ρξνλνο θάηνηθνο Αξηδαίαο: «Γελ μέξσ λα 

γξάθσ ζηε κεηξηθή κνπ γιώζζα, δπζηπρώο καο άθεζαλ ρσξίο ζρνιείν ζηε γιώζζα καο». Καη ν 

28ρξνλνο καο είπε: «Όρη δελ μέξσ λα ηε γξάθσ ηε γιώζζα κνπ, γηαηί δελ καο άθελε ε Αιβαλία λα 

κάζνπκε λα γξάθνπκε ζηε γιώζζα καο…».Τπήξμαλ κάιηζηα 4 πεξηπηψζεηο αλζξψπσλ πνπ 

πξνζπάζεζαλ λα κάζνπλ γξαθή απφ ηελ ηειεφξαζε θαη ηα θαηάθεξαλ. O 36ρξνλνο απφ ην GB 

είπε: «Έκαζα λα γξάθσ ιίγν από ηελ ηειεόξαζε». Ο 43ρξνλνο απφ ην GB επίζεο είπε : «Πξόζερα 

πξνγξάκκαηα ζηελ ηειεόξαζε πνπ είραλ γξακκέλα ηα ιόγηα θαη έκαζα λα γξάθσ θαιά». Καη ε 

34ρξνλε απφ ην GB είπε: «Όηαλ ήκνπλ ζηελ παηξίδα κνπ, πξόζερα πνιύ ηα ιόγηα πνπ ήηαλ γξακκέλα 

ζηελ ηειεόξαζε, ήζεια πνιύ λα κάζσ λα γξάθσ ζηε γιώζζα κνπ, πξνζπάζεζα θαη είρα κάζεη 

θαιά…αιιά ηώξα πνπ είκαη εδώ δελ βιέπσ ηέηνηα πξνγξάκκαηα θαη θνβάκαη κήπσο ζηγά-ζηγά 

μεράζσ…». Καη ν 25ρξνλνο απφ ην GB ηφληζε: «Έκαζα λα γξάθσ από ηελ ηειεόξαζε αιιά 

θαιύηεξα λα πήγαηλα ζρνιείν ζηα θόπηα γηα κάζσ λα γξάθσ θαιύηεξα ζηε γιώζζα κνπ».  Οη 2 

γπλαίθεο απφ ηελ πεξηνρή ηεο Μάια Πξέζπα ηα ηέζζεξα πξψηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ δηδάρζεθαλ 

σο κεηνλνηηθή ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Ζ 34ρξνλε θάηνηθνο Φιψξηλαο είπε: «ηα ηέζζεξα πξώηα 

ρξόληα ζην ζρνιείν καζαίλακε λα δηαβάδνπκε θαη λα γξάθνπκε ζηε γιώζζα καο αιιά κόλν ζην 

κάζεκα ηεο Γιώζζαο, ην αιθάβεην θαη θάπνηεο ιεμνύιεο…ηα άιια καζήκαηα γηλόληνπζαλ ζηα 

αιβαληθά». Καη ε 40ρξνλε θάηνηθνο Φιψξηλαο: «Ναη, κάζαηλα λα γξάθσ ζηε γιώζζα κνπ γηα 

ηέζζεξα ρξόληα ζην δεκνηηθό αιιά κόλν ζην κάζεκα Γιώζζα… ηα άιια καζήκαηα ζηα αιβαληθά ηα 

θάλακε». 

Απφ ηνπο 15 νκηιεηέο ηνπ δείγκαηνο  κφλν ε 43ρξνλε γπλαίθα θάηνηθνο Αξηδαίαο βίσζε 

θπζηθή-πξψηκε δηγισζζία καζαίλνληαο ηαπηφρξνλα ηε κεηξηθή ηεο θαη ηελ αιβαληθή, ιφγσ ηεο 

εγθαηάζηαζεο ζε αζηηθφ θέληξν –επεηδή νη γνλείο ηεο δελ ήζειαλ λα ηελ θαηαδηθάζνπλ ζε 

απνκφλσζε αιιά επηζπκνχζαλ ην παηδί ηνπο λα κπνξεί λα παίδεη κε ηα αιβαλφθσλα θνξηηζάθηα 

φπσο καο είπε: «Φύγακε από ην ρσξηό γηα ηελ πόιε, όηαλ ήκνπλ κηθξή, θαη νη γνλείο κνπ, κνπ 

κηινύζαλ θαη αιβαληθά γηα λα κπνξώ λα παίδσ κε ηα άιια θνξηηζάθηα πνπ δελ κηινύζαλ ηε γιώζζα 
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καο». Καη απηή φκσο καο είπε γηα ηε ζιαβηθή δηάιεθην ηνπ ρσξηνχ ηεο κε έκθαζε φηη: «Δκείο ηε 

ιέκε ε γιώζζα ηεο κάλαο !Παξόιν πνπ δελ ηε γξάθακε!» 

Αλαθνξηθά κε ην πψο νξίδνπλ, πψο νλνκάδνπλ ηε γιψζζα ηνπο, δηαπηζηψζακε φηη νη 10 

νκηιεηέο ηαπηίδνληαη κε ηνπο ζιαβφθσλνπο- δίγισζζνπο θαηνίθνπο ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο, 

Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο θαη ηελ νλνκάδνπλ αληίζηνηρα «εληόπηθα» ή «ληόπηθα»-φπσο νλνκάδνπλ ηε 

δηθή ηνπο ζιαβηθή δηάιεθην νη δίγισζζνη ηεο Κεληξηθήο Διιεληθήο Μαθεδνλίαο- θαη «εληόπηα» ή 

«ληόπηα», φζνη κέλνπλ ζηε Γπηηθή Διιεληθή Μαθεδνλία, φπσο αθξηβψο νλνκάδνπλ ηε ζιαβηθή 

ηνπο δηάιεθην νη δίγισζζνη γεγελείο. Ο 33ρξνλνο ζην Λνπηξάθη Αξηδαίαο καο είπε : «Δκείο κηιάκε 

ηα εληόπηθα άκα θαηαιαβαίλεηε. Από ηε κακά καο από ηνλ κπακπά καο…». Ο 36ρξνλνο ζην 

Λνπηξάθη ζηελ εξψηεζε πνηα γιψζζα έκαζε απφ ηνπο γνλείο ηνπ απάληεζε: «Νηόπηθα». Καη ε 

34ρξνλε ζηε Φιψξηλα ζηελ εξψηεζή καο ζε πνηα γιψζζα έκαζε πξψηα λα κηιά καο είπε: «Δγώ; 

ηα ληόπηα». Βεβαίσο, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, επηθνηλσλνχλ ρσξίο πξνβιήκαηα θαη 

ζεσξνχλ ηνλ γισζζηθφ θψδηθα θνηλφ. Ζ εξεπλήηξηα πξφζεμε θάπνηεο δηαθνξέο ζηνλ επηηνληζκφ θαη 

ζηε ρξήζε ηειηθψλ ζπκθψλσλ ζηελ εθθνξά ησλ ζιαβηθψλ δηαιέθησλ ηεο Αιβαλίαο ζε ζρέζε κε 

ηηο ζιαβηθέο δηαιέθηνπο ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο, φπσο επίζεο φηη ζηηο 

ζιαβηθέο δηαιέθηνπο ηεο Αιβαλίαο δελ ππάξρεη ε ζπγθνπή εζσηεξηθψλ θσλεέλησλ ε νπνία είλαη 

ζπλεζηζκέλε ζηηο ζιαβηθέο δηαιέθηνπο ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο, δηαθνξέο πνπ δελ επεξεάδνπλ 

φκσο θαζφινπ ηελ θαηαλφεζε, πξφθεηηαη γηα κηθξέο δηαθνξέο. 

Άιιε νλνκαζία κε ηελ νπνία νξίδνπλ ηε γιψζζα ηνπο (6 άηνκα) είλαη : Νάζζαηα(= ε δηθή 

καο ) ή Νάζζα ή Νάζζν (=δηθή καο).
22

 Ζ 40ρξνλε ζηε Φιψξηλα ζηελ εξψηεζή καο πνηα γιψζζα  

έκαζε απφ ηνπο γνλείο ηεο καο απάληεζε θάλνληαο ινγνπαίρλην : «Νάζζαηα…(= ηε δηθή καο 

),Βάζζαηα…=(ηε δηθή ζαο)» ηαπηίδνληαο ηε ζιαβηθή δηάιεθην ηεο παηξίδαο ηεο κε ηελ ζιαβηθή 

δηάιεθην ηεο Γπηηθήο Μαθεδνλίαο. Καη ν 28ρξνλνο ζηελ ίδηα εξψηεζε απάληεζε: «Nasso(=ηε δηθή 

καο)».Σξεηο ηελ νλνκάδνπλ: « Γιψζζα ηεο κάλαο». 

Μφλν 3 απφ ηνπο 15 ηελ νλνκάδνπλ «Μαθεδόληθα» ηαπηίδνληάο ηελ πξνο ηελ γιψζζα 

ζχγθιηζεο, ηνπ γεηηνληθνχ θξάηνπο ηεο FYROM. 

    

β)Υξήζε ηεο γιώζζαο κε πνηνπο θαη κε πνηα ζπρλόηεηα 

 

Δλψ  νη πεξηζζφηεξνη νκηιεηέο δνπλ ζηελ Διιάδα πνιιά ρξφληα, ελ ηνχηνηο ρξεζηκνπνηνχλ 

ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα θαζεκεξηλά (12 αλαθνξέο).Σε κηινχλ κεηαμχ ηνπο νη άλδξεο κεηαλάζηεο 

ζηελ δνπιεηά θαη ζηνλ ειεχζεξν ρξφλν ηνπο, ηε κηινχλ κε ηα κέιε ησλ νηθνγέλεηψλ ηνπο  απηνί πνπ 

                                                 
22

 Έηζη ηελ νλφκαδαλ απηνπξνζδηνξίδνληαο ηνλ γισζζηθφ ηνπο θψδηθα νη ζιαβφθσλνη θαη ζηε δηθή κνπ 

γισζζηθή θνηλφηεηα : Νάζζ(α)ηα (=ε δηθή καο). 
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ηηο έρνπλ εγθαηεζηεκέλεο  ζηελ Διιάδα, είηε επηθνηλσλνχλ ηειεθσληθά  κηιψληαο ηε κεηξηθή ηνπο 

απηνί ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο δνπλ ζηελ Αιβαλία. Δπίζεο κηινχλ κε ηνπο γεγελείο 

ζιαβφθσλνπο-δίγισζζνπο (10 αλαθνξέο), είηε κφλν κε ηνπο κεγαιχηεξνπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο 

(3 αλαθνξέο), ζην Λνπηξάθη  Αικσπίαο θαη ζηελ Αξηδαία , ζηνλ Φνχθα Κνδάλεο θαη ζηε Φιψξηλα. 

Ο 36ρξνλνο ζην Λνπηξάθη είπε: «Σε κηιάσ κε ηε κακά κνπ, κε ην κπακπά κνπ, ηε γπλαίθα κνπ, ηα 

παηδηά κνπ, κε η’ αληέιθηα κνπ, ηα μαληέιθηα κνπ θαη κ’όιν ην θσξηό εληώ». Ο 52ρξνλνο θάηνηθνο 

Αξηδαίαο καο είπε: «Σηο πεξηζζόηεξεο ώξεο ηεο κέξαο ζ’απηήλ κηιάσ. Με ηνπο ζπγρσξηαλνύο κνπ, κε 

ηελ γπλαίθα κνπ , κε θόζκν από εδώ πνπ γλσξίδεη ηε γιώζζα». Καη ν 27ρξνλνο καο είπε: «Γύζθνια 

κνπ είλαη ηα ειιεληθά, εθείλνο πνπ μέξεη ληόπηθα πην εύθνια κνπ είλαη λα ζπδεηάσ καδί ηνπ ζηα 

ληόπηθα». Ο 43ρξνλνο ζηνλ Φνχθα είπε ραξαθηεξηζηηθά: «πλέρεηα ζ’ απηήλ κηιάσ θαη κε όινπο. 

Με ηελ νηθνγέλεηά κνπ, κε ηνπο ζπγρσξηαλνύο κνπ θαη ζηα Σίξαλα, όηαλ πεγαίλσ, πάιη ζηε γιώζζα 

κνπ κηιάσ. Κη εδώ ζηνλ Φνύθα όηαλ είκαη, νη πεξηζζόηεξνη ηελ μέξνπλ».  πσο καο είπαλ, έλησζαλ 

κεγάιε αζθάιεηα ηα πξψηα ρξφληα ηεο κεηαλάζηεπζήο ηνπο, κε ηνλ θνηλφ γισζζηθφ θψδηθα θαη φηη 

απηφο είλαη ν ιφγνο γηα ηνλ νπνίν δελ εγθαηαζηάζεθαλ λνηηφηεξα, επεηδή ηα ειιεληθά ζηελ αξρή 

ηνπο θαηλφηαλ πάξα πνιχ δχζθνια. Οη πεξηζζφηεξνη γλψξηδαλ γηα ηελ χπαξμε ζιαβφθσλσλ ζηελ 

ειιεληθή Μαθεδνλία πξηλ έιζνπλ ζηελ Διιάδα. ζνη δελ γλψξηδαλ θαη άθνπγαλ ηε δηάιεθην, 

λφκηδαλ πσο πξφθεηηαη γηα ζιαβφθσλνπο Αιβαλίαο απφ άιιε πεξηνρή θαη δεηνχζαλ λα κάζνπλ απφ 

πνχ είλαη. πγθεθξηκέλα ε 34ρξνλε απφ ηελ Κνξπηζά, θάηνηθνο ηψξα Φιψξηλαο, καο είπε: «Όηαλ 

άθνπγα ηε κεηξηθή κνπ γιώζζα ζην παδάξη ηεο Φιώξηλαο, ζηελ αξρή λόκηδα όηη είλαη άλζξσπνη από 

άιια κέξε ηεο Αιβαλίαο. Γελ ήμεξα όηη ηε κηιάλε θαη ζηε Φιώξηλα». Δλψ ε 40ρξνλε θάηνηθνο 

Φιψξηλαο, καο είπε: «Γλώξηδα γηα ηελ ύπαξμε ζιαβόθσλσλ  ζηε Φιώξηλα, πξηλ έξζσ, δελ ήμεξα 

όκσο, αλ ζα κπνξνύζα λα ζπλελλνεζώ καδί ηνπο, ζθεθηόκνπλ κήπσο κηινύζαλ θάπσο δηαθνξεηηθά». 

H 34ρξνλε θάηνηθνο Αξηδαίαο κνπ εκπηζηεχζεθε φηη ζηηο ηειεπηαίεο ηεο δηαθνπέο ζηελ ζάιαζζα, 

θαζψο κηινχζε κε ηηο θίιεο ηεο ζηε κεηξηθή  ηνπο, ηηο πιεζίαδαλ δεπγάξηα ή παξέεο θαη ηνπο 

έιεγαλ: «Από πνύ είζηε; Μαο αξέζεη πνπ ζαο αθνύκε λα κηιάηε έηζη. Απηή ε γιώζζα είλαη θαη ε δηθή 

καο γιώζζα ηεο κάλαο αιιά δελ ηε κηιάκε πηα. Θα ζέιακε λα κηιήζνπκε καδί ζαο, αλ επηηξέπεηε». 

Δπξφθεηην γηα Έιιελεο ζιαβφθσλνπο φπσο πξνέθππηε ζηε ζπλέρεηα. 

Σξεηο  γπλαίθεο νκηιήηξηεο  απάληεζαλ φηη δελ θάλνπλ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο. Πξφθεηηαη γηα ηελ 43ρξνλε ζηελ Αξηδαία, επεηδή κε ηα παηδηά ηεο κηιά ζηα ειιεληθά, ηελ 

34ρξνλε επίζεο θάηνηθν Αξηδαίαο, επεηδή ν ζχδπγφο ηεο είλαη αιβαλφθσλνο θαη κε ηα παηδηά ηεο 

επηθνηλσλεί ζηα ειιεληθά. Καη ηέινο, γηα  ηελ 34ρξνλε θάηνηθν Φιψξηλαο πνπ κε ηα παηδηά ηεο 

πξνηηκά λα επηθνηλσλεί ζηα ειιεληθά. 
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γ) Μεηαβίβαζε ηεο γιώζζαο ζηα παηδηά 
 

Οη νκηιεηέο ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο δνπλ ζηελ Αιβαλία κεηαβηβάδνπλ απξφζθνπηα ηε 

κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζηα παηδηά ηνπο, ηα νπνία αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ ηα αιβαληθά ζην ζρνιείν, 

κεηά ηα 6 ηνπο ρξφληα (ζρνιηθή-πνιηηηζκηθή δηγισζζία). Μάιηζηα γηα ηνπ ιφγνπ ην αιεζέο ν 

πξψηνο ζπλεληεπμηαδφκελνο, ν 33ρξνλνο πνπ εξγάδεηαη ζην Λνπηξάθη Αικσπίαο, επέκελε λα 

θαιέζεη ηειεθσληθά ηνλ ηξίρξνλν γην ηνπ γηα λα ηνλ αθνχζνπκε λα κηιάεη ιέγνληαο: «Θέιεηο λα ην 

πάξσ ηειέθσλν λα ην αθνύζεηο πώο κηιάεη;». Δίπε επίζεο: «Σα παηδηά καο κέρξη ηα έμη ηνπο δελ 

κηιάλε αιβαληθά, ζην ζθνιείν ηα καζαίλνπλ θαη εκείο ζην ζθνιείν κάζακε αιβαληθά». Ο 44ρξνλνο 

ζην Λνπηξάθη είπε : «Σα παηδηά κνπ πνιύ θαιά μέξνπλ ηε γιώζζα θαη πνιύ σξαία ηε κηιάλε !». Καη 

ε 40ρξνλε θάηνηθνο Φιψξηλαο: «Ναη, ηα παηδηά μέξνπλ θαη κηιάκε!». Ζ 29ρξνλε θάηνηθνο Φνχθα 

είπε γηα ην παηδί ηεο: «Καηαιαβαίλεη αιιά ληξέπεηαη από ηα άιια παηδηά λα ηα κηιάεη, ζέιεη λα κηιάεη 

ειιεληθά». 

ε ηξεηο (3) πεξηπηψζεηο, νη νκηιεηέο ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηέο δνπλ ζηελ Διιάδα, 

δειψλνπλ φηη ηα παηδηά πνπ θνηηνχλ ή θνίηεζαλ ζε ειιεληθφ ζρνιείν κηινχλ ιίγν ηε ζιαβηθή 

δηάιεθην αιιά ηελ θαηαιαβαίλνπλ ελψ ηα κεγαιχηεξα παηδηά πνπ έδεζαλ ηα πξψηα ηνπο ρξφληα κε 

ηηο γηαγηάδεο ζηελ Αιβαλία γλσξίδνπλ θαη κηινχλ θαιά ηελ ζιαβηθή δηάιεθην. Δλψ ε 34ρξνλε ζηε 

Φιψξηλα καο είπε: «Ο κηθξόο δελ θαηαιαβαίλεη θαζόινπ, ν κεγάινο κνπ γηνο όκσο  ηα θαηαιαβαίλεη 

όια αιιά δελ κηιάεη». Απφ ηνπο ζπληεπμηαδφκελνπο ηνπ δείγκαηνο πνπ έρνπλ παηδηά, κφλν ζε κηα 

πεξίπησζε απαληήζεθε φηη παηδί -πνπ έρεη γελλεζεί θαη κεγαιψζεη ζηελ Διιάδα- δελ θαηαλνεί ηε 

ζιάβηθε κεηξηθή ηνπο δηάιεθην. Σα ππφινηπα ιίγν ή πνιχ θαηαλννχλ ηε γιψζζα. 

Πίλαθαο I 

Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα «ηάζεηο γηα ηε ζιαβηθή δηάιεθην» 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Δθκάζεζε θαη 

ραξαθηεξηζηηθά θαη 

νλνκαζίεο ηεο 

γιψζζαο 

ΜΖΣΡΓΛ =Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα 

ΠΡΦΥΥΓΡ= Πξνθνξηθή, ρσξίο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη 

γξαθή  

ΔΝ/ΜΚ/NA= «Δληφπηθα», «Μαθεδφληθα», Νάζζαηα(=ε 

δηθή καο) 

ΓΡΥΧΥΟΛ =Δθκάζεζε γξαθήο ρσξίο ζρνι. εθπαίδεπζε 

ΓΡΑΦΣΖΛΔ= Δθκάζεζε γξαθήο απφ ηελ ηειεφξαζε 

ΠΟΝΑΟ= ηε δηθή καο γιψζζα 

ΜΑΚΔΓΟΝΗ =«Μαθεδφληθα» 

ΦΤΓΗΓΛ= Φπζηθή-πξψηκε δηγισζζία 

ΣΑΤΣΑΛΒ =Σαπηφρξνλε εθκάζεζε αιβαληθήο 

ΓΛΧΜΑΝΑ = «Γιψζζα ηεο κάλαο» 

ΝΣΟΠΗΚΑ =  «Νηφπηθα» 

ΔΤΚΑΠΑΛΒ = Δπθνιφηεξα απφ ηα αιβαληθά 

ΝΣΟΠΗΑ = «Νηφπηα»  

ΔΝΣ/ΝΑΑ = «Δληφπηα»,Νάζζα(=δηθή καο) 

14  

9 

 

2 

 

4 

4 

2 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

5 

1 



 63 

ΣΔΥΡΓΖΓ = Σε δηδάρζεθε ζηηο 4 πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκ. 

ΝΑΑΣΑ «Νάζζαηα» =Ζ δηθή καο γιψζζα 

  

2 

1 

Υπήζη ηηρ 

γλώζζαρ, με ποιοςρ 

και με ποια 

ζςσνόηηηα 

ΜΣΞΜΔΣΑΝ =Μεηαμχ ηνπο νη κεηαλάζηεο 

ΛΟΤΣΡΑ= Με ηνπο Λνπηξαθηψηεο(ακηγέο ζιαβφθσλν-

δίγισζζν ρσξηφ) 

ΓΖΓΛΑΒ =κε άιινπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο-δίγισζζνπο 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ΟΗΚΠΖΣ= κε ηελ νηθνγέλεηα,φηαλ είλαη ζηελ παηξίδα ή 

ηειεθσληθά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= Καζεκεξηλή ρξήζε 

5 

4 

 

10 

 

7 

 

12 

 ΜΔΓΤΝΑΗ =Με ηε γπλαίθα ηνπ 

ΤΓΓΦΗΛ= Με ζπγγελείο, θίινπο  

ΜΔΑΝΓΡ =  Με ηνλ άλδξα ηεο.  

ΠΑΣΡΟΗΚ = κε ηελ παηξηθή ηεο νηθνγέλεηα  

ΟΥΚΑΘΜΔΡ= ρη θάζε κέξα 

ΑΓΔΛΦΞΑΓ= Σε κηινχλ κε ηα αδέιθηα, ηα μαδέιθηα 

ΤΓΥΧΡ =Σε κηινχλ κε ηνπο ζπγρσξηαλνχο  

ΟΛΤΝΟΗΚ= Μηιά ηε γιψζζα ηνπ κε φινπο θαη ζπλέρεηα.  

ΟΗΚΥΧΡ= Με ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπγρσξηαλνχο  

ΓΟΝΣΛΖΠΑ = Mε ηνπο γνλείο ηειεθσληθά ή ζηελ παηξίδα 

ΜΔΓΓΖΓΛ=κε ηνπο κεγαιχηεξνπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο 

ΑΝΓΡΠΑΗΓ =Με ηνλ άλδξα θαη ηα παηδηά ηεο 

ΠΔΘΔΡΑ =Με ηελ πεζεξά ηεο 

 

1 

1 

3 

1 

3 

2 

7 

1 

1 

5 

3 

1 

1 

Μεηαβίβαζη ηηρ 

γλώζζαρ ζηα 

παιδιά 

ΔΧΔΞΗ = Έσο ηα έμη δελ κηινχλ άιιε γιψζζα 

ΥΟΛΑΛΒ =ην ζρνιείν αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ αιβαληθά  

ΓΝΧΡΠΚΑΛ =Σα παηδηά  γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηε γιψζζα 

ΓΔΝΔΥΠΑΗ =  Γελ έρεη παηδηά, δελ είλαη λπκθεπκέλνο 

ΛΗΓΥΔΛΛ =Σα παηδηά ηελ μέξνπλ ιίγν γηαηί θνίηεζαλ ζε 

ειιεληθφ ζρνιείν. 

ΜΔΓΚΑΛ =Ο κεγαιχηεξνο, πνπ έδεζε κέρξη ηα 6 ηνπ ζηελ 

Αιβαλία κε ηε γηαγηά ηνπ, ηελ κηιάεη θαιχηεξα 

ΚΑΣΓΔΜΗΛ=Σα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ κφλν, δελ ηε κηιάλε. 

Διιεληθφ ζρνιείν πεγαίλνπλ 

ΟΣΑΝΑΠΟΚ= ηαλ απνθηήζεη παηδηά, ζα ηνπο ηε κάζεη 

ζίγνπξα 

ΘΑΜΗΓΤΑΛ= Θα κηιάεη ζην παηδί ηνπ, ε γπλαίθα ηνπ φκσο 

αιιφγισζζε 

ΛΗΓΜΗΛ =Σα παηδηά ηελ κηινχλ ιίγν 

ΚΑΣΚΑΛ= Καηαιαβαίλνπλ θαιά 

ΠΑΝΣΡΑΛΒ= Δίλαη παληξεκέλε κε αιβαλφθσλν, νπφηε, 

ζεσξεί, πσο ηα παηδηά ηεο δελ ζα ηελ κηινχλ θαιά 

ΜΔΓΞΔΡ =Ο κεγαιχηεξνο μέξεη, ν κηθξφο γηνο φρη 

ΓΝΝΣΡΜΗΛ= Ο γηνο ηεο ηε γλσξίδεη αιιά ληξέπεηαη λα ηε 

κηιά ζηελ Διιάδα 

2 

2 

4 

1 

1 

 

1 
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7.1.2.  Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ή επεξεάδνπλ ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο 

  

   α)Ιθαλνπνίεζε από ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο 

 ινη νη νκηιεηέο ηεο έξεπλαο εμέθξαζαλ ζπλαηζζήκαηα κεγάιεο ραξάο, επραξίζηεζεο, 

ηθαλνπνίεζεο, αζθάιεηαο  φζνλ αθνξά ηελ ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Ο 36ρξνλνο απφ ην 

Golobrdo καο είπε: «Πνιύ σξαία ληώζσ όηαλ κηιάσ ηε γιώζζα κνπ! Θα ήζεια όπνπ πάσ απηήλ λα 

κηιάσ! Καη ε Αγγιία ηε γιώζζα κνπ λα κηιάεη, αλ γηλόηαλ!». Δπίζεο θαη ν 31ρξνλνο απφ ην 

Golobrdo, θάηνηθνο Αξηδαίαο, καο είπε: «Θα ήζεια, αλ γηλόηαλ, κόλν ζηε δηθή κνπ γιώζζα λα 

κηιάσ, ζα κνπ ήηαλ επθνιόηεξν». Καη ν 52ρξνλνο θάηνηθνο Αξηδαίαο καο είπε : «Υαξά ληώζσ ! 

Πνιιή κεγάιε ραξά όηαλ κηιάσ ηε γιώζζα κνπ! Σηο πεξηζζόηεξεο ώξεο ηεο κέξαο ζ’ απηήλ κηιάσ!». 

Ζ 40ρξνλε θάηνηθνο Φιψξηλαο καο είπε: «Όηαλ θάηη είλαη δηθό ζνπ, ην ζέιεηο! Υαίξνκαη πνιύ όηαλ 

ηε κηιάσ». Ζ 34ρξνλε ζηελ Αξηδαία καο είπε: «Υαίξνκαη, όηαλ κηιάσ ηε γιώζζα κνπ! Θα ήζεια λα 

ηελ κηιάσ πεξηζζόηεξν!». Καη ε 43ρξνλε ζηελ Αξηδαία, ζπλεηδεηνπνηεκέλε ηψξα, αλαγλσξίδνληαο 

σο ιάζνο ηε κε ρξήζε ηεο κεηξηθήο ζιαβηθήο δηαιέθηνπ κε ηα παηδηά ηεο, καο είπε: «Θα ήζεια λα 

ηε κηιάσ κε ηα παηδηά κνπ πεξηζζόηεξν αιιά θάλακε ην ιάζνο λα κε κηιάκε ζηε γιώζζα καο κε ηα 

παηδηά- γηα λα κελ έρνπλ δπζθνιίεο κε ηα ειιεληθά- ηώξα όκσο ηα παηδηά κόλν ηελ θαηαιαβαίλνπλ, 

δελ ηελ κηινύλ». Καη ε 34ρξνλε απφ ηελ Κνξπηζά κνηξάζηεθε καδί καο ηα επηθξηηηθά ιφγηα ηνπ 

παηέξα ηεο, φηαλ επηζθέπηεηαη κε ηελ νηθνγέλεηά ηεο ηελ ηδηαίηεξή ηεο παηξίδα, γηα ην γεγνλφο φηη 

ν κηθξφηεξνο γηφο ηεο δελ νκηιεί ηε ζιαβηθή δηάιεθην : «…Ση θάλαηε!!! Αθήζαηε ην παηδί λα κελ 

μέξεη ηε γιώζζα καο …λα κε κπνξώ λα ζπλελλνεζώ καδί ηνπ…». Οη πεξηζζφηεξνη καο ηφληζαλ φηη ν 

θχξηνο ιφγνο εγθαηάζηαζήο ηνπο ζηελ Μαθεδνλία ήηαλ ν θνηλφο γισζζηθφο θψδηθαο θαη ε 

αιιεινθαηαλφεζε κε ηνπο ζιαβφθσλνπο-δίγισζζνπο γεγελείο, γηα ηα πξψηα ρξφληα ηνπιάρηζηνλ, 

φηαλ δελ ήμεξαλ ειιεληθά. Ο 33ρξνλνο απφ ην Golobrdo, ν πξψηνο ζπλεληεπμηαδφκελνο, είπε 

ραξαθηεξηζηηθά: «Έλησζα όηη καο θαηαιαβαίλνπλ σο άλζξσπνη θαη ηνπο θαηαιαβαίλνπκε σο 

άλζξσπνη». Καη ν 52ρξνλνο θάηνηθνο Αξηδαίαο καο είπε επίζεο: «Μαο βνήζεζε πνιύ ζηα πξώηα 

ρξόληα, όηαλ δελ μέξακε ειιεληθά, πνπ θάπνηνη άλζξσπνη εδώ κηινύζαλ ηε γιώζζα καο. Γη’ απηό 

πνιινί κείλακε εδώ. Γηα λα κε δπζθνιεπόκαζηε κε ηε γιώζζα, αλ πεγαίλακε πην θάησ». 

  

   β)Γλώζε άιισλ γισζζώλ 

 

Οη νκηιεηέο αλέθεξαλ φηη εμίζνπ θαιά κε ηελ κεηξηθή ηνπο γλσξίδνπλ θαη ηελ αιβαληθή 

ηελ νπνία δηδάρζεθαλ ζην ζρνιείν (12 αλαθνξέο πνιχ θαιή γλψζε θαη 3 αλαθνξέο θαιή γλψζε) 

θαη ηελ νπνία ρξεζηκνπνηνχλ γηα λα επηθνηλσλήζνπλ κε αιβαλφθσλνπο. ηαλ ηνπο αλέθεξα ην 

παξάδεηγκα ηεο πξψηεο κνπ επηθνηλσλίαο κε ζιαβφθσλνπο Αιβαλίαο θαη  θαη ηελ αληίδξαζή κνπ 

απφ ην μάθληαζκά κνπ, επεηδή θαηαλννχζα ηε γιψζζα, ιέγνληαο: «Ση Αιβαλνί είζηε εζείο ! Δγώ 
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θαηαιαβαίλσ  απηά πνπ ιέηε!» κνπ εμήγεζαλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο ζην ζρνιείν ζηελ αιβαληθή. 

πγθεθξηκέλα ν 33ρξνλνο απφ ην GB κνπ είπε: «Γελ κπνξεί ε παηξίδα κνπ-ελλνώληαο ηελ ηδηαίηεξε 

παηξίδα ηνπ- λα ζθεπάζεη ηε ρώξα κνπ, ηελ Αιβαλία, είλαη κόλν έλα κηθξό ηεο θνκκάηη». Καη φηαλ 

ηνπο ξσηνχζα πφζν θαιά μέξνπλ ηα αιβαληθά, κνπ απαληνχζαλ φηη ηα μέξνπλ ηφζν θαιά, φζν 

θαιά μέξνπλ ηε κεηξηθή ηνπο, επίζεο κνπ έιεγαλ: «Όζν θαιά κηιάο εζύ ηα ειιεληθά,  έηζη θαη εκείο 

κηιάκε ηα αιβαληθά». Δπηπιένλ, απφ ηε καθξφρξνλε δηακνλή ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηηο αλάγθεο ηηο 

επαγγεικαηηθέο θαη ηηο θνηλσληθέο νη πεξηζζφηεξνη έρνπλ κάζεη θαη ειιεληθά ζε ηθαλνπνηεηηθφ 

βαζκφ θαη ηα ρξεζηκνπνηνχλ κε ηνπο ειιελφθσλνπο θαη θπξίσο κε ηα παηδηά ηνπο, φζσλ ηα παηδηά 

δνπλ ζηελ Διιάδα θαη θνηηνχλ ζε ειιεληθφ ζρνιείν. Καη νη πεξηζζφηεξνη επέκελαλ λα γίλνπλ νη 

ζπλεληεχμεηο ζηα ειιεληθά. Τπάξρεη θαη ην παξάδεηγκα ηνπ 28ρξνλνπ ζην Λνπηξάθη Αικσπίαο πνπ 

ιφγσ κεηαλάζηεπζεο θαη εξγαζίαο ζηελ Ηηαιία θαη ηελ Ηζπαλία έκαζε θαη ηηο γιψζζεο απηψλ ησλ 

ρσξψλ. Λφγσ φκσο ηνπ φηη δεη κφλν 2 ρξφληα-πεξίπνπ- ζηελ Διιάδα, δελ κηιάεη ειιεληθά. 

 

   γ)Γπζθνιίεο ζηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο γιώζζαο  

 

Απφ ηα 15 άηνκα ηνπ δείγκαηνο ηα 2 αλέθεξαλ πσο ππήξρε κηθξφ πξφβιεκα ζηε ρξήζε ηεο 

κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο ζηελ Αιβαλία ιφγσ ηνπ ζπζηήκαηνο, ελψ 2 δήισζαλ φηη ππέζηεζαλ 

ππνηηκεηηθή, ξαηζηζηηθή ζπκπεξηθνξά φηαλ κηινχζαλ ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζηελ Αιβαλία. 

πγθεθξηκέλα, ε 43ρξνλε ζηελ Αξηδαία αλέθεξε πσο «…ήηαλ δύζθνια, γηαηί καο έιεγαλ έλα 

επίζεην…», ε 34ρξνλε ζπκπνιίηηζζά ηεο εμήγεζε πσο, επεηδή ν ζχδπγνο ηεο είλαη αιβαλφθσλνο, 

δελ κηιά ηε κεηξηθή ηεο θαζεκεξηλά, ελψ ν 31ρξνλνο θάηνηθνο Αξηδαίαο δήισζε σο δπζθνιία ηε 

δηγισζζία : «λα κηιάο άιιε γιώζζα ζην ζπίηη θαη άιιε ζην ζρνιείν ήηαλ πνιύ δύζθνιν!». Ζ 40ρξνλε 

ζηε Φιψξηλα, επίζεο, καο είπε: «…κόλν πνπ έπξεπε ζην ζρνιείν λα καζαίλνπκε θαη ηελ άιιε 

γιώζζα, αθνύ είρακε θαη δαζθάινπο πνπ δελ μέξαλ ηε δηθή καο». Καη 2 κεηέξεο, ζηελ Αξηδαία ε 

κία, ε 34ρξνλε, θαζψο θαη ε 34ρξνλε ζηε Φιψξηλα, δήισζαλ πσο ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο 

ειιεληθήο κε ηα παηδηά ηνπο  εκπνδίδεη ηε ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο. Σα ππφινηπα 8 άηνκα 

δήισζαλ πσο δελ είραλ θαλέλα πξφβιεκα. Δηδηθφηεξα ν 33ρξνλνο απφ ην Γθνιφκπαξλην ζην 

Λνπηξάθη καο μεθαζάξηζε πσο: «Δγώ θαη ζηα Σίξαλα, ζηνλ Μπεξίζα λα πάσ, ζηε γιώζζα κνπ ζα 

κηιήζσ!», ελψ ε 29ρξνλε επηζήκαλε: « Από ην ρσξηό κνπ έθπγα 14 ρξνλώλ θαη εγθαηαζηάζεθα ζηα 

Σίξαλα, θαη θεη, ζην καγαδί πνπ δνύιεπα, ζηελ κεηξηθή κνπ γιώζζα κηινύζα κε όζνπο ηελ γλώξηδαλ». 
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Πίλαθαο II 

Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα «Παξάγνληεο πνπ επεξέαζαλ ή επεξεάδνπλ ηε ρξήζε 

ηεο γιψζζαο» 

 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Ηκανοποίηζη από 

ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΜΔΓΗΚΑΝ= Μεγάιε ηθαλνπνίεζε 

ΚΑΓΖΓΑΦ=Καηαλφεζε-αζθάιεηα κε γεγελείο ζιαβφθσλνπο 

ΜΟΝΓΗΚΓΛ = Μφλν ηε δηθή ηνπ γιψζζα ζα ήζειε λα κηιάεη 

ΔΤΥΜΗΛΟΛ= Δίλαη επραξηζηεκέλνο, κηιά κε φινπο, εθηφο απφ 

ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ, θαη κ’ φιν ην ρσξηφ(=Λνπηξάθη) 

ΘΔΣΤΝ= Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα φηαλ ηε κηιά 

ΔΠΗΘΠΑΗΓ =Δπηζπκία ρξήζεο κε ηα παηδηά ηεο 

ΠΟΛΘΔΣΣ= Πνιχ ζεηηθή ζηάζε  

ΖΘΔΛΠΔΡΗ= Θα ήζειε πεξηζζφηεξν λα ηε κηιά 

ΠΟΛΘΔΣΤ= Πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ΥΑΗΡΔΣΑΗ = Υαίξεηαη φηαλ ηε κηιάεη 

 

3 

3 

2 

 

1 

3 

1 

1 

2 

5 

1 

Γνώζη άλλυν 

γλυζζών 

ΠΛΚΑΛΑΛΒ = Πνιχ  θαιά αιβαληθά(ζρνιείν) 

ΚΑΛΔΛΛΠΦ = Καιά ειιεληθά, πξνθνξηθά, απφ ηε δνπιεηά 

ΠΛΚΔΛΛΠΦ=Πνιχ θαιά ειιεληθά, πξνθνξηθά, απφ δνπιεηά 

ΚΑΛΑΛΒ= Καιά αιβαληθά ηα κηιά κφλν ζηηο ππεξεζίεο 

ΜΔΠΦΔΛΛ =Μέηξηα ειιεληθά, πξνθνξηθά 

ΗΣΑΛΜΔΣΡ =Μέηξηα γλψζε ηηαιηθήο, απφ εξγαζία ζηελ Ηηαιία 

ΗΠΑΝΛΗΓ = Ηζπαληθά ιίγα απφ  εξγαζία ζηελ Ηζπαλία 

ΚΑΛΔΛΛΓΡ=  Καιά ειιεληθά, γλσξίδεη γξαθή, έκαζε καδί κε 

ηα παηδηά, φηαλ άξρηδαλ ζρνιείν, θαη απφ ηελ ηειεφξαζε. Σα 

κηιά θαζεκεξηλά 

ΛΗΓΔΛΛΓΤ = Λίγα ειιεληθά , είλαη δχζθνια. 

ΚΑΛΔΛΠΑΗ=Καιά ειιεληθά. Καζεκεξηλή ρξήζε κε ηα παηδηά 

 

12 

3 

1 

3 

6 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

Γςζκολίερ ζηη 

σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

 

ΓΔΝΤΠΑ=Γελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο  

ΓΔΝΔΗΥΔΠ= Γελ είρε πξνβιήκαηα 

ΤΠΖΡΞΜΠΡ =  Ναη, ππήξμε κηθξφ πξφβιεκα ζηελ Αιβαλία 

ΠΡΟΒΛΤ = Πξφβιεκα απφ ην ζχζηεκα ζηελ Αιβαλία 

ΡΑΣΑΝΣ=Ραηζηζηηθή,πεξηθξνλεηηθή, πβξηζηηθή αληηκεηψπηζε 

απφ ηνπο αιιφγισζζνπο ζπκπνιίηεο ζηελ Αιβαλία 

ΓΗΓΛΧ= Ζ δηγισζζία, άιιε γιψζζα ζην ζπίηη- ζρνιείν    

ΤΠΟΣΑΝΣΗ=Τπνηηκεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο 

αιιφγισζζνπο ζπκπνιίηεο ζηελ Αιβαλία 

ΜΗΚΣΓΑΜ=  Ο κηθηφο γάκνο ηεο κε αιβαλφθσλν 

ΠΑΗΓΔΛΛ= Ζ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηεο ζηα ειιεληθά 

ΑΛΒΓΤΠΠΡ= ηελ Αιβαλία δελ ππήξρε πξφβιεκα 

ΔΛΛΚΘΜΔΡ= Ζ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο ειιεληθήο κε ηα παηδηά 

 

6 

2 

1 

1 

1 

 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 
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7.1.3.  Δπλαηόηεηα επηθνηλσλίαο κε άιινπο 

     

α) Οκνηόηεηα κε άιιεο γιώζζεο ηεο  Βαιθαληθήο ή άιιεο, θαηαλόεζε θαη δηαθνξέο 

 

Καη νη 15 νκηιεηέο δειψλνπλ φηη ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα, κνινλφηη δελ ηαπηίδεηαη, κνηάδεη 

κε ηε βνπιγαξηθή θαη φηη ηελ θαηαλννχλ άιινη ιηγφηεξν θη άιινη πεξηζζφηεξν. Οη 13 απφ ηνπο 

νκηιεηέο αλαθέξνπλ πσο κνηάδεη κε ηε ζεξβηθή θαη φηη ηελ θαηαλννχλ ζε γεληθέο γξακκέο. Σξεηο εμ 

απηψλ βξίζθνπλ φηη ε κεηξηθή ηνπο κνηάδεη ιίγν κε ηε ξσζηθή θαη φηη ηελ θαηαλννχλ σο έλα 

βαζκφ. Δπηπιένλ, 2 εμ απηψλ θαηαλννχλ ιίγν θαη ηελ ιεπθνξσζηθή. Ζ 40ρξνλε ζηε Φιψξηλα ζηελ 

εξψηεζε, αλ κε ηε κεηξηθή ηεο θαηαιαβαίλεη θαη άιιεο γιψζζεο καο είπε : «Λίγν εξβία, ιίγν 

Ρσζία, ιίγν Βνπιγαξία…απηά όια ζιάβηθεο γιώζζεο είλαη…». ζνλ αθνξά ηα Βνπιγαξηθά 

εκθαίλνπλ ηηο δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην. Ο 31ρξνλνο απφ ην GB είπε: «Καηαιαβαίλσ ηνπο 

Μαθεδόλεο, ηνπο έξβνπο ιίγν,ηηο Βνπιγάξνη. Οη Βνύιγαξνη ιίγν πην βαξηά κηιάλε, κε ην δόξη ιίγν 

θαηαιαβαίλσ». ηελ εξψηεζε αλ θαηαιαβαίλεη κε ηε κεηξηθή ηεο ηνπο Βνχιγαξνπο, ε 34ρξνλε ζηε 

Φιψξηλα καο είπε: «Λίγν λα θαηαιάβσ κπνξώ, όρη λα ζπλελλνεζώ θαιά θαιά». ηελ εξψηεζή καο 

αλ κπνξεί λα ζπλελλνεζεί κε έξβνπο, ε ίδηα απάληεζε: «Όρη όρη…κηιάλε πνιύ δηαθνξεηηθά». 

Σέζζεξηο νκηιεηέο ζεσξνχλ πσο ε κεηξηθή ηνπο γιψζζα κνηάδεη κε ηα «ζθνπηαλά» ή 

«καθεδόληθα», ηε δηαθνξνπνηνχλ δειαδή απφ ηε γιψζζα ζχγθιηζεο. Δλψ νχηε έλαο δελ είπε φηη ε 

κεηξηθή ηνπ κνηάδεη κε ηηο ζιαβηθέο δηαιέθηνπο ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο, επεηδή ζεσξνχλ πσο 

πξφθεηηαη γηα ηνλ ίδην γισζζηθφ θψδηθα έρνληαο ηελ εκπεηξία ηεο πνιχρξνλεο επηθνηλσλίαο κε ηνπο 

γεγελείο ζιαβφθσλνπο. Σέινο, φζνλ αθνξά  ζηηο δηαθνξέο ζε ζρέζε κε ηηο γιψζζεο 

αιιεινθαηαλφεζεο, φινη νη νκηιεηέο απαληνχλ φηη απηέο εληνπίδνληαη ζην ιεμηιφγην. 

 

β) Έληαμε ηεο κεηξηθήο ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα ηεο ρώξαο  

   

πσο πξνθχπηεη απφ ηηο ζπλεληεχμεηο, ε ζιαβηθή γιψζζα ζηελ Αιβαλία ζεσξνχληαλ 

κεηνλνηηθή κφλν ζηελ πεξηνρή ηεο Μάια Πξέζπα θαη εθεί δηδαζθφηαλ θαη δηδάζθεηαη ζηηο 4 πξψηεο 

ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. Γχν κφλν γπλαίθεο ηνπ δείγκαηφο καο ηελ έρνπλ δηδαρζεί σο κεηνλνηηθή 

θαηά ηελ θνίηεζή ηνπο ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ ζρνιείνπ. Αληίζεηα, ζην 

Γθνιφκπαξλην δελ δηδαζθφηαλ, φκσο είρακε ηελ πιεξνθνξία απφ 4 νκηιεηέο ηνπ δείγκαηνο φηη ηα 

2 ηειεπηαία ρξφληα (2011-12) ζε θάπνηα ρσξηά ηνπ Γθνιφκπαξλην δηδάζθεηαη. πγθεθξηκέλα ν 

33ρξνλνο ζην Λνπηξάθη καο είπε: «Βάδνπλ δαζθάιεο ηώξα πνπ μέξνπλ ηε γιώζζα καο θαη εμεγνύλ 

πξώηα ζ’ απηήλ ζηα παηδηά θαη κεηά ζηα αιβαληθά». Οη ππφινηπνη αγλννχζαλ γηα ηελ πξνζπάζεηα 

δηδαζθαιίαο ηεο κεηξηθήο ζε θάπνηα ρσξηά ηνπ Γθνιφκπαξλην. Δπίζεο ε 34ρξνλε απφ ηελ 

Κνξπηζά καο είπε πσο δπζηπρψο ε αζηηθνπνίεζε ιεηηνπξγεί ππέξ ηεο αιβαληθήο θαζψο ηα 

κεηνλνηηθά ρσξηά θαη ζρνιεία  αδεηάδνπλ. πγθεθξηκέλα καο είπε: «Σώξα νη λένη πην πνιύ 
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θαηεβαίλνπλ ζηηο πόιεηο θαη ηα παηδηά καζαίλνπλ αιβαληθά πην πνιύ, όπσο ηα δηθά κνπ παηδηά 

καζαίλνπλ ειιεληθά εδώ ζηελ Διιάδα». 

 

γ) Αληηκεηώπηζε ηεο ζιαβηθήο δηαιέθηνπ από κε ζιαβόθσλνπο ζπκπαηξηώηεο   

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε θαηεγνξία πεξηιάκβαλε απαληήζεηο πνπ δφζεθαλ ζε εξψηεζε ηελ νπνία 

ζέζακε σο εμηζνξξνπηζηηθή  ή σο εξψηεζε ειέγρνπ ηεο ηειεπηαίαο εξψηεζεο ηεο πξνεγνχκελεο 

ζεκαηηθήο ελφηεηαο (πνηεο δπζθνιίεο αληηκεηψπηζαλ ζηε ρξήζε ηεο γιψζζαο). Καη ελψ 

πξνεγνπκέλσο κφλν 6 νκηιεηέο δήισζαλ δπζθνιίεο ζηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπο, νη 2 ιφγσ 

ζπζηήκαηνο,  νη 2 ιφγσ ξαηζηζηηθήο ζπκπεξηθνξάο  θαη νη 2 ιφγσ ηεο δηγισζζίαο, ζηελ 

πξνθείκελε εξψηεζε αληηζηξέθνληαη ηα πξάγκαηα θαη κφλν 5 νκηιεηέο δειψλνπλ πσο δελ είραλ 

πξφβιεκα κε ηνπο αιιφγισζζνπο ζπκπαηξηψηεο, έλαο κάιηζηα απφ απηνχο ην απέδσζε ζην 

γεγνλφο πσο ε κεηέξα ηνπ είλαη αιβαλφθσλε. Οη άιινη 10 αλέθεξαλ απφ κηθξά σο κεγάια 

πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγνχληαη απφ ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο ηνπο φπσο ξαηζηζηηθή, ππνηηκεηηθή, 

απαμησηηθή σο πξνο ηε γιψζζα ηνπο ζπκπεξηθνξά , αλέθεξαλ πσο ηνπο ζεσξνχζαλ έξβνπο ή 

Βνύιγαξνπο, ή «Μαθεδόλεο» ή «Γύθηνπο» θαη φηη ηνπο πξνέηξεπαλ λα κηινχλ ηελ αιβαληθή. 

Γηεπθξίληζαλ φκσο φηη ζηα ρσξηά ηνπο, ηα νπνία  είλαη ακηγή ζιαβφθσλα, δελ αληηκεηψπηδαλ ηα 

παξαπάλσ πξνβιήκαηα. «Γελ έρεη Αιβαλνί εθεί», καο είπαλ, ελλνψληαο ηελ απνκνλσκέλε πεξηνρή 

ηνπο ηνπ Golobrdo φπνπ δελ αιινηψζεθε ε πιεζπζκηαθή ζχλζεζε ησλ ακηγψο ζιαβνθψλσλ κε 

πνιηηηθέο επνηθηζκψλ. Σα πξνβιήκαηα μεθηλνχζαλ φηαλ κεηαθηλνχληαλ ζε αζηηθά θέληξα θαη 

εξρφληνπζαλ ζε επαθή κε ηνπο αιβαλφθσλνπο. πγθεθξηκέλα ν 33ρξνλνο ζην Λνπηξάθη καο είπε 

φηη επί Υφηδα ππήξραλ θαηάζθνπνη πνπ παξαηεξνχζαλ ηε ρξήζε ηεο δηαιέθηνπ δεκφζηα. Ο 

44ρξνλνο ζην Λνπηξάθη καο είπε: «Οη Αιβαλνί δελ ζέιαλε λα αθνύλε ηε γιώζζα καο θαη δελ 

ζέινπλε». Καη ν 52ρξνλνο ζηελ Αξηδαία: «αλ Βνύιγαξνπο καο αληηκεησπίδαλε, ζαλ έξβνπο, ζαλ 

Μαθεδόλεο». Καη ε 43ρξνλε ζηελ Αξηδαία : «Με πεξηθξόληα καο αληηκεησπίδαλε…». Καη ν 

31ρξνλνο απφ ην Golobrdo: «Μαο έιεγαλ ηη γιώζζα είλαη απηή πνπ κηιάηε…δελ ζαο 

θαηαιαβαίλνπκε…κηιήζηε αιβαληθά…». Καη ν 43ρξνλνο θαη ν 42ρξνλνο ζηνλ Φνχθα δήισζαλ φηη ε 

γιψζζα ηνπο αληηκεησπηδφηαλ ππνηηκεηηθά σο θαηψηεξε: «Μαο έιεγαλ λα κηιάκε αιβαληθά, δελ 

ζέιαλε λα αθνύλε ηε δηθή καο γιώζζα. Νόκηδαλ όηη κόλν απηνί είλαη…». Καη ε 34ρξνλε απφ ην 

Golobrdo καο είπε : «Μαο έιεγαλ Gioupsi (=Γύθηνη), όηαλ άθνπγαλ λα κηιάκε ηε γιώζζα καο… 

Ξέξεηο ηη είλαη Gioupsi ;». Ζ 34ρξνλε ζηε Φιψξηλα : «Ήμεξαλ όηη αλήθνπκε ζηε κεηνλόηεηα θαη δελ 

καο δεκηνπξγνύζαλ πξόβιεκα». Δλψ ε 40ρξνλε ζηε Φιψξηλα : «Οη Αιβαλνί δελ ήζειαλ θαη δελ 

ζέινπλ λα αθνύλε ηε γιώζζα καο…λόκηδαλ όηη κόλν απηνί είλαη…». Καη ν 42ρξνλνο ζηνλ Φνχθα 

είπε: «αλ θαηώηεξε είραλ ηε γιώζζα καο, όηαλ ηελ αθνύγαλε… θαη εκάο καο ζεσξνύζαλ 

θαηώηεξνπο επεηδή ηε κηινύζακε…» 
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Πίλαθαο III 

Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα «Γπλαηφηεηα επηθνηλσλίαο» 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Ομοιόηηηα με άλλερ 

γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΜΔΚΑΔΡΒ=Μέηξηνο βαζκφο θαηαλφεζεο κε έξβνπο 

ΜΔΚΑΒΟΤΛ= Μέηξηα θαηαλφεζε κε Βνχιγαξνπο 

ΜΔΚΑΔΒΛ=Μέηξηα θαηαλφεζε κε έξβνπο, Βνχιγαξνπο  

ΔΡΒΟΤΛΓ= Μνηάδεη κε ηε ζεξβηθή, ηε βνπιγαξηθή 

ΒΟΤΛΔΡΒ= Μνηάδεη κε ηα βνπιγαξηθά, ηα ζεξβηθά 

ΟΗΓΒΟΤΚΑ= θαηαλνεί ηα Βνπιγαξηθά αιιά δελ είλαη ίδηα  

ΛΗΓΒΟΤΛΓ= Με ηα βνπιγαξηθά ιίγν 

ΔΡΒΒΟΤΛ= κε ηα ζέξβηθα θαη ηα βνπιγάξηθα ιηγφηεξν 

ΚΟΠΗΑ= Μνηάδεη κε ηα «ζθνπηαλά» 

ΠΟΛΜΑΚΔΓ= Μνηάδεη κε ηα «Μαθεδφληθα» πην πνιχ 

ΚΒΛΠΡΛ=Μνηάδεη κε ηα «ζθνπηαλά» θαη ηα βνπιγαξηθά 

πεξηζζφηεξν, ηα νπνία θαη θαηαλνεί θαιιίηεξα, θαη ηα 

ζεξβηθά ιηγφηεξν 

ΜΚΒΛΒΡΧ= Μέηξηα θαηαλφεζε κε βνπιγαξηθά, ζεξβηθά, 

ξσζηθά.  

ΛΗΓΡΧ=  Λίγν κνηάδεη κε ηε ξσζηθή 

ΚΛΔΤΚΡΧ=  Κάπνηα θαηαλφεζε κε Λεπθνξψζνπο  

ΓΗΑΦΛΔΞ = Οη δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηηο ιέμεηο  θπξίσο 

 

3 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

1 

 

2 

3 

2 

13 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ 

ζηο εκπαιδεςηικό 

ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΑΠΟΠΔΡΤ=Απφ πέξπζη (2011) δηδάζθεηαη ζην GB 

ΣΧΡΝΑΗ=  Σψξα λαη  δηδάζθεηαη 

ΓΗΓΑΜΠ =ηε Μala Prespa δηδαζθφηαλ, δηδάζθεηαη. 

ΜΟΝΥΧΠΡ=  Μφλν ζηα ρσξηά ηεο Πξέζπαο δηδάζθεηαη  

ΓΔΓΗΓΑΥ= Γελ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν ε κεηξηθή 

ΓΔΝΔΥGB=Γελ έρεη ζρνιείν κεηξηθήο ζην Γθνιφκπαξλην 

ΓΔΝΑΝΑΓΝ=Γελ αλαγλσξίδεηαη σο κεηνλνηηθή ζην GB 

ΣΔΥΡΓΖΓ= Σε δηδάρζεθε ζηηο 4 πξψηεο ηάμεηο δεκνηηθνχ 

ΑΣΗΚΑΛΒ= Ζ αζηηθνπνίεζε φκσο ππέξ ηεο αιβαληθήο. 

Αδεηάδνπλ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία 

 

3 

1 

3 

1 

3 

4 

1 

2 

 

1 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ 

ζλαβικήρ διαλέκηος 

από ηοςρ 

αλλόγλυζζοςρ 

ζςμπαηπιώηερ 

ΑΜΗΓΛΑΒ= Ακηγή ζιαβφθσλα είλαη ηα ρσξηά ηνπ GB 

XOTZKAT= Δπί Υφηδα θαηάζθνπνη παξαθνινπζνχζαλ 

ηνπο νκηινχληεο ηε ζιαβηθή δεκφζηα 

ΟΥΗΠΡΟΒΛ=  ρη δελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα 

ΓΔΝΘΔΛΑΝ =  Γελ ζέιαλε λα ηελ αθνχλ θαη δελ ζέινπλε 

ΜΚΠΡΒΛΤΠ =Τπάξρεη κηθξφ πξφβιεκα, αληηκεησπίδεηαη 

ππνηηκεηηθά 

ΠΒΛΡΒΜΚ=Σνπο πεξηθξνλνχζαλ σο Βνχιγαξνπο,  

έξβνπο, «Μαθεδφλεο» 

ΠΔΡΗΦΡ= Πεξηθξνλεηηθή αληηκεηψπηζε 

ΠΡΟΒΛΖ = Τπήξρε θάπνην πξφβιεκα 

ΠΡΟΣΡΑΛΒ =Σνπο πξνέηξεπαλ λα κηινχλ αιβαληθά 

ΚΑΛΑΝΣΗΜ= Καιή αληηκεηψπηζε 

ΤΠΟΣΚΑΣΧ= Σελ ππνηηκνχζαλ σο «θαηψηεξε» γιψζζα 

ΑΠΑΞΡΑΣ =  Απαμησηηθή, ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ΔΒΜΔΗΟΝ= Σελ ζεβφληνπζαλ σο  κεηνλνηηθή 

1 

 

1 

1 

2 

 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 
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   7.1.4.  Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε 

 

α) Γλώζε ηξαγνπδηώλ, παξακπζηώλ, παξνηκηώλ ζηε ζιαβηθή δηάιεθην  

 

ηελ θαηεγνξία απηή ζπλειέρζεζαλ απαληήζεηο απφ εξψηεζε πνπ πξνθαινχζε 

ελζνπζηαζκφ. «Ονρσσ, ηξαγνύδηα θαη ρνξό λα ζέιεηο!» καο απάληεζε ν 33ρξνλνο απφ ην Golobrdo.  

Οη  νκηιεηέο ηνπ δείγκαηνο γλσξίδνπλ ηξαγνχδηα, παξακχζηα, παξνηκίεο νη πεξηζζφηεξνη πάξα 

πνιιά, νη 2 δήισζαλ κέηξηα γλψζε. Δίρακε πνιιέο απζφξκεηεο πξνζθιήζεηο, γηα λα καο 

θηινμελήζνπλ ζηα ρσξηά ηνπο ζε πνιπήκεξεο γηνξηέο γάκσλ, γηα λα αθνχζνπκε ηα πνιιά ηνπο 

ηξαγνχδηα. Οη νκηιεηέο καο πηζηεχνπλ φηη ζηηο πεξηνρέο ηνπο ε παξάδνζε αθφκε ππάξρεη 

πινπζηφηεξε ζε ζρέζε κε ηα ρσξηά ησλ ζιαβφθσλσλ ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο. Ο 52ρξνλνο ζηελ 

Αξηδαία καο απάληεζε κε κηα παξνηκία ζηε γιψζζα ηνπ : «Υσξηό πνπ θαίλεηαη, θνιανύδν δελ 

ζέιεη! Ξέξσ πνιιά, όηαλ ζα έρσ ρξόλν, λα έξζεηε λα ζαο ηα πσ». Γήισζαλ άγλνηα κφλν 3 απφ ηνπο 

νκηιεηέο, ε κία κάιηζηα, ε 34ρξνλε ζηε Φιψξηλα καο είπε κε ιχπε: «Γελ γλψξηζα γηαγηάδεο θαη γη’ 

απηφ δελ μέξσ παξακχζηα αιιά γλσξίδσ παξνηκίεο πνπ ηηο άθνπγα απφ ηνλ θφζκν». Ο 25ρξνλνο 

ζηνλ Φνχθα καο είπε: «Ξέξσ…θαη ζην θηλεηφ κνπ ηέηνηα ηξαγνχδηα έρσ θαη αθνχσ». 

 

β) Οκνηόηεηεο ζηα έζηκα κε εθείλα ησλ αιιόγισζζσλ ζπκπαηξησηώλ 

 

Σα δεδνκέλα απηήο ηεο θαηεγνξίαο, έρνληαο θαηά λνπ φηη δελ ιάβακε σο κεηαβιεηή ην 

ζξήζθεπκα, έδεημαλ φηη επεηδή θάπνηνη απφ ην δείγκα καο ζα ήηαλ κνπζνπικάλνη, είλαη επφκελν λα 

ππάξρνπλ νκνηφηεηεο ζηα έζηκα.Σξεηο κφλν ιέλε φηη ηα έζηκα είλαη πεξίπνπ ίδηα. ινη νη άιινη 

ζεκεηψλνπλ θαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο πεξηζζφηεξν. Ο 52ρξνλνο ζηελ Αξηδαία είπε: «Όια ηα 

έζηκα  είλαη δηαθνξεηηθά αθόκε θαη ηα θαγεηά». Ζ 40ρξνλε ζηε Φιψξηλα καο είπε: «Όρη δελ είλαη 

ίδηα ηα έζηκά καο κε ησλ Αιβαλώλ αιιά κπνξεί λα πήξακε θάηη απ’ απηνύο» . Ζ 29ρξνλε θάηνηθνο 

Φνχθα καο είπε: «Όρη δελ κνηάδνπλ ηα έζηκά καο κε ησλ Αιβαλώλ». Καη ν 25ρξνλνο θάηνηθνο 

Φνχθα, είπε: «Παιηά, δελ κνηάδαλε νη ζπλήζεηεο, ηώξα, πνπ θάλνπλ ηνπο γάκνπο ζε ηαβέξλεο νη 

πεξηζζόηεξνη, κνηάδνπλ. Δδώ ζηνλ Φνύθα πνπ έηπρε λα δσ ρσξηάηηθνπο γάκνπο, κνηάδαλε κεξηθά 

έζηκα». Καη ν 33ρξνλνο ζην Λνπηξάθη καο είπε: «Γελ είλαη ηα ίδηα αιιά ην θξάηνο δελ καο βνεζάεη 

εκάο, δελ καο θάλεη δξόκνπο θαη πνιιέο νηθνγέλεηεο πήγαλ ζηελ πόιε. Δθεί όινη ζε ηαβέξλα 

πεγαίλνπλ ζην γάκν, δελ θάλνπλ ηα έζηκα ηνπ ρσξηνύ». Γχν, κε ην πνπ ηνπο έζεζα ην εξψηεκα, 

αλαθέξζεθαλ εμ αξρήο ζηελ ηάζε νκνηνκνξθίαο πνπ ππάξρεη πηα θαη σο πξνο ηα έζηκα ιφγσ ηεο 

αζηηθνπνίεζεο. 

 κσο, φινη ζρεδφλ, ηφληζαλ μεθάζαξα ηηο δηαθνξέο ζηε κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα. 

Μάιηζηα ε 34ρξνλε ζηελ Αξηδαία καο κίιεζε γηα ηα επηξάπεια πνπ ζπκβαίλνπλ ζηνπο ρνξνχο ησλ 

κηθηψλ γάκσλ φπνπ νη κελ αγλννχλ ηε κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα ησλ δε, είλαη φκσο ππνρξεσκέλνη 

λα ζπλππάξμνπλ ζηε δηαζθέδαζε: «Έρεη πνιύ πιάθα ζηνπο γάκνπο, όηαλ ζηνλ ρνξό ηξαβάεη ν έλαο 
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πξνο ηε κηα κεξηά θαη ν άιινο πξνο ηελ άιιε , επεηδή είλαη δηαθνξεηηθνί νη ρνξνί θαη ηα ηξαγνύδηα, 

θαη δελ μέξνπλ λα ηα ρνξεύνπλ… λα δεηο ηη γίλεηαη…»  

  

Πίλαθαο IV 

Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα «Πνιηηηζκηθή δηάζηαζε» 

 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Γνώζη ηπαγοςδιών, 

παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη 

ζλαβική διάλεκηο 

ΠΛΟΤΣΓΝΧ = Πινχηνο γλψζεο 

ΠΟΛΜΔΓΝΧ= Πνιχ κεγάιε γλψζε 

ΤΠΑΡΓΝΧ =Τπάξρεη γλψζε 

ΟΥΜΟΝΓΔΡ=  ρη, δελ μέξεη, νη γέξνη μέξνπλ 

ΠΛΟΤΓΝΧ = Πινχζηα γλψζε 

ΑΠΟΤΓΝΧ= Απνπζία γλψζεο 

ΝΑΗΞΔΡ=  Ναη, μέξεη. 

ΜΔΣΡΓΝΧ= Μέηξηα γλψζε  

ΠΟΣΡΓΑΠΑ=  Ξέξεη πνιιά ηξαγνχδηα γάκνπ θαη παξνηκίεο 

ΓΝΧΠΑΡ= Γλψζε παξνηκηψλ 

ΓΔΓΗΑΠΡΜ =Γελ γλψξηζε γηαγηάδεο, δελ μέξεη παξακχζηα 

ΓΝΧΡΠΟΛΛ= Γλσξίδεη πνιιά 

ΠΟΣΡΛΠΡΜ=Γλσξίδεη πνιιά ηξαγνχδηα  ιίγα παξακχζηα 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

Ομοιόηηηερ ζηα 

έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν 

ζςμπαηπιυηών 

ΓΗΑΦΜΣΡ= Γηαθέξνπλ ε κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα 

ΟΜΟΗΓΗΑΦ= Τπάξρνπλ θαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο  

ΣΑΟΜΟΗΟ=Σάζε νκνηνκνξθίαο κε ηελ αζηηθνπνίεζε  

ΓΗΑΦΑΜΣΡ=Γηαθέξνπλ ηα θαγεηά,ε κνπζηθή, ηα ηξαγνχδηα 

ΗΓΗΑΠΔΡ = Ίδηα πεξίπνπ είλαη 

ΛΗΓΟΜΟΗΟ= Λίγεο νκνηφηεηεο 

ΔΗΝΓΗΑΦ=Δίλαη δηαθνξεηηθά 

ΓΔΝΔΗΝΗΓ = Γελ είλαη ίδηα 

ΗΓΑΝΔΗΑ = Ίζσο λα ππάξρνπλ θάπνηα δάλεηα 

ΠΑΛΓΗΑΦ= Γηέθεξαλ παιηφηεξα 

 

6 

4 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

  7.1.5.  Απόςεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γιώζζαο θαη επξύηεξε ρξήζε ηεο 

 

α) Πξνζδνθία κεηαβίβαζεο από γεληά ζε γεληά 

 

Οη πεξηζζφηεξνη νκηιεηέο είλαη απφιπηα ζίγνπξνη φηη ε γιψζζα ζα δηαηεξεζεί ζηηο 

επφκελεο γελεέο είηε ην εθθξάδνπλ μεθάζαξα είηε ιέλε πσο φζν ηε κηιάλε νη γνλείο ζηα παηδηά ή αλ 

ηε κηιάλε ζηα παηδηά, ζα δηαηεξεζεί, έρνληαο ηε ζηγνπξηά πσο ε γιψζζα πεξλάεη ζηελ επφκελε 

γελεά. Έρνπλ ηε γλψζε πσο ηα παηδηά ησλ ζιαβφθσλσλ ζηελ Αιβαλία είλαη κνλφγισζζα ζηε 

ζιαβηθή κέρξη ηα έμη ηνπο πνπ πεγαίλνπλ ζρνιείν θαη εθεί αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ αιβαληθά. 

πγθεθξηκέλα ν 33ρξνλνο ζην Λνπηξάθη καο είπε: «Αθνύ ηε κηιάκε ζηα παηδηά καο, δελ ζα ραζεί». 

Καη ν 36ρξνλνο: «Αλ ηε κηιάλε όινη ζηα παηδηά ηνπο δελ ζα ραζεί». Καη ε 40ρξνλε ζηε Φιψξηλα: 
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«Όζν ηε κηιάλε νη γνλείο ζηα παηδηά δελ ζα ραζεί, ζα δηαηεξεζεί». Σν επηρείξεκά ηνπο είλαη φηη ηελ 

καζαίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο, θπξίσο απηνί ησλ νπνίσλ νη νηθνγέλεηεο βξίζθνληαη ζηελ Αιβαλία. 

Δθεί ηα παηδηά κέρξη ηα έμη ηνπο δελ αθνχλ θαη δελ κηινχλ άιιε γιψζζα, καζαίλνπλ αιβαληθά ζην 

ζρνιείν. Δπίζεο, επηζεκαίλνπλ πσο φζν νη γνλείο ηε καζαίλνπλ ζηα παηδηά ηνπο θαη κηινχλ καδί 

ηνπο δελ πξφθεηηαη λα ραζεί. Ο 25ρξνλνο πνπ δηακέλεη ζηνλ Φνχθα καο είπε : «Αλ νη γνλείο ζην 

ζπίηη δελ κηιάλε θαζόινπ αιβαληθά κε ηα παηδηά ηνπο αιιά κηιάλε κόλν ζηε δηθή καο, όπσο θάλνπλ 

ηώξα, ε γιώζζα καο δελ ζα ραζεί πνηέ». Τπήξμαλ θαη 2 νκηιεηέο ηνπ δείγκαηνο πνπ ηφληζαλ ηνλ 

ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο. πγθεθξηκέλα νη 31ρξνλνο θαη 27ρξνλνο απφ ην 

Γθνιφκπαξλην καο είπαλ : «Μόλν κε ην ζθνιείν». Μφλν ε 34ρξνλε απφ ηελ Κνξπηζά είρε 

επηθπιάμεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο ιφγσ ηεο κεηαλάζηεπζεο ζε πφιεηο θαη ηεο 

αζηηθνπνίεζεο ησλ νκφγισζζψλ ηεο θαη ησλ ζπλζεθψλ επηθνηλσλίαο εθεί, νη νπνίεο επλννχλ ηελ 

θπξηαξρία ηεο αιβαληθήο.  

 

   β) Ο ξόινο ηνπ ζρνιείνπ, ησλ ΜΜΔ 

 

 ινη νη νκηιεηέο ζεσξνχλ πάξα πνιχ ζεκαληηθφ ηνλ ξφιν ηνπ ζρνιείνπ φζνλ αθνξά ζηε 

δηδαζθαιία, ζηελ αλάπηπμε θαη ζηε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο γιψζζαο θαζψο νη ρξήζηεο ηεο ζα 

γλσξίδνπλ θαη γξαθή θαη δελ ζα είλαη γιψζζα κφλν πξνθνξηθήο παξάδνζεο. Ζ 40ρξνλε ζηελ 

Φιψξηλα καο είπε ραξαθηεξηζηηθά: «Όια ηα πξάγκαηα θαη ζπίηη θαη δνπιεηά λα είλαη, ζέινπλ 

ζπληήξεζε…Η γιώζζα ζα ζπληεξεζεί κε ην ζρνιείν». Έρνπλ ζπλεζίζεη ζηελ χπαξμε 

ξαδηνηειενπηηθψλ ζηαζκψλ είηε ζηε ρψξα ηνπο είηε ζηα πξνγξάκκαηα πνπ παξαθνινπζνχλ απφ ηε 

γεηηνληθή FYROM, θαη απηά ηα ζεσξνχλ πνιχ ζεκαληηθά, θαη ηνλ ξφιν ησλ εθεκεξίδσλ 

επηζεκαίλνπλ, κπνξνχλ λα ηηο δηαβάζνπλ φκσο κφλν φζνη γλσξίδνπλ γξαθή φπσο ιέλε. Γηα  απηφ 

ζεσξνχλ επείγνπζα αλάγθε ηελ δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ηνπο ζην ζρνιείν θη απηφ πνπ επηδεηνχλ 

θπξίσο είλαη ην λα δηδάζθεηαη ε κεηξηθή ηνπο ζην ζρνιείν. Με ζιίςε θαη ζπζηνιή απαληνχζαλ νη 

πεξηζζφηεξνη θαηαγφκελνη απφ ην Γθνιφκπαξλην φηη δελ μέξνπλ λα γξάθνπλ ζηε γιψζζα ηνπο θαη 

ηφληδαλ πσο νη κεγαιχηεξνη, νη γνλείο ηνπο, μέξνπλ, επεηδή ην ζχζηεκα ηφηε δελ απαγφξεπε ηε 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο.  Ο 15
νο

 ζπληεπμηαδφκελνο ηεο έξεπλάο καο είπε: «Καιύηεξα λα πήγαηλα 

ζρνιείν ζηα θόπηα, λα κάζαηλα γξάκκαηα ζηε γιώζζα κνπ…». Ο 31ρξνλνο ζηελ Αξηδαία καο 

ηφληζε θαη ηνλ ξφιν ησλ εθεκεξίδσλ. 
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Πίλαθαο V 

Καηεγνξίεο θαη θσδηθνί ηνπ ζεκαηηθνχ άμνλα «Απφςεηο γηα ηε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο θαη 

επξχηεξε ρξήζε ηεο». 

 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Πποζδοκία 

μεηαβίβαζηρ από 

γενιά ζε γενιά 

ΗΓΓΗΑΣ =ηγνπξηά φηη ε γιψζζα ζα δηαηεξεζεί 

ΔΑΝΜΗΛΤ= Δάλ ηε κηιάλε ζπλέρεηα ζηα παηδηά ηνπο 

ΓΔΝΘΑΥΑΘ= Γελ ζα ραζεί, ζα δηαηεξεζεί 

ΘΑΓΗΑΣΖΡ= Θα δηαηεξεζεί, πεξλά απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά 

ΑΝΜΗΛΠΑΗ= Δάλ νκηιείηαη ζηα παηδηά ε γιψζζα 

ΑΝΑΓΝΛΑΘ= Αλαγλψξηζε  ιάζνπο ηεο κε ζπρλήο ρξήζεο κε ηα 

παηδηά. 

ΥΟΛΔΗΟ= Με ην ζρνιείν 

ΜΔΓΠΡΟΓ= Μεγάιεο πξνζδνθίεο γηα ηε δηαηήξεζή ηεο  

ΑΝΜΗΛΓΟΝ = Αλ νη γνλείο ηε κηινχλ ζηα παηδηά, ζα δηαηεξεζεί 

ΜΗΚΜΔΣΑΝ=Μηθξή πξνζδνθία ιφγσ κεηαλάζηεπζεο 

ΟΜΗΛΓΟΝ= ζν ηε κηινχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ζα δηαηεξεζεί 

ΓΓΟΚΘΑΛΒ= Θα δηαηεξεζεί αλ νη γνλείο ζην ζπίηη ζπλερίζνπλ 

λα κε κηινχλ θαζφινπ αιβαληθά κε ηα παηδηά. 

1 

1 

1 

3 

2 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Ο πόλορ ηος 

ζσολείος, ηυν 

ΜΜΔ 

ΥΟΛΒΟΖΘ=Σν ζρνιείν ζα βνεζνχζε κε ηελ εθκάζεζε 

γξαθήο 

ΠΟΛΖΜΥ= Πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ 

ΗΥΒΟΖΘ= Ίζσο θαη ην ζρνιείν βνεζάεη  

ΥΔΦΒΟΖΘ= Σν ζρνιείν, νη εθεκεξίδεο βνεζάλε ηε γιψζζα  

ΠΟΛΖΜΑΝ= Πνιχ ζεκαληηθά  θαη ηα δχν γηα ηε γιψζζα 

ΘΑΒΟΖΘ =Θα βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο 

 

4 

 

1 

1 

1 

6 

2 
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8. ΤΕΖΣΖΖ  

 
ζνλ αθνξά ηελ παξαπάλσ κηθξή πνηνηηθή έξεπλα, δελ κπνξνχλ λα εμαρζνχλ ζπκπεξάζκαηα απφ 

έλα ηφζν κηθξφ δείγκα φκσο θαηαγξάθνληαη θάπνηεο ηάζεηο. 

 

πκπεξάζκαηα (Σάζεηο) ζπλεληεύμεσλ 

 

Αλαθνξηθά κε ηα εξσηήκαηα -ζηφρνπο ηεο έξεπλαο φπσο πξνέθπςε απφ ηε κηθξή πνηνηηθή 

έξεπλα, ε ζιαβηθή δηάιεθηνο ηνπ Golo Brdo είλαη πςειήο βησζηκφηεηαο, θαζψο κεηαδίδεηαη 

απξφζθνπηα ζηελ επφκελε γεληά, παξά ηνλ πξνθνξηθφ ηεο ραξαθηήξα.Σα παηδηά ησλ ζιαβφθσλσλ 

ηνπ Golo Brdo κέρξη ηα έμη ηνπο ρξφληα είλαη κνλφγισζζα θαη επηθνηλσλνχλ απνθιεηζηηθά ζε 

απηήλ, ελψ καζαίλνπλ αιβαληθά, φηαλ πεγαίλνπλ ζην ζρνιείν. Σν ίδην επηβεβαηψλνπλ θαη νη 

Steinke, Klaus and Xhetal Ylli (2008, 2010) : Μνινλόηη δελ ππάξρνπλ ζρνιεία όπνπ λα δηδάζθεηαη ε 

κεηνλνηηθή γιώζζα, ε απνκόλσζε ηεο πεξηνρήο επλόεζε ηελ δηαηήξεζε ηεο γιώζζαο, ηα κηθξά παηδηά 

εμαθνινπζνύλ λα είλαη κνλόγισζζα ζηελ καθεδνληθή (Steinke, Klaus and Xhetal Ylli : Die 

slavischen Minderheiten in Albanien, Munich: Verlag otto Sagner, 2008 and 2010)
23

. Θα 

κπνξνχζακε εδψ λα θάλνπκε αλαθνξά ζηελ αληίιεςε ηεο βαζηάο δνκήο ηεο γιψζζαο ηνπ 

Chomsky, πνπ κπνξεί λα εμεγήζεη - κέζα απφ αλεμηρλίαζηνπο κεραληζκνχο - ηελ αλεμήγεηε 

δχλακε ελφο παηδηνχ δχν, ηξηψλ, πέληε ρξφλσλ, λα αλαγλσξίδεη ,λα θαηαλνεί, λα δεκηνπξγεί κέζα 

απφ ηε κεηξηθή ηνπ γιψζζα θξάζεηο πνπ πνηέ δελ είρε αθνχζεη, γισζζηθή ηθαλφηεηα πνπ δελ 

νθείιεηαη κφλν ζηελ έθζεζή ηνπ ζηελ νκνηνγελή ηνπ γισζζηθή θνηλφηεηα αιιά έρεη θαη βηνινγηθή 

βάζε πνπ ην ζπλδέεη κε ηε ιεηηνπξγία ηεο γιψζζαο κέζσ απηήο ηεο βαζηάο δνκήο (Γξίβα, 2004 : 

30-31. Σζηηζηπήο, 2004 : 71). 

ζνλ αθνξά ηνπο γνλείο ηνπο, θάλνπλ ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο γιψζζαο θαζεκεξηλά νη 

πεξηζζφηεξνη, αθφκε θαη ζηε ρψξα ππνδνρήο, ηελ ζεσξνχλ αλαπφζπαζην ζηνηρείν ηεο ζπιινγηθήο 

θαη αηνκηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο, ηεο παξάδνζήο ηνπο θαη ηεο πξνζσπηθφηεηάο ηνπο, εηζπξάηηνπλ 

ζπλαηζζήκαηα ραξάο θαη ηθαλνπνίεζεο, φηαλ ηελ νκηινχλ, θαη, ζα επηζπκνχζαλ πνιχ λα δηδάζθεηαη 

ζηα παηδηά ηνπο, σο κεηξηθή ζηελ παηξίδα ηνπο, λα εληαρζεί δειαδή ζην ζχζηεκα ζρνιηθήο 

εθπαίδεπζεο ηεο Αιβαλίαο θαη εθηφο ηεο πεξηνρήο ηεο Mala Prespa . Γχν γπλαίθεο απφ ην δείγκα 

καο εμέθξαζαλ ηε ιχπε ηνπο γηα ην ιάζνο πνπ έθαλαλ - θαηά ηε γλψκε ηνπο - λα κελ επηθνηλσλνχλ 

φζν ζα έπξεπε ζηε κεηξηθή ηνπο κε ηα κηθξφηεξα παηδηά ηνπο, ράξηλ ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο ζηελ 

ειιεληθή, θαη ηψξα ηα παηδηά, φηαλ επηζθέπηνληαη ηνπο παππνχδεο ζηελ Αιβαλία, δελ κπνξνχλ λα 

επηθνηλσλήζνπλ θαιά. 

                                                 
23

 Victor A. Friedman, 2011, The Macedonian Dialects of Albania, Slavic and East European Journal.Vol.55, n.4,633-

638 
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ρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο δπζθνιίαο ρξήζεο ηεο κεηξηθήο, φπσο πξνέθπςε απφ ηηο 

απαληήζεηο ηνπο, νη θαηαγφκελνη απφ ην Golobrdo ιαβφθσλνη, φηαλ απνκαθξχλνληαλ απφ ηα 

ακηγή ζε πιεζπζκφ ρσξηά ηνπο θαη έξρνληαλ ζε επηθνηλσλία κε αιβαλφθσλνπο, ηφηε, θπξίσο, 

αληηκεηψπηδαλ δπζθνιίεο ζηελ ρξήζε ηεο κεηξηθήο ηνπο. Αλαθέξζεθαλ ζε ξαηζηζηηθή, πβξηζηηθή, 

ππνηηκεηηθή αληηκεηψπηζε απφ πιεπξάο ησλ αιβαλφθσλσλ, φηαλ ηνπο άθνπγαλ λα κηινχλ ηε 

ζιάβηθε κεηξηθή ηνπο. Καη επίζεο είπαλ φηη ηνπο πξνέηξεπαλ λα κηινχλ αιβαληθά. ηε Mala 

Prespa θαίλεηαη φηη γίλνληαλ πεξηζζφηεξν ζεβαζηά ηα δηθαηψκαηα ηεο αλαγλσξηζκέλεο ζιαβηθήο 

κεηνλφηεηαο απφ ηνπο αιβαλφθσλνπο. 

Χο παξάγνληαο δπζθνιίαο ρξήζεο ηεο κεηξηθήο επίζεο αλαθέξζεθε ε δηγισζζία, φηαλ 

πήγαηλαλ ζην ζρνιείν ζηελ Αιβαλία - άιιε γιψζζα ζην ζπίηη θαη άιιε ζην ζρνιείν. Δπηπιένλ σο 

παξάγνληαο δπζθνιίαο ρξήζεο ηεο κεηξηθήο αλαθέξζεθε ε επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηνπο ζηελ 

ειιεληθή ηψξα, γηα φζνπο έρνπλ εγθαηαζηήζεη ηηο νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ Διιάδα θαη ηα παηδηά ηνπο 

θνηηνχλ ζε ειιεληθφ ζρνιείν. 

ζνλ αθνξά ηηο νλνκαζίεο ηεο κεηξηθήο ηνπο, πξνο έθπιεμή καο δηαπηζηψζακε φηη 

νλνκάδνπλ νη πεξηζζφηεξνη ηε κεηξηθή ηνπο ζιαβηθή δηάιεθην «εληφπηθα» ή «ληφπηθα», φζνη 

θαηνηθνχλ θαη εξγάδνληαη ζηελ Κεληξηθή Μαθεδνλία, θαη, «εληφπηα» ή «ληφπηα», φζνη θαηνηθνχλ 

θαη εξγάδνληαη ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία, δειαδή φπσο αθξηβψο νλνκάδνπλ, αληίζηνηρα, ηηο ζιαβηθέο 

ηνπο δηαιέθηνπο νη γεγελείο Έιιελεο ζιαβφθσλνη δίγισζζνη ησλ πεξηνρψλ απηψλ.Σηο ηαπηίδνπλ 

ζεσξψληαο πσο πξφθεηηαη γηα ηελ ίδηα γιψζζα. Δπίζεο ηελ νλνκάδνπλ θαη Naša ή našo (=δηθή 

καο). Καη κε απηήλ ηελ νλνκαζία επίζεο πξνζδηνξίδνπλ  ηελ δηάιεθηφ ηνπο θαη νη γεγελείο 

ζιαβφθσλνη ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο. 

Ζ Svetieva ζε νκαδηθή έξεπλα πεδίνπ ζην Γθνιφκπαξλην ην 2003 δηαπηζηψλεη φηη νη 

γεγελείο, ζπρλφηεξα, αλαθέξνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα κε  ηνλ φξν : naš jozik (=γιψζζα καο) 

našinsko (=δηθφ καο). Δπηπιένλ αθφκα θαη νη γείηνλέο ηνπο αιβαλφθσλνη, γηα ηε κεηξηθή ησλ 

ζιαβφθσλσλ, ρξεζηκνπνηνχλ ηνλ φξν : naš (=δηθή καο). Λέλε επί παξαδείγκαηη : vie zborite naški 

jazik (= εζείο κηιάηε ηελ naški γιψζζα). Αλαθέξεη επίζεο, φηη, άιινο φξνο πνπ κπνξεί λ’ αθνπζηεί 

απφ ηνπο γεξνληφηεξνπο, γηα λα νξηζηεί ε γιψζζα είλαη : bugarski, bugarsko (=βνπιγαξηθά) 

(Svetieva , 2006 : 15-16 ).   

Ζ Dimitrova, δίλεη ηελ πιεξνθνξία πσο νη θάηνηθνη ηνπ GoloBrdo νξίδνπλ ηε γιψζζα ηνπο 

σο  nashensko, golobŭrdsko, meshano δειαδή : δηθό καο, ηνπ GoloBrdo, κηθηό =(θαη «καθεδνληθά» 

θαη βνπιγαξηθά) θαη εξκελεχεη ηελ απνθπγή ησλ φξσλ «βνπιγαξηθά» ή «καθεδνληθά» απφ ηνπο 

ζχγρξνλνπο γεγελείο ζε κηα πξνζπάζεηα νηθνδφκεζεο ηεο ηνπηθήο ηνπο ηαπηφηεηαο σο αληίδξαζε 

ζηελ κεγάιε κεηαλάζηεπζε θαη ζηηο εζληθέο πνιηηηθέο ηεο Βνπιγαξίαο θαη ηεο ΠΓΓΜ. Χζηφζν ζην 

δηάινγν θαη ζηα ιφγηα ηνπο παξαηεξεί πσο νξίδεηαη πην ζπρλά σο bugarski, ma chin 
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golobordski, usten, δειαδή «βνπιγαξηθά», κεηξηθή, ηνπ GoloBrdo, πξνθνξηθή (Dimitrova, 2011: 

76-77).   

ρεηηθά κε ην εξψηεκα –ζηφρν πνπ αθνξνχζε ζηελ δπλαηφηεηα θαηαλφεζεο θαη 

επηθνηλσλίαο κε άιινπο λνηηνζιάβνπο, φπσο πξνέθπςε, νη ζιαβφθσλνη ηεο Αιβαλίαο θαηαλννχλ 

ζε γεληθέο γξακκέο ηνπο Βνχιγαξνπο θαη ηνπο έξβνπο θαη κπνξνχλ λα επηθνηλσλήζνπλ καδί ηνπο, 

παξφιν πνπ εληνπίδνπλ δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην. Σέζζεξεηο απφ ηνπο δεθαπέληε ζεσξνχλ πσο 

κνηάδεη ε γιψζζα ηνπο κε ηα «ζθνπηαλά ή καθεδνληθά», ηε δηαθνξνπνηνχλ δειαδή απφ ηε γιψζζα 

ζχγθιηζεο. Δλψ θαηαγξάθνληαη θαη ζηάζεηο φπνπ δειψλνπλ πσο θαηαιαβαίλνπλ αξθεηά ηνπο 

Λεπθνξψζνπο θαη ηνπο Ρψζνπο. 

ρεηηθά κε ην εξψηεκα-ζηφρν εάλ θαη πφζε αιιεινθαηαλφεζε ππάξρεη κε ηηο ζιαβηθέο 

δηαιέθηνπο ηεο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο, Κεληξηθήο θαη Γπηηθήο, ππήξμε εληππσζηαθφ ην γεγνλφο φηη 

νη ζιαβφθσλνη Αιβαλίαο ηεο έξεπλάο καο ηηο ηαπηίδνπλ κε ηε δηθή ηνπο δηάιεθην, ρσξίο θαλείο 

ηνπο λα ηηο μερσξίζεη. Θεσξνχλ πσο αλήθνπλ φιεο ζηνλ ίδην γισζζηθφ θψδηθα, αθνχ ππάξρεη 

ηέιεηα ζρεδφλ αιιεινθαηαλφεζε. Με έκθαζε κνπ εκπηζηεχνληαλ νη πεξηζζφηεξνη φηη ν ιφγνο πνπ 

δελ εγθαηαζηάζεθαλ λνηηφηεξα ζηελ Διιάδα - ηνπιάρηζηνλ ζηα πξψηα ρξφληα - ήηαλ ην γεγνλφο φηη 

εδψ κπνξνχζαλ λα επηθνηλσλνχλ ζηα ζιαβηθά, έλνησζαλ νηθεία θαη απηφ ηνπο δηεπθφιπλε ηε δσή. 

ηε ζπλέληεπμε ηνπ 44ρξνλνπ, θαηνίθνπ Αξηδαίαο, πνπ απφ ηερληθή απεηξία δελ θαηαγξάςακε 

ερεηηθά θαη δελ ηνλ εληάμακε ζην δείγκα καο, είπε πσο, φηαλ ήξζε ζηελ Διιάδα, 19ρξνλν παηδί, 

ηνπ έδσζε δνπιεηά, θξνληίδα θαη αγάπε έλα κεζήιηθν δεπγάξη ζηελ Αξηδαία. πγθεθξηκέλα κνπ 

είπε : «Με είραλ ζαλ παηδί ηνπο. Γηα 2,5 ρξόληα κηινύζακε κόλν ζηα ληόπηθα θαη ζηε ζπλέρεηα ηνπο 

παξαθάιεζα λα κνπ κηινύλ θαη ειιεληθά, γηαηί θηλδύλεπα λα κε κάζσ ειιεληθά, αλ θαη δνύζα ζηελ 

Διιάδα». Καη  ε 40ρξνλε ζηε Φιψξηλα, φηαλ ηε ξψηεζα ζε πνηα γιψζζα άξρηζε λα κηιάεη κνπ 

απάληεζε : ηε λάζζαηα ! θαη ζε κεξηθά δεπηεξφιεπηα : nassata… vassata… (=ζηε δηθή καο… ζηε 

δηθή ζαο…). 

Πξαγκαηηθά εμεπιάγελ επράξηζηα θαη ε ίδηα κε ηελ επθνιία ζηελ αιιεινθαηαλφεζε θαη 

επηθνηλσλία κεηαμχ εκνχ θαη ησλ ζπλεληεπμηαδνκέλσλ νκηιεηψλ κέζσ ηεο ζιαβηθήο δηαιέθηνπ. 

Καη πξαγκαηηθά αλαξσηηφκνπλ θαη πξνβιεκαηηδφκνπλ θπξίσο γη’ απηνχο απφ ην Γθνιφκπαξλην 

πψο δειαδή ελψ είλαη κνπζνπικάλνη νη πεξηζζφηεξνη, δηαηήξεζαλ ηελ πξνθνξηθή ζιάβηθε κεηξηθή 

ηνπο γιψζζα θη εγψ θαη νη άιινη ζιαβφθσλνη ηεο Γπηηθήο θαη Κεληξηθήο ειιεληθήο Μαθεδνλίαο 

ηνπο θαηαλννχκε εληειψο θαη νη ίδηνη ζεσξνχλ θνηλή ηε κεηξηθή καο ζιάβηθε δηάιεθην. 

Μεγαιχηεξε δπζθνιία ζηελ θαηαλφεζε έρσ δηαπηζηψζεη κε θαηνίθνπο ηνπ Μνλαζηεξίνπ ή ησλ 

θνπίσλ  θαζψο ε γιψζζα εθεί έρεη ιφγηεο επηδξάζεηο. Χο έλα βαζκφ απαληήζεθε ε απνξία κνπ 

δηαβάδνληαο απφ ηνλ ηζηνξηθφ Λεσλίδα Δκπεηξίθν πσο ζηνπο κνπζνπικάλνπο ζιαβφθσλνπο είλαη 

πην θαζαξή ε αίζζεζε ηεο γιψζζαο, επεηδή δελ είραλ παηδεία πνηέ ζε θάπνηα ζιαβηθή γιψζζα, δελ 

ηνπο εθπαίδεπζε δειαδή πνηέ ζέξβνο ή βνχιγαξνο παπάο ή δάζθαινο. Καη ν ίδηνο δηαπηζηψλεη πσο 
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απφ ηελ πεξηνρή ησλ Πνκάθσλ ζηελ ειιεληθή Γ.Θξάθε κέρξη ην Πξίδξελ, πέξα απφ ηνλ θάξδν 

θαη πέξα απφ ηα ζχλνξα ηεο βνξεηνλαηνιηθήο Γηνπγθνζιαβηθήο Μαθεδνλίαο είλαη έλα δηαιεθηηθφ 

ζπλερέο ηεο ίδηαο πεξίπνπ γιψζζαο.
24

 

Απφ ηνπο ζπλεληεπμηαδφκελνπο  επηζεκάλζεθαλ έληνλα νη δηαθνξέο ζηε κνπζηθή θαη ζηα 

ηξαγνχδηα απφ εθείλα ησλ αιβαλφθσλσλ.  

 Τπάξρνπλ ΜΜΔ πνπ εθπέκπνπλ ή ηππψλνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ηα νπνία 

παξαθνινπζνχλ. Σελ αιβαληθή ηελ ρξεζηκνπνηνχλ ζηηο θξαηηθέο ππεξεζίεο ή φηαλ επηθνηλσλνχλ 

κε αιβαλφθσλνπο. Αλαθνξηθά κε ηνπο θαηνίθνπο ηνπ Golo Brdo ε απνκνλσκέλε ηνπο πεξηνρή, ε 

παξακέιεζή ηεο απφ ην αιβαληθφ θξάηνο φζνλ αθνξά ην νδηθφ ηεο δίθηπν, ε απνπζία επνηθηζκψλ 

αιινίσζεο ηεο ζχλζεζεο ηνπ πιεζπζκνχ, επλννχλ ηε ρξήζε θαη ηε δηαηήξεζε ηεο κεηξηθήο ηνπο 

γιψζζαο ζηα φξηα ελφο θξάηνπο κε άιιε θπξίαξρε γιψζζα. Σν δηθαίσκα ζηελ εθπαίδεπζε ζηελ 

κεηξηθή γιψζζα, ήδε δηεθδηθείηαη θαη επεθηείλεηαη θαη ζε θάπνηεο πεξηνρέο εθεί. Ζ ζιαβηθή 

δηάιεθηνο ζηε Mala Prespa δηδαζθφηαλ θαη δηδάζθεηαη σο κεηνλνηηθή ηα ηέζζεξα πξψηα ζρνιηθά 

ρξφληα ζηα πιαίζηα ησλ ζπκθσληψλ γηα ηηο κεηνλφηεηεο θαη ην αιβαληθφ θξάηνο έρεη εθδφζεη 

ζρνιηθά βηβιία πξνο ρξήζε ησλ παηδηψλ ηεο κεηνλφηεηαο. Οη ρξήζηεο ηεο επηθνηλσλνχλ θαη γξαπηά. 

Θα έιεγε θαλείο πσο εθεί ε δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο είλαη ζρεδφλ δεδνκέλε. κσο ειινρεχεη ν 

θίλδπλνο ππέξ ηεο θπξίαξρεο αιβαληθήο απφ ηελ εξήκσζε ησλ ρσξηψλ ιφγσ ηεο αζηηθνπνίεζεο 

θαη ηεο κεηαλάζηεπζεο θαη ηεο κεηαθίλεζεο ησλ παηδηψλ ζε πφιεηο.  

Δπηπιένλ δηαπηζηψζεθε φηη νη ζπκκεηέρνληεο ηεο έξεπλάο καο ληψζνπλ σο αιβαλνί πνιίηεο 

θαη ζέβνληαη ην αιβαληθφ θξάηνο, θαζψο επίζεο θαη φηη γλσξίδνπλ αιβαληθά φζν θαιά γλσξίδνπλ 

θαη ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. ηηο παξέεο ηνπο, ζηηο εμφδνπο ηνπο, έρνπλ θηιίεο θαη ζρέζεηο κε 

κνλφγισζζνπο ζηελ αιβαληθή, άλδξεο θαη γπλαίθεο, δεδνκέλεο θαη γηα ηνπο πεξηζζφηεξνπο απφ ην 

GoloBrdo ηεο θνηλήο ζξεζθείαο. Ίζσο ζα κπνξνχζακε λα κηιήζνπκε γηα «δηπνιηηηζκηθνχο» 

δίγισζζνπο θαζψο ηαπηίδνληαη ζεηηθά θαη κε ηηο δχν πνιηηηζκηθέο νκάδεο ηηο γιψζζεο ησλ νπνίσλ 

νκηινχλ (Παπαπαχινπ, 1997 : 42). 

Αο κε μερλάκε γεληθφηεξα ηελ φζκσζε θαη ηνλ ζπγθεξαζκφ ησλ πνιηηηζκψλ. έβνληαη 

πνιχ θαη ην ειιεληθφ θξάηνο θαη ηελ ειιεληθή γιψζζα - παξά ηελ επηκνλή κνπ λα γίλνπλ νη 

ζπλεληεχμεηο ζηε κεηξηθή ηνπο, απηνί πξνηίκεζαλ ηελ ειιεληθή, ηελ νπνία έκαζαλ θαη 

ρξεζηκνπνηνχλ αξθεηά θαιά. Δπί πιένλ νη δχν θπξίεο απφ ηε Mala Prespa κνπ εμέθξαζαλ, θη φρη 

κφλν κηα θνξά, ηε ιχπε θαη ην παξάπνλφ ηνπο γηα ηε ζπγθπξία λα κε πεξηέιζεη ζηελ Διιάδα ε 

πεξηνρή ηνπο κεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην. Καη κνπ ηφληζαλ φηη ην ρσξηφ θαηαγσγήο ησλ αλδξψλ ηνπο 

ειάρηζηα  απέρεη απφ ηελ Καζηνξηά θαη δπζηπρψο βξέζεθε ζηελ επηθξάηεηα ηεο Αιβαλίαο. 

 

                                                 
24

 http://www.scribd.com/doc/48173153/Σάζνο-Κσζηφπνπινο-Λεσλίδαο-Δκπεηξίθνο-Γεκήηξεο-Ληζνμφνπ-Μηα-

ζπδήηεζε ζηε Φηινζνθηθή 1992. 
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    Πεξηνξηζκνί ηεο έξεπλαο 

Σν δείγκα κνπ φπσο αλαθέξζεθε θαη ζηελ αξρή αληηπξνζσπεπφηαλ θπξίσο απφ νκηιεηέο 

ηνπ Golo Brdo -γηα πξαθηηθνχο ιφγνπο, κηα θαη ζηελ Αξηδαία φπνπ δσ, νη ζιαβφθσλνη κεηαλάζηεο 

απφ Αιβαλία θαηάγνληαη απφ εθεί.  

Ζ εξγαζία απηή δελ ζπκπεξηέιαβε πνιηηηθέο δηψμεσλ, θαηαζηνιήο, αθνκνίσζεο. Δμάιινπ 

θαίλεηαη πσο ζηελ Αιβαλία δηαηεξείηαη ζε ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ ε πνιπθσλία ησλ 

πνιππνιηηηζκηθψλ Βαιθαλίσλ. 

Ζ πνηνηηθή έξεπλα εθαξκφζηεθε ζε πνιχ κηθξφ δείγκα, ηα απνηειέζκαηα αθνξνχλ κφλν 

απηφ έηζη ψζηε  λα κε κπνξνχκε λα νδεγεζνχκε ζε γεληθεπκέλα ζπκπεξάζκαηα, απιά λα 

θαηαγξαθνχλ θάπνηεο ηάζεηο. Οχησο ή άιισο ε πξαγκαηηθφηεηα είλαη πνιπζχλζεηε γηα λα κπνξεί 

λα εξκελεπηεί κε ηε κηα ή ηελ άιιε πξνζέγγηζε ηελ νπνία επηιέγνπκε γηα κεζνδνινγηθνχο ιφγνπο. 

Δπηπιένλ ε πνηνηηθή πξνζέγγηζε ελέρεη ηνλ θίλδπλν ηεο ππνθεηκεληθφηεηαο, δελ επηδέρεηαη 

γελίθεπζεο. Καη ζε νπνηαδήπνηε πξνζέγγηζε-πνζνηηθή ή πνηνηηθή ππάξρεη ην δεηνχκελν ηεο 

εηιηθξίλεηαο ησλ εξσηψκελσλ. Δπίζεο θαη απφ ηε κεξηά ηνπ εξεπλεηή ηεο πξνζέγγηζεο ηεο 

πνηνηηθήο έξεπλαο, κε ηελ ελζπλαίζζεζε κπνξεί λα νδεγεζεί ζε ππεξβνιηθή έθθξαζε 

ζπλαηζζεκάησλ. Έλαο ζπλδπαζκφο κηθηψλ πξνζεγγίζεσλ απφ πνζνηηθέο θαη πνηνηηθέο κεζφδνπο 

ίζσο εξκήλεπε θαιχηεξα ηελ πξαγκαηηθφηεηα αμηνπνηψληαο ηα πιενλεθηήκαηα ηεο θάζε κεζφδνπ.
25

 

 

Πξνηάζεηο  

Θα ήηαλ πνιχ ελδηαθέξνλ ζην κέιινλ λα γηλφηαλ κηα επηηφπηα έξεπλα ζην Golobrdo θαη ζηε 

Mala Prespa, κε ζπλδπαζκφ πνηνηηθψλ θαη πνζνηηθψλ κεζφδσλ, αλαθνξηθά κε ηηο ζηάζεηο ησλ 

κνλίκσλ θαηνίθσλ γηα ηελ κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Δπίζεο κηα ελδηαθέξνπζα έξεπλα ζα ήηαλ απηή 

ηεο πνιηηηζκηθήο δηάζηαζεο ηεο γιψζζαο, ζρεηηθά κε ηελ επηβίσζε δεκνηηθψλ ηξαγνπδηψλ, ιατθψλ 

αθεγήζεσλ, παξακπζηψλ, παξνηκηψλ θαη ε ζχγθξηζή ηνπο κ’ απηά ησλ γεηηφλσλ. Δλδηαθέξνλ 

επίζεο ζα είρε λα κειεηνχληαλ ηα πξνεγνχκελα δεηήκαηα θαη ζε ζρέζε κε ηε κεηαβιεηή 

ζξήζθεπκα θαζψο νη πεξηζζφηεξνη ζιαβφθσλνη θάηνηθνη ηνπ Golobrdo είλαη κνπζνπικάλνη. Οη 

νπνίνη δελ αθνκνηψζεθαλ απφ ηνπο κνπζνπικάλνπο Αιβαλνχο, αθνχ κέρξη ηα πξψηα ρξφληα ηνπ 

’90 - νπφηε αξρίδεη θαη ε καδηθή ηνπο κεηαλάζηεπζε - νινκφλαρνη κε ηα έζηκα  θαη ηε γιψζζα ηνπο, 

μεραζκέλνη απφ φινπο, ζπλέρηδαλ εθεί ζηα βνπλά ηνπο, λα δηαηεξνχλ ηελ πξνθνξηθή κεηξηθή ηνπο 

γιψζζα θαη ζπλερίδνπλ αθφκε λα ηε δηαηεξνχλ θαη λα ηε κεηαδίδνπλ ζηα παηδηά ηνπο. Σέινο 

ηδηαίηεξα ζεκαληηθή έξεπλα ζα ήηαλ ε δηεξεχλεζε ηεο πιεξνθνξίαο πνπ πήξα απφ ην βηβιίν ηνπ 

Boudimofski (1983) φηη ζε θάπνηεο εζραηηέο ηεο Αιβαλίαο ππάξρνπλ αθφκε ζιαβφθσλεο 

νηθνγέλεηεο πνπ δηαηεξνχλ αξρατθή, παιαηνζιαβηθή πξνθνξά θαη νκηιία. Καη κάιηζηα πνιχ 

                                                 
25

 Μηραειίδεο Παλαγηψηεο, Μεζνδνινγία Έξεπλαο, δηαθάλεηεο καζεκάησλ. 
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ελδηαθέξνπζα ζα ήηαλ πξνο ηνλ ζθνπφ απηφ ε ζπλεξγαζία  ησλ γεηηνληθψλ ρσξψλ, ηεο Αιβαλίαο, 

ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο, θαη ηεο Διιάδαο, κέζσ ηεο 

ζπλεξγαζίαο εξεπλεηψλ ησλ ηξηψλ Παλεπηζηεκίσλ, Κνξπηζάο, Μνλαζηεξίνπ θαη Φιψξηλαο. 
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 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 

I) ΟΗ ΑΣΟΜΗΚΟΗ ΠΗΝΑΚΔ ΔΚΘΔΖ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΣΧΝ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗΑΕΟΜΔΝΧΝ 

ΚΑΗ Ο ΤΓΚΔΝΣΡΧΣΗΚΟ 

 

Πίλαθαο 1 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ 1
νπ

 ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

Α33/GB 

Μόπθυζη:8εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα:νηθνδφκνο 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:16ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην 

παηπίδα:2κ./έηνο πεξίπνπ 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: 

Λνπηξάθη Αικσπίαο, ε 

νηθνγέλεηα ζηελ Αιβαλία 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΛΑΒΗΚΖ ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

1. Δκμάθηζη και 

σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ =Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα 

ΠΡΦΥΥΓΡ= Πξνθνξηθή, ρσξίο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γξαθή  

ΔΝ/ΜΚ/NA= «Δληφπηθα», «Μαθεδφληθα», Νάζζαηα (=ε δηθή 

καο) 

2. Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με 

ποιοςρ και με ποια ζςσνόηηηα 

ΜΣΞΜΔΣΑΝ =Μεηαμχ ηνπο νη κεηαλάζηεο 

ΛΟΤΣΡΑ= Με ηνπο Λνπηξαθηψηεο(ακηγέο-δίγισζζν ζιαβφθσλν 

ρσξηφ) 

ΓΖΓΛΑΒ=Με γεγελείο ζιαβφθσλνπο - δίγισζζνπο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο 

ΟΗΚΠΖΣ= κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ είλαη ζηελ παηξίδα ή 

ηειεθσληθά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ =Καζεκεξηλή ρξήζε  

 

3. Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ 

ζηα παιδιά 

 

ΔΧΔΞΗ=  Έσο ηα έμη, δελ κηινχλ άιιε γιψζζα 

ΥΟΛΑΛΒ= ην ζρνιείν αξρίδνπλ λα δηδάζθνληαη αιβαληθά 

(έλαξμε ζρνιηθήο δηγισζζίαο) 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΑΝ Ή 

ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ 

 

1. Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη 

ηηρ γλώζζαρ 

ΜΔΓΗΚΑΝ =Μεγάιε ηθαλνπνίεζε 

ΚΑΓΖΓΑΦ=Αιιεινθαηαλφεζε θαη κε ηνπο γεγελείο 

ζιαβφθσλνπο - δίγισζζνπο πνπ θπξίσο ηα πξψηα ρξφληα έδηλε 

ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο 

2. Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ=  Πνιχ  θαιά αιβαληθά (ζρνιείν) 

ΚΑΛΔΛΛΠΦ = θαιά ειιεληθά, πξνθνξηθά, απφ ηηο θνηλσληθέο 



 82 

επαθέο ζηε δνπιεηά 

3. Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΓΔΝΤΠΑ= Γελ ππήξμαλ θαη νχηε ππάξρνπλ δπζθνιίεο ή 

άλζξσπνη πνπ λα εκπνδίδνπλ 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

1. Ομοιόηηηα με άλλερ 

γλώζζερ ηηρ Βαλκανικήρ ή 

άλλερ, καηανόηζη/διαθοπέρ  

ΜΔΚΑΔΡΒ = Μέηξηνο βαζκφο αιιεινθαηαλφεζεο κε έξβνπο 

ΜΔΚΑΒΟΤΛ= Μέηξηα θαηαλφεζε κε Βνχιγαξνπο 

ΚΛΔΤΚΡΧ = Κάπνηα θαηαλφεζε κε Λεπθνξψζνπο 

ΓΗΑΦΛΔΞ = Δληνπίδεη δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην θπξίσο 

2. Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ 

σώπαρ 

ΑΠΟΠΔΡΤ= Απφ πέξπζη ζην GB.Δδψ θαη δχν ρξφληα 

μαλάξρηζε ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ζην GB 

ΓΗΓΑΜΠ =ηε Mala Prespa δηδαζθφηαλ θαη δηδάζθεηαη. 

3. Ανηιμεηώπιζη ηηρ 

ζλαβικήρ διαλέκηος από ηοςρ 

αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΑΜΗΓΛΑΒ =Ακηγή ζιαβφθσλα είλαη ηα ρσξηά ηνπ GB 

XOTZKAT= Δπί Υφηδα ππήξραλ θαηάζθνπνη πνπ 

παξαθνινπζνχζαλ ηνπο νκηινχληεο ηε ζιαβηθή δεκφζηα 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΓΗΑΣΑΖ 

 

1. Γνώζη ηπαγοςδιών, 

παπαμςθιών, παποιμιών ζηη 

ζλαβική διάλεκηο  

ΠΛΟΤΣΓΝΧ = Πινχηνο γλψζεο 

2. Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με 

εκείνα ηυν αλλόγλυζζυν 

ζςμπαηπιυηών 

ΓΗΑΦΜΣΡ= Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηε κνπζηθή θαη ζηα 

ηξαγνχδηα.  

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΥΡΖΖ 

ΣΖ 

 

1. Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ 

από γενιά ζε γενιά 

ΗΓΓΗΑΣ= ηγνπξηά φηη ε γιψζζα ζα δηαηεξεζεί. 

2. Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν 

ΜΜΔ  

ΥΟΛΒΟΖΘ =Σν ζρνιείν ζα βνεζνχζε λα κάζνπλ ηα παηδηά θαη 

λα ηε γξάθνπλ θαη έηζη ζα δηαηεξνχληαλ θαιχηεξα. Καλάιηα θαη 

ξαδηφθσλν έρνπλ. 
 

 

 

 

 

Πίλαθαο 2 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ 2
νπ

 ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

Α36/GB 

Μόπθυζη:8εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα: νηθνδφκνο, 
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εξγάηεο 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:16ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα: 

Σνλ ρεηκψλα πεξηζζφηεξν  

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: 

Λνπηξάθη Αικσπίαο, ε 

νηθνγέλεηα ζηελ Αιβαλία 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ 

ΛΑΒΗΚΖ ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και 

σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ= Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα 

ΓΡΥΧΥΟΛ =Δθκάζεζε γξαθήο ρσξίο ζρνιηθή εθπαίδεπζε . 

ΓΡΑΦΣΖΛΔ= Γξαθή έκαζε απφ ηελ ηειεφξαζε  

ΔΝ/ΜΚ/NA=«Δληφπηθα»,ληφπηθα,«Μαθεδφληθα»,Νάζζαηα 

(=ε δηθή καο) 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με 

ποιοςρ και με ποια ζςσνόηηηα 

ΜΣΞΜΔΣΑΝ= Μεηαμχ ηνπο νη κεηαλάζηεο 

ΛΟΤΣΡΑ=Με ηνπο Λνπηξαθηψηεο (ακηγέο ζιαβφθσλν-δίγισζζν 

ρσξηφ) 

ΓΖΓΛΑΒ= κε άιινπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο-δίγισζζνπο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο 

ΟΗΚΠΖΣ= κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ είλαη ζηελ παηξίδα ή 

ηειεθσληθά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= Καζεκεξηλή ρξήζε 

 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ 

ζηα παιδιά 

 

ΔΧΔΞΗ=  Έσο ηα έμη, δελ κηινχλ άιιε γιψζζα 

ΥΟΛΑΛΒ= ην ζρνιείν αξρίδνπλ λα δηδάζθνληαη 

αιβαληθά(ρνιηθή δηγισζζία) 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΑΝ Ή 

ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ 

 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη 

ηηρ γλώζζαρ 

ΜΔΓΗΚΑΝ =Μεγάιε ηθαλνπνίεζε 

ΚΑΓΖΓΑΦ=Αιιεινθαηαλφεζε θαη κε ηνπο γεγελείο 

ζιαβφθσλνπο πνπ θπξίσο ηα πξψηα ρξφληα έδηλε ηελ αίζζεζε ηεο 

αζθάιεηαο 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ = Πνιχ  θαιά αιβαληθά(ζρνιείν) 

ΠΛΚΔΛΛΠΦ=Πνιχ θαιά ειιεληθά, πξνθνξηθά, απφ ην άιιν 

ζρνιείν ηεο δσήο! (δνπιεηά) 

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΓΔΝΤΠΑ= Γελ ππήξμαλ θαη νχηε ππάξρνπλ δπζθνιίεο ή 

άλζξσπνη πνπ λα εκπνδίδνπλ 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ 

ηηρ Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ  

ΜΔΚΑΔΒΛ= Μέηξηνο βαζκφο αιιεινθαηαλφεζεο κε έξβνπο, 

Βνχιγαξνπο  

ΓΗΑΦΛΔΞ = Δληνπίδεη δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην θπξίσο 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ 

σώπαρ 

ΑΠΟΠΔΡΤ =Απφ πέξπζη ζην GB.Δδψ θαη δχν ρξφληα μαλάξρηζε 

ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ζην GB 

ΓΗΓΑΜΠ =ηε Mala Prespa δηδαζθφηαλ θαη δηδάζθεηαη 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ 

διαλέκηος από ηοςρ 

αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΟΥΗΠΡΟΒΛ=  ρη, δελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΓΗΑΣΑΖ 
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Γνώζη ηπαγοςδιών, 

παπαμςθιών, παποιμιών ζηη 

ζλαβική διάλεκηο  

ΠΟΛΜΔΓΝΧ =Πνιχ κεγάιε γλψζε 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με 

εκείνα ηυν αλλόγλυζζυν 

ζςμπαηπιυηών 

ΟΜΟΗΓΗΑΦ =Τπάξρνπλ θαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο.  

ΓΗΑΦΜΣΡ= Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηε κνπζηθή θαη ζηα 

ηξαγνχδηα.  

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΥΡΖΖ 

ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ από 

γενιά ζε γενιά 

ΔΑΝΜΗΛΤ = Δάλ ηε κηιάλε ζπλέρεηα φινη ζηα παηδηά ηνπο, δελ 

ζα ραζεί, ζα δηαηεξεζεί. 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν 

ΜΜΔ  

ΥΟΛΒΟΖΘ =Σν ζρνιείν ζα βνεζνχζε λα κάζνπλ ηα παηδηά θαη 

λα ηε γξάθνπλ θαη έηζη ζα δηαηεξνχληαλ θαιχηεξα. Καλάιηα θαη 

ξαδηφθσλν ππάξρνπλ 
 

 

Πίλαθαο 3 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ 3
νπ

 ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ  

Α44/GB 

Μόπθυζη:6 εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα: νηθνδφκνο, εξγάηεο 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:20 ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα: 3κ. 

θάζε ρξφλν 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: Λνπηξάθη 

Αικσπίαο, ε νηθνγέλεηα ζηελ 

Αιβαλία 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά 

και ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ =Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα 

ΠΡΦΥΥΓΡ= Πξνθνξηθή θπξίσο, ρσξίο εθπαίδεπζε θαη 

γξαθή 

ΠΟΝΑΟ (= ηε δηθή καο γιψζζα) 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ 

και με ποια ζςσνόηηηα 

ΜΣΞΜΔΣΑΝ= Μεηαμχ ηνπο νη κεηαλάζηεο 

ΛΟΤΣΡΑ= Με ηνπο Λνπηξαθηψηεο (ακηγέο  ζιαβφθσλν-

δίγισζζν ρσξηφ) 

ΓΖΓΛΑΒ= κε άιινπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο-δίγισζζνπο 

ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ΟΗΚΠΖΣ= κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ είλαη ζηελ παηξίδα 

ή ηειεθσληθά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ =Καζεκεξηλή ρξήζε 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα 

παιδιά 

ΓΝΧΡΠΚΑΛ =ηα παηδηά ηνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηε 

γιψζζα 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΑΝ Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ 
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Πίλαθαο 4 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ 4
νπ

 ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

Α28/GB 

Μόπθυζη:  6 εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα: νηθνδφκνο 

 

ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΜΟΝΓΗΚΓΛ = Μφλν ηε δηθή ηνπ γιψζζα ζα ήζειε λα 

κηιάεη, ζα ηνπ ήηαλ επθνιφηεξν θαη ζα έλησζε θαιχηεξα. 

 . 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΚΑΛΑΛΒ=Καιά αιβαληθά (ζρνιείν) ηα κηιά κφλν ζηηο 

ππεξεζίεο 

ΜΔΠΦΔΛΛ=Μέηξηα ειιεληθά, πξνθνξηθά, ηα κηιά κφλν 

φηαλ ρξεηαζηνχλ ζηε δνπιεηά  

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΓΔΝΔΗΥΔΠ= ρη δελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
 

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΜΔΚΑΔΡΒ= Μέηξηα αιιεινθαηαλφεζε κε έξβνπο 

ΜΔΚΑΒΟΤΛ= Μέηξηα θαηαλφεζε κε Βνχιγαξνπο  

ΓΗΑΦΛΔΞ = Δληνπίδεη δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην θπξίσο 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ 

σώπαρ 

ΣΧΡΝΑΗ= Σψξα λαη, ηα δχν ηειεπηαία ρξφληα ππάξρεη 

ζρνιείν γηα ηε γιψζζα ηνπο 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ 

διαλέκηος από ηοςρ 

αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΓΔΝΘΔΛΑΝ =   Γελ ζέιαλε λα ηελ αθνχλ θαη δελ ζέινπλε. 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΤΠΑΡΓΝΧ= Τπάξρεη γλψζε 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα 

ηυν αλλόγλυζζυν 

ζςμπαηπιυηών 

ΟΜΟΗΓΗΑΦ= Τπάξρνπλ θαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο.  

ΓΗΑΦΜΣΡ= Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηε κνπζηθή θαη ζηα 

ηξαγνχδηα. 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ από 

γενιά ζε γενιά 

ΓΔΝΘΑΥΑΘ= Γελ ζα ραζεί, ζα δηαηεξεζεί 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΥΟΛΒΟΖΘ= Σν ζρνιείν ζα βνεζνχζε λα κάζνπλ ηα παηδηά 

θαη λα ηε γξάθνπλ θαη έηζη ζα δηαηεξνχληαλ θαιχηεξα. 

Καλάιηα θαη ξαδηφθσλν ππάξρνπλ 
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έξγάηεο 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα: 2ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην 

παηπίδα:2κ./έηνο πεξίπνπ 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: 

Λνπηξάθη Αικσπίαο, ε 

νηθνγέλεηα ζηελ Αιβαλία 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ 

ΛΑΒΗΚΖ ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και 

σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ = Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα  

ΠΡΦΥΥΓΡ= Πξνθνξηθή, ρσξίο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γξαθή  

ΠΟΝΑΟ Νάζζν (=ε δηθή καο) 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με 

ποιοςρ και με ποια 

ζςσνόηηηα 

ΜΣΞΜΔΣΑΝ= Μεηαμχ ηνπο νη κεηαλάζηεο 

ΛΟΤΣΡΑ= Με ηνπο Λνπηξαθηψηεο(ακηγέο ζιαβφθσλν-δίγισζζν 

ρσξηφ) 

ΓΖΓΛΑΒ= κε άιινπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο-δίγισζζνπο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο 

ΟΗΚΠΖΣ= κε κέιε ηεο νηθνγέλεηαο, φηαλ είλαη ζηελ παηξίδα ή 

ηειεθσληθά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= Καζεκεξηλή ρξήζε 

 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ 

ζηα παιδιά 

 

ΓΔΝΔΥΠΑΗ =  Γελ έρεη παηδηά, δελ είλαη λπκθεπκέλνο 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΑΝ Ή 

ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ 

 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη 

ηηρ γλώζζαρ 

ΔΤΥΜΗΛΟΛ= είλαη επραξηζηεκέλνο, κηιά κε φινπο, εθηφο απφ 

ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ, θαη κ’ φιν ην ρσξηφ(=Λνπηξάθη) 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ = Πνιχ θαιά αιβαληθά(ζρνιείν) 

ΗΣΑΛΜΔΣΡ=  Μέηξηα γλψζε ηηαιηθήο, απφ κεηαλάζηεπζε θαη 

δνπιεηά ζηελ Ηηαιία 

ΗΠΑΝΛΗΓ=  Ηζπαληθά ιηγφηεξα απφ κεηαλάζηεπζε θαη δνπιεηά 

ζηελ Ηζπαλία 

 

 

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 
 

ΤΠΖΡΞΜΠΡ=   Ναη, ππήξμε κηθξφ πξφβιεκα ζηελ Αιβαλία 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Ομοιόηηηα με άλλερ 

γλώζζερ ηηρ Βαλκανικήρ ή 

άλλερ, καηανόηζη/διαθοπέρ  

ΜΔΚΑΔΡΒ = Μέηξηνο βαζκφο αιιεινθαηαλφεζεο κε έξβνπο 

ΜΔΚΑΒΟΤΛ= Μέηξηα θαηαλφεζε κε Βνχιγαξνπο 

ΚΛΔΤΚΡΧ=  Κάπνηα θαηαλφεζε κε Λεπθνξψζνπο  

ΓΗΑΦΛΔΞ = Δληνπίδεη δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην θπξίσο 

 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ 

σώπαρ 

ΑΠΟΠΔΡΤ= Απφ πέξπζη ζην GB.Δδψ θαη δχν ρξφληα μαλάξρηζε 

ε δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ζην GB 

ΓΗΓΑΜΠ= ηε Mala Prespa δηδαζθφηαλ θαη δηδάζθεηαη 
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Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ 

διαλέκηος από ηοςρ 

αλλόγλυζζοςρ 

ζςμπαηπιώηερ 

ΜΚΠΡΒΛΤΠ = Μηθξφ πξφβιεκα, αληηκεησπίδεηαη ππνηηκεηηθά 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ 

ΓΗΑΣΑΖ 

 

Γνώζη ηπαγοςδιών, 

παπαμςθιών, παποιμιών ζηη 

ζλαβική διάλεκηο  

ΟΥΜΟΝΓΔΡ = ρη, δελ μέξεη, νη γέξνη μέξνπλ 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με 

εκείνα ηυν αλλόγλυζζυν 

ζςμπαηπιυηών 

ΣΑΟΜΟΗΟ =  Τπάξρεη ηάζε γηα νκνηνκνξθία ζηα έζηκα, κε ηελ 

αζηηθνπνίεζε, κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ΓΗΑΦΜΣΡ= Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηε κνπζηθή θαη ζηα ηξαγνχδηα 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ 

από γενιά ζε γενιά 

ΘΑΓΗΑΣΖΡ=Αθνχ ηε κηινχλ φινη ηνπο δελ ζα ραζεί, ζα 

δηαηεξεζεί. 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν 

ΜΜΔ  

ΥΟΛΒΟΖΘ= Σν ζρνιείν ζα βνεζνχζε λα κάζνπλ ηα παηδηά θαη 

λα ηε γξάθνπλ θαη έηζη ζα δηαηεξνχληαλ θαιχηεξα. Καλάιηα θαη 

ξαδηφθσλν έρνπλ. 
 

 

 

 

Πίλαθαο 5 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ 5
νπ

 ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

Α52/GB 

Μόπθυζη:12 εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα: Έρεη θαθελείν, είλαη φκσο 

επαγγεικαηίαο εκπεηξνηέρλεο Υπόνορ 

ζηην Δλλάδα:17ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα:2θνξέο/έηνο 

γηα ιίγεο εκέξεο 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: Αξηδαία 

Πέιιαο κε ηελ γπλαίθα θαη ηα ηξία 

παηδηά ηνπ 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ= Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα 

ΠΡΦΥΥΓΡ=Πξνθνξηθή, ρσξίο ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

θαη γξαθή  

ΜΑΚΔΓΟΝΗ =«Μαθεδφληθα»  



 88 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ και με 

ποια ζςσνόηηηα 

ΜΣΞΜΔΣΑΝ= Μεηαμχ ηνπο νη κεηαλάζηεο 

ΜΔΓΤΝΑΗ= Με ηε γπλαίθα ηνπ 

ΓΖΓΛΑΒ= Με άιινπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο-

δίγισζζνπο ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο 

ΟΗΚΠΖΣ= Με κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο, φηαλ 

είλαη ζηελ παηξίδα ή ηειεθσληθά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= Καζεκεξηλή ρξήζε 

 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα παιδιά 

ΛΗΓΥΔΛΛ =Σα παηδηά ηελ μέξνπλ ιίγν, γηαηί θνίηεζαλ 

ζε ειιεληθφ ζρνιείν. 

ΜΔΓΚΑΛ= Ο κεγαιχηεξνο, πνπ έδεζε κέρξη ηα 6 ηνπ 

ζηελ Αιβαλία κε ηε γηαγηά ηνπ, ηελ κηιάεη θαιχηεξα 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΑΝ 

Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΜΔΓΗΚΑΝ= Μεγάιε ηθαλνπνίεζε 

ΚΑΓΖΓΑΦ= Αιιεινθαηαλφεζε θαη κε ηνπο γεγελείο 

ζιαβφθσλνπο-δίγισζζνπο πνπ θπξίσο ηα πξψηα ρξφληα 

έδηλε ηελ αίζζεζε ηεο αζθάιεηαο 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ =Πνιχ θαιή γλψζε αιβαληθήο(ζρνιείν) 

ΚΑΛΔΛΛΠΦ= Καιή γλψζε ειιεληθήο, πξνθνξηθά ,κε 

ηηο ζπλαλαζηξνθέο ζηε δνπιεηά θαη ηηο θνηλσληθέο 

επαθέο. 

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ γλώζζαρ 

 

ΠΡΟΒΛΤ=Τπήξμε πξφβιεκα (ζηελ Αιβαλία). Σν 

ζχζηεκα δελ βνεζνχζε ηελ ρξήζε ηεο γιψζζαο. 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΜΔΚΑΔΒΛ = Μέηξηνο βαζκφο αιιεινθαηαλφεζεο κε 

έξβνπο, Βνχιγαξνπο,  

ΓΗΑΦΛΔΞ=  Δληνπίδεη δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην θπξίσο 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΜΟΝΥΧΠΡ=  Μφλν ζηα ρσξηά ηεο Πξέζπαο δηδάζθεηαη 

ε κεηξηθή γιψζζα. 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ 

διαλέκηος από ηοςρ αλλόγλυζζοςρ 

ζςμπαηπιώηερ 

ΠΒΛΡΒΜΚ=Σνπο πεξηθξνλνχζαλ σο Βνχιγαξνπο,  

έξβνπο,  «Μαθεδφλεο»  

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΠΛΟΤΓΝΧ=  Πινχζηα γλψζε 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν ζςμπαηπιυηών 

ΓΗΑΦΑΜΣΡ = Γελ ππάξρνπλ νκνηφηεηεο, δηαθνξεηηθά 

ηα θαγεηά, ε κνπζηθή, ηα ηξαγνχδηα.   

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ από γενιά ζε 

γενιά 

ΑΝΜΗΛΠΑΗ= Δάλ νκηιείηαη ζηα παηδηά ε γιψζζα 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΠΟΛΖΜΥ= Πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ 
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Πίλαθαο 6 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηεο 6
εο

 ζπλεληεπμηαδφκελεο 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΖ  

Γ43/GB 

Μόπθυζη: Γεκνηηθφ 

 Δπάγγελμα: Δξγαζία ζην 

θαθελείν ηνπ ζπδχγνπ 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:15ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα:2-

3θνξέο/έηνο γηα ιίγεο εκέξεο 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: Αξηδαία 

Πέιιαο κε ηνλ άλδξα θαη ηα 3 

παηδηά ηεο 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά 

και ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΦΤΓΗΓΛ= Φπζηθή-πξψηκε δηγισζζία 

ΣΑΤΣΑΛΒ =Σαπηφρξνλε εθκάζεζε αιβαληθήο.  

ΠΡΦΥΥΓΡ=Πξνθνξηθή ρξήζε κφλνλ, ρσξίο ζρνιείν, 

άγλνηα γξαθήο 

ΓΛΧΜΑΝΑ = «Γιψζζα ηεο κάλαο» 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ 

και με ποια ζςσνόηηηα 

ΤΓΓΦΗΛ = Με ζπγγελείο, θίινπο  

ΜΔΑΝΓΡ = Με ηνλ άλδξα ηεο. Σα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ 

αιιά δελ ηε κηιάλε. 

ΠΑΣΡΟΗΚ=  Mε ηελ παηξηθή ηεο νηθνγέλεηα φηαλ είλαη ζηελ 

παηξίδα ή ηειεθσληθά 

ΟΥΚΑΘΜΔΡ= ρη θάζε κέξα 

 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα 

παιδιά 

ΚΑΣΓΔΜΗΛ = Σα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ κφλν, δελ ηε 

κηιάλε. Διιεληθφ ζρνιείν πεγαίλνπλ.  

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΑΝ Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ 

ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΘΔΣΤΝ =Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα φηαλ ηε κηιά 

ΔΠΗΘΠΑΗΓ =Δπηζπκία ρξήζεο κε ηα παηδηά ηεο 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ= Πνιχ θαιά αιβαληθά(ζρνιείν), ηα κηιά 

θαζεκεξηλά ζην θαθελείν κε ηνπο Αιβαλνχο κεηαλάζηεο. 

ΚΑΛΔΛΛΓΡ=  Καιά ειιεληθά, μέξεη λα δηαβάδεη θαη λα 

γξάθεη, έκαζε καδί κε ηα παηδηά, φηαλ άξρηδαλ ζρνιείν, θαη 

απφ ηελ ηειεφξαζε. Σα κηιά θαζεκεξηλά 

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

 

ΡΑΣΑΝΣ=Ραηζηζηηθή, πεξηθξνλεηηθή, πβξηζηηθή 

αληηκεηψπηζε απφ ηνπο αιιφγισζζνπο ζπκπνιίηεο    

Γ)ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 
 

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ ΚΟΠΗΑ= Με ηα «θνπηαλά» 
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Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΟΗΓΒΟΤΚΑ= Mε ηα Βνπιγαξηθά, δελ είλαη ίδηα αιιά 

θαηαλνεί. 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ 

σώπαρ 

ΓΔΓΗΓΑΥ =Γελ δηδάζθεηαη ζην Γθνιφκπαξλην. 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ 

διαλέκηος από ηοςρ 

αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΠΔΡΗΦΡ= Πεξηθξνλεηηθή αληηκεηψπηζε  

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΑΠΟΤΓΝΧ =Απνπζία γλψζεο 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα 

ηυν αλλόγλυζζυν 

ζςμπαηπιυηών 

ΗΓΗΑΠΔΡ = Ίδηα πεξίπνπ είλαη 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ από 

γενιά ζε γενιά 

ΑΝΑΓΝΛΑΘ= Αλαγλψξηζε εθ ησλ πζηέξσλ σο ιάζνπο ηεο, 

ηε  κε ζπρλή ρξήζε κε ηα παηδηά. 

ΑΝΜΗΛΠΑΗ=Μφλν κε ηελ νκηιία ζηα παηδηά κπνξεί λα 

δηαηεξεζεί. 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΗΥΒΟΖΘ= Ίζσο θαη ην ζρνιείν βνεζάεη. ηαζκνχο 

(ξαδηνηειενπηηθνχο) έρεη ζηελ Αιβαλία  
 

 

Πίλαθαο 7 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ 7
νπ

 ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

 

 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ  

Α31/GB 

Μόπθυζη:12 εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα: Οηθνδφκνο, εξγάηεο 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:13ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα: Αλά 2-

3κελ., 1κελ ή 2 εβδνκάδεο, εμαξηάηαη 

απφ ηε δνπιεηά. 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: Αξηδαία 

Πέιιαο  

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ= Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα 

 ΠΡΦΥΥΓΡ= Πξνθνξηθή, ρσξίο ζρνιηθή εθπαίδεπζε 

θαη γξαθή  

ΝΣΟΠΗΚΑ = «Νηφπηθα»,φπσο νλνκάδνπλ ηε ζιαβηθή 

δηάιεθην ζηε θεληξηθή Μαθεδνλία 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ και ΑΓΔΛΦΞΑΓ= Σε κηιά κε ηα αδέιθηα, ηα μαδέιθηα 
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με ποια ζςσνόηηηα ΤΓΥΧΡ= κε ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ 

ΓΖΓΛΑΒ= θαη κε ηνπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο-

δίγισζζνπο 

ΟΗΚΠΖΣ= κε ηελ νηθνγέλεηα φηαλ είλαη ζηελ παηξίδα 

ή ηειεθσληθά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ =Κάζε κέξα ηε κηιά 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα παιδιά ΟΣΑΝΑΠΟΚ= ηαλ απνθηήζεη παηδηά, ζα ηνπο ηε 

κάζεη ζίγνπξα 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΑΝ Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΠΟΛΘΔΣΣ= Πνιχ ζεηηθή ζηάζε  

ΜΟΝΓΗΚΓΛ = Μφλν ηε δηθή ηνπ γιψζζα ζα ήζειε λα 

κηιάεη, ζα ηνπ ήηαλ επθνιφηεξν 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΚΑΛΑΛΒ= Καιά αιβαληθά απφ ην ζρνιείν 

ΜΔΠΦΔΛΛ=Μέηξηα πξνθνξηθά ειιεληθά απφ ηε 

δνπιεηά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= Καζεκεξηλά κηιά θαη απηέο ηηο 

γιψζζεο. 

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ γλώζζαρ 

 

ΓΗΓΛΧ= Ζ δηγισζζία, άιιε γιψζζα ζην ζπίηη θαη 

άιιε ζην ζρνιείν 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΠΟΛΜΑΚΔΓ = Μνηάδεη κε ηα  «Μαθεδφληθα» πην 

πνιχ 

ΔΡΒΒΟΤΛ= κε ηα ζέξβηθα θαη ηα βνπιγάξηθα 

ιηγφηεξν, 

ΓΗΑΦΛΔΞ =δηαθέξνπλ ζηηο ιέμεηο, ζηα νλφκαηα.  

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΓΔΓΗΓΑΥ = ρη, ε γιψζζα ηνπ δελ δηδάζθεηαη ζην 

ζρνιείν 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ 

διαλέκηος από ηοςρ αλλόγλυζζοςρ 

ζςμπαηπιώηερ 

ΠΡΟΒΛΖ = Τπήξρε θάπνην πξφβιεκα 

ΠΡΟΣΡΑΛΒ =Σνπο πξνέηξεπαλ λα κηινχλ αιβαληθά 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΝΑΗΞΔΡ = Ναη, μέξεη. 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν ζςμπαηπιυηών 

ΗΓΗΑΠΔΡ = Ίδηα πεξίπνπ είλαη 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ από γενιά ζε 

γενιά 

ΥΟΛΔΗΟ= Με ην ζρνιείν 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΥΔΦΒΟΖΘ= Σν ζρνιείν, νη εθεκεξίδεο βνεζάλε ηε 

γιψζζα λα πξνρσξήζεη 
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Πίλαθαο 8 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ 8
νπ

 ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ  

Α27/GB 

Μόπθυζη: 8εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα: Οηθνδφκνο, εξγάηεο 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα: 6ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα: 2 

κήλεο εδψ 2 κήλεο εθεί, 

πεξηζζφηεξν εθεί θάζεηαη, 

εμαξηάηαη απφ ηε δνπιεηά. 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: Αξηδαία 

Πέιιαο 

Πανηπεμένορ με 

αλλόγλυζζη(αλβανικά) 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά 

και ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ = Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα 

 ΠΡΦΥΥΓΡ= Πξνθνξηθή, ρσξίο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη 

γξαθή 

 ΔΤΚΑΠΑΛΒ = Δπθνιφηεξα απφ ηα αιβαληθά 

ΝΣΟΠΗΚΑ =  «Νηφπηθα» φπσο νλνκάδνπλ ηε ζι. δηάιεθην 

ζηελ Κ. Μαθεδνλία   

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ 

και με ποια ζςσνόηηηα 

ΑΓΔΛΦΞΑΓ =Σε κηιά κε ηα αδέιθηα, ηα μαδέιθηα 

ΤΓΥΧΡ= κε ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ 

ΓΖΓΛΑΒ= Καη κε ηνπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο-

δίγισζζνπο 

ΟΗΚΠΖΣ= Με ηελ νηθνγέλεηα φηαλ είλαη ζηελ παηξίδα ή 

ηειεθσληθά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= Κάζε κέξα ηε κηιά 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα 

παιδιά 

ΘΑΜΗΓΤΑΛ= Δίλαη 6 κ. ην παηδί ηνπ, ζα ηνπ κηιάεη, ε 

γπλαίθα ηνπ φκσο αιιφγισζζε. 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ 

ΔΠΖΡΔΑΑΝ Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ 

ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΘΔΣΤΝ= Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ΖΘΔΛΠΔΡΗ= Θα ήζειε πεξηζζφηεξν λα ηε κηιά, φκσο 

έθπγε λσξίο απφ ην ζιαβφθσλν ρσξηφ ζην νπνίν γελλήζεθε. 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΚΑΛΑΛΒ= Αιβαληθά θαιά γηαηί πήγε ζρνιείν, 

ΛΗΓΔΛΛΓΤ=  ειιεληθά ιίγα, είλαη δχζθνια. 

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

 

ΓΔΝΔΗΥΔΠ = ρη, δελ είρε πξνβιήκαηα  

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ 

ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ 

 

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ ΒΟΤΛΔΡΒ =Μνηάδεη κε ηα βνπιγαξηθά, ηα ζεξβηθά  
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Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΓΗΑΦΚΑΣ = Γηαθξίλεη θαη δηαθνξέο αιιά θαη 

Αιιεινθαηαλφεζε 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ 

σώπαρ 

ΓΔΓΗΓΑΥ=ρη, ε γιψζζα ηνπ δελ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ 

διαλέκηος από ηοςρ 

αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΚΑΛΑΝΣΗΜ= Καιή αληηκεηψπηζε 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΝΑΗΞΔΡ= Ναη, μέξεη. 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα 

ηυν αλλόγλυζζυν 

ζςμπαηπιυηών 

ΗΓΗΑΠΔΡ= Ίδηα πεξίπνπ είλαη. Σα ειιεληθά αιιάδνπλ 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ 

ΓΗΑΣΖΡΖΖ ΣΖ ΓΛΧΑ 

ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ από 

γενιά ζε γενιά 

ΥΟΛΔΗΟ = Με ην ζρνιείν κφλν 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΠΟΛΖΜΑΝ= Πνιχ ζεκαληηθφο 
 

 

 

 

 

Πίλαθαο 9 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ 9
νπ

 ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

Α43/GB 

Μόπθυζη: 8 εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα: Δξγάηεο γεο θπξίσο, 

εξγάηεο γεληθψο  

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:20 ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα:6 κήλεο ην 

ρεηκψλα  

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: Φνχθαο 

Κνδάλεο 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ= Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα 

ΓΡΥΧΥΟΛ=Δθκάζεζε γξαθήο ρσξίο ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 

ΓΡΑΦΣΖΛΔ= Δθκάζεζε γξαθήο απφ ηελ ηειεφξαζε 

ΝΣΟΠΗΑ= «Νηφπηα» φπσο νλνκάδνπλ ηε ζιαβηθή 

δηάιεθην ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ και με 

ποια ζςσνόηηηα 

ΟΛΤΝΟΗΚ= Μηιά ηε γιψζζα ηνπ κε φινπο θαη 

ζπλέρεηα. Με ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, ηνπο ζπγρσξηαλνχο 

ηνπ θαη ζηα Σίξαλα φηαλ πάεη, πάιη ηε γιψζζα ηνπ 
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κηιά. Καη εδψ ζηνλ Φνχθα φηαλ κέλεη, νη 

πεξηζζφηεξνη ηελ μέξνπλ.  

ΚΑΘΔΜΔΡΑ=Καζεκεξηλή ρξήζε 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα παιδιά ΓΝΧΡΠΚΑΛ=Σα παηδηά ηνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηε 

γιψζζα  

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΑΝ 

Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΠΟΛΘΔΣΤ= Πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα  

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ= Αιβαληθά μέξεη θαιά γηαηί ηα έκαζε 

ζην ζρνιείν. Σα κηιάεη φηαλ ρξεηάδεηαη λα 

ζπλελλνεζεί κε Αιβαλνχο 

ΜΔΠΦΔΛΛ= Μέηξηα ειιεληθά πξνθνξηθά, ηα έκαζε 

απφ ηελ παξακνλή θαη ηε δνπιεηά ηνπ ζηελ Διιάδα.  

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ γλώζζαρ 

 

ΓΔΝΤΠΑ= Γελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΜΚΒΛΒΡΧ= Μέηξηα θαηαλφεζε κε βνπιγαξηθά, 

ζεξβηθά, ξσζηθά.  

ΓΗΑΦΛΔΞ =δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην  

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΓΔΝΔΥGB= Γελ έρεη ζρνιείν ζην Γθνιφκπαξλην  

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ διαλέκηος 

από ηοςρ αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

 ΤΠΟΣΚΑΣΧ = Τπνηηκεηηθή αληηκεηψπηζε, ζαλ λα 

επξφθεηην γηα «θαηψηεξε» γιψζζα 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΜΔΣΡΓΝΧ= Μέηξηα γλψζε 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν ζςμπαηπιυηών 

ΟΜΟΗΓΗΑΦ= Τπάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο  

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ από γενιά ζε 

γενιά 

ΘΑΓΗΑΣΖΡ= Θα δηαηεξεζεί, πεξλά απφ ηνπο γνλείο 

ζηα παηδηά 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΘΑΒΟΖΘ=Θα βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο 

γιψζζαο 
 

 

Πίλαθαο 10 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηνπ 10
νπ

 ζπλεληεπμηαδφκελνπ 

 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ  

Α42/GB 

Μόπθυζη: 8 εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα: Δξγάηεο γεο θπξίσο, 

εξγάηεο γεληθψο  

 



 95 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:20 ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα:6 κήλεο ην 

ρεηκψλα  

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: Φνχθαο 

Κνδάλεο 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ= Μεηξηθή γιψζζα 

ΠΡΦΥΥΓΡ= Πξνθνξηθή, ρσξίο ζρνιείν θαη γξαθή 

ΝΣΟΠΗΑ = «Νηφπηα» φπσο νλνκάδνπλ ηε ζιαβ. 

δηάιεθην ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ και με 

ποια ζςσνόηηηα 

ΟΗΚΥΧΡ= Με ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπγρσξηαλνχο  

ΓΖΓΛΑΒ= κε γεγελείο 

δίγισζζνπο-ζιαβφθσλνπο 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= Καζεκεξηλή ρξήζε  

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα παιδιά ΓΝΧΡΠΚΑΛ =Σα παηδηά ηνπ γλσξίδνπλ πνιχ θαιά 

ηε γιψζζα  

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΑΝ 

Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΠΟΛΘΔΣΤ= Πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ= Πνιχ θαιή γλψζε αιβαληθήο απφ ην 

ζρνιείν 

ΜΔΠΦΔΛΛ= Μέηξηα ειιεληθά πξνθνξηθά απφ ηηο 

επαγγεικαηηθέο επαθέο 

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ γλώζζαρ 

 

ΤΠΟΣΑΝΣΗ=Τπνηηκεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο 

αιιφγισζζνπο ζπκπνιίηεο 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΜΚΒΛΒΡΧ= Μέηξηα θαηαλφεζε κε βνπιγαξηθά, 

ζεξβηθά, ξσζηθά.   

ΓΗΑΦΛΔΞ= δηαθνξέο ζην ιεμηιφγην 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΓΔΝΔΥGB= Γελ έρεη ζρνιείν ζην Γθνιφκπαξλην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ διαλέκηος 

από ηοςρ αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΤΠΟΣΚΑΣΧ = Τπνηηκεηηθή αληηκεηψπηζε, ζαλ λα 

επξφθεηην γηα «θαηψηεξε» γιψζζα 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΜΔΣΡΓΝΧ  = Μέηξηα γλψζε, δελ γλσξίδεη πνιιά 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν ζςμπαηπιυηών 

ΟΜΟΗΓΗΑΦ= Τπάξρνπλ νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο 

  

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ από γενιά ζε 

γενιά 

ΜΔΓΠΡΟΓ =Μεγάιεο πξνζδνθίεο γηα ηε δηαηήξεζε 

ηεο κεηξηθήο, επεηδή ηελ κηινχλ ηα παηδηά ζπλερψο 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΠΟΛΖΜΑΝ =Πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο γιψζζαο 
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Πίλαθαο 11 

 

Αηνκηθφο πίλαθαο έθζεζεο δεδνκέλσλ ηεο 11
εο

 ζπλεληεπμηαδφκελεο 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΖ  

Γ34/GB 

Μόπθυζη: 8εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα:  Οηθηαθά, πεξηζηαζηαθά 

εκεξνκίζζηα 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:15ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα:2-

3θνξέο/έηνο γηα ιίγεο εκέξεο 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: Αξηδαία Πέιιαο 

κε ηνλ άλδξα θαη ηα παηδηά ηεο 

Πανηπεμένη με αλβανόθυνο 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ =Μεηξηθή γιψζζα 

ΓΡΥΧΥΟΛ= Γξαθή ρσξίο ζρνι. εθπαίδεπζε 

ΓΡΑΦΣΖΛΔ= Έκαζε γξαθή απφ ηελ ηειεφξαζε 

ΔΝΣ/ΝΑΑ=Σελ νλνκάδεη «Δληφπηα», Νάζζα 

(=δηθή καο) 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ και με 

ποια ζςσνόηηηα 

ΓΟΝΣΛΖΠΑ= Υξήζε κε ηνπο γνλείο ηειεθσληθά ή 

φηαλ είλαη ζηελ παηξίδα 

ΤΓΥΧΡ= Υξήζε κε ηνπο ζπγρσξηαλνχο 

ΓΖΓΛΑΒ= Υξήζε κε ηνπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο -

δίγισζζνπο 

ΟΥΚΑΘΜΔΡ = Γελ ηε κηιά θαζεκεξηλά 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα παιδιά ΛΗΓΜΗΛ =Σα παηδηά ηελ κηινχλ ιίγν 

ΚΑΣΚΑΛ =Καηαιαβαίλνπλ θαιά 

ΠΑΝΣΡΑΛΒ=Δίλαη παληξεκέλε κε αιβαλφθσλν, 

νπφηε, ζεσξεί, πσο ηα παηδηά ηεο δελ ζα ηελ κηινχλ 

θαιά 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΑΝ 

Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΥΑΗΡΔΣΑΗ = Υαίξεηαη φηαλ ηε κηιάεη 

ΖΘΔΛΠΔΡΗ=Θα ήζειε λα ηελ ρξεζηκνπνηεί 

πεξηζζφηεξν 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ  = Πνιχ θαιά αιβαληθά (ζρνιείν) 

ΜΔΠΦΔΛΛ = Μέηξηα πξνθνξηθά ειιεληθά  

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ γλώζζαρ 

 

ΜΗΚΣΓΑΜ = Ο κηθηφο γάκνο ηεο πεξηνξίδεη ηηο 

επθαηξίεο γηα ρξήζε ηεο κεηξηθήο 

ΠΑΗΓΔΛΛ= Ζ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηεο θαη ζηα 

ειιεληθά 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

ΚΒΛΠΡΛ=Μνηάδεη κε ηα «ζθνπηαλά» θαη ηα 

βνπιγαξηθά πεξηζζφηεξν, ηα νπνία θαη θαηαλνεί 
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καηανόηζη/διαθοπέρ θαιιίηεξα, θαη ηα ζεξβηθά ιηγφηεξν. 

ΓΗΑΦΛΔΞ =Γηαθνξέο ζην ιεμηιφγην 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΓΔΝΑΝΑΓΝ=Γελ αλαγλσξίδεηαη σο κεηνλνηηθή 

γιψζζα ζην Γθνιφκπαξλην, δελ ηελ καζαίλνπλ ζην 

ζρνιείν  

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ διαλέκηος 

από ηοςρ αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΑΠΑΞΡΑΣ= Απαμησηηθή, ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

 ΠΟΣΡΓΑΠΑ=Γλψζε πνιιψλ ηξαγνπδηψλ γάκνπ θαη 

παξνηκηψλ 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν ζςμπαηπιυηών 

ΛΗΓΟΜΟΗΟ =  Λίγεο νκνηφηεηεο 

ΓΗΑΦΜΣΡ= Γηαθέξνπλ ε κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ από γενιά ζε 

γενιά 

ΑΝΜΗΛΓΟΝ=Αλ νη γνλείο ηε κηινχλ ζηα παηδηά, ζα 

δηαηεξεζεί 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ    

 

ΘΑΒΟΖΘ=Βνεζεηηθφο ζηελ αλάπηπμε θαη 

δηαηήξεζε ηεο γιψζζαο 
 

 

 

Πίλαθαο 12 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηεο 12
εο

 ζπλεληεπμηαδφκελεο 

 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΖ  

Γ34/Κοπςηζά 

Μόπθυζη: 12εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα:  Οηθηαθά, πεξηζηαζηαθά 

εκεξνκίζζηα 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:14ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα:2-

4θνξέο/έηνο γηα ιίγεο εκέξεο 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα:  Φιψξηλα κε ηνλ 

άλδξα θαη ηα παηδηά ηεο 

 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ= Μεηξηθή γιψζζα 

ΣΔΥΡΓΖΓ =Σα 4 πξψηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ ηε 

δηδάρζεθε, σο κεηνλνηηθή γιψζζα 

ΝΣΟΠΗΑ = «Νηφπηα» νλνκάδεη ηε γιψζζα ηεο, φπσο 

νη έιιελεο δίγισζζνη ζιαβφθσλνη ηεο Γπηηθήο 

Μαθεδνλίαο  

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ και με 

ποια ζςσνόηηηα 

ΓΟΝΣΛΖΠΑ= Με ηνπο γνλείο ηειεθσληθά ή φηαλ 

είλαη ζηελ παηξίδα 

ΤΓΥΧΡ= Με ηνπο ζπγρσξηαλνχο 
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ΜΔΑΝΓΡ= Με ηνλ άλδξα ηεο 

ΜΔΓΓΖΓΛ= ηελ αγνξά, κε ηνπο κεγαιχηεξνπο 

γεγελείο δίγισζζνπο-ζιαβφθσλνπο 

ΟΥΚΑΘΜΔΡ= ρη θαζεκεξηλή ρξήζε 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα παιδιά ΜΔΓΞΔΡ= Ο κεγαιχηεξνο μέξεη, ν κηθξφο γηνο φρη  

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΑΝ 

Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΘΔΣΤΝ= Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηε ρξήζε 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ= Πνιχ θαιή γλψζε αιβαληθήο 

ΚΑΛΔΛΛΓΡ= Καιή γλψζε ειιεληθήο. Καζεκεξηλή 

ρξήζε κε ηα παηδηά 

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ γλώζζαρ 
 

ΑΛΒΓΤΠΠΡ= ηελ Αιβαλία δελ ππήξρε πξφβιεκα 

ΔΛΛΚΘΜΔΡ= H θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο ειιεληθήο 

κε ηα παηδηά 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΚΟΠΗΑ= Μνηάδεη κε ηα «ζθνπηαλά» 

ΛΗΓΒΟΤΛΓ = Με ηα βνπιγαξηθά ιίγν 

ΓΗΑΦΛΔΞ  =Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηηο ιέμεηο 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΣΔΥΡΓΖΜ=Σα 4 πξψηα ρξ. ηνπ δεκνηηθνχ ππάξρεη 

δηδαζθαιία κεηξηθήο 

ΑΣΗΚΑΛΒ= Ζ αζηηθνπνίεζε φκσο ιεηηνπξγεί ππέξ 

ηεο αιβαληθήο. Αδεηάδνπλ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ διαλέκηος 

από ηοςρ αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΔΒΜΔΗΟΝ=Αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφο πξνο ηε 

κεηνλφηεηα 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΓΝΧΠΑΡ= Γλψζε παξνηκηψλ 

ΓΔΓΗΑΠΡΜ=Γελ γλψξηζε γηαγηάδεο, δελ μέξεη 

παξακχζηα 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν ζςμπαηπιυηών 

ΔΗΝΓΗΑΦ= Δίλαη δηαθνξεηηθά ηα έζηκα 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ και 

διαηήπηζηρ από γενιά ζε γενιά 

ΜΗΚΜΔΣΑΝ= Μηθξή πξνζδνθία ιφγσ 

κεηαλάζηεπζεο θαη αζηηθνπνίεζεο 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΠΟΛΖΜΑΝ= Πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο γιψζζαο 
 

 

ΠΗΝΑΚΑ   13 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηεο 13
εο

 ζπλεληεπμηαδφκελεο 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΖ  

Γ40/ζούλιν,ΜΑΛΑ ΠΡΔΠΑ 

Μόπθυζη: 12εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα:  Οηθηαθά, θξνληίδα 
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ειηθησκέλσλ 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:14ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα:2-

5θνξέο/έηνο γηα ιίγεο εκέξεο 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα:  Φιψξηλα κε ηνλ 

άλδξα θαη ηα παηδηά ηεο 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ =Μεηξηθή γιψζζα 

ΣΔΥΡΓΖΓ= Σα 4 πξψηα ρξφληα ηνπ δεκνηηθνχ ηε 

δηδάρζεθε, σο κεηνλνηηθή γιψζζα 

ΝΑΑΣΑ= «Νάζζαηα» (=ε δηθή καο) 

 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ και με 

ποια ζςσνόηηηα 

ΓΟΝΣΛΖΠΑ= Με ηνπο γνλείο ηειεθσληθά ή φηαλ 

είλαη ζηελ παηξίδα 

ΤΓΥΧΡ= Με ηνπο ζπγρσξηαλνχο 

ΑΝΓΡΠΑΗΓ= Με ηνλ άλδξα θαη ηα παηδηά ηεο 

ΓΖΓΛΑΒ=Με ηνπο γεγελείο δίγισζζνπο-

ζιαβφθσλνπο 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= Υξήζε θαζεκεξηλή 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα παιδιά ΓΝΧΡΠΚΑΛ= Σε γλσξίδνπλ θαη ηε κηινχλ πνιχ 

θαιά 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΑΝ 

Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΠΟΛΘΔΣΤ=Πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηε 

ρξήζε 

Γνώζη άλλυν γλυζζών ΠΛΚΑΛΑΛΒ= Πνιχ θαιή γλψζε αιβαληθήο 

ΚΑΛΔΛΠΑΗ= Καιή γλψζε ειιεληθήο. Καζεκεξηλή 

ρξήζε κε ηα παηδηά 

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ γλώζζαρ 

 

ΓΔΝΤΠΑ= Γελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο 

ΓΗΓΛΧ= ηελ Αιβαλία άιιε γιψζζα ζην ζρνιείν 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΔΡΒΟΤΛΓ= Με ηε ζεξβηθή, ηε βνπιγαξηθή 

ΛΗΓΡΧ = Λίγν κε ηε ξσζηθή 

ΓΗΑΦΛΔΞ =Γηαθνξά ζηηο ιέμεηο 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΣΔΥΡΓΖΜ=Σα 4 πξψηα ρξ. ηνπ δεκνηηθνχ ππάξρεη 

δηδαζθαιία ηεο κεηξηθήο ζηε Μάια Πξέζπα 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ διαλέκηος 

από ηοςρ αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

 

ΓΔΝΘΔΛΑΝ= Γελ ήζειαλ λα ηελ αθνχλ  

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΓΝΧΡΠΟΛΛ= Γλσξίδεη πνιιά 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν ζςμπαηπιυηών 

ΓΔΝΔΗΝΗΓ=  Γελ είλαη ίδηα 

 

ΗΓΑΝΔΗΑ = Ίζσο λα ππάξρνπλ θάπνηα δάλεηα 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 
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Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ και 

διαηήπηζηρ από γενιά ζε γενιά 

ΟΜΗΛΓΟΝ= ζν ηε κηινχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ζα 

δηαηεξεζεί 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΠΟΛΖΜΑΝ= Πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο γιψζζαο 
 

 

 

 

 

 

 

Πίλαθαο   14 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηεο 14
εο

 ζπλεληεπμηαδφκελεο 

 
 

 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΖ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

Γ29 GB Μεγάιε ζηξελη 

Μόπθυζη: 7 εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα:  Οηθηαθά, θξνληίδα 

ειηθησκέλσλ 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα:2 ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα:2-

5θνξέο/έηνο γηα ιίγεο εκέξεο 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα:Φνχθαο 

Κνδάλεο, παληξεκέλε κε γεγελή 

 

Α)ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ= Μεηξηθή γιψζζα 

ΠΡΦΥΥΓΡ= Πξνθνξηθή, ρσξίο ζρνιείν θαη γξαθή 

ΝΣΟΠΗΑ= «Νηφπηα» φπσο νλνκάδνπλ ηε ζιαβ. 

δηάιεθην ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

ΓΛΧΜΑΝΑ=  «Γιψζζα ηεο κάλαο» 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ και με 

ποια ζςσνόηηηα 

ΓΟΝΣΛΖΠΑ= Με ηνπο γνλείο ηειεθσληθά ή φηαλ 

είλαη ζηελ παηξίδα 

ΤΓΥΧΡ= Με ηνπο ζπγρσξηαλνχο 

ΜΔΑΝΓΡ= Με ηνλ άλδξα ηεο 

ΠΔΘΔΡΑ= Με ηελ πεζεξά ηεο 

ΜΔΓΓΖΓΛ=ηελ αγνξά, κε ηνπο κεγαιχηεξνπο 

γεγελείο δίγισζζνπο-ζιαβφθσλνπο 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= θαζεκεξηλή ρξήζε 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα παιδιά ΓΝΝΣΡΜΗΛ= Ο κηθξφο γηνο ηεο ηε γλσξίδεη αιιά 

ληξέπεηαη λα ηε κηιά ζηελ Διιάδα 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΑΝ 

Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΠΟΛΘΔΣΤ=Πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηε 

ρξήζε 

 

Γνώζη άλλυν γλυζζών 

 

ΠΛΚΑΛΑΛΒ= Πνιχ θαιή γλψζε αιβαληθήο 
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 ΜΔΠΦΔΛΛ= Μέηξηα πξνθνξηθά ειιεληθά.  

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ γλώζζαρ 

 

ΓΔΝΤΠΑ= Γελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΔΡΒΟΤΛΓ= Με ηε ζεξβηθή, ηε βνπιγαξηθή 

ΛΗΓΡΧ = Λίγν κε ηε ξσζηθή 

ΓΗΑΦΛΔΞ= Γηαθνξά ζηηο ιέμεηο 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΓΔΝΔΥGB=Γελ έρεη ζρνιείν κεηξηθήο ζην 

Γθνιφκπαξλην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ διαλέκηος 

από ηοςρ αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΔΒΜΔΗΟΝ=Αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφο πξνο ηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΓΝΧΡΠΟΛΛ= Γλσξίδεη πνιιά 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν ζςμπαηπιυηών 

ΓΔΝΔΗΝΗΓ=  Γελ είλαη ίδηα 

 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ και 

διαηήπηζηρ από γενιά ζε γενιά 

ΘΑΓΗΑΣΖΡ= Θα δηαηεξεζεί, πεξλά απφ ηνπο γνλείο 

ζηα παηδηά 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΠΟΛΖΜΑΝ=Πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

γιψζζαο 
 

Πίλαθαο   15 

 

Αηνκηθφο Πίλαθαο Έθζεζεο Γεδνκέλσλ ηεο 15
εο

 ζπλεληεπμηαδφκελεο 

 
 

ΘΔΜΑΣΗΚΔ/ΚΑΣΖΓΟΡΗΔ 

ΠΡΟΦΗΛ ΔΡΧΣΧΜΔΝΟΤ 

ΚΧΓΗΚΟΗ 

 

Α25 GB Μηθξή ζηξελη 

Μόπθυζη: 8 εηήο εθπ/ζε 

Δπάγγελμα:  Δξγάηεο 

Υπόνορ ζηην Δλλάδα: 7 ρξ. 

Δπιζκέτειρ ζηην παηπίδα: αλά 4 κήλεο 

Γιαμονή ζηην Δλλάδα: Φνχθαο 

Κνδάλεο 

 

Α) ΣΑΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΛΑΒΗΚΖ 

ΓΗΑΛΔΚΣΟ 

 

Δκμάθηζη και σαπακηηπιζηικά και 

ονομαζίερ ηηρ γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ= Μεηξηθή γιψζζα 

ΓΡΥΧΥΟΛ=Δθκάζεζε γξαθήο ρσξίο ζρνιηθή 

εθπαίδεπζε 

ΓΡΑΦΣΖΛΔ= Έκαζε γξαθή απφ ηελ ηειεφξαζε 

ΝΣΟΠΗΑ=«Νηφπηα» φπσο νλνκάδνπλ ηε ζιαβ. 

δηάιεθην ζηε Γπηηθή Μαθεδνλία 

ΓΛΧΜΑΝΑ=  «Γιψζζα ηεο κάλαο» 

Υπήζη ηηρ γλώζζαρ, με ποιοςρ και με 

ποια ζςσνόηηηα 

ΓΟΝΣΛΖΠΑ=Με ηνπο γνλείο ηειεθσληθά ή φηαλ 

είλαη ζηελ παηξίδα 

 ΤΓΥΧΡ= Με ηνπο ζπγρσξηαλνχο 

ΜΔΓΓΖΓΛ= ηελ αγνξά, κε ηνπο κεγαιχηεξνπο 
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γεγελείο δίγισζζνπο-ζιαβφθσλνπο 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= θαζεκεξηλή ρξήζε 

Μεηαβίβαζη ηηρ γλώζζαρ ζηα παιδιά ΟΣΑΝΑΠΟΚ= ηαλ απνθηήζεη παηδηά, ζα ηνπο ηε 

κάζεη ζίγνπξα 

Β)ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΠΟΤ ΔΠΖΡΔΑΑΝ 

Ή ΔΠΖΡΔΑΕΟΤΝ ΣΖ ΥΡΖΖ ΣΖ 

ΓΛΧΑ 

 

Ηκανοποίηζη από ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΠΟΛΘΔΣΤ=Πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα απφ ηε 

ρξήζε 

 

Γνώζη άλλυν γλυζζών 

 

 

ΠΛΚΑΛΑΛΒ= Πνιχ θαιή γλψζε αιβαληθήο 

ΚΑΛΔΛΛΠΦ= Καιή γλψζε ειιεληθήο.  

Γςζκολίερ ζηη σπήζη ηηρ γλώζζαρ 

 

ΓΔΝΤΠΑ= Γελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο 

Γ) ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ  

Ομοιόηηηα με άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπέρ 

ΔΡΒΟΤΛΓ= Με ηε ζεξβηθή, ηε βνπιγαξηθή 

ΛΗΓΡΧ = Λίγν κε ηε ξσζηθή 

ΓΗΑΦΛΔΞ= Γηαθνξά ζηηο ιέμεηο 

Ένηαξη ηηρ μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό ζύζηημα ηηρ σώπαρ 

ΓΔΝΔΥGB=Γελ έρεη ζρνιείν κεηξηθήο ζην 

Γθνιφκπαξλην 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ ζλαβικήρ διαλέκηος 

από ηοςρ αλλόγλυζζοςρ ζςμπαηπιώηερ 

ΔΒΜΔΗΟΝ=Αλαγλψξηζε θαη ζεβαζκφο πξνο ηε 

κεηνλνηηθή γιψζζα 

Γ)ΠΟΛΗΣΗΜΗΚΖ ΓΗΑΣΑΖ  

Γνώζη ηπαγοςδιών, παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη ζλαβική διάλεκηο 

ΠΟΣΡΛΠΡΜ= Γλσξίδεη πνιιά ηξαγνχδηα θαη ιίγα 

παξακχζηα 

Ομοιόηηηερ ζηα έθιμα με εκείνα ηυν 

αλλόγλυζζυν ζςμπαηπιυηών 

ΠΑΛΓΗΑΦ= Γηέθεξαλ παιηφηεξα 

ΣΑΟΜΟΗΟ=Τπάξρεη ηάζε γηα νκνηνκνξθία ζηα 

έζηκα, κε ηελ αζηηθνπνίεζε, κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ΓΗΑΦΜΣΡ= Τπάξρνπλ δηαθνξέο ζηε κνπζηθή θαη 

ζηα ηξαγνχδηα 

Δ)ΑΠΟΦΔΗ ΓΗΑ ΣΖ ΓΗΑΣΖΡΖΖ 

ΣΖ ΓΛΧΑ ΚΑΗ ΔΤΡΤΣΔΡΖ 

ΥΡΖΖ ΣΖ 

 

Πποζδοκία μεηαβίβαζηρ και 

διαηήπηζηρ από γενιά ζε γενιά 

ΓΓΟΚΘΑΛΒ= Θα δηαηεξεζεί αλ νη γνλείο ζην ζπίηη 

δελ κηινχλ θαζφινπ αιβαληθά κε ηα παηδηά. 

Ο πόλορ ηος ζσολείος, ηυν ΜΜΔ ΠΟΛΖΜΑΝ= Πνιχ ζεκαληηθφο γηα ηελ αλάπηπμε 

ηεο γιψζζαο 
 

 

 

 

Πίλαθαο 16 

πγθεληξσηηθφο Πίλαθαο 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Δκμάθηζη και 

σαπακηηπιζηικά 

και ονομαζίερ ηηρ 

γλώζζαρ 

ΜΖΣΡΓΛ =Μεηξηθή ,πξψηε γιψζζα 

ΠΡΦΥΥΓΡ= Πξνθνξηθή, ρσξίο ζρνιηθή εθπαίδεπζε θαη γξαθή  

ΔΝ/ΜΚ/NA= «Δληφπηθα», «Μαθεδφληθα», Νάζζαηα(=ε δηθή 

καο) 

ΓΡΥΧΥΟΛ =Δθκάζεζε γξαθήο ρσξίο ζρνι. εθπαίδεπζε 

ΓΡΑΦΣΖΛΔ= Δθκάζεζε γξαθήο απφ ηελ ηειεφξαζε 

ΠΟΝΑΟ= ηε δηθή καο γιψζζα 

14  

9 

 

2 

4 

4 

2 
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ΜΑΚΔΓΟΝΗ =«Μαθεδφληθα» 

ΦΤΓΗΓΛ= Φπζηθή-πξψηκε δηγισζζία 

ΣΑΤΣΑΛΒ =Σαπηφρξνλε εθκάζεζε αιβαληθήο 

ΓΛΧΜΑΝΑ = «Γιψζζα ηεο κάλαο» 

ΝΣΟΠΗΚΑ =  «Νηφπηθα» 

ΔΤΚΑΠΑΛΒ = Δπθνιφηεξα απφ ηα αιβαληθά 

ΝΣΟΠΗΑ = «Νηφπηα»  

ΔΝΣ/ΝΑΑ = «Δληφπηα»,Νάζζα(=δηθή καο) 

ΣΔΥΡΓΖΓ = Σε δηδάρζεθε ζηηο 4 πξψηεο ηάμεηο ηνπ Γεκ. 

ΝΑΑΣΑ «Νάζζαηα» =Ζ δηθή καο γιψζζα  

1 

1 

1 

3 

2 

1 

5 

1 

2 

1 

 

Υπήζη ηηρ 

γλώζζαρ, με ποιοςρ 

και με ποια 

ζςσνόηηηα 

ΜΣΞΜΔΣΑΝ =Μεηαμχ ηνπο νη κεηαλάζηεο 

ΛΟΤΣΡΑ= Με ηνπο Λνπηξαθηψηεο(ακηγέο ζιαβφθσλν-δίγισζζν 

ρσξηφ) 

ΓΖΓΛΑΒ =κε άιινπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο-δίγισζζνπο ηεο 

επξχηεξεο πεξηνρήο 

ΟΗΚΠΖΣ= κε ηελ νηθνγέλεηα,φηαλ είλαη ζηελ παηξίδα ή 

ηειεθσληθά 

ΚΑΘΔΜΔΡΑ= Καζεκεξηλή ρξήζε 

5 

4 

 

10 

 

7 

 

12 

 ΜΔΓΤΝΑΗ =Με ηε γπλαίθα ηνπ 

ΤΓΓΦΗΛ= Με ζπγγελείο, θίινπο  

ΜΔΑΝΓΡ =  Με ηνλ άλδξα ηεο.  

ΠΑΣΡΟΗΚ = κε ηελ παηξηθή ηεο νηθνγέλεηα  

ΟΥΚΑΘΜΔΡ= ρη θάζε κέξα 

ΑΓΔΛΦΞΑΓ= Σε κηινχλ κε ηα αδέιθηα, ηα μαδέιθηα 

ΤΓΥΧΡ =Σε κηινχλ κε ηνπο ζπγρσξηαλνχο  

ΟΛΤΝΟΗΚ= Μηιά ηε γιψζζα ηνπ κε φινπο θαη ζπλέρεηα.  

ΟΗΚΥΧΡ= Με ηελ νηθνγέλεηα, ηνπο ζπγρσξηαλνχο  

ΓΟΝΣΛΖΠΑ = κε ηνπο γνλείο ηειεθσληθά ή ζηελ παηξίδα 

ΜΔΓΓΖΓΛ=κε ηνπο κεγαιχηεξνπο γεγελείο ζιαβφθσλνπο 

ΑΝΓΡΠΑΗΓ =Με ηνλ άλδξα θαη ηα παηδηά ηεο 

ΠΔΘΔΡΑ =Με ηελ πεζεξά ηεο 

1 

1 

3 

1 

3 

2 

7 

1 

1 

5 

3 

1 

1 

Μεηαβίβαζη ηηρ 

γλώζζαρ ζηα 

παιδιά 

ΔΧΔΞΗ = Έσο ηα έμη δελ κηινχλ άιιε γιψζζα 

ΥΟΛΑΛΒ =ην ζρνιείν αξρίδνπλ λα καζαίλνπλ αιβαληθά  

ΓΝΧΡΠΚΑΛ =Σα παηδηά  γλσξίδνπλ πνιχ θαιά ηε γιψζζα 

ΓΔΝΔΥΠΑΗ =  Γελ έρεη παηδηά, δελ είλαη λπκθεπκέλνο 

ΛΗΓΥΔΛΛ =Σα παηδηά ηελ μέξνπλ ιίγν γηαηί θνίηεζαλ ζε 

ειιεληθφ ζρνιείν. 

ΜΔΓΚΑΛ =Ο κεγαιχηεξνο, πνπ έδεζε κέρξη ηα 6 ηνπ ζηελ 

Αιβαλία κε ηε γηαγηά ηνπ, ηελ κηιάεη θαιχηεξα 

ΚΑΣΓΔΜΗΛ=Σα παηδηά θαηαιαβαίλνπλ κφλν, δελ ηε κηιάλε. 

Διιεληθφ ζρνιείν πεγαίλνπλ 

ΟΣΑΝΑΠΟΚ= ηαλ απνθηήζεη παηδηά, ζα ηνπο ηε κάζεη ζίγνπξα 

ΘΑΜΗΓΤΑΛ= Θα κηιάεη ζην παηδί ηνπ, ε γπλαίθα ηνπ φκσο 

αιιφγισζζε 

ΛΗΓΜΗΛ =Σα παηδηά ηελ κηινχλ ιίγν 

ΚΑΣΚΑΛ= Καηαιαβαίλνπλ θαιά 

ΠΑΝΣΡΑΛΒ= Παληξεκέλε κε αιβαλφθσλν, νπφηε, ζεσξεί, πσο 

ηα παηδηά ηεο δελ ζα ηελ κηινχλ θαιά 

ΜΔΓΞΔΡ =Ο κεγαιχηεξνο μέξεη, ν κηθξφο γηνο φρη 

ΓΝΝΣΡΜΗΛ= Ο γηνο ηεο ηε γλσξίδεη αιιά ληξέπεηαη λα ηε κηιά 

ζηελ Διιάδα 

2 

2 

4 

1 

1 

 

1 

 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

 

1 

1 

 

1 
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Καηεγνξίεο Κσδηθνί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Ηκανοποίηζη από 

ηη σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

ΜΔΓΗΚΑΝ= Μεγάιε ηθαλνπνίεζε 

ΚΑΓΖΓΑΦ=Καηαλφεζε-αζθάιεηα κε γεγελείο ζιαβφθσλνπο 

ΜΟΝΓΗΚΓΛ = Μφλν ηε δηθή ηνπ γιψζζα ζα ήζειε λα κηιάεη 

ΔΤΥΜΗΛΟΛ= είλαη επραξηζηεκέλνο, κηιά κε φινπο, εθηφο απφ 

ηνπο ζπγρσξηαλνχο ηνπ, θαη κ’ φιν ην ρσξηφ(=Λνπηξάθη) 

ΘΔΣΤΝ= Θεηηθά ζπλαηζζήκαηα φηαλ ηε κηιά 

ΔΠΗΘΠΑΗΓ =Δπηζπκία ρξήζεο κε ηα παηδηά ηεο 

ΠΟΛΘΔΣΣ= Πνιχ ζεηηθή ζηάζε  

ΖΘΔΛΠΔΡΗ= Θα ήζειε πεξηζζφηεξν λα ηε κηιά 

ΠΟΛΘΔΣΤ= Πνιχ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα 

ΥΑΗΡΔΣΑΗ = Υαίξεηαη φηαλ ηε κηιάεη 

 

3 

3 

2 

 

1 

3 

1 

1 

2 

5 

1 

Γνώζη άλλυν 

γλυζζών 

ΠΛΚΑΛΑΛΒ = Πνιχ  θαιά αιβαληθά(ζρνιείν) 

ΚΑΛΔΛΛΠΦ = Καιά ειιεληθά, πξνθνξηθά, απφ ηε δνπιεηά 

ΠΛΚΔΛΛΠΦ=Πνιχ θαιά ειιεληθά, πξνθνξηθά, απφ δνπιεηά 

ΚΑΛΑΛΒ= Καιά αιβαληθά ηα κηιά κφλν ζηηο ππεξεζίεο 

ΜΔΠΦΔΛΛ =Μέηξηα ειιεληθά, πξνθνξηθά 

ΗΣΑΛΜΔΣΡ =Μέηξηα γλψζε ηηαιηθήο, απφ εξγαζία ζηελ Ηηαιία 

ΗΠΑΝΛΗΓ = Ηζπαληθά ιίγα απφ  εξγαζία ζηελ Ηζπαλία 

ΚΑΛΔΛΛΓΡ=  Καιά ειιεληθά, γλσξίδεη γξαθή, έκαζε καδί κε 

ηα παηδηά, φηαλ άξρηδαλ ζρνιείν, θαη απφ ηελ ηειεφξαζε. Σα 

κηιά θαζεκεξηλά 

ΛΗΓΔΛΛΓΤ = Λίγα ειιεληθά , είλαη δχζθνια. 

ΚΑΛΔΛΠΑΗ=Καιά ειιεληθά. Καζεκεξηλή ρξήζε κε ηα παηδηά 

 

12 

3 

1 

3 

6 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

 

Γςζκολίερ ζηη 

σπήζη ηηρ 

γλώζζαρ 

 

ΓΔΝΤΠΑ= Γελ ππάξρνπλ δπζθνιίεο  

ΓΔΝΔΗΥΔΠ= Γελ είρε πξνβιήκαηα 

ΤΠΖΡΞΜΠΡ =  Ναη, ππήξμε κηθξφ πξφβιεκα(ζηελ Αιβαλία) 

ΠΡΟΒΛΤ=Πξφβιεκα απφ ην ζχζηεκα ζηελ Αιβαλία  

ΡΑΣΑΝΣ=Ραηζηζηηθή,πεξηθξνλεηηθή, πβξηζηηθή αληηκεηψπηζε 

απφ ηνπο αιιφγισζζνπο ζπκπνιίηεο(ζηελ Αιβαλία) 

ΓΗΓΛΧ= Ζ δηγισζζία, άιιε γιψζζα  ζπίηη- ζρνιείν    

ΤΠΟΣΑΝΣΗ=Τπνηηκεηηθή αληηκεηψπηζε απφ ηνπο 

αιιφγισζζνπο ζπκπνιίηεο(ζηελ Αιβαλία) 

ΜΗΚΣΓΑΜ=  Ο κηθηφο γάκνο ηεο κε αιβαλφθσλν 

ΠΑΗΓΔΛΛ= Ζ επηθνηλσλία κε ηα παηδηά ηεο ζηα ειιεληθά 

ΑΛΒΓΤΠΠΡ= ηελ Αιβαλία δελ ππήξρε πξφβιεκα 

ΔΛΛΚΘΜΔΡ= ηελ Διιάδα ε θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο ειιεληθήο 

κε ηα παηδηά 

 

6 

2 

1 

1 

1 

 

2 

 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Ομοιόηηηα με 

άλλερ γλώζζερ ηηρ 

Βαλκανικήρ ή 

άλλερ, 

καηανόηζη/διαθοπ

ΜΔΚΑΔΡΒ=Μέηξηνο βαζκφο θαηαλφεζεο κε έξβνπο 

ΜΔΚΑΒΟΤΛ= Μέηξηα θαηαλφεζε κε Βνχιγαξνπο 

ΜΔΚΑΔΒΛ= Μέηξηα αιιεινθαηαλφεζε κε έξβνπο, 

Βνχιγαξνπο  

ΔΡΒΟΤΛΓ= Μνηάδεη κε ηε ζεξβηθή, ηε βνπιγαξηθή 

3 

3 

 

2 

3 
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έρ ΒΟΤΛΔΡΒ= Μνηάδεη κε ηα βνπιγαξηθά, ηα ζεξβηθά 

ΟΗΓΒΟΤΚΑ= θαηαλνεί ηα Βνπιγαξηθά αιιά δελ είλαη ίδηα  

ΛΗΓΒΟΤΛΓ= Με ηα βνπιγαξηθά ιίγν 

ΔΡΒΒΟΤΛ= κε ηα ζέξβηθα θαη ηα βνπιγάξηθα ιηγφηεξν 

ΚΟΠΗΑ= Μνηάδεη κε ηα «ζθνπηαλά» 

ΠΟΛΜΑΚΔΓ= Μνηάδεη κε ηα «Μαθεδφληθα» πην πνιχ 

ΚΒΛΠΡΛ=Μνηάδεη κε ηα «ζθνπηαλά» θαη ηα βνπιγαξηθά 

πεξηζζφηεξν, ηα νπνία θαη θαηαλνεί θαιιίηεξα, θαη ηα ζεξβηθά 

ιηγφηεξν 

ΜΚΒΛΒΡΧ=Οκνηφηεηα, κέηξηα θαηαλφεζε κε βνπιγαξηθά, 

ζεξβηθά, ξσζηθά.  

ΛΗΓΡΧ=  Λίγν κνηάδεη κε ηε ξσζηθή 

ΚΛΔΤΚΡΧ=  Κάπνηα θαηαλφεζε κε Λεπθνξψζνπο  

ΓΗΑΦΛΔΞ = Οη δηαθνξέο εληνπίδνληαη ζηηο ιέμεηο  θπξίσο 

 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

 

 

1 

 

2 

3 

2 

13 

Ένηαξη ηηρ 

μηηπικήρ ζηο 

εκπαιδεςηικό 

ζύζηημα ηηρ 

σώπαρ 

ΑΠΟΠΔΡΤ= Απφ πέξπζη δηδάζθεηαη ζην GB 

ΣΧΡΝΑΗ=  Σψξα λαη  δηδάζθεηαη 

ΓΗΓΑΜΠ =ηε Μala Prespa δηδαζθφηαλ, δηδάζθεηαη. 

ΜΟΝΥΧΠΡ=  Μφλν ζηα ρσξηά ηεο Πξέζπαο δηδάζθεηαη . 

ΓΔΓΗΓΑΥ= Γελ δηδάζθεηαη ζην ζρνιείν ε κεηξηθή 

ΓΔΝΔΥGB=Γελ έρεη ζρνιείν κεηξηθήο ζην Γθνιφκπαξλην 

ΓΔΝΑΝΑΓΝ=Γελ αλαγλσξίδεηαη σο κεηνλνηηθή  ζην  GB 

ΣΔΥΡΓΖΓ= Σε δηδάρζεθε ζηηο 4 πξψηεο ηάμεηο δεκνηηθνχ 

ΑΣΗΚΑΛΒ=Ζ αζηηθνπνίεζε  φκσο ππέξ ηεο αιβαληθήο. 

Αδεηάδνπλ ηα κεηνλνηηθά ζρνιεία 

 

3 

1 

3 

1 

3 

4 

1 

2 

 

1 

Ανηιμεηώπιζη ηηρ 

ζλαβικήρ 

διαλέκηος από ηοςρ 

αλλόγλυζζοςρ 

ζςμπαηπιώηερ 

ΑΜΗΓΛΑΒ= Ακηγή ζιαβφθσλα είλαη ηα ρσξηά ηνπ GB 

XOTZKAT= Δπί Υφηδα θαηάζθνπνη παξαθνινπζνχζαλ ηνπο 

νκηινχληεο ηε ζιαβηθή δεκφζηα 

ΟΥΗΠΡΟΒΛ=  ρη δελ αληηκεηψπηζε πξνβιήκαηα 

ΓΔΝΘΔΛΑΝ =  Γελ ζέιαλε λα ηελ αθνχλ θαη δελ ζέινπλε 

ΜΚΠΡΒΛΤΠ=Μηθξφ πξφβιεκα,αληηκεησπίδεηαη ππνηηκεηηθά 

ΠΒΛΡΒΜΚ=Σνπο πεξηθξνλνχζαλ σο Βνχιγαξνπο,  

έξβνπο, «Μαθεδφλεο» 

ΠΔΡΗΦΡ= Πεξηθξνλεηηθή αληηκεηψπηζε 

ΠΡΟΒΛΖ = Τπήξρε θάπνην πξφβιεκα 

ΠΡΟΣΡΑΛΒ =Σνπο πξνέηξεπαλ λα κηινχλ αιβαληθά 

ΚΑΛΑΝΣΗΜ= Καιή αληηκεηψπηζε 

ΤΠΟΣΚΑΣΧ= Σελ ππνηηκνχζαλ σο «θαηψηεξε» γιψζζα 

ΑΠΑΞΡΑΣ =  Απαμησηηθή, ξαηζηζηηθή αληηκεηψπηζε 

ΔΒΜΔΗΟΝ= Σελ ζεβφληνπζαλ σο  κεηνλνηηθή 

1 

 

1 

1 

2 

1 

 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

1 

3 

 

 

Καηηγοπίερ Κυδικοί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Γνώζη 

ηπαγοςδιών, 

παπαμςθιών, 

παποιμιών ζηη 

ζλαβική διάλεκηο 

ΠΛΟΤΣΓΝΧ  = Πινχηνο γλψζεο 

ΠΟΛΜΔΓΝΧ = Πνιχ κεγάιε γλψζε 

ΤΠΑΡΓΝΧ =Τπάξρεη γλψζε 

ΟΥΜΟΝΓΔΡ =  ρη, δελ μέξεη, νη γέξνη μέξνπλ 

ΠΛΟΤΓΝΧ = Πινχζηα γλψζε 

ΑΠΟΤΓΝΧ = Απνπζία γλψζεο 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
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ΝΑΗΞΔΡ =  Ναη, μέξεη. 

ΜΔΣΡΓΝΧ = Μέηξηα γλψζε  

ΠΟΣΡΓΑΠΑ =  Ξέξεη πνιιά ηξαγνχδηα γάκνπ θαη παξνηκίεο 

ΓΝΧΠΑΡ = Γλψζε παξνηκηψλ 

ΓΔΓΗΑΠΡΜ =Γελ γλψξηζε γηαγηάδεο, δελ μέξεη παξακχζηα 

ΓΝΧΡΠΟΛΛ = Γλσξίδεη πνιιά 

ΠΟΣΡΛΠΡΜ =Γλσξίδεη πνιιά ηξαγνχδηα θαη ιίγα παξακχζηα 

 

2 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

Ομοιόηηηερ ζηα 

έθιμα με εκείνα 

ηυν αλλόγλυζζυν 

ζςμπαηπιυηών 

ΓΗΑΦΜΣΡ= Γηαθέξνπλ ε κνπζηθή θαη ηα ηξαγνχδηα 

ΟΜΟΗΓΗΑΦ= Τπάξρνπλ θαη νκνηφηεηεο θαη δηαθνξέο  

ΣΑΟΜΟΗΟ= Σάζε νκνηνκνξθίαο ζηα έζηκα, κε ηελ 

αζηηθνπνίεζε, κε ηελ παγθνζκηνπνίεζε 

ΓΗΑΦΑΜΣΡ= Γηαθέξνπλ ηα θαγεηά, ε κνπζηθή, ηα ηξαγνχδηα 

ΗΓΗΑΠΔΡ = Ίδηα πεξίπνπ είλαη 

ΛΗΓΟΜΟΗΟ= Λίγεο νκνηφηεηεο 

ΔΗΝΓΗΑΦ=Δίλαη δηαθνξεηηθά 

ΓΔΝΔΗΝΗΓ = Γελ είλαη ίδηα 

ΗΓΑΝΔΗΑ = Ίζσο λα ππάξρνπλ θάπνηα δάλεηα 

ΠΑΛΓΗΑΦ = Γηέθεξαλ παιηφηεξα 

 

6 

4 

 

2 

1 

3 

1 

1 

2 

1 

1 

 

 

Καηεγνξίεο Κσδηθνί χλνιν 

αλαθνξψλ 

Πποζδοκία 

μεηαβίβαζηρ από 

γενιά ζε γενιά 

ΗΓΓΗΑΣ =ηγνπξηά φηη ε γιψζζα ζα δηαηεξεζεί 

ΔΑΝΜΗΛΤ= Δάλ ηε κηιάλε ζπλέρεηα ζηα παηδηά ηνπο, δελ ζα 

ραζεί, ζα δηαηεξεζεί. 

ΓΔΝΘΑΥΑΘ= Γελ ζα ραζεί, ζα δηαηεξεζεί 

ΘΑΓΗΑΣΖΡ= Θα δηαηεξεζεί, πεξλά απφ ηνπο γνλείο ζηα παηδηά 

ΑΝΜΗΛΠΑΗ = Δάλ νκηιείηαη ζηα παηδηά ε γιψζζα 

ΑΝΑΓΝΛΑΘ= Αλαγλψξηζε εθ ησλ πζηέξσλ σο ιάζνπο ηεο κε 

ζπρλήο ρξήζεο κε ηα παηδηά. 

ΥΟΛΔΗΟ= Με ην ζρνιείν 

ΜΔΓΠΡΟΓ= Μεγάιεοπξνζδνθίεο γηα ηε δηαηήξεζή ηεο  

ΑΝΜΗΛΓΟΝ = Αλ νη γνλείο ηε κηινχλ ζηα παηδηά, ζα δηαηεξεζεί 

ΜΗΚΜΔΣΑΝ= Μηθξή πξνζδνθία ιφγσ κεηαλάζηεπζεο 

ΟΜΗΛΓΟΝ= ζν ηε κηινχλ νη γνλείο ζηα παηδηά ζα δηαηεξεζεί 

ΓΓΟΚΘΑΛΒ= Θα δηαηεξεζεί αλ νη γνλείο ζην ζπίηη δελ κηινχλ 

θαζφινπ αιβαληθά κε ηα παηδηά. 

1 

 

1 

1 

3 

2 

 

1 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

 

Ο πόλορ ηος 

ζσολείος, ηυν 

ΜΜΔ 

ΥΟΛΒΟΖΘ=Σν ζρνιείν ζα βνεζνχζε κε ηελ εθκάζεζε 

γξαθήο 

ΠΟΛΖΜΥ= Πνιχ ζεκαληηθφο ν ξφινο ηνπ ζρνιείνπ 

ΗΥΒΟΖΘ= Ίζσο θαη ην ζρνιείν βνεζάεη  

ΥΔΦΒΟΖΘ= Σν ζρνιείν, νη εθεκεξίδεο βνεζάλε ηε γιψζζα  

ΠΟΛΖΜΑΝ= Πνιχ ζεκαληηθά  θαη ηα δχν γηα ηε γιψζζα 

ΘΑΒΟΖΘ =Θα βνεζνχζαλ ζηελ αλάπηπμε ηεο γιψζζαο 

 

4 

 

1 

1 

1 

6 

2 
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Παιαηέο εθθιεζίεο θιηκαθσηά ζε βξαρνζπειηέο ζηηο αθηέο ηεο Mala Prespa 

Πεγή : https://www.facebook.com/pages/Mala-Prespa/139699442774713?fref=ts 

 

https://www.facebook.com/pages/Mala-Prespa/139699442774713?fref=ts
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ΗΗ)  

  ΔΚΣΔΝΖ ΠΑΡΟΤΗΑΖ ΣΖ ΜΟΝΟΓΡΑΦΗΑ ΣΟΤ GOURE DOUMA : MALA PRESPA 

 

Νάλη κνπ,  λάλη, ζπιάρλν κνπ αγαπεκέλν / Μεγάιν λα κνπ γίλεηο / Σε κάλα λα ραξνπνηήζεηο / 

Σνλ παηέξα λα μεθνπξάζεηο / από ην βαξύ η’ αιέηξη / Σε γε καο λα ειεπζεξώζεηο / από ηνπο άζιηνπο 

ερζξνύο./ 

                                     Ναλνύξηζκα από ηα ρσξηά ηεο Mala Prespa 

 

Ζ ηαπηφηεηα ηνπ βηβιίνπ: Goure Douma (2007), Mala Prespa, Ckopje : Filoloski Fakoultet  

«Blaze Koneski» , Zaednica na Makedoncite vo Albanija, Tirana. 

ε 28 ελφηεηεο θαη 140 ζειίδεο, 124 κε θείκελν θαη κε παξάξηεκα θσηνγξαθηψλ νη 

επφκελεο, ν γελλεκέλνο ην 1920 ζπγγξαθέαο, γεγελήο απφ ην ρσξηφ Globotsani, ζηελ νκηινχκελε 

γιψζζα ηεο πεξηνρήο ηνπ, θαηαζέηεη ηε γλψζε ηνπ γηα ηελ Mala Prespa θαη απφ ηνλ θαηξφ πνπ 

ζπκάηαη ν ίδηνο θαη απφ ηηο ηζηνξίεο, ηηο αθεγήζεηο θαη ηνπο κχζνπο πνπ άθνπζε απφ ηνπο 

γεξνληφηεξνπο, νη νπνίνη θξαηνχζαλ ην λήκα ηεο παξάδνζεο απφ γεληά ζε γεληά. Με ηελ 

ακεζφηεηα, ηε δσληάληα θαη ηελ παξαζηαηηθφηεηα ηνπ ιατθνχ αθεγεηή θαη ηνλ γνεηεπηηθφ ηξφπν 

ησλ βησκέλσλ εκπεηξηψλ, ζα λα ζπλερίδεη παξαδνζηαθά ηνπο πξνεγνχκελνπο παππνχδεο. Με έλαλ 

ιφγν πνπ ξέεη κε ηε θπζηθφηεηα ηνπ πξνθνξηθνχ, θξαηάεη ζπλερψο δσεξφ ην ελδηαθέξνλ ηνπ 

αλαγλψζηε, έρεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ησλ καζηφξσλ ηεο αθήγεζεο θαη πξνζθέξεη βησκαηηθή 

ινγνηερληθή απφιαπζε. Δθηπιίζζνληαη κπξνζηά ζηα κάηηα καο - ζαξξείο - εηθφλεο, ζθελέο , 

ηνηρνγξαθίεο ηεο άιινηε νηθνγελεηαθήο θαη θνηλνηηθήο δσήο κε έλαλ ηξφπν ηφζν απζεληηθφ πνπ 

αγγίδεη ηα φξηα ηεο ζπγθίλεζήο καο. Γελ θνπξάδεη, δελ γίλεηαη βαξεηφο αιιά θηλεί ζπλερψο ην 

ελδηαθέξνλ θαη ηελ πεξηέξγεηα ηνπ αλαγλψζηε. Γηαλζίδεη ηελ αθήγεζή ηνπ κε επηινγή δεκνηηθψλ 

ηξαγνπδηψλ πνπ ηξαγνπδηφληνπζαλ ζηηο αλάινγεο εθδειψζεηο θαη θαηαζηάζεηο θαη εμέθξαδαλ ηελ 

ςπρή ηνπ ιανχ ηνπ. 

ηνλ πξφινγφ ηνπ - πνπ αξηζκεί θαη σο πξψην ηνπ θεθάιαην - ν ζπγγξαθέαο δειψλεη φηη 

απνθάζηζε λα γξάςεη θάηη γηα ηε Mala Prespa, γηα ην παξειζφλ, γηα ηε δσή, γηα ηα βάζαλα θαη ηνπο 

αγψλεο γηα ηελ χπαξμε απηνχ ηνπ δπζηπρνχο ιανχ. Θεσξεί σο ηε κεγαιχηεξε αδηθία γηα ηνπο 

θαηνίθνπο ηεο  πεξηνρήο ην φηη, θαζψο ε Mala Prespa βξίζθεηαη θνληά ζηα ζχλνξα ηξηψλ 

γεηηνληθψλ θξαηψλ, ηεο εξβίαο, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Αιβαλίαο θαη δηαδνρηθά βξέζεθε ππφ ηελ 

θαηνρή ηνπο, ρξεηάζηεθε λα κάζνπλ ηε γιψζζα κηα ηνπ ελφο θξάηνπο θαη κηα ηνπ άιινπ. 

Αλαγλσξίδεη πσο απηφ ην βηβιίν πεξηέρεη ιίγα απφ ηα ζπκβάληα ζηελ πεξηνρή θαηά ηνλ ξνπλ ηεο 

ηζηνξίαο θαη φηη ζα έπξεπε λα είρε γξαθεί απφ έλαλ άλζξσπν επξχηεξεο κφξθσζεο θαη γλψζεο, ν 

νπνίνο ζα πεηχραηλε λα γξάςεη κε πεξηζζφηεξεο ιεπηνκέξεηεο γη’ απηφλ ηνλ ηαιαηπσξεκέλν ιαφ. 

εκεηψλεη πσο, γηα ην απψηαην παξειζφλ ηεο πεξηνρήο, είλαη γλσζηά ιίγα πξάγκαηα θαη ην 
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απνδίδεη ζην γεγνλφο πσο ζηε Mala Prespa δελ ππήξραλ κνξθσκέλνη άλζξσπνη θαη δελ ππάξρνπλ 

γξαπηά απφ παιαηφηεξνπο θαηξνχο. Άιιε κεγάιε αηπρία, θαηά ηε γλψκε ηνπ, είλαη ην γεγνλφο φηη ν 

κεγάινο ζπγγξαθέαο, ν θαηαγφκελνο απφ ην ρσξηφ Globotsani ηεο Mala Prespa, ν Cterjo Cpace δελ 

έδεζε ζηνπο ζεκεξηλνχο δεκνθξαηηθνχο θαηξνχο, ψζηε λα κπνξέζεη ειεχζεξα λα γξάςεη γηα ηνλ 

ιαφ ηνπ. Βέβαηα ζηα έξγα ηνπ έγξαθε γηα ηελ πεξηνρή ηνπ αιιά ζχκθσλα κε ηηο επηζπκίεο ηνπ 

θνκκνπληζηηθνχ ζπζηήκαηνο θαη φρη γξάθνληαο πάληα ηελ αιήζεηα. 

Δπηπιένλ ν Goure Douma δεηά ζπγγλψκε απφ ηνπο αλαγλψζηεο ηνπ γηα ηε ρξήζε κε 

ινγνηερληθψλ ιέμεσλ - πνπ φκσο θαη ζήκεξα νκηινχληαη ζηε Mala Prespa - γηα ηα πηζαλά 

νξζνγξαθηθά ηνπ ιάζε, ιφγσ ηεο ειιηπνχο ηνπ εθπαίδεπζεο εμ αηηίαο ησλ απάλζξσπσλ 

θαζεζηψησλ ησλ νπνίσλ επηβίσζε θαη ησλ δχζθνισλ νηθνλνκηθψλ ζπλζεθψλ πνπ δελ ηνπ 

εμαζθάιηδαλ δπλαηφηεηα κφξθσζεο. Αλαθέξεη επίζεο πσο ε γεληά ηνπ έδεζε ην θνκκνπληζηηθφ 

θαζεζηψο ηεο απνκφλσζεο γηα πεξηζζφηεξν απφ πελήληα ρξφληα. 

Γηα ηελ πξνεηνηκαζία ηνπ παξφληνο βηβιίνπ γξάθεη φηη βαζίζηεθε ζηηο αθεγήζεηο ησλ 

ειηθησκέλσλ απφ φια ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο θαη εηδηθά ζηηο αθεγήζεηο ηνπ παηέξα ηνπ Pando, ν 

νπνίνο γηα κεγάιν ρξνληθφ δηάζηεκα ήηαλ ζηελ μεληηηά θαη γλψξηδε μέλεο γιψζζεο αλάκεζα ζηηο 

νπνίεο  ειιεληθά, ηνπξθηθά, γαιιηθά θαη αιβαληθά. 

ην 2
ν
 θεθάιαην καο πιεξνθνξεί γηα ηε γεσγξαθηθή ζέζε ηεο Mala Prespa, ε νπνία 

νξίδεηαη πξνο ζην βνξξά απφ ην φξνο Prečna Planina, ζηελ αλαηνιή απφ ηε ιίκλε Μεγάιε Πξέζπα, 

ζηνλ λφην απφ ην φξνο Ivan Planina θαη ζηε δχζε απφ ηα φξε Suva Gora θαη Galičica, γηα ην 

πςφκεηξν ηεο, πνπ είλαη απφ ηα 853 κ.- ην χςνο ηεο ιίκλεο απφ ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο - κέρξη 

ηα 2288 κ.ησλ θνξπθψλ ηνπ φξνπο Suva Gora,  γηα ην νξεηλφ ηεο αλάγιπθν, ην ππθλά δαζσκέλν 

φκσο κε πνηθίια δέληξα - θπξηαξρνχλ ε νμηά θ ε βειαληδηά -  γηα ηα αγξνηηθά πξντφληα πνπ 

επδνθηκνχλ εθεί ζηε ιηγνζηή θαιιηεξγήζηκε γε, γηα ηηο αζρνιίεο ησλ θαηνίθσλ απφ ηα παιηά 

ρξφληα φπσο είλαη ε γεσξγία, ε θηελνηξνθία, ε παξαζθεπή μπινθάξβνπλνπ, ηα καζηνξέκαηα. Μαο 

πιεξνθνξεί επίζεο πσο ε κεηαλάζηεπζε γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο άξρηζε γχξσ ζην 1880. 

Ηδνχ έλα απφ ηα δεκνηηθά ηξαγνχδηα ηεο μελεηηάο πνπ ηξαγνπδηφληνπζαλ ζην ρσξηφ Gorna Goritsa: 

  

Σν πνπιάθη, κνπ θειαεδά λσξίο ην πξσί 

Μνπ  μύπλεζε ηε λεαξή λπθνύια 

ήθσ κνπ, ζήθσ, λεαξή λπθνύια, 

ήθσ κνπ, ζήθσ η’ άινγν λα εηνηκάζεηο 

η’ άινγν λα εηνηκάζεηο θαη κέλα λα ζηείιεηο 

θαη κέλα λα ζηείιεηο ζηελ μέλε μεληηεηά 

παξάγγεηιε, παξάγγεηιε, λεαξή λπθνύια, 

ηη λα ζνπ ζηείισ εγώ 
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ιεθηά κήπσο ζέιεηο, γξάκκα κήπσο ζέιεηο, 

κήπσο εκέλα ζέιεηο, ζπίηη λα ζνπ γπξίζσ 

κήηε ιεθηά ζέισ κήηε γξάκκα ζέισ 

κόλν εζέλα ζέισ ζπίηη λα κνπ γπξίζεηο 

μνδεύνληαη ηα ιεθηά, ζθίδεηαη ην γξάκκα 

κα ε πηζηή αγάπε θξαηά κέρξη ην κλήκα. 

 

Пилето ми пее рано сабајлето 

та ми го будило младото невефче 

стани ми стани ој младо невефче 

стани ми стани коња да спремаш 

коња да спремаш мене да испратиш 

мене да испратиш чужда чуждина 

рачај порачај ој младо невефче 

што јас да ти пратам 

дали пари сакаш дали писмо сакаш 

дали мене сакаш дома да ти дојдам 

нито пари сакам нито писмо сакам 

само тебе сакам дома да ми дојдеш 

парите се трошат писмото се кине 

а љубовта верна трае до гроба. 

 

Pileto mi pee rano sabaJleto 

 ta mi go budilo mladoto nevefče 

 stani mi stani oJ mlado nevefče  

stani mi stani konja da spremaš 

 konja da spremaš mene da ispratiš 

 mene da ispratiš čužda čuždina 

 račaJ poračaJ oJ mlado nevefče 

 što Jas da ti pratam 

dali pari sakaš dali pismo sakaš  

dali mene sakaš doma da ti doJdam 

 nito pari sakam nito pismo sakam 

 samo tebe sakam doma da mi doJdeš 

 parite se trošat pismoto se kine 

 a ljubovta verna trae do groba. 

 

Αλαθέξεη νλνκαζηηθά ηα 9 ρσξηά ηεο πεξηνρήο : Touminets, Gorna Goritsa, Dolna Goritsa, 

Globotsani, Choulin, Poustets, Leska, Zrnosko θαη Tserje θαη δίλεη ιίγα ζηνηρεία γηα ην θαζέλα 

μερσξηζηά.Σν κεγαιχηεξν ρσξηφ είλαη ην  Poustets κε 260 νηθνγέλεηεο πεξίπνπ ελψ ζπλνιηθά ζηελ 

πεξηνρή - θαη ζηα ελλέα ρσξηά - δνπλ γχξσ ζηηο 800 νηθνγέλεηεο θαη 5.000 πεξίπνπ θάηνηθνη. 
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Μαο πιεξνθνξεί επίζεο πσο ε πεξηνρή πνιχ ιίγν έρεη εξεπλεζεί αξραηνινγηθά. 

εκεηψλνπκε ηελ πιεξνθνξία φηη θνληά ζην ρσξηφ Touminets ππάξρεη πέηξα κε ειιεληθή γξαθή 

θαη εκεξνκελία 9/9νπ ηνπ 800 κ.Υ.,ε εμήο : 

 

Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη επίζεο ζηηο κεηνηθήζεηο ησλ πεξηζζφηεξσλ ρσξηψλ ηεο πεξηνρήο 

θαηά ηα παιαηφηεξα ρξφληα. Αμίδεη λα ζεκεηψζνπκε ηελ εθδνρή γηα ηελ νλνκαζία ηνπ ρσξηνχ 

Poustets, pousto=έξεκν, άξα είλαη ην ρσξηφ πνπ εξεκψζεθε. Λέγεηαη φηη ζε παιηά επνρή 

εξεκψζεθε απφ βάξβαξνπο νη νπνίνη έθαςαλ ηα ζπίηηα θαη ζθφησζαλ ηνπο θαηνίθνπο. Καη έπεηηα 

απφ θάπνην θαηξφ επαλήιζαλ νη επηβηψζαληεο καδί κε λένπο θαηνίθνπο απφ ην ρσξηφ Choulin. Απφ 

ην παιηφ ρσξηφ έκεηλε κφλν ε εθθιεζία θαη δελ είλαη γλσζηφ ην παιαηφηεξν φλνκα ηνπ ρσξηνχ. 
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Υάξηεο 8 

Σα ρσξηά ηεο Μala Prespa 

 

 

 
    

Πεγή: http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_of_Albania 

   

Σν 3
ν
 θεθάιαην ην αθηεξψλεη ζηε ιίκλε, ηελ Μεγάιε Πξέζπα. Απφ ηηο πνιιέο αθεγήζεηο 

γηα ηε δεκηνπξγία ηεο ιίκλεο επηιέγεη απηήλ πνπ ζηεξίδεηαη ζηελ αξρή : ζην κέξνο πνπ βξίζθεηαη 

ηψξα ε ιίκλε, ππήξρε πνηάκη πνπ πήγαδε απφ ηε κηθξή Πξέζπα θαη ρπλφηαλ ζηελ άβπζζν ζηελ 

ηνπνζεζία Zaver αλάκεζα ζηα ρσξηά Globotsani θαη  Dolna Goritsa. Απφ εθεί κέζσ ππφγεησλ 

θπζηθψλ θαλαιηψλ εμέβαιιε ζηελ ιίκλε Ορξίδα. Κάπνηε, χζηεξα απφ έλαλ ηζρπξφ ζεηζκφ, ζηελ 

ηνπνζεζία  Zaver έπεζε κεγάιε κάδα απφ πέηξεο θαη ρψκα θαη έθιεηζε ην άλνηγκα απφ ην 

κεγαιχηεξν θαλάιη, θαηλφκελν πνπ ην βιέπεη θαλείο θαη ζήκεξα δηα γπκλνχ νθζαικνχ. Με ηα 

ρξφληα ην λεξφ ζπζζσξεπφηαλ θαη δεκηνπξγήζεθε ε ιίκλε. Με ηνλ θαηξφ, ην λεξφ βξήθε ηνλ δξφκν 

ηνπ θαη πάιη εθβάιιεη ζηε ιίκλε ηεο Ορξίδαο. Σνλ θαηξφ ηνπ 1
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, νη Γάιινη, 

http://en.wikipedia.org/wiki/Macedonians_of_Albania
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πνπ βξέζεθαλ ζε απηά ηα κέξε, γηα λα ην επηβεβαηψζνπλ απηφ, έξημαλ έλα είδνο θφθθηλεο κπνγηάο 

ζην άλνηγκα ηνπ Zaver θαη κεηά θάπνην δηάζηεκα απηή εκθαλίζηεθε ζηνλ ζην Νανχκ θαη ζηελ 

Toussjemista ζηηο φρζεο ηεο Ορξίδαο. 

Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεηαη ζηελ χπαξμε παιηψλ εθθιεζηψλ ρηηζκέλσλ ζηηο αθηέο ηεο 

ιίκλεο. Αλάκεζα ζηηο παιηφηεξεο είλαη νη δχν, ρηηζκέλεο ε κηα πάλσ απφ ηελ άιιε ζηελ ηνπνζεζία 

Globoko θνληά ζην ρσξηφ Touminets. Κάπνηα άιιε βξίζθεηαη ζηελ ηνπνζεζία Crnapeš ζην ρσξηφ 

Globotsani, βξίζθεηαη ζε χςνο 50 κ. θαη είλαη πξνζβάζηκε κφλν κε ζθαιηά. ’ απηέο ηηο εθθιεζίεο 

ππάξρνπλ ηνηρνγξαθίεο ησλ νπνίσλ ε ρξνλνιφγεζε είλαη άγλσζηε.Τπάξρνπλ θαη άιιεο 

απνκνλσκέλεο εθθιεζίεο ζε ζπήιαηα θαη ζε βξάρηα ζηηο φρζεο ηεο ιίκλεο. Ζ παιαηφηεξε βξίζθεηαη 

ζην λεζί  Mal Grad θνληά ζην Poustets θαη εηθάδεηαη φηη ρξνλνινγείηαη απφ ην 900 κ.Υ.  

 

Υάξηεο 9 

Γεσθπζηθφο ράξηεο ηεο Mala Prespa θαη ηεο επξχηεξεο πεξηνρήο ησλ ιηκλψλ Μηθξήο θαη Μεγάιεο 

Πξέζπαο θαη Αρξίδαο 

 

Πεγή:https://www.google.gr/search?q=Mala+Prespa&client=firefox-b-

ab&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ved=0ahUKEwiW7KGDnYXPAhXJRhQKHUXjClM

Q7AkIKw&biw=1280&bih=865&dpr=1  



 114 

ηηο νκνξθηέο ηεο ιίκλεο επίζεο ζπγθαηαιέγεη ηα λεζηά ηεο, ην Golem Grad
26

 (=Μεγάιε 

Πφιε) θαη ην Mal Grad
27

 (=Μηθξή Πφιε), ηηο ρεξζνλήζνπο ηεο, ηα βξάρηα θαη ηα ζπήιαηα ηεο 

αθηήο. Μαο πιεξνθνξεί φηη ζηε ιίκλε δνπλ γχξσ ζηα 11 είδε ςαξηψλ - ηα πην γλσζηά είλαη ην 

γξηβάδη, ν θέθαινο, ε κπξάλα ηεο Πξέζπαο, ην ζθνπκπνχδη θαη ην ηζηξφλη - θαη πνπιηά φπσο ν 

πειεθάλνο, ν θνξκνξάλνο, ε αγξηφπαπηα, ν εξσδηφο. Θεσξεί ν ζπγγξαθέαο φηη ηδηαίηεξε νκνξθηά 

ζηε ιίκλε ραξίδεη ν πειεθάλνο. ιε ηελ εκέξα ην πνπιηά απηά επηπιένπλ ζαλ πινία θαη πξνο ην 

βξάδπ, κεηά ην ειηνβαζίιεκα, ζε ζκήλνο, αθνχ πεηάμνπλ θπθιηθά πάλσ απφ ηε ιίκλε, 

θαηεπζχλνληαη πξνο ηε Μηθξή Πξέζπα. Δθεί δηαλπθηεξεχνπλ θαη ηελ άιιε κέξα, αθνχ δεζηάλεη ν 

ήιηνο, πάιη ζε ζκήλνο επηζηξέθνπλ ζηε Μεγάιε Πξέζπα. Υαξαθηεξηζηηθφο είλαη ν ηξφπνο πνπ 

ηξέθνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηνπο θνξκνξάλνπο. Σνλ ρεηκψλα απνδεκνχλ ζε ζκήλε ζε δεζηά κέξε. 

Σν 4
ν
 θεθάιαην ην αθηεξψλεη ζε ηζηνξηθά ζηνηρεία. Σνλ θαηξφ ηεο εμέγεξζεο ηνπ Ίιηληελ 

(20 Ηνπιίνπ / 2 Απγνχζηνπ 1903 ) θαηά ησλ Σνχξθσλ, αλαθέξεη ν ζπγγξαθέαο, φινο ν αλδξηθφο 

πιεζπζκφο ήηαλ νπιηζκέλνο. Σν λεζί Golem Grad ρξεζηκνπνηνχληαλ σο θαηαθχγην θαη εθεί 

γίλνληαλ πνιεκηθέο αζθήζεηο. Δθπαηδεπηέο είραλ έξζεη απφ ηε Θεζζαινλίθε θαη ην Μνλαζηήξη. 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο εμέγεξζεο ζηε Μάια Πξέζπα έδξαζε ε νκάδα ηνπ T’rpo Vassilof απφ ηελ 

Goritsa ζηελ νπνία ζπκκεηείρε θαη ν Pando απφ ηε Goritsa. Σνλ θαηξφ ηεο Σνπξθνθξαηίαο ππήξραλ 

ζηελ Mala Prespa 4 ηνπξθηθνί πχξγνη-θπιάθηα ησλ νπνίσλ νη ζηξαηηψηεο πξνθαινχζαλ θαθφ ζηνλ 

πιεζπζκφ θαη φπνηνο ρσξηθφο πεξλνχζε απφ εθεί πεγαίλνληαο ζην παδάξη, έπξεπε λα ηνπο δψζεη 

ρξήκαηα ή θάηη απφ ηα πξντφληα πνπ είρε γηα λα πνπιήζεη. Κάπνηε πέξαζε γηα έιεγρν απφ εθεί έλαο 

ηνχξθνο ζηξαηεγφο θαη φηαλ είδε ηηο κεγάιεο πνζφηεηεο απφ δηάθνξα πξντφληα φπσο θξέαο, ηπξί, 

κπδήζξα,, βνχηπξν, απγά θ.η.ι. φια αξπαγκέλα απφ ηνπο ρσξηθνχο είπε: «Αρ, θαιιίηεξα λα είζαη 

ινρίαο ζηε Βίγια παξά ζηξαηεγόο ζηελ Πόιε !» 

Αλαθέξεηαη επίζεο ζηνλ εμηζιακηζκφ πιεζπζκψλ ηεο Αιβαλίαο θαηά ηνλ 16ν-17ν αη. κε 

απνηέιεζκα λα γίλεη δπζθνιφηεξε ε δσή ησλ ρξηζηηαλψλ θαζψο ηα πεξηνπζηαθά ηνπο ζηνηρεία 

πέξαζαλ ζηνπο λένπο κπέεδεο θαη ε παξαγσγή ησλ πξντφλησλ ηνπο πήγαηλε θαηά ην ήκηζπ ζηνπο 

κπέεδεο. 

Γξάθεη θαη γηα ηνλ βαιθαληθφ πφιεκν ηνπ 1912. Μαο πιεξνθνξεί πψο θαζψο έθεπγαλ νη 

ηνχξθνη ζηξαηηψηεο ιεειαηνχζαλ ηα ρσξηά ηεο Μάια Πξέζπα, αλαθέξεη γηα ηελ επίζεζε ηνπ 

ζεξβηθνχ ζηξαηνχ πνπ εμψζεζε ηνπο ηνχξθνπο σο ηνλ πνηακφ Devol , φπνπ ζπλαληήζεθε κε ηνλ 

ειιεληθφ ζηξαηφ πνπ εξρφηαλ απφ ηελ Κνξπηζά. 

 ηαλ ππνρψξεζε ν ηνπξθηθφο ζηξαηφο απ’ απηά ηα κέξε, κε ηελ έλαξμε ηνπ Α΄ 

Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, απηά θαηαπαηήζεθαλ απφ ηνλ ζεξβηθφ ζηξαηφ, κεηά απφ ηνλ βνπιγαξηθφ 

ζηξαηφ ζηε ζπλέρεηα απφ ηνλ γαιιηθφ θαη κε ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ απφ ηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. 

                                                 
26

 ήκεξα βξίζθεηαη ζηελ επηθξάηεηα ηεο F.Y.R.O.M., θνληά ζην ηξηεζλέο ζεκείν ησλ ζπλφξσλ. 

 
27

 Βξίζθεηαη θνληά ζην ρσξηφ Poustets, ζηελ επηθξάηεηα ηεο Αιβαλίαο.  
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Δπραξηζηίεο απνδίδνληαη ζηνλ γαιιηθφ ζηξαηφ δηφηη κε ηνπο δξφκνπο πνπ άλνηγε, έδηλε κηζζσηή 

δνπιεηά ζηνλ ληφπην πιεζπζκφ θαη απφ έλα ςσκί ηε κέξα. Δπηπιένλ ζεκεηψλεη πσο βειηηψζεθε ε 

πνηφηεηα δσήο ηνπ πιεζπζκνχ θαζψο γιίησζαλ απφ ηελ ηπξαλλία ησλ κπέεδσλ θαη ηα πξντφληα 

ηεο εξγαζίαο ησλ ήζαλ κφλν δηθά ηνπο. Δπηπιένλ απέθηεζαλ γλψζεηο αλαθνξηθά κε ηνπο ηξφπνπο 

εηνηκαζίαο ηνπ θαγεηνχ εξρφκελνη ζε επαθή κε ηνπο γάιινπο θαζψο δνχιεπαλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ 

γαιιηθνχ ζηξαηνχ. Βειηηψζεθε θαη ε πγηεηλή ησλ θαηνίθσλ θαζψο έκαζαλ ηε ρξήζε ηνπ ζαπνπληνχ 

ζηε ζέζε ηεο ζηάρηεο πνπ γλψξηδαλ κέρξη ηφηε. Απαιιάρηεθαλ απφ πνιιά παξάζηηα πνπ κέρξη ηφηε 

μέληδαλ ζηα ζψκαηά ηνπο. Βειηηψζεθαλ θαη νη ηξφπνη θαιιηέξγεηαο ηεο γεο, επεηδή ηνπο 

παξαζρέζεθαλ απφ ηε κεξηά ησλ γάιισλ εξγαιεία πνπ κέρξη ηφηε ηνπο ήζαλ άγλσζηα. Δπίζεο ηνπο 

δφζεθε θαη ξνπρηζκφο θαη φινη νη άλδξεο ληχζεθαλ κε γαιιηθά ξνχρα θαη παπνχηζηα. Κη φηαλ ε 

πεξηνρή πεξηήιζε ζηελ θπξηαξρία ηεο Αιβαλίαο εχρνληαλ λα ηνπο θαηείρε ε Γαιιία. 

Με ην ηέινο ηνπ Πξψηνπ Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ, κε ηε ζπλζήθε ησλ Βεξζαιηψλ,  ε πεξηνρή 

ηεο Mala Prespa πεξηήιζε ζηελ θπξηαξρία ηνπ ειιεληθνχ θξάηνπο. Φαίλνληαη ηα ειιεληθά ζχλνξα 

δπηηθά ηεο ιίκλεο ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο, κέρξη ηνλ ζην Νανχκ ζρεδφλ, ελψ ζήκεξα ηα ζχλνξα 

είλαη κέζα ζηελ ιίκλε, ζην ηξηεζλέο ζεκείν. 
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Βι. Υάξηε 1 

 

Πεγή  : http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape17/PQDD_0027/NQ33893.pdf ζει .xiii 

 

Ακέζσο άλνημαλ ζρνιεία γηα ηελ εθκάζεζε ηεο ειιεληθήο γιψζζαο ζηα ρσξηά Πνχζηεηο, 

Γθινκπφηζαλε, θαη ζηελ Γθφξλα Γθφξηηζα. Σν ειιεληθφ θξάηνο επηζηξάηεπζε πνιινχο λένπο 

άλδξεο γηα λα ππεξεηήζνπλ ζηνλ ειιεληθφ ζηξαηφ. Πνιινί απφ απηνχο πήξαλ κέξνο ζηνλ 

ειιελνηνπξθηθφ πφιεκν ζηε Μηθξά Αζία ην 1920-1922. Μεξηθνί απφ απηνχο έραζαλ ηε δσή ηνπο 

ζε εθείλνλ ηνλ αηκαηεξφ πφιεκν. 

http://www.nlc-bnc.ca/obj/s4/f2/dsk2/tape17/PQDD_0027/NQ33893.pdf%20σελ%20.xiii
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Σν 1921 ζρεκαηίζηεθε ζηελ πεξηνρή επαλαζηαηηθή νκάδα ππφ ηνλ Ilija Digala, γηα λα 

πξνζηαηεχεη ηνλ πιεζπζκφ απφ ηηο επηζέζεηο έλνπισλ ζπκκνξηψλ θαη ηνλ Οθηψβξην ηνπ 1923 

ζπγθξνχζηεθε κε ηνπο έιιελεο ζηξαηηψηεο νη νπνίνη ηελ θαηεδίσθαλ. 

Σν 5
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ θαηνρή ηεο Mala Prespa απφ ηελ Αιβαλία. Σν 1924 ε 

Αιβαλία θαη ε Διιάδα ζπκθψλεζαλ λα αληαιιάμνπλ εδάθε. Ζ Αιβαλία έδσζε ζηελ Διιάδα 

θάπνηα ρσξηά ζηνλ λφην ηεο πνπ θαηνηθνχληαλ απφ Έιιελεο θαη ε Διιάδα ηεο έδσζε ηα ελλέα 

ρσξηά  ηεο Μάια Πξέζπα θαη έλα ρσξηφ ζηελ πεξηνρή Μπίιηζηε, ην Β’ξκπληθ αλ θαη φινη νη 

θάηνηθνη απηψλ ησλ ρσξηψλ ήζαλ «Μαθεδφλεο». Σν θεθάιαην απηφ θιείλεη κε ηελ επρή ησλ 

θαηνίθσλ ηεο επνρήο λα πεξηεξρφηαλ ε Mala Prespa μαλά ζηνπο Γάιινπο, γηαηί, θαζψο ε Γαιιία 

είλαη κεγάιν θαη πινχζην θξάηνο, ζα σθεινχληαλ πάιη θαη ε πεξηνρή. 

Σν 6
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε ζηξαηησηηθή ζεηεία. ηνλ ηνπξθηθφ, ζεξβηθφ θαη 

βνπιγαξηθφ ζηξαηφ θαηνρήο, νη λένη ηεο πεξηνρήο δελ ήζαλ ππνρξεσκέλνη λα ππεξεηήζνπλ 

ζηξαηησηηθή ζεηεία. κσο ζηνλ ειιεληθφ, αιβαληθφ, ηηαιηθφ ππνρξενχληαλ. Αμίδεη λα πξνζερηεί 

πσο δχν δεθαεηίεο κεηά ηελ ζηξάηεπζε ησλ λέσλ ζην πιεπξφ ησλ Διιήλσλ (Μηθξαζηαηηθή 

εθζηξαηεία), θαηφπηλ, ζηνλ δεχηεξν παγθφζκην, ζηα βνπλά ηεο Αιβαλίαο, πνιεκνχζαλ ελαληίνλ 

ησλ Διιήλσλ κηα θαη ηψξα ε πεξηνρή ήηαλ ζηελ θπξηαξρία ηεο Αιβαλίαο θαη ε Αιβαλία ήηαλ ππφ 

ηελ θπξηαξρία ηεο Ηηαιίαο. Αλαθέξνληαη ηα νλφκαηα λέσλ απφ ηελ Mala Prespa πνπ πήξαλ κέξνο 

ζ’ απηφλ ηνλ Διιελν-ηηαιηθφ πφιεκν ηνπ 1940-41 θαη ππέζηεζαλ πνιιά θαζψο ήηαλ ρεηκψλαο. 

Παξαζέηεη θαη έλα απφ ηα ηξαγνχδηα
28

 πνπ ηξαγνπδηφληνπζαλ ζηελ πεξηνρή ζρεηηθά κ’ απηά ηα 

γεγνλφηα: 

  Ο Bojo μεθίλεζε, κάλα 

  Γηα ην βνπλό Ivan Planina 

  Δθεί πνιεκνύζαλ, αγαπεκέλε κάλα 

  Έιιελεο, Ιηαινί   

  Έιιελεο, Ιηαινί ,κάλα 

  Άγγινη, Γεξκαλνί 

  Έια, έια,  αγαπεκέλε κάλα 

  Να δεηο  εκέλα 

  Να δεηο  εκέλα, κάλα 

  ε ηη θάζνκαη εγώ 

  ιάζπεο κέρξη ηα γόλαηα, κάλα 

  ρηόληα κέρξη ηνπο ώκνπο 

  πιεγέο λα δέζεηο, κάλα 

                                                 
28

 Ζ κεηάθξαζε είλαη ηεο εξεπλήηξηαο, αθνινπζεί ε γξαθή ζην θπξηιιηθφ θαη ζηε ζπλέρεηα ζην Γηεζλέο  Φσλεηηθφ 

Αιθάβεην θ απηή ε πξαθηηθή ζα αθνινπζεζεί θαη γηα ηα επφκελα ηξαγνχδηα. 
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  παληά λα πιύλεηο 

 

Бојо се започна мамо 

во Иван Планина 

тамо ми се бие мила мамо 

Грци, Италијани 

Грци, Италијани мамо 

Немци Англичани 

Ела ела мила мамо 

мене да ме видиш 

мене да ме видиш  мамо 

во што седам јаска 

калој до колена мамо 

снегој до рамена 

рани да преврзиш мамо 

крпи да испериш 

 

Bojo se započna mamo 

 vo Ivan Planina 

 tamo mi se bie mila mamo 

 Grci, ItaliJani 

 Grci, ItaliJani mamo 

 Nemci Angličani 

 Ela ela mila mamo 

 mene da me vidiš 

 mene da me vidiš mamo 

 vo što sedam Jaska 

 kaloJ do kolena mamo 

 snegoJ do ramena 

 rani da prevrziš mamo 

 krpi da isperiš 

 

Σν 7
ν
 θεθάιαην έρεη σο ζέκα, ην, πψο ε παγθφζκηα νηθνλνκηθή θξίζε ηνπ 1930-1938 κε ηηο 

ζπλέπεηέο ηεο, επεξέαζε ηνλ πιεζπζκφ ηεο πεξηνρήο. Έθιεηζαλ νη δξφκνη ηεο κεηαλάζηεπζεο πξνο 

ηε Βφξεην Ακεξηθή θαη ηελ Απζηξαιία θαη νη ήδε μεληηεκέλνη είραλ πξφβιεκα επηβίσζεο. 
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Μπνξνχζαλ λα κεηαλαζηεχζνπλ κφλν ζηε Ν. Ακεξηθή, ζηελ Αξγεληηλή. Κάπνηνη πνπ ήδε είραλ 

κεηαλαζηεχζεη αδπλαηνχζαλ λα εμαζθαιίζνπλ ρξήκαηα αθφκε θαη γηα ην εηζηηήξην ηεο επηζηξνθήο 

ηνπο θαη αλαπαχζεθαλ ζηελ μεληηεηά. Δπηπιένλ, νη νηθνγέλεηέο ηνπο ζηελ παηξίδα, πνπ είραλ 

θαηαρξεσζεί κε πςεινχο ηφθνπο, γηα λα ηνπο εμαζθαιίζνπλ ην εηζηηήξην ηεο κεηαλάζηεπζεο, 

έραλαλ ηελ πεξηνπζία ηνπο απφ ηνπο ηνθνγιχθνπο. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη ζπκάηαη ηε κεηέξα 

ηνπ λα δίλεη έλα θαξβέιη ςσκί ζηε γεηηφληζζα, φηαλ ηα παηδηά ηεο έθιαηγαλ γνεξά απφ ηελ πείλα. 

Δπίζεο αλαθέξεη νλφκαηα αλζξψπσλ, πνπ εθείλε ηελ επνρή ηεο θξίζεο, πέζαλαλ απφ ηελ πείλα. 

Ζ δσή ηνλ παιηφ θαηξφ απαζρνιεί ηνλ ζπγγξαθέα ζην 8
ν
 θεθάιαην. Ο απιφο κα 

νξγαλσκέλνο ηξφπνο ηεο δηαρείξηζεο ηεο θαζεκεξηλφηεηαο. Σν ρηίζηκν ησλ ζπηηηψλ γηλφηαλ ρσξίο 

πέηξεο νχηε θαλ θαξθηά αιιά θχξην δνκηθφ πιηθφ ήηαλ ηα μχια ηνπ θέδξνπ γηα ηνλ ζθειεηφ ηνπ 

ζπηηηνχ θαη επιχγηζηα θιαδηά σο πιέγκαηα - ηνίρνη. ’ απηά ηα ζπίηηα 15 κ. ζε κήθνο θαη 5 κ. 

πιάηνο δνχζαλ νηθνγέλεηεο κέρξη θαη 50 αηφκσλ. Αλαθέξεη ηελ νηθνγέλεηα ησλ Nitsoj πνπ ην 1930 

αξηζκνχζε 40 κέιε. Αξηζηνηερληθά αλαθέξεηαη ζηελ νηθηαθή νηθνλνκία θαη ηελ νξγάλσζή ηεο, ζε 

φ,ηη ρξεηαδφηαλ γηα ην δχκσκα, ζηηο πξνκήζεηεο γηα ην ρεηκψλα, ζηνλ αξγαιεηφ πνπ ππήξρε ζε 

ππφζηεγν έμσ απφ ην ζπίηη, θαζψο, φια ηα ξνχρα πνπ θνξνχζαλ θαη ηα ζηξσζίδηα πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ, ήζαλ θαηαζθεπήο ησλ γπλαηθψλ ηνπ ζπηηηνχ . Θα κπνξνχζε θάιιηζηα ην 

θεθάιαην λα είλαη νδεγφο ιανγξαθίαο. Σφζν ελαξγήο είλαη ε πεξηγξαθή ησλ ζπηηηψλ θαη ησλ 

απαξαίηεησλ ζθεπψλ ηνπ λνηθνθπξηνχ, ζαλ λα δσληαλεχεη ε θαζεκεξηλφηεηα θαη ε ηάμε ηνπ 

ζπηηηνχ κπξνζηά ζηα κάηηα καο. εκεηψλεη φηη ην ρηίζηκν ησλ ζπηηηψλ άξρηζε λα γίλεηαη κε πέηξεο 

θαη πην κνληέξλν, αθφηνπ νη θάηνηθνη ηεο πεξηνρήο άξρηζαλ λα μεληηεχνληαη θαη λα επεξεάδνληαη 

σο πξνο ηνλ ηξφπν δσήο. Δπηζεκαίλεη φηη ε εγθαηάζηαζε ζην θαηλνχξην ζπίηη ήηαλ αιεζηλή γηνξηή 

γηα ηελ νηθνγέλεηα. Φνξνχζαλ ηα θαιά ηνπο φπσο ην Πάζρα, εηνηκάδνληαλ πνηθίια θαγεηά θαη φιε 

ηε λχρηα ηξαγνπδνχζαλ θαη ρφξεπαλ κε ηε ζπλνδεία γθάτληαο θαη πλεπζηψλ. Θεσξνχληαλ ε πην 

ραξνχκελε βξαδηά ζηε δσή ηεο νηθνγέλεηαο. 

Σν επφκελν θεθάιαην, ην 9
ν
, έρεη σο ζέκα ηε δσή ζηελ νηθνγέλεηα. Σελ θαιή ζπλχπαξμε 

ησλ κειψλ θαη ηελ ιεηηνπξγηθφηεηα αλαθνξηθά κε ηνλ θαηακεξηζκφ ηεο εξγαζίαο, ξχζκηδε ν 

αξρεγφο, ν domaḱinot, ν νηθνδεζπφηεο, ν εγέηεο ηεο επξείαο νηθνγέλεηαο ηεο επνρήο, πνπ ήηαλ ην 

πην ζεβαζηφ πξφζσπν ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηνπ νπνίνπ ν ιφγνο ήηαλ λφκνο θαη δελ επηδερφηαλ 

αληίξξεζε. Έηζη εμαζθαιηδφηαλ ε ηάμε θαη ε πεηζαξρία. Δπίζεο απηφο απνθάζηδε ζρεηηθά κε ηελ 

αζρνιία ηνπ θαζελφο κέινπο ηεο νηθνγέλεηαο φπσο επίζεο θαη γηα ηνπο κειινληηθνχο γάκνπο ησλ 

αλχπαληξσλ κειψλ ηεο. Δθηφο απφ απηφλ ζην ζπίηη παξέκελε  ε πεζεξά πνπ ήηαλ επηθνξηηζκέλε κε 

ηελ θξνληίδα ησλ κηθξψλ παηδηψλ ηεο νηθνγέλεηαο. Δπηπιένλ είρε θαη ην θιεηδί απφ ην θειάξη, φπνπ 

θπιάζζνληαλ ηα ηξφθηκα ηεο νηθνγέλεηαο θαη ήηαλ ε νηθνλφκνο ηνπ ζπηηηνχ. Σν ηξίην άηνκν πνπ 

παξέκελε ζην ζπίηη ελψ φια ηα άιια κέιε ηεο πνιππιεζνχο νηθνγέλεηαο βξίζθνληαλ ζηηο δνπιεηέο 



 120 

ηνπο, ήηαλ απηή απφ ηηο λχθεο πνπ είρε ζεηξά λα αζρνιεζεί κε ηελ παξαζθεπή θαγεηνχ, κε ην 

θαζάξηζκα ηνπ ζπηηηνχ θαη κε ην λα πάεη θαγεηφ ζηνπο εξγάηεο. 

Σν 10
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηε γεσξγία. Πνιιά ζηνηρεία επηβεβαηψλνπλ πσο ε 

θαιιηέξγεηα ηεο γεο ππήξμε ζηε Mala Prespa απφ πνιχ παιηνχο θαηξνχο. Τπάξρνπλ ηνπσλχκηα ζηα 

δάζε πνπ παξαπέκπνπλ ζε ρσξάθηα, ελψ, ηίπνηε πηα εθεί δελ ζπκίδεη ρσξάθη. Παιηά ε θαιιηέξγεηα 

ηεο γεο γηλφηαλ κφλν κε ην άξνηξν - μχιηλν ζηελ αξρή θαη αξγφηεξα θαη ζηδεξέλην - πνπ ην έζεξλε 

δεπγάξη βνδηψλ. Κάπνηεο νηθνγέλεηεο είραλ θαη μχιηλα θάξα ηα νπνία έζεξλαλ ηα βφδηα θαη 

κεηέθεξαλ ηα πξντφληα ηεο ζπγθνκηδήο ηνπο κ’ απηά. Απηέο πνπ δελ είραλ, κεηέθεξαλ ηα πξντφληα 

ηνπο κε άινγα, γατδάξνπο, κνπιάξηα, είηε ζηνπο ψκνπο. Ζ κεηαθνξά ζηνπο ψκνπο ήηαλ 

απνθιεηζηηθά γπλαηθεία δνπιεηά κηαο θαη ήηαλ κεγάιε ληξνπή λα επηζηξέθεη παληξεκέλε γπλαίθα 

απφ ην ρσξάθη κε άδεηα ρέξηα. Πάληα έπξεπε λα είλαη θνξησκέλε είηε κε μεξά θιαδηά είηε κε 

δεκάηηα θ.η.ι. Σν ζρνηλί ηνπ θνξηίνπ, αγνξαζκέλν πξηλ ην γάκν, έπξεπε πάληα λα ην θνπβαιά καδί 

ηεο. Σν αιψληζκα γηλφηαλ κε άινγα ή βφδηα θαη θάζε νηθνγέλεηα είρε ην αιψλη θαη ηελ ζηηαπνζήθε 

ηεο, φκσο, κηθξφο αξηζκφο νηθνγελεηψλ εμαζθάιηδε ην ςσκί φιεο ηεο ρξνληάο, νη πεξηζζφηεξεο 

νηθνγέλεηεο πείλαγαλ. 

Σνλ 16
ν
-17

ν
 αη. επί νζσκαληθήο απηνθξαηνξίαο, φηαλ άξρηζε λα δηαδίδεηαη ζηελ Αιβαλία ε 

κνπζνπικαληθή ζξεζθεία, εκθαλίζηεθαλ νη κπέεδεο πνπ άξπαμαλ δηα ηεο βίαο ηε γε ησλ ρσξηθψλ. 

Δθείλε ηελ επνρή νη θάηνηθνη ζπάληα εμαζθάιηδαλ ην ςσκί ηεο ρξνληάο, πείλαγαλ θαη πέζαηλαλ απφ 

ηελ πείλα. Μφλν ζηα ρσξηά  Goritsa θαη Poustets νη άλζξσπνη εμαζθάιηδαλ ην ςσκί φιεο ηεο 

ρξνληάο. Γχξσ ζηα 1905 νη ρσξηθνί απφ ην Poustets θαη ην Tserje εμαγφξαζαλ ηε γε απφ ηνπο 

κπέεδεο θαη θαιπηέξεπζαλ ηηο δσέο ηνπο. Σν 1932 ην ρσξηφ Globotsani εμαγφξαζε ην κηζφ θάκπν 

θαη ην κηζφ δάζνο απφ ηελ θαηνρή ηνπ κπέε , ηα άιια ρσξηά έκεηλαλ ζηα ηζηθιίθηα ηνπ κπέε. Σν 

1945 κε ηελ αγξνηηθή κεηαξξχζκηζε νη κπέεδεο εμαθαλίζηεθαλ θαη ε γε επεζηξάθε ζηνπο 

ρσξηθνχο. Καλείο δελ ππφθεξε γηα ςσκί πηα, αιιά ηα αγξνηηθά πξντφληα πιεφλαδαλ θαη ηα δηέζεηαλ 

πξνο πψιεζε. Έηζη ην επίπεδν δσήο ζηε Mala Prespa βειηηψζεθε, ρηίζηεθαλ θαηλνχξηα ζπίηηα, 

αληηθαηέζηεζαλ ηα ηζαξνχρηα κε παπνχηζηα, ηα πθαληά ξνχρα κε πθαζκάηηλα, αληηθαηαζηάζεθαλ 

ηα βαξηά ζηξσζίδηα κε παπιψκαηα, θνπβέξηεο, ζεληφληα. Με ηελ απειεπζέξσζε θαη ησλ 

βνζθνηφπσλ απφ ηνπο κπέεδεο άλζηζε θαη ε θηελνηξνθία : δελ ππήξρε ζπίηη ρσξίο αγειάδα, βφδηα, 

αηγνπξφβαηα θαη πεξίζζεηα γάιαθηνο, θξέαηνο, καιιηνχ θαη άιισλ θηελνηξνθηθψλ πξντφλησλ 

αθφκε θαη πξνο πψιεζε. Δπίζεο σο πεγέο εζφδσλ ιεηηνπξγνχζαλ θαη ε κηζζσηή εξγαζία ζηελ 

πινηνκία θαη ην ςάξεκα ζηε ιίκλε. ηα ζπίηηα κπήθαλ έπηπια θαη νη ζηέγεο ήζαλ θεξακσηέο. 

Καιπηέξεπζε θαη ε ηξνθή θαη ζηελ Κνξπηζά ππήξραλ έκπνξνη πνπ πνπινχζαλ φια ηα θαιά. κσο 

απηή ε ραξά θαη ε άλνδνο ηνπ επηπέδνπ δσήο δελ θξάηεζε πνιχ. Σν 1948 ην θξάηνο επέβαιε 

κεγάινπο θφξνπο ζηνπο εκπφξνπο ζρεδφλ ιεειαηψληαο ηνπο. ζνη αδπλαηνχζαλ λα ηνπο 

πιεξψζνπλ πέζαλαλ ζηε θπιαθή απφ απάλζξσπα βαζαληζηήξηα. Απφ ηνπο κεγάινπο 
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θηελνηξφθνπο (ηζειηγθάδεο Βιάρνη) αθαηξέζεθαλ πξνο φθεινο ηνπ θξάηνπο ηα θνπάδηα θαη νη 

πεξηζζφηεξνη έκπεηξνη βιάρνη βνζθνί έθπγαλ ζηελ Διιάδα. Γηα ηε θχιαμε θαη ηε θξνληίδα ησλ 

θνπαδηψλ ην θξάηνο πξνζέιαβε αλέηνηκνπο βνζθνχο θαη ηα θνπάδηα κίθξαηλαλ, θαζψο πνιιά δψα 

πέζαηλαλ. Μεηά ηελ θαηαζηξνθή ησλ ηζειηγθάδσλ εμαθαλίζηεθαλ ηα πξντφληα γάιαθηνο θαη ην 

θξέαο απφ ηελ αγνξά. Σα θξαηηθά καγαδηά δέρνληαλ πιεξσκή κφλν κ’ απηά ηα πξντφληα θαη φρη κε 

ρξήκαηα θαη γχξσ ζην 1952 απηή ε πξαθηηθή επεθηάζεθε θαη ζηελ πιεξσκή ησλ θφξσλ. 

Σν 1957-58 ζεζπίζηεθαλ γεσξγηθνί ζπλεηαηξηζκνί παξά ηελ αληίδξαζε ησλ θαηνίθσλ. 

Άθεζαλ ζε θάζε νηθνγέλεηα 3 ζηξέκκαηα γεο αξρηθά θαη κεηά έλα θαη κηα αγειάδα. 

Μαθξνπξφζεζκα νη ζπλεηαηξηζκνί απηνί δελ είραλ επηηπρία θαη ν θφζκνο δπζηπρνχζε θησρφο θαη 

πεηλαζκέλνο. Αλαγθάζηεθαλ λα νδεγεζνχλ ζηηο θινπέο ησλ πξντφλησλ ησλ ζπλεηαηξηζκψλ γηα ηελ 

επηβίσζε ηεο νηθνγέλεηαο. Τπήξρε αλαξρία θαη θαζφινπ θίλεηξα γηα δνπιεηά. Καη ην 1990 νη ίδηνη 

νη ρσξηθνί δηέιπζαλ ηνπο ζπλεηαηξηζκνχο. Καη ηα δψα θαη ηα πξντφληα θαη ηα ρξήκαηα ησλ 

ζπλεηαηξηζκψλ ιεειαηήζεθαλ ρσξίο φκσο λα κνηξαζηνχλ ζηνπο αλζξψπνπο πνπ εξγάδνληαλ ρξφληα 

ζ’ απηνχο. Αξγφηεξα κνηξάζηεθε θαη ε γε, φρη δίθαηα, γηαηί επηθεθαιήο βξέζεθαλ άλζξσπνη πνπ 

είραλ αξρεγηθή ζέζε ζηνπο ζπλεηαηξηζκνχο θαη πξνζπάζεζαλ λα αμηνπνηήζνπλ ηελ ηειεπηαία ηνπο 

επθαηξία. Γελ δφζεθε γε ζηνπο ζπληαμηνχρνπο αθφκε θαη αλ, φιε ηνπο ηε δσή, δνχιεπαλ ζηνλ 

ζπλεηαηξηζκφ νχηε ζηνπο δεκνζίνπο ππαιιήινπο. Ζ γε θαη ζήκεξα είλαη θαηαθεξκαηηζκέλε ζε 

κηθξά ρσξαθάθηα ζε δηαθνξεηηθά κέξε θαη έηζη δελ ππάξρεη ε δπλαηφηεηα ζπζηεκαηηθήο θαη 

εθκεραληζκέλεο θαιιηέξγεηαο. 

Χο έλαο άιινο θιάδνο νηθνλνκίαο γηα ηελ επηβίσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηε Mala Prespa 

αλαθέξεηαη ε αιηεία ζην 11
ν
 θεθάιαην. Αξρηθά πεξηγξάθνληαη νη πνηθίινη θαη ελδηαθέξνληεο  

παξαδνζηαθνί ηξφπνη ςαξέκαηνο ηνπ παιηνχ θαηξνχ. Άγξαθνο λφκνο ήηαλ θάζε ρσξηφ λα ςαξεχεη 

ζηε δηθή ηνπ πεξηνρή θαη θαλείο δελ δηαλννχληαλ λα ςαξέςεη ζηα ρσξηθά χδαηα άιινπ ρσξηνχ. Σν 

ςάξεκα ήηαλ ζπιινγηθή ππφζεζε θαη νξγαλσλφηαλ απφ ηνπο ζπγρσξηαλνχο. ε θάζε ρσξηφ 

ζρεκαηηδφηαλ νκάδα ςαξάδσλ πνπ είρε ηνλ αξρεγφ ηεο θαη ηνλ γξακκαηέα ηεο - γηα λα θπιάεη ηα 

ρξήκαηα απφ ηελ πψιεζε ησλ ςαξηψλ, ηα νπνία κνηξάδνληαλ εμίζνπ ζηα κέιε ηεο νκάδαο - θαη 

ζπκκεηείρε ζ’ απηήλ έλα κέινο απφ θάζε νηθνγέλεηα. Φάξεπαλ ηζηξφληα θπξίσο, θαη αξαηά 

θέθαινπο ηνπ γιπθνχ λεξνχ θαη κπξάλεο ηεο Πξέζπαο. Ξεθηλνχζαλ πξηλ ην ειηνβαζίιεκα αθνχ 

πξψηα δεηπλνχζαλ φινη καδί θαζηζκέλνη αληηθξπζηά ζε δχν ζεηξέο ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο. Σν 

δείπλν ην εηνίκαδε κε ηε ζεηξά ηεο θάζε νηθνγέλεηα ηνπ ρσξηνχ,  ήηαλ πάληα ςαξφζνππα θαη 

ζπλνδεπφηαλ κε γηανχξηη ή μπλφγαια, θάηη πνπ δελ ζπληζηάηαη ζήκεξα - ςάξη κε γαιαθηνκηθά - 

αιιά εθείλνη έηξσγαλ θαη δελ πάζαηλαλ ηίπνηε. Μεηά ην δείπλν ν αξρεγφο ηεο νκάδαο πξνζδηφξηδε 

ην αθξηβέο κέξνο φπνπ ζα ςάξεπε ην θάζε κέινο ηεο νκάδαο θαη ν ίδηνο κε ηνπο κεγαιχηεξνπο 

έπιεε κε ηε βάξθα ελψ νη λεφηεξνη θαηεπζχλνληαλ παξφρζηα πξνο ην κέξνο πνπ ηνπο είρε νξηζηεί κε 

ηα πφδηα. Οινλπρηίο ςάξεπαλ θαη κφιηο αλέηειιε ν ήιηνο θφξησλαλ ηα ςάξηα ζηε βάξθα θαη 
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μεθηλνχζαλ γηα ην ρσξηφ. Σα πνπινχζαλ ζηελ αγνξά - ε ηηκή ηνπο θαζνξηδφηαλ απφ ηελ πνζφηεηά 

ηνπο - θαη ηα ρξήκαηα ηα θχιαγε ν γξακκαηέαο ηεο νκάδαο θαη ε κνηξαζηά γηλφηαλ θάζε εβδνκάδα 

ζην πξναχιην ηεο εθθιεζίαο. Μέρξη ην 1945 δηαηεξήζεθε απηή ε πξαθηηθή αιιά ηφηε ε 

ζπλεξγαηηθή ησλ αιηέσλ πέξαζε ζηνλ θξαηηθφ έιεγρν θαη φια ηα ζχλεξγα ησλ ςαξάδσλ έγηλαλ 

θξαηηθή πεξηνπζία. ηαλ ην 1955 ν ζπλεηαηξηζκφο ησλ ςαξάδσλ έγηλε θξαηηθή εηαηξεία, ήηαλ ε 

θαηαζηξνθή γηα ηνπο θαηνίθνπο ηεο πεξηνρήο. Απφ ηνπο 300 ςαξάδεο πνπ ήζαλε ζηε Mala Prespa 

έκεηλαλ ζηελ εηαηξεία κφλνλ 25, νη άιινη δηψρζεθαλ. Υάζεθε ην θξέζθν ςάξη απφ ηα ηξαπέδηα ησλ 

αλζξψπσλ, ράζεθαλ νη θαπακάδεο πνπ γίλνληαλ ηα θαινθαίξηα κε θξέζθν γξηβάδη θαη ηνλ ρεηκψλα 

κε απνμεξακέλν, νη θέθαινη θαη ηα θάζε είδνπο ςάξηα ηεο ιίκλεο. Φάξη πιένλ κπνξνχζαλ λα 

γεπηνχλ κφλν νη νηθνγέλεηεο πνπ θάπνην κέινο ηνπο εξγαδφηαλ ζηελ εηαηξεία. Απαγνξεπφηαλ 

απζηεξά θάπνηνο άιινο λα ςαξεχεη αθφκε θαη λα πιέεη κε βάξθα ζηε ιίκλε – εμάιινπ ηελ εκέξα 

νη βάξθεο ήηαλ θιεηδσκέλεο θαη θαιά θπιαγκέλεο απφ ηνλ θφβν κήπσο θάπνηνο ηηο ρξεζηκνπνηήζεη 

γηα λα θαηαθχγεη ζηα γεηηνληθά θξάηε. Δπίζεο νχηε ζην δάζνο κπνξνχζε λα πεξηδηαβαίλεη θάπνηνο 

ρσξίο ηελ άδεηα ηεο αζηπλνκίαο. Ζ Mala Prespa νξίζηεθε σο ζπλνξηαθή δψλε θαη ππήξρε εθεί 

έλνπιε ζηξαηησηηθή θξνπξά πνπ έιεγρε ηνπο δξφκνπο. ινη νη θάηνηθνη είραλ πξνζσπηθέο 

αζηπλνκηθέο ηαπηφηεηεο κε ηελ ζθξαγίδα «πλνξηαθή δψλε» πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηηο 

κεηαθηλήζεηο ηνπο. Σα ρσξηά Touminets, Gorna Goritsa, Tserje, πνπ ήζαλ δίπια ζηα ζχλνξα, 

πεξηθπθιψζεθαλ κε αγθαζσηφ ζχξκα ζε ζεκείν ψζηε θάπνηα ρσξάθηα έκεηλαλ εθηφο θαη ε 

θαιιηέξγεηά ηνπο γηλφηαλ κε ηε ζπλνδεία έλνπιεο ζηξαηησηηθήο θξνπξάο γηα ηνλ θφβν ηεο 

απφδξαζεο ησλ θαηνίθσλ ζηα γεηηνληθά θξάηε. Έηζη νη άλζξσπνη θπιαθίζηεθαλ ζε θινπβί. 

Σν επφκελν θεθάιαην, ην 12
ν
, ην αθηεξψλεη ζηελ θηελνηξνθία. Μαο πιεξνθνξεί φηη νη 

ζπλζήθεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ζηε Mala Prespa, επλννχλ ηελ αλάπηπμή ηεο  - ηα βνπλά ηεο 

είλαη πινχζηα ζε δάζε θαη βνζθφηνπνπο. Καη θπξίσο επλνείηαη ε εθηξνθή ηεο αγειάδαο ηεο 

Πξέζπαο θαη ησλ γηδνπξνβάησλ. Σα παιηά ρξφληα δελ ππήξρε νηθνγέλεηα πνπ λα έρεη ιηγφηεξα απφ 

100 θεθάιηα δψα θαη κάιηζηα κεξηθνί είραλ πάλσ απφ 1000. Οη νηθνγέλεηεο επεμεξγάδνληαλ ην 

γάια θαη ην καιιί θαη ην κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πξντφλησλ ην πσινχζαλ ζηελ αγνξά, ελψ, έλα 

κέξνο, ην θξαηνχζαλ γηα δηθή ηνπο ρξήζε. Σα θνπάδηα ην θαινθαίξη έκελαλ ζηα ιηβάδηα ελψ ηνλ 

ρεηκψλα θιείλνληαλ ζηα πνηκληνζηάζηα. Σα θξφληηδαλ 2-3 βνζθνί πνπ ήηαλ κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ή 

έκκηζζνη απφ ην ρσξηφ ή ηα δηπιαλά ρσξηά. Δίλαη εμαηξεηηθή ε πεξηγξαθή ηνπ ζπγγξαθέα γηα ην 

πεξηερφκελν ηνπ ηαγαξηνχ ηνπ βνζθνχ κε φια ηα απαξαίηεηα, είλαη σζάλ κηθξφ καγαδάθη. Ζ δσή 

ηνπ βνζθνχ ήηαλ ζθιεξή θαη πνιχ θνπξαζηηθή, ηδίσο γηα ηα λεαξά αγφξηα. ηαλ ηνλ Φεβξνπάξην 

ηα ζειπθά δψα απνθηνχζαλ κηθξά θαη ππήξρε αλάγθε κεγαιχηεξεο πξνζνρήο θαη αθνζίσζεο, 

δίπια ζηνπο βνζθνχο πξνζιακβάλνληαλ θνπειίηζεο (chuvadarki = θξνληίδνπζεο, πεξηζάιπνπζεο) -

ηεο νηθνγέλεηαο θπξίσο - γηα λα πξνζέρνπλ θαη λα θξνληίδνπλ ηα κηθξά αξλάθηα θαη ηα θαηζηθάθηα, 

λα θξνληίδνπλ ηελ θαζαξηφηεηα ηνπ κέξνπο πνπ θνηκφληνπζαλ νη βνζθνί, λα αλάβνπλ θσηηά, λα 
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πξνζέρνπλ κήπσο θάπνηα πξνβαηίλα ή γίδα είλαη εηνηκφγελλε, λα βφζθνπλ ηα κηθξά αξλάθηα θαη 

θαηζηθάθηα. Γηα ηηο θνπειίηζεο απηή ήηαλ ε πην απνιαπζηηθή θαη ραξνχκελε δνπιεηά ηεο ρξνληάο, 

ζπλερψο έπαηδαλ θαη ηξαγνπδνχζαλ θαη θάπνηε επηζθέπηνληαλ θαη ηα θνληηλά πνηκληνζηάζηα 

αληηγξάθνληαο ηνπο κεγαιχηεξνπο ζηνλ ηξφπν ραηξεηηζκνχ ηνπο. Δπίζεο ηξαγνπδνχζαλ δεκνηηθά 

θαη ρηνπκνξηζηηθά ηξαγνχδηα θαη αθεγνχληαλ πνιιά παξακχζηα, φπσο γηα ηελ αιεπνχ θαη ηνλ 

πειαξγφ, ηελ ιάκηα κε ηα ηξία θεθάιηα, ηελ Mara Pepelasska, ηελ Tsrna Arapina,θαη άιια. Ηδνχ 

θάπνην απφ ηα ηξαγνχδηα πνπ έιεγαλ: 

   Αρ, εζύ, λύθε θαζηαλή 

   ηη βαξηά, αρ, πεγαίλεηο γηα λεξό 

   νη ζηάκλεο, αρ,  κήπσο ζε βαξαίλνπλ 

   κήπσο, αρ, ην γηνξληάλη(=πεξηδέξαην) ζε βαξαίλεη 

   ή άξξσζηε, αρ, είλαη ε κάλα ζνπ. 

   Αρ, δελ κε βαξαίλνπλ νη ζηάκλεο  

   νύηε κε βαξαίλεη, αρ, ε κάλα κνπ 

  αιιά κε βαξαίλεη, αρ, ην κεξάθη 

  ην κεξάθη, αρ, πνπ ’ρσ ζηελ θαξδηά 

  αρ, ζ’ απηή ηελ πόιε Bitola  

  ζ’ απηέο ηηο ζθνηεηλέο, αρ, θπιαθέο 

  εθεί κνπ μαπιώλεη, αρ, ε αγάπε κνπ  

  εδώ θαη δώδεθα-δεθαηξία ρξόληα.   

 Ај ти невесто калешо 

што тешко леле одиш на вода 

да не ти тежат леле стомните 

да не ти тежит леле ѓерданот 

или е болна е леле мајка ти. 

Ах не ми тежат леле стомните 

ниту ми тежи леле мајка ми 

туку ми тежи леле мерако 

 мерако го имам леле на срце 

во таа града леле Битола 

во тие темни леле зандани 

тамо ми лежи леле либето 

од дватринајсет леле години. 

 

Aj ti nevesto kalešo 
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 što teško lele odiš na voda 

 da ne ti težat lele stomnite 

 da ne ti težit lele  erdanot 

 ili e bolna e lele maJka ti. 

 Ah ne mi težat lele stomnite 

 nitu mi teži lele maJka mi 

 tuku mi teži lele merako 

 merako go imam lele na srce 

 vo taa grada lele Bitola 

 vo tie temni lele zandani 

 tamo mi leži lele libeto 

 od dvatrinaJset lele godini. 

 

Κάπνηεο θνξέο θαη ηα βνζθφπνπια αληάιιαζαλ επηζθέςεηο κε ηα γεηηνληθά πνηκληνζηάζηα 

θαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο ρφξεπαλ θαη ηξαγνπδνχζαλ κε ζπλνδεία απφ γθάτληεο, θαβάι, 

θινγέξεο θαη έιεγαλ αηλίγκαηα θαη αλέθδνηα. 

Σνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηα θνπάδηα νδεγνχληαλ ζηα ηπξνθνκεία. Σπξνθνκεία είραλ νη 

νηθνγέλεηεο κε ηα κεγαιχηεξα θνπάδηα αιιά θαη νη ππφινηπεο νηθνγέλεηεο ζπλεξγάδνληαλ θαη ζε 

ζπιινγηθή βάζε ζπλέλσλαλ ηα θνπάδηα ηνπο, νξγάλσλαλ ηπξνθνκεία θαη , κέρξη ηνπ Αγίνπ 

Πέηξνπ, ν θαηακεξηζκφο ησλ εξγαζηψλ, ε επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο θαη ε δηάζεζε ησλ 

γαιαθηνθνκηθψλ πξντφλησλ ζηελ αγνξά, γηλφηαλ ζπλεξγαηηθά θαη ηα θέξδε κνηξάδνληαλ ηελ 

Κπξηαθή ζηελ απιή ηεο εθθιεζίαο. 

Σα κεγαιχηεξα δψα, φπσο αγειάδεο, βφδηα, κνζράξηα, κνζρίδεο, ηα έβνζθε θαη ηα πξφζερε 

θαηά ηελ νινήκεξε βνζθή πιεξσκέλνο γηα νιφθιεξε ρξνληά βνζθφο - ε πιεξσκή ηνπ ήηαλ 

ζπλήζσο ζηηάξη θαη ην βξάδπ επέζηξεθε ηα δψα ζην ρσξηφ. 

Σν 13
ν
 θεθάιαην αθηεξψλεηαη ζηελ ζρνιηθή εθπαίδεπζε. Κάλεη κηα αλαδξνκή ζηελ 

πεξηπέηεηα ηεο  εθπαίδεπζεο απφ ηα ηειεπηαία έηε ηνπ 19
νπ

 κέρξη θαη ην 1990 ζε απηή ηελ πεξηνρή. 

ηα 1900 ειάρηζηνη ήηαλ νη εγγξάκκαηνη άλζξσπνη ζηελ Mala Prespa, έλαο- δχν ζε θάζε ρσξηφ. Σν 

1885 άλνημαλ ειιεληθά ζρνιεία ζηα ρσξηά Poustets, Globotsani θαη Goritsa. Μαζεηέο ήηαλ κφλν 

αγφξηα θαη έγξαθαλ ζε πήιηλε πιάθα κε θνληχιη. Μάζαηλαλ κφλν αλάγλσζε, γξαθή θαη πξαθηηθή 

αξηζκεηηθή ζηα ειιεληθά κε ειιεληθά αιθαβεηάξηα. Οη καζεηέο θνπβαινχζαλ μχια γηα ηε 

ζέξκαλζή ηνπο θαη θαγεηφ γηα ηνλ δάζθαιφ ηνπο απφ ην ζπίηη. 

Σν 1901ζην ρσξηφ Globotsani άλνημε «καθεδνληθφ» ζρνιείν θαη δηδαζθφηαλ ην βνπιγαξηθφ 

αιθάβεην. Γαζθάια ήηαλ ε Pola απφ ην Recen αιιά ην 1903 κε ηελ εμέγεξζε ηνπ Ίιηληελ έθπγε 

θαη δελ μαλαγχξηζε. Σν 1890 είρε αλνίμεη «καθεδνληθφ» ζρνιείν ζηελ Κνξπηζά θαη εθεί 
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δηδαζθφηαλ ην βνπιγαξηθφ αιθάβεην. Γάζθαινο ήηαλ ν Vacil Pejov απφ ηελ Καζηνξηά. Φνηηνχζαλ 

εθεί παηδηά θαη απφ ηε Mala Prespa, φπσο ν Pando Douma ( παηέξαο ηνπ ζπγγξαθέα) θαη απφ ηα 

ρσξηά  Bilisste, Drenovo, Bobossnitsa θαη άιια. Μεηά φκσο απφ θάπνηα πεξίνδν ε δηδαζθαιία 

εκπνδίζηεθε κε ηελ παξέκβαζε ηνπ επηζθφπνπ ηεο Κνξπηζάο, Φψηε, θαη έθιεηζε απφ ηελ ηνπξθηθή 

δηνίθεζε. 

Μεηά ηνλ Α΄ Παγθφζκην Πφιεκν, ην 1922, φηαλ ε πεξηνρή αλήθε ζηελ ειιεληθή επηθξάηεηα, 

άλνημαλ ειιεληθά ζρνιεία ζηα ρσξηά Nivitsi, Poustets, Globotsani θαη Goritsa. Ήηαλ πνιχ δχζθνιε 

ε κάζεζε γηαηί ηα παηδηά δελ γλψξηδαλ ηελ ειιεληθή γιψζζα. Οη έιιελεο δάζθαινη θέξνληαλ πνιχ 

απζηεξά θαη αζθνχζαλ θπζηθή θαη ςπρνινγηθή βία ζηνπο αδχλαηνπο θαη άηαθηνπο καζεηέο. Σνπο 

ρηππνχζαλ κε ηε βέξγα, ηνπο έβαδαλ ηηκσξία ζην έλα πφδη, ζηα γφλαηα πάλσ απφ πεηξνχιεο πνπ 

ηνπο ηα ηξππνχζαλ, ηνπο άθελαλ ηε λχρηα ζην ζρνιείν ρσξίο λεξφ θαη θαγεηφ. Σα ζρνιεία απηά 

ιεηηνχξγεζαλ κέρξη ην 1924 φηαλ ε Mala Prespa πέξαζε ζηελ θπξηαξρία ηεο Αιβαλίαο. 

Σν 1926 άλνημαλ αιβαληθά ζρνιεία ζηα ρσξηά Poustets θαη Goritsa. Καηλνχξηεο δπζθνιίεο 

γηα ηα παηδηά ηεο Mala Prespa πνπ ήηαλ ηψξα ππνρξεσκέλα λα αξρίζνπλ λα καζαίλνπλ ηελ 

αιβαληθή - ηελ νπνία, επίζεο, δελ γλψξηδαλ - αληί ηεο ειιεληθήο γιψζζαο, λα πεηάμνπλ ην 

ειιεληθφ αιθαβεηάξην θαη λα αξρίζνπλ λα δηαβάδνπλ κε ην αιβαληθφ. Άγλσζην πψο, ην 1927, ζην 

ρσξηφ Globotsani - γηα θαιή ηνπο ηχρε
29

- ήξζε έλαο δάζθαινο απφ ηε Βνπιγαξία, απφ ηε φθηα, ν 

Leonida Dimitar. Δπηηέινπο ηα παηδηά κπνξνχζαλ λα θαηαλνήζνπλ ηη έιεγε ν δάζθαινο θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ καζήκαηνο, κηαο θαη, απηφο, ρξεζηκνπνηνχζε θαη ηελ «καθεδνληθή» θαη ηελ αιβαληθή 

γιψζζα. Μεηά ηε δηδαζθαιία ζηελ ηάμε, ν αθνχξαζηνο απηφο δάζθαινο, δίδαζθε θαη ηα 

κεγαιχηεξα παηδηά πεγαίλνληαο ζηα καληξηά θαη δηδάζθνληαο ηνπο βνζθνχο θαη ζηηο φρζεο ηεο 

ιίκλεο γηα λα δηδάμεη ζηνπο ςαξάδεο. Κέξδηζε πνιιά ν πιεζπζκφο ηνπ ρσξηνχ απφ απηφλ ηνλ 

δάζθαιν. Μφλν έλα ρξφλν έκεηλε φκσο. Έπεηηα απφ ζχληνκν δηάζηεκα ήξζε ν δάζθαινο ηνπ 

ρσξηνχ Poustets, ν Kiril Stefani, πνπ κηινχζε θαη απηφο ηε «καθεδνληθή» γιψζζα, ζξεζθεπφκελνο, 

εηζήγαγε θαη ηελ ζξεζθεπηηθή εθπαίδεπζε δηδάζθνληαο ρσξία απφ ηε Βίβιν, ζηελ ειιεληθή φκσο 

θαη κεηά απφ ιίγν απφ αιβαληθή κεηάθξαζε. 

Σν 1937, άλνημαλ δχν θαηλνχξηα ζρνιεία έλα ζην Choulin κε δαζθάια ηελ Marija Samartzi 

θαη έλα δεχηεξν ζην Touminets κε δάζθαιν ηνλ Fazli Tsami απφ ην Debar. Σα ζρνιεία απηά 

ιεηηνχξγεζαλ κέρξη ηελ έλαξμε ηνπ 2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ θαη κέρξη ην 1945 παξέκεηλαλ 

θιεηζηά. Μεηά ην ηέινο ηνπ πνιέκνπ, ην θζηλφπσξν ηνπ 1945, ζηε   Mala Prespa έθζαζαλ 

«καθεδφλεο» δάζθαινη, ν ζπγγξαθέαο παξαζέηεη ηα νλφκαηά ηνπο θαη ηνπο ηφπνπο θαηαγσγήο ησλ. 

Γηακνηξάζηεθαλ ζ’ φια ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο εθηφο απφ ηα, Leska θαη Dolna Goritsa φπνπ δελ 

ππήξραλ ρηηζκέλα ζρνιεία θαη ν αξηζκφο ησλ καζεηψλ ήηαλ κηθξφο. Σα παηδηά απφ ηελ Dolna 

Goritsa πήγαηλαλ ζηε Globotsani θαη απφ ηε Leska ζην Poustets. Ζ άθημε απηψλ ησλ δαζθάισλ 

                                                 
29

 Δπηζήκαλζε ηνπ ζπγγξαθέα. 
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ήηαλ απφ ηηο πην θσηεηλέο ζηηγκέο ηεο ηζηνξίαο ηεο Mala Prespa γηαηί γηα πξψηε θνξά δφζεθε ην 

αλζξψπηλν δηθαίσκα ζηα παηδηά ηεο πεξηνρήο λα δηδάζθνληαη ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα
30

. Οη 

δάζθαινη δελ αξθνχληαλ κφλν ζηε δηδαζθαιία αιιά νξγάλσλαλ γηα ηε λενιαία θαη γηα φιν ηνλ 

πιεζπζκφ θαη πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο, ζέαηξν, δεκνηηθνχο ρνξνχο θαη ηξαγνχδηα, κε ιίγα 

ιφγηα έθεξαλ έλα λέν πλεχκα θαη δηαθσηίζηεθε ε λέα γεληά θαη θπξίσο ηα θνξίηζηα πνπ κέρξη ηφηε 

δελ είραλ ην δηθαίσκα ζηε κάζεζε. ε φια ηα ρσξηά άλνημαλ βηβιηνπσιεία κε βηβιία ζηε 

«καθεδνληθή» γιψζζα , φπσο κπζηζηνξήκαηα, αλαγλσζηηθά, ηζηνξίεο θαη άιια. Λεηηνχξγεζαλ θαη 

καζήκαηα γηα αλαιθάβεηνπο ελήιηθεο, γπλαίθεο θπξίσο. Οη άλζξσπνη άξρηζαλ λα δηαβάδνπλ κε 

κεγάιε ζέιεζε. Οη «καθεδφλεο» δάζθαινη ήηαλ θνκκάηη ηεο θάζε νηθνγέλεηαο θαη ηα πην αγαπεηά 

θαη ζεβαζηά πξφζσπα ζηε Mala Prespa, ν θφζκνο ηνπο θξφληηδε θαη ηνπο έηξεθε ζαλ παηδηά ηνπ. 

Απηή ε αξκνλία φκσο δπζηπρψο δελ θξάηεζε πνιχ. Σν 1948, φηαλ ράιαζαλ νη θαιέο ζρέζεηο 

κεηαμχ ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Γεκνθξαηίαο ηεο «Μαθεδνλίαο», ε θαηάζηαζε αλαηξάπεθε. Οη 

δάζθαινη απειάζεθαλ εθηφο απφ ηνλ Nikola Berovski πνπ είρε λπκθεπηεί αιβαλίδα. Πεηάρηεθαλ 

φια ηα βηβιία ζηε «καθεδνληθή» γιψζζα, έθιεηζαλ ηα βηβιηνπσιεία, θφπεθε θάζε δεζκφο αλάκεζα 

ζηνπο θαηνίθνπο ηεο Mala Prespa θαη ηε Γεκνθξαηία ηεο «Μαθεδνλίαο» θαη ε Mala Prespa έκεηλε 

ρσξίο πξνζσπηθφ πνπ λα δηδάμεη ηα παηδηά ζηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα. Αλαγθάζηεθαλ ινηπφλ λα 

ηνπο αληηθαηαζηήζνπλ γεγελείο ρσξίο επαξθή εθπαίδεπζε θαη λα κεηαθξάδνπλ εξαζηηερληθά ηα 

αιβαληθά αιθαβεηάξηα ζηε κεηξηθή γιψζζα ησλ παηδηψλ. Ο ζπγγξαθέαο δίλεη ηα νλφκαηα ησλ 

αλζξψπσλ πνπ εθηεινχζαλ ρξέε δαζθάισλ κεηξηθήο ζε θάζε ρσξηφ ( ν ίδηνο ήηαλ δάζθαινο ζηε 

Globotsani). Έηζη ζπλερίζηεθε κέρξη ην 1965. Σφηε ν γεγελήο ζπγγξαθέαο Cterjo Cpace θαη ν 

δάζθαινο Nikola Berovski κεηάθξαζαλ ζηελ «καθεδνληθή» απφ ηελ αιβαληθή φια ηα ζρνιηθά 

εγρεηξίδηα πνπ ήηαλ απαξαίηεηα γηα ηελ νινθιήξσζε ηεο βαζηθήο εθπαίδεπζεο. 

Σν 1952 ζην Poustets άλνημε επηαεηέο ζρνιείν αιιά ζηελ αιβαληθή γιψζζα. Οη καζεηέο 

φκσο πνπ δηδάζθνληαλ 4 ρξφληα ηε κεηξηθή ηνπο δελ γλψξηδαλ επαξθψο ηελ αιβαληθή θαη δελ 

ζπλέρηδαλ ηε κέζε εθπαίδεπζε ή ζπλέρηδαλ ρσξίο ηθαλνπνηεηηθά απνηειέζκαηα. Ο δάζθαινο Boris 

Malev πξνζπαζνχζε λα ζπκβνπιεχζεη  ηα παηδηά λα ζπλερίζνπλ ηελ εθπαίδεπζή ηνπο. Σν 1960 

άλνημε θαη ζην ρσξηφ  Dolna Goritsa  επηαεηέο ζρνιείν. Γχξσ ζην 1982 άλνημε γεσξγηθφ ζρνιείν 

κέζεο εθπαίδεπζεο ζην Poustets. Γηα λα ζπνπδάζεη θάπνηνο ζηελ αλψηαηε εθπαίδεπζε θξηηήξην 

ήηαλ νη βαζκνί θαη νχηε κπνξνχζε πάληα λα ζπνπδάζεη ζηε ζρνιή πνπ ήζειε αιιά ππήξρε θξαηηθφ 

πιάλν. Τπήξραλ φκσο δηαθξίζεηο ππέξ ησλ παηδηψλ ησλ ηνπηθψλ εγεηψλ θαη ησλ θίισλ. Παξά ηα 

κεγάια εκπφδηα απφ ηελ Mala Prespa πξνήιζαλ ηθαλνί θαη εμεηδηθεπκέλνη γηαηξνί, θαζεγεηέο, 

νηθνλνκνιφγνη, ζηξαηησηηθνί. 

Απφ ην 1925 σο ζην 1943 ζηε Mala Prespa κάζαηλαλ ην βνπιγαξηθφ αιθάβεην θαη ηε 

γιψζζα επεηδή ν πιεζπζκφο ηελ θαηαιάβαηλε θαιιίηεξα απ’ φζν ηα αιβαληθά ή ηα ειιεληθά. Καη 
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απηφ ην δηάζηεκα εξρφηαλ πνιιά πεξηνδηθά θαη βηβιία απφ ηε Βνπιγαξία θαη ηελ Ακεξηθή. Καη 

ζηελ βνπιγαξηθή πξεζβεία ζηα Σίξαλα έθζαλαλ αιθαβεηάξηα, αλαγλσζηηθά, εθεκεξίδεο. 

Μέρξη ην 1930 ηα γξαπηά ζηε «καθεδνληθή» γιψζζα γξάθνληαλ κε ειιεληθνχο 

ραξαθηήξεο, φκσο απφ ην 1930 έσο ην 1945 κε αιβαληθνχο. 

Σν 14
ν
 θεθάιαην καο πιεξνθνξεί επηγξακκαηηθά ζρεδφλ γηα ηε ιανγξαθία. Καηά ηε 

δηάξθεηα ησλ ζξεζθεπηηθψλ γηνξηψλ, ηνλ παιηφ θαηξφ νξγαλψλνληαλ εθδειψζεηο θαη αγψλεο 

δξφκνπ, θνιχκβεζεο θαη άιινη. ιεο ζρεδφλ νη νηθνγέλεηεο ζηε Mala Prespa είραλ θαβάι, γθάτληα 

θαη θινγέξα. ε παιαηφηεξνπο θαηξνχο ηξαγνπδηφληνπζαλ πνιπθσληθά ηξαγνχδηα. ε φια ηα ρσξηά 

ππήξραλ ρνξεπηηθέο νκάδεο θαη νη παιαηφηεξνη ρνξνί απφ απηνχο πνπ ρνξεχνληαλ ήηαλ νη: Ο 

Αλδξηθφο (Machkoto), ν Γπλαηθείνο (Zenskoto), θαη ν Βαξχο (Techkoto). Σξαγνπδνχζαλ επίζεο ζε 

νκάδεο ρσξηζηά νη άλδξεο απφ ηηο γπλαίθεο. Δπαγγεικαηηθή κνπζηθή θνκπαλία εκθαλίζηεθε γηα 

πξψηε θνξά ην 1934 ζην ρσξηφ Touminets. ’ απηφ ην ρσξηφ θαζψο ζην  Poustets ππήξραλ 

νξγαλσκέλεο ρνξεπηηθέο νκάδεο. Σν 1952 ζην ρσξηφ Globotsani δεκηνπξγήζεθε ζεαηξηθή νκάδα 

πνπ πεξηφδεπε ζηα ρσξηά θαη έδηλε παξαζηάζεηο. 

Σν 15
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ ιαηξεία ησλ ζξεζθεπηηθψλ ενξηψλ. Σνπ αγίνπ 

Γεκεηξίνπ ζεσξνχληαλ ην ηέινο ηεο γεσξγηθήο ρξνληάο. Γηνξηαδφηαλ κφλν ζην ρσξηφ Globotsani 

θαη ζε θάπνηεο νηθνγέλεηεο ηνπ ρσξηνχ Touminets. Οη νηθνγέλεηεο πνπ γηφξηαδαλ, γηα λα έρνπλ ηελ 

επινγία ηνπ Αγίνπ, θαινχζαλ ζε γεχκα ή δείπλν ηνπο ζπγρσξηαλνχο απφ ηελ παξακνλή κε εηδηθφ 

ςσκάθη πνπ είρε εηνηκαζηεί ηελ πξνεγνχκελε κέξα θαη βξαζκέλν ζηηάξη κε θαξχδηα πνπ κνίξαδαλ 

ζε φινπο ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ. Ξεθηλνχζαλ κε κεδέδεο θαη ξαθί θαη έηξσγαλ βξαζκέλν θξέαο θαη 

ςάξη. 

Σνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ αθνινπζνχζαλ ηα ίδηα έζηκα κφλν πνπ έηξσγαλ λεζηίζηκα θαζφιηα 

θαη ςάξη. Σνλ γηφξηαδαλ φια ηα ρσξηά εθηφο απφ ηα Tserje θαη Leska. ιε ηελ εκέξα 

επηζθέπηνληαλ ηα ζπίηηα πνπ γηφξηαδαλ απηή ηελ γηνξηή σο νηθνγελεηαθή θαη ηα ζπίηηα πνπ θάπνην 

κέινο ηνπο έθεξε ην φλνκα ηνπ Αγίνπ. 

Ζ παξακνλή ησλ Υξηζηνπγέλλσλ ήηαλ ε κεγαιχηεξε γηνξηή ησλ λέσλ αγνξηψλ θαη ησλ 

πνηκέλσλ. Άλαβαλ θσηηέο θαη φιε ηε λχρηα ρφξεπαλ θαη ηξαγνπδνχζαλ. Καη ην πξσί ηα αγφξηα 

έιεγαλ ηα θάιαληα θαη νη νηθνδέζπνηλεο ηα θίιεπαλ κε ηα εηδηθά δπκσκέλα γη’ απηφ θνπινχξηα. Σα 

Υξηζηνχγελλα γηνξηάδνληαλ ηξεηο εκέξεο. Καη ηηο ηξεηο εκέξεο ηξαγνπδνχζαλ θαη ρφξεπαλ θαη 

αληάιιαζαλ επηζθέςεηο. ε φια ηα ρσξηά ππήξρε πξνθαζνξηζκέλν κέξνο γηα ηνλ ρνξφ. Υφξεπαλ 

ρσξηζηά νη άλδξεο θαη ρσξηζηά νη γπλαίθεο κε ηνλ γθατηαηδή ζηε κέζε πνπ κε ηε ζεηξά, μερσξηζηά, 

έπαηδε αλδξηθνχο θαη γπλαηθείνπο ρνξνχο. 

Ζ παξακνλή ηεο Πξσηνρξνληάο γηνξηαδφηαλ παξφκνηα κε ηελ παξακνλή ησλ 

Υξηζηνπγέλλσλ. Σνπ Αγίνπ Βαζηιείνπ ηηκψληαλ θπξίσο ζηε Leska θαη εθεί πήγαηλαλ. ηα άιια 

ρσξηά επηζθέπηνληαλ ηα ζπίηηα πνπ είραλ νλνκαζηηθέο ενξηέο. 



 128 

Σσλ Φψησλ θαη ηνπ Αε-Γηαλληνχ γηνξηάδνληαλ φπσο ηα Υξηζηνχγελλα κε ηξαγνχδηα θαη 

ρνξνχο ζην θέληξν ηνπ ρσξηνχ. Σν πξσί κηθξνί κεγάινη πήγαηλαλ ζηελ εθθιεζία φπνπ 

κεηαθεξφληνπζαλ νη άγηνη (νη εηθφλεο). Με δεκνπξαζία νξηδφηαλ, αλάινγα κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, 

πνηνη ζα κεηαθέξαλε ηηο εηθφλεο ζηελ πεξηθνξά ηνπο. Καηφπηλ, φινη έβγαηλαλ ζηελ απιή ηεο 

εθθιεζίαο θαη έςαιαλ ην εμήο: 

   Τςώλνπκε ηνλ ηαπξό παξαθαινύκε ηνλ Θεό 

   λα καο γελλεζεί ζίηνο θαη νίλνο 

   έμη ζεηξέο ιεπθό ζηηάξη  

 

  Крсти креваме бога молиме 

  да ни се роди жито и вино 

   бела пченица шесто редица 

 

     Krsti krevame boga molime 

     da ni se rodi žito i vino 

      bela pčenica šesto redica 

 Έπεηηα κε ηνλ ηεξέα έθαλαλ πεξηθνξά γχξσ απφ ηελ εθθιεζία 3 θνξέο. ηε ζπλέρεηα 

φδεπαλ πξνο ηε ιίκλε γηα ηε ξίςε ηνπ ηαπξνχ. Μεηά ηνλ ηαπξφ έπεθηαλ ζηε ιίκλε νη άξξσζηνη, 

παηδηά θαη ελήιηθεο, κε ηελ ειπίδα ε επινγία ηνπ ηαπξνχ λα ηνπο δψζεη ηελ πγεία ηνπο. ηε 

ζπλέρεηα φιεο νη εηθφλεο επηζηξέθνληαλ ζηνλ επίηξνπν. Μεηά ην γεχκα νη νηθνγέλεηεο εηνηκάδνληαλ 

γηα ην «ξεθελέ». Σν «ξεθελέ» ήηαλ ε θηιηθή ζπλέλσζε 5-6 νηθνγελεηψλ ζε νκάδα, εζεινληηθά, πνπ 

θάζε ρξνληά απηή ηε γηνξηή, εθ πεξηηξνπήο, θηινμελνχζαλ ε θάζε κία ηηο άιιεο θαη γηφξηαδαλ απφ 

θνηλνχ. Δίραλ θαη έλαλ ζηαπξφ θαη φπνηα νηθνγέλεηα θηινμελνχζε είρε θαη ηνλ ζηαπξφ. Σα κέιε 

θάζνληαλ θαηά ειηθία απφ ηνλ γεξνληφηεξν. Ζ λεφηεξε λχθε ηεο νηθνγέλεηαο έθεξλε ηνλ ηαπξφ 

θαη ηνλ παξέδηδε ζηνλ νηθνδεζπφηε. Απηφο ζεθσλφηαλ φξζηνο ζηαπξνθνπηφηαλ θαη έιεγε: «Καιώο 

ήιζαηε ζην ζπίηη κνπ, θίινη κνπ αγαπεκέλνη. Να βνεζά ν Άγηνο Ισάλλεο. Δύρνκαη ζε όινπο πγεία θαη 

επηπρία». Γψξηδε κε ρξήκαηα ηνλ ηαπξφ θαη ηνλ έδηλε ζ’ απηφλ πνπ θαζφηαλ δεμηά ηνπ θαη κε ηνλ 

ίδην ηξφπν ζπλέρηδαλ φινη. ην ηέινο  ε ίδηα λχθε πνπ έθεξε ηνλ ηαπξφ ηνλ παξέδηδε ζηνλ 

νηθνδεζπφηε ηεο επφκελεο ρξνληάο. Αθνχ ηειείσλε απηφ ην έζηκν άξρηδαλ λα ηξψλε θαη λα πίλνπλε 

–ξαθή θαη θξαζί νη άλδξεο, δεζηή ξαθή θαη θξαζί κε δάραξε νη γπλαίθεο - θαη λα ηξαγνπδνχλ (φρη 

φκσο εξσηηθά ηξαγνχδηα). ην ηέινο πξνζθέξνληαλ θαξχδηα θαη θάζηαλα θαη απηφ ήηαλ ην κήλπκα 

φηη πιεζηάδεη ε ψξα ηεο απνρψξεζεο. Σνπ Ατ-Γηάλλε φινη πήγαηλαλ ζηελ εθθιεζία θαη νη λέεο 

λχθεο κε ηνλ ηαπξφ γηα λα ηνλ δσξίζνπλ νη πηζηνί θαη ηα ρξήκαηα πνπ ζπγθέληξσλαλ ηα έδηλαλ 

ζηελ εθθιεζία αιιά ν ζηαπξφο επέζηξεθε ζην ζπίηη πνπ ηνλ θηινμελνχζε εθείλε ηελ ρξνληά. 
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Ζ Κπξηαθή ηεο Σπξηλήο γηνξηαδφηαλ κε θπξίαξρν έζηκν απηφ ηεο αιιεινζπγρσξήζεσο ελ 

φςεη ηεο Καζαξήο Γεπηέξαο θαη ηεο αξαθνζηήο. Σν απφγεπκα επηζθέπηνληαλ θίινπο, καθξηλνχο 

θαη θνληηλνχο ζπγγελείο, αιιειναζπάδνληαλ θαη ζπγρσξνχζαλ ν έλαο ηνλ άιινλ. Σν βξάδπ ε ίδηα 

ηειεηνπξγία ηεο πγρψξεζεο γηλφηαλ αλάκεζα ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο. Καζψο μεθηλνχζε ε 

λεζηεία, εθηφο ηεο γεληθφηεξεο λεζηείαο, επηπιένλ, γηα ηηο ειεχζεξεο θνπέιεο ππήξρε ην Σξηήκεξν, 

ε πιήξεο απνρή απφ θαγεηφ θαη λεξφ  ηηο πξψηεο 3 εκέξεο ηεο αξαθνζηήο (Καζαξή Γεπηέξα, 

Σξίηε θαη κέρξη ην κεζεκέξη ηεο Σεηάξηεο). 

Σν Πάζρα ήηαλ ε κεγαιχηεξε γηνξηή ζ’ απηά ηα κέξε. Απφ ηνλ κεγαιχηεξν έσο ηνλ 

κηθξφηεξν  φινη έπξεπε λα ζπκκεηάζρνπλ ζ’ απηήλ. Γηνξηαδφηαλ νιεκεξίο ηηο 3 πξψηεο εκέξεο, κε 

ηξαγνχδηα, ρνξνχο θαη αζιεηηθνχο αγψλεο. Σηο επφκελεο 3, ην απφγεπκα κεηά ηε δνπιεηά. Σε 

Μεγάιε Πέκπηε βάθνληαλ ηα θφθθηλα απγά. Σηο εκέξεο ηνπ Πάζρα δελ αλάβνληαλ θεξηά 

ζπγρσξήζεσο ησλ λεθξψλ. 

Ζ γηνξηή ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ γηνξηαδφηαλ ζε φια ηα ρσξηά  ηεο πεξηνρήο εθηφο απφ ηε 

Leska. Σελ παξακνλή ηεο γηνξηήο έβγαηλαλ νη γπλαίθεο θαη νη θνπέιεο ζηελ εμνρή παίξλνληαο θαη 

θαγεηφ καδί ηνπο θαη κάδεπαλ βφηαλα θαη ινπινχδηα θαη φιε ηε λχρηα ρφξεπαλ θαη ηξαγνπδνχζαλ. 

ην ρσξηφ Globotsani , ζηε ηνπνζεζία Kocarnik, θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπιινγήο ησλ βνηάλσλ, ζε 

έλα νξηζκέλν κέξνο άλαβαλ θεξηά πξνο ηηκήλ θάπνηαο θνπέιαο πνπ ηα παιηά ρξφληα έπεζε απφ ηνπο 

βξάρνπο θαη ζθνηψζεθε θαη κε δαθξπζκέλα κάηηα έιεγαλ : «Θεόο ζπρσξέζεη ζε, κσξή Μάξν». Σα 

αγφξηα απνθιείνληαλ απφ απηή ηε δηαδηθαζία αιιά θξχβνληαλ ζηα δέληξα γηα λα αθνχλε ηα 

ηξαγνχδηα ησλ θνξηηζηψλ. ηε ζπλέρεηα ηα θνξίηζηα πήγαηλαλ λα θνπλεζνχλ ζε θνχληεο ζχκθσλα 

κε ην έζηκν. Καη απφ απηή ηελ δηαδηθαζία απνθιείνληαλ ηα αγφξηα. Αλ ζηελ παξέα ήηαλ θάπνηα 

ινγνδνζκέλε θνπέια ηξαγνπδηφηαλ ην ηξαγνχδη: 

  Μήπσο κε μέξεηο θαη ζπκάζαη, σ , αιεζηλή κνπ αγάπε 

  αύξην λα’ ηαλ ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ θαη νη δπν καο λα θνπληόκαζηαλ, αγάπε 

  εξσηηθά ηξαγνύδηα λα ιέγακε ζηα ιηβάδηα λα πεξπαηνύζακε, αγάπε 

  ζηα βνπλαιάθηα λα θξπβόκαζηαλ, σ , αιεζηλή κνπ αγάπε 

   Дали ме знаеш паметуваш ој верно либе 

   ко утре беше Ѓурѓовден двајцата се лулеме либе 

   љубовни песни пеевме низ ливади се шетавме либе 

   низ горички се криевме ој верно либе 

 

   Dali me znaeš pametuvaš oJ verno libe 

   ko utre beše  ur ovden dvaJcata se luleme libe 

   ljubovni pesni peevme niz livadi se šetavme libe 

   niz gorički se krievme oJ verno libe 
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Καηφπηλ κε ηα βφηαλα έπιεθαλ ζηεθάληα θαη ηα πεξηηχιηγαλ ζηα ζθεχε πνπ 

ρξεζηκνπνηνχζαλ γηα ηελ επεμεξγαζία ηνπ γάιαθηνο. Σα πνιχ κηθξά βφηαλα ηα αλαθάηεπαλ κε ην 

αιάηη θαη ηα έδηλαλ ζηα δψα γηα πάρπλζε. 

Ζ γηνξηή ηνπ Πξνθήηε Ζιία ήηαλ ε πην εχζπκε γηνξηή ησλ θνξηηζηψλ γηαηί ηεινχζαλ ην 

έζηκν ηεο βξνρνπνηνχ. Μεηακθίεδαλ κηα θνπέια ζε γξηνχια κε ηπιηγκέλε αιπζίδα ζην θεθάιη θαη 

κπαζηνχλη ζην ρέξη θαη νη ππφινηπεο ηεο νκάδαο  εθνδηαζκέλεο κε ηνξβάδεο θαη δνρεία κε λεξφ 

επηζθέπηνληαλ θάζε ζπίηη ηνπ ρσξηνχ κε ηε ζεηξά, κε ηε βξνρνπνηφ κπξνζηά, ξαληίδνληαο κε λεξφ 

θαη ηξαγνπδψληαο θαζψο έκπαηλαλ: 

 

Καιώο καο ήξζεο ζην ρσξηό, σ Ηιία, σ 

παξαθάιεζε ηνλ Θεό θαη Κύξην, σ Ηιία, σ 

λα βξέμεη λα βξνληήζεη, σ Ηιία, σ 

λα γίλεη ε ζνδεηά, σ Ηιία, σ 

ε ζνδεηά θαη ην ρνξηάξη, σ Ηιία, σ 

Добре дојде во селото ој Илја ој 

мопи бога и господа ој Илја ој 

да заврне да загрме ој Илја ој 

да се стори берикето ој Илја ој 

берикето и тревата ој Илја ој 

 

Dobre doJde vo seloto oJ IlJa oJ 

moli boga i gospoda oJ IlJa oJ 

da zavrne da zagrme oJ IlJa oJ 

da se stori beriketo oJ IlJa oJ 

beriketo i trevata oJ IlJa oJ 

Δπηζθέπηνληαλ επίζεο θαη ηα ηπξνθνκεία ζπγθεληξψλνληαο βνχηπξν, ηπξί , κπδήζξα θαη 

άιια . Αλ πιεζίαδε θάπνηνο ηνλ ζίαζν ηεο βξνρήο ηνλ θαηάβξεραλ εληειψο. 

Ο Απφζηνινο Πέηξνο, γηνξηάδεηαη κφλνλ απφ κεξηθέο νηθνγέλεηεο ζην Zrnosko. Παιαηφηεξα 

απηή ε γηνξηή ηηκψληαλ πνιχ ζην Golem Grad θαη ζην Mal Grad - επεηδή νη εθθιεζίεο ζ’ απηά ηα 

λεζηά θέξνπλ ην φλνκα ηνπ Απνζηφινπ Πέηξνπ - θαη πξνζέξρνληαλ πξνζθπλεηέο απφ φια ηα 

ρσξηά ηεο πεξηνρήο. 

Ζ Αγία Μαξίλα γηνξηάδεηαη ζην Touminets ζην θεξψλπκν κνλαζηήξη. πγθεληξψλεηαη 

θφζκνο απφ φια ηα ρσξηά ηεο πεξηνρήο. Σν κεγαιχηεξν ηζηκπνχζη ην έθαλαλ νη επηζθέπηεο απφ ην 

ρσξηφ Gorna Goritsa σο νη πινπζηφηεξνη ηεο πεξηνρήο. ιε ηε λχρηα έςελαλ θξέαηα, 

ηξαγνπδνχζαλ θαη ρφξεπαλ θαη ηξαγνπδνχζαλ θαη φινη είραλ γθάτληεο. 
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Σεο Παλαγίαο γηνξηαδφηαλ ζηα ρσξηά Tserje θαη Nivitsi. ην δεχηεξν γηνξηαδφηαλ πνιχ θαη 

ππήξρε ζπλήζεηα λα γίλνληαη απηή ηε κέξα φινη νη γάκνη ηεο ρξνληάο. πλέβε λα γίλνπλ θαη δέθα 

γάκνη εθείλε ηε κέξα. Οξίζηε έλα ηξαγνχδη πνπ ηξαγνπδηφηαλ απηέο ηηο γηνξηέο: 

    

  Φώλαμε ν  Ctojan  βξνληνθώλαμε άληε βξε ρσξηό - ρσξηαλνί  

   Ση είλ’ απηό ην ζάκα πνπ ζα ζπκβεί θαη ζα γίλεη ζην ρσξηό 

   κ’ απηόλ ηνλ έξκν ηνλ Gele, πνιύ ν Gele μεηξειιάζεθε 

   ζηνπ ρσξηνύ ηε κέζε, λα ην λε ηνλ Gele απ’ ην πξσί, πξηλ ηελ απγή αθόκε  

   κ’ απηό ην έξκν ην ληέθη παίδεη θαη δπλαηά ηξαγνπδάεη 

   ην ρσξηό μππλάεη, ηα θνξίηζηα απ’ ηνλ ύπλν μεζεθώλεη 

   όια ηξέμαλε ζηνλ ρνξό θαη θσηηά δελ άλαςαλ 

   ζηξώκαηα δε ζήθσζαλ απιέο δε ζθνύπηζαλ 

   λεξάθη δελ έθεξαλ βειέληδεο δελ ηίλαμαλ 

   ηηο θνύληεο νη λύθεο άθεζαλ κε ηα κηθξά κσξά ηνπο 

   νη βνζθνί όινη έθπγαλ ηα θνπάδηα κάληξσζαλ 

   νη γηαγηέο ηηο ξόθεο πέηαμαλ κε ιεπθό κάιιηλν θόξεκα 

   άθεζαλ ηα καγεξηά ηνπο, θώλαμαλ θη από πάλσ ζηνπο γέξνπο ηνπο 

    Δκπξόο ,Gele κπεθξή, ραιάιη , Gele, ε πίζηε ζνπ 

    ηηο θαξδηέο καο ρόξεςεο θη όινπο καο ραξνπνίεζεο 

 

Извикал Стојан развикак ајде бре село селани 

што е ова чудо во село што ќе се прави и чини 

со овој пусти Гелета многу се Геле полуде 

уште од рани пред зори ете го Геле средсело 

со таа пуста тамбура свири и пее високо 

селото го разбудува момите од сон искочува 

сите на оро истарчаа оган не запалија 

постели не искренати дворови не изметени 

водица недонесено веленца не потресено 

невести лулки оставија со своите мали бебиња 

овчари сите избегаа трлата ги затворија 

бабите фурки исфрлија со бела руба волнеица 

оставија своите кланици извикаја баш старешини 

дејгиди Геле бекрија алаф ти Геле верата  

срцата ни ги заигра сите не развесели 
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Izvikal StoJan razvikak aJde bre selo selani 

 što e ova čudo vo selo što  e se pravi i čini 

so ovoJ pusti Geleta mnogu se Gele polude 

 ušte od rani pred zori ete go Gele sredselo  

so taa pusta tambura sviri i pee visoko 

 seloto go razbuduva momite od son iskočuva 

 site na oro istarčaa ogan ne zapaliJa 

 posteli ne iskrenati dvorovi ne izmeteni 

 vodica nedoneseno velenca ne potreseno 

 nevesti lulki ostaviJa so svoite mali bebinja 

 ovčari site izbegaa trlata gi zatvoriJa 

 babite furki isfrliJa so bela ruba  volneica 

 ostaviJa svoite klanici izvikaJa baš starešini  

deJgidi Gele bekriJa alaf ti Gele verata 

 srcata ni gi zaigra site ne razveseli 

 

 

ην 16
ν
 θεθάιαην αζρνιείηαη κε ηα έζηκα ηνπ γάκνπ θαηά ηνλ παιαηφηεξν θαηξφ ζηελ 

πεξηνρή. Ζ κλεζηεία ζπλέβαηλε ρσξίο λα εξσηεζνχλ νη λένη πνπ επξφθεηην λα παληξεπηνχλ. 

πλέβαηλε θάπνηεο θνξέο νη λεφλπκθνη λα γλσξηζηνχλ εθείλε ηελ ίδηα ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ. 

Τπήξμαλ πεξηπηψζεηο αξξαβψλσλ, φηαλ νη κλεζηεπκέλνη βξίζθνληαλ αθφκε ζηηο κσξνπδηαθέο 

ηνπο πάλεο. Απηφ ζπλέβαηλε αλάκεζα ζε γείηνλεο ή θίινπο πνπ είραλ πνιχ θαιέο ζρέζεηο θαη έδηλαλ 

ιφγν φηη, φηαλ ηα παηδηά ηνπο ζα κεγαιψζνπλ, ζα παληξεπηνχλ. 

Οη αξξαβψλεο γίλνληαλ κέζσ πξνμελεηή, ν νπνίνο είρε νηθεηφηεηα κε ηελ νηθνγέλεηα ηεο 

λχθεο. Ο πξνμελεηήο κε δψξα απφ ηελ νηθνγέλεηα ηνπ γακπξνχ ζηειιφηαλ ζηελ νηθνγέλεηα ηεο 

λχθεο.  Μεηά ηε ζπδήηεζε θαη ηελ απφθαζε γηα ηε κλεζηεία, έδηλε ηα δψξα ζηνλ κέιινληα πεζεξφ. 

Ο πξνμελεηήο ιάβαηλε σο δψξν, απφ ηελ πιεπξά ηεο λχθεο, παπνχηζηα. Σνλ παιηφηεξν θαηξφ 

αληαιιάζζνληαλ δψξα κεηαμχ ησλ δχν νηθνγελεηψλ. Πήγαηλε πάιη ν πξνμελεηήο ζην ζπίηη ηεο 

λχθεο αλεβαζκέλνο ζε ιεπθφ άινγν, θνξησκέλν κε ρξσκαηηζηνχο ηνξβάδεο γεκάηνπο κε δψξα -

γθαξληαξφκπα νιφθιεξε θαη θνζκήκαηα γηα ηε λχθε θαη δψξα γηα φια ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηάο 

ηεο. Καη απφ ηε κεξηά ηεο νηθνγέλεηαο ηεο λχθεο έπξεπε λα δνζνχλ δψξα γηα θάζε κέινο ηεο 

νηθνγέλεηαο ηνπ γακπξνχ, μαλαγέκηδαλ ινηπφλ νη πνιχρξσκνη ηνξβάδεο, θαη, αλεβαζκέλνο ζην 

άζπξν άινγν ν πξνμελεηήο, ηα πήγαηλε ζηελ νηθνγέλεηα ηνπ γακπξνχ. 
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Ο γάκνο, καδί κε ηελ πξψηε εζηκνηππηθή επηζηξνθή - επίζθεςε (prvitse) ζην παηξηθφ ζπίηη 

ηεο λχθεο κεηά ηνλ γάκν, δηαξθνχζε πεξηζζφηεξν απφ κηα εβδνκάδα. Άξρηδε ηελ Γεπηέξα, ηελ 

Σξίηε έπαηξλαλ ηηο pocedarki, πνπ ήηαλ θνξίηζηα, παηδηά ησλ αδειθηψλ ηνπ νηθνδεζπφηε. Σελ 

Σεηάξηε δπκψλνληαλ ηα ςσκηά θαη νη θνπινχξεο ηνπ γάκνπ. Σελ Πέκπηε θαινχζαλ φινπο ηνπο 

θίινπο απφ καθξηά, θαη δηαπξαγκαηεχνληαλ σο πξνο ην θφζηνο κε ηνπο νξγαλνπαίρηεο. Σελ 

Παξαζθεπή έζθαδαλ κνζράξη, κνζρίδα ή θάπνην άιιν βννεηδέο γηα ην θξέαο ηνπ γάκνπ. Σν πξσί 

ηνπ αββάηνπ δχν ηξία παηδάθηα πεξλνχζαλ απφ φια ηα ζπίηηα ηνπ ρσξηνχ γηα λα θαιέζνπλ ηνπο 

ζπγρσξηαλνχο ζηνλ γάκν ιέγνληαο : Να επαξεζηεζείηε λα καο έξζεηε ζηνλ γάκν, θαη έπαηξλαλ ηελ 

απάληεζε : Δπραξηζηνύκε θαη ζην θεθαιάθη ζαο ! 

 ιεο νη δνπιεηέο πνπ ήηαλ απαξαίηεηεο γηα ηνλ γάκν φπσο καγείξεκα, θαζαξηφηεηα, 

πιχζηκν, γίλνληαλ απφ ηηο pocedarki. Σν απφγεπκα ηνπ αββάηνπ φιεο νη θνπέιεο ηνπ ρσξηνχ 

ζπγθεληξψλνληαλ ζηεο λχθεο θαη κε δαθξπζκέλα κάηηα θαη κε θίιεκα απνραηξεηηφληνπζαλ γηα 

ηειεπηαία θνξά. Σφηε έζπαδαλ θαη έλα ηειεηνπξγηθφ ςσκί ηνπ γάκνπ θαη κία απφ ηηο pocedarki 

έπαηξλε έλα θνκκάηη, έβγαηλε ζηελ απιή θαη ην κνίξαδε ζε θνκκαηάθηα ζε φινπο ηνπο 

παξεπξηζθφκελνπο. Σν βξάδπ έξρνληαλ νη νξγαλνπαίρηεο θαη φιν ην ρσξηφ απφ ηνλ κεγαιχηεξν σο 

ηνλ κηθξφηεξν. Πξψηε άξρηδε ηνλ ρνξφ ε πεζεξά ζπλνδεπφκελε απφ ηηο pocedarki κε ην 

ηειεηνπξγηθφ ςσκί ηνπ γάκνπ ζην θεθάιη. 

Ο θνπκπάξνο ήηαλ ην ηηκψκελν πξφζσπν θαη γηα ν,ηηδήπνηε έπξεπε λα εξσηεζεί. Πήγαηλαλ 

θαη ηνλ έθεξλαλ κε ηελ ζπλνδεία ησλ κνπζηθψλ, πξηλ ζπγθεληξσζνχλ νη θαιεζκέλνη. ηξψλνληαλ 

ηξαπέδηα θαη απφ ηελ κηα πιεπξά θάζνληαλ νη άλδξεο θαηά ειηθία θαη απφ ηελ άιιε νη γπλαίθεο 

θαηά ειηθία θαη απηέο. Πεξίπνπ ζην κέζνλ ηεο γηνξηήο ξάβνληαλ ην ζηέκκα - πέπιν ηεο λχθεο θαη 

ην θαπέιν ηνπ γακπξνχ. Απηά ηα έξαβαλ νη ζπλνδνί ηνπ γακπξνχ, νη «κπξάηηκνη»
31

. Καζ’ φιε 

απηήλ ηελ δηαδηθαζία, νκάδα θνξηηζηψλ ηξαγνπδνχζε. Οξίζηε έλα απφ ηα ηξαγνχδηα πνπ έιεγαλ:  

   Σ’ άινγό ηνπ πεηαιώλεη ν Μάξθνο, πξσί ηελ Κπξηαθή  

    κε πέηαι’αζεκέληα θαη θαξθηά καιακαηέληα 

    η’ άινγό ηνπ, ηνπ κηιά, Μάξθν, Μάξθν, αθέληε κνπ 

    γηαηί ηόζν κε πεηαιώλεηο πξσί αθόκε ηεο Κπξηαθήο 

    ζα κε παο, κήπσο, λα κε πνπιήζεηο, Μάξθν, 

   ήζπρα η’ αιόγνπ ηνπ, ν Μάξθνο ηνπ κηιά, άινγό κνπ αγαπεκέλν, άινγό κνπ αθξηβό      

   δελ ζε πεηαιώλσ γηα πνύιεκα, κα ζε πεηαιώλσ γηα ηαμίδη  

  καθξηά ζα πάκε, αγάπε λα θέξνπκε 

  ηε κάλα λα μεθνπξάζεη από ηε βαξηά πηλαθσηή 

  ηελ αδειθή λα μεθνπξάζεη από ηηο ρξσκαηηζηέο ζηάκλεο. 

                                                 
31

  Άλδξεο αλχκθεπηνη, ζπγγελείο θαη θίινη ηνπ γακπξνχ, ζπλνδνί ηνπ θαη νη θαιχηεξνη βνεζνί ηνπ γάκνπ. Απφ ηε 

ζιαβηθή ιέμε brat=αδειθφο. 
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Марко коња кова рано во недела 

со сребрени плочи со златени клинци 

Марку коња му говори Марко Марко мој стопане 

зошто толку мене коваш уште рано во недела 

дали ќе ме ношиш Марко мене да ме продадеш 

Марко коњу тивко му говори коњу мили  коњу драги 

не те ковам за продање тук те ковам за патување 

далеко ќе појме либе да довеме 

мајка да одмена од тешките ношви 

сестра да одмена од шарени стомни 

 

Marko konja kova rano vo nedela  

so srebreni ploči so zlateni klinci 

 Marku konja mu govori Marko Marko moJ stopane 

 zošto tolku mene kovaš ušte rano vo nedela  

dali  e me nošiš Marko mene da me prodadeš 

 Marko konju tivko mu govori konju mili konju dragi 

 ne te kovam za prodanje tuk te kovam za patuvanje 

 daleko  e poJme libe da doveme 

 maJka da odmena od teškite nošvi 

 sestra da odmena od šareni stomni 

 

Μφιηο ηειείσλε απηή ε δηαδηθαζία φινη νη θαιεζκέλνη ζεθψλνληαλ φξζηνη θαη εχρνληαλ 

ζηνλ νηθνδεζπφηε γηα ηελ επηπρία ησλ λέσλ. Ζ γηνξηή ζπλερηδφηαλ κέρξη αξγά ηε λχρηα κε ρνξφ 

θαη κε ηξαγνχδη. 

Σν επφκελν πξσί, πξηλ μεθηλήζνπλ γηα ην ζπίηη ηεο λχθεο, γηλφηαλ ην μχξηζκα ηνπ γακπξνχ, 

απφ ηνπο «κπξάηηκνπο». Σε δηαδηθαζία ζπλφδεπαλ ηα ηξαγνχδηα νκάδαο θνξηηζηψλ. Έλα  ηξαγνχδη 

απφ απηά πνπ ηξαγνπδηφληνπζαλ ζ’ απηή ηελ ηειεηή: 

  Ξπξίζνπ, γακπξέ, μπξίζνπ θαη η’ άινγν ζέισζε 

  Μαθξηά ζα πάκε λα θέξνπκε ηε Stojna  

 Σελ Stojna ηελ νκνξθνύια, άζπξε ζαλ ην γάια 

Σε κέξα λα καο θέγγεη ζαλ θαινθαηξηλόο ήιηνο  

Σε λύρηα λα καο θέγγεη ζαλ ην θεγγαξάθη 

ηα ιεπθά ληπκέλε θνκςή θνθόλα 
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Бричи зете бричи и коња спремувај 

на далеку ќе појме Стојна да довејме 

Стојна убавица бела ко беница 

дење да ни свете како летно сонце 

ноќе да ни  свете како месечина 

бело облечена врзана кокона 

 

Briči zete briči i konja spremuvaJ 

 na daleku  e poJme  toJna da doveJme 

 StoJna ubavica bela ko benica  

denje da ni svete kako letno sonce  

no e da ni svete kako mesečina  

belo oblečena vrzana kokona 

 ηαλ ηειείσλε ην μχξηζκα ηνπ γακπξνχ, κεξηθνί λένη θαιεζκέλνη πήγαηλαλ λα 

εμαζθαιίζνπλ άινγα γηα φζνπο δελ είραλ. Γελ ππήξρε πξφβιεκα, γηαηί φινη νη ζπγρσξηαλνί 

έλησζαλ κεγάιε πεξεθάληα λα πξνζθέξνπλ ηα άινγά ηνπο γηα ηελ εκέξα ηνπ γάκνπ. Δπηθεθαιήο 

ηεο πνκπήο πνπ μεθηλνχζε ηππεχνπζα, γηα ην ρσξηφ ηεο λχθεο, ήηαλ ν πεζεξφο, αθνινπζνχζε ν 

θνπκπάξνο θαη κεηά θαηά ειηθία ηα κπξαηίκηα. Ο κεγαιχηεξνο ειηθηαθά κπξάηηκνο θξαηνχζε ην 

ζηέκκα-πέπιν ηεο λχθεο θαη ην θαπέιν ηνπ γακπξνχ. Έλα αγνξάθη θξαηνχζε ην «κπατξάθη» ηνπ 

γάκνπ, πνπ ήηαλ ζε ζρήκα ζηαπξνχ θαη είρε θαξθσκέλν ζηηο άθξεο ηνπ απφ έλα κήιν. Καζψο 

πιεζίαδαλ ην ρσξηφ ηεο λχθεο, έλαο ηεο πνκπήο θαηεπζπλφηαλ πην κπξνζηά απφ ηνπο άιινπο πξνο 

ην ζπίηη ηεο λχθεο, έκπαηλε ζηελ απιή θαη έθεξλε κεξηθνχο γχξνπο έθηππνο κε ην θιαζθί κε θξαζί 

ζην ρέξη, κέρξη λα εκθαληζηεί ν νηθνδεζπφηεο θαη λα αληαιιάμνπλ ηα θιαζθηά ηνπο. Αθνχ, κε απηφ 

ην έζηκν, πξναλήγγεηιε φηη ε πνκπή ηνπ γακπξνχ πιεζηάδεη, επέζηξεθε ζηε ζπλνδεία ηνπ γακπξνχ. 

ηαλ ε πνκπή έκπαηλε ζηελ απιή ηεο λχθεο, απηή ζα κπνξνχζε θξπκκέλε θάπνπ, δηα κέζνπ 

κεηαμσηνχ πθάζκαηνο, λα δεη θάπσο ηνλ γακπξφ. Τπνδερφκελα ηνλ γακπξφ ηα αδέιθηα ηεο λχθεο 

ηνχ ράξηδαλ πεηζέηα, ελψ απηφο ηνπο πξφζθεξε κήιν. Δκθαληδφηαλ ε λχθε ζην δσκάηην κε ηνπο 

ζπκπεζέξνπο θαη πάλσ ζην θεθάιη ηεο έζπαδε ην ηειεηνπξγηθφ ςσκί, θαη θάζε ζπκπέζεξνο έπαηξλε 

ην κηζφ ηνπ. Ο παηέξαο ηνπ γακπξνχ ηήο δψξηδε ρξήκαηα, ηεο άθελε πιάτ ηεο ηα λπθηάηηθα 

παπνχηζηα θαη απνκαθξπλφηαλ. Μεηά, ν κεγαιχηεξνο ζε ειηθία  κπξάηηκνο, ηεο άθελε ην ζηέκκα 

θαη ην πέπιν. Πξψηνο απφ ην ζπίηη ηεο λχθεο έβγαηλε ν θνπκπάξνο, πνπ είρε ηελ επζχλε λα 

θνξησζνχλ  ζηα άινγα νη θνξεζηέο ηεο λχθεο. Σε λχθε ηελ νδεγνχζε έμσ απφ ην ζπίηη ηεο έλα 

αγνξάθη κε έλα καληειάθη, πνπ απφ ηελ άιιε κεξηά ην θξαηνχζε ε λχθε. Σν άινγν πνπ ζα ηελ 

κεηέθεξε ήηαλ ιεπθφ θαζψο θαη ηνπ γακπξνχ. Καζψο μεθηλνχζαλ, νη θνπέιεο  ηνπ ρσξηνχ άξρηδαλ 

λα ηξαγνπδνχλ. Γελ έιεηπαλ θαη ηα ρηνπκνξηζηηθά ηξαγνπδάθηα φπσο: 
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 Αρ, εζύ, θαζηαλό θνξίηζη, πήγαηλε ξώηα ηε κάλα ζνπ 

 Μήπσο θαη ζε δώζεη ζε κέλα, ζε κέλα, αλύκθεπην εξγέλε  

Αρ, εζύ, βξε ηξειέ, παιαβέ, ε κάλα θη ν παηέξαο έιεγαλ 

Δλληά λα είραλ, κήηε κηα δελ ζνπ ’ δηλαλ γηαηί ’ζαη ηξειόο θαη παιαβόο 

Κνηέηζη έρεηο γηα ζπίηη θαη παπάξα ηξσο. 

Ај ти момиче калешо појди питаја мајка ти 

дали ќе те дава за мене за мене беќер неженет 

ај ти бре лудо будало мама и тато збореа 

деве да има една за тебе не дава зошто си лудо будало 

ти имаш куќа кошара и само јадиш попара 

 

AJ ti momiče kalešo poJdi pitaJa maJka ti 

 dali  e te dava za mene za mene be er neženet 

 aJ ti bre ludo budalo mama i tato zborea  

deve da ima edna za tebe ne dava zošto si ludo budalo 

 ti imaš ku a košara i samo Jadiš popara 

 

 ηαλ έθηαλαλ ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ, ε λχθε θαη ν γακπξφο μεπέδεπαλ θαη ζηέθνληαλ ζηε 

κέζε ηεο απιήο θαη εθεί ε κεηέξα ηνπ γακπξνχ ηνχο μέπιελε κε θξαζί θαη ηνπο ράξηδε απφ κηα 

πεηζέηα. Καηφπηλ, ζπλνδεπφκελε απφ ηηο pocedarki, κε ςσκί ηνπ γάκνπ ζην θεθάιη ρφξεπε θπθιηθά 

γχξσ ηνπο ηξεηο θνξέο. Ζ λχθε ράξηδε δψξα ζηα κέιε ηεο επξχηεξεο νηθνγέλεηαο ηνπ γακπξνχ, 

φπσο πνπθάκηζα θαη θάιηζεο ζηνπο άλδξεο θαη θαζθφι ζηηο γπλαίθεο, θαη απηνί ηεο δψξηδαλ 

ρξήκαηα. 

Καηφπηλ νδεγεκέλε απφ έλα αγνξάθη, αθνχ ηεο έβαδαλ ζε θάζε ηεο ψκν ηνξβά κε ςσκί, 

έκπαηλε ζην λέν ηεο ζπίηη, αθνχ πξψηα έθαλε ην ζηαπξφ ηεο θαη ζρεκάηηδε έλαλ ζηαπξφ απφ κέιη ή 

δάραξε ζην αλψθιη ηεο εηζφδνπ. Πεξηζηνηρηζκέλε απφ λέεο θνπέιεο έκπαηλε ζην δσκάηηφ ηεο, φπνπ 

έδεηρλε ηα θνξέκαηα ηεο πξνίθαο ηεο κε ηε ζπλνδεία ηξαγνπδηψλ. 

    Μεηά απφ φια απηά ηα έζηκα πήγαηλαλ ζηελ εθθιεζία γηα ηε ζηέςε. ην κπζηήξην ήηαλ 

παξφληεο ν ηεξέαο, ν θνπκπάξνο, νη κπξάηηκνη, ν πεζεξφο θαη ε πεζεξά θαη θάπνηεο   pocedarki, γηα 

λα ζπληξνθεχνπλ ηε λχθε. Μεηά, ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ, ζηελ απιή ζηξσλφηαλ ηξαπέδηα κε 

δηάθνξνπο κεδέδεο θαη ζην θέληξν ην θαδάλη κε ην θξαζί. Πεξλνχζαλ φιεο νη νηθνγέλεηεο ηνπ 

ρσξηνχ θαη ράξηδαλ ζην λέν δεπγάξη πξντφληα ηεο παξαγσγήο ηνπο θαη ρξήκαηα. Έπεηηα μεθηλνχζαλ 

ηνλ ρνξφ κε πξψην ηνλ θνπκπάξν, πνπ θξαηνχζε ζην ρέξη κπνπθάιη κε θξαζί, θαη ηνλ  

αθνινπζνχζαλ νη λεφλπκθνη, έθαλαλ ηξεηο γχξνπο θαη ε λχθε ηξεηο θνξέο ζηεθφηαλ κπξνζηά ζηνλ 

πεζεξφ θαη πξνζθπλνχζε. Οη θαζηζκέλνη θαιεζκέλνη ηξαγνπδνχζαλ. Ηδνχ ην ηξαγνχδη πνπ έιεγαλ:  
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Γηαηί θάζεζαη ζπκσκέλε, ληε κσξή Jano, ληε κσξή ςπρή κνπ, ληε 

 

Μήπσο ε κάλα θη ν παηέξαο ζνπ είλαη άξξσζηνη ζην ζηξώκα, ληε κσξή Jano, 

                                                                                       (ληε κσξή ςπρή κνπ, ληε 

Μήηε ε κάλα κήηε ν παηέξαο κνπ είλ’ άξξσζηνη ζην ζηξώκα, , ληε κσξή Jano, 

                                                                                         ( ληε κσξή ςπρή κνπ, ληε 

Αιιά είκαη πνιύ ζπκσκέλε κε ηελ κάλα θαη ηνλ παηέξα κνπ, ληε κσξή Jano, 

                                                                                         (ληε κσξή    ςπρή κνπ, ληε 

Με δώζαλε καθξηά, καθξηά ζε μέλε γε, ( ληε κσξή ςπρή κνπ, ληε 

Μήηε κε ηε κάλα κήηε κε ηνλ παηέξα δελ κπνξώ λα εηδσζώ, ληε κσξή Jano, 

                                                                                        ( ληε κσξή ςπρή κνπ, ληε 

Μήηε κε ηνπο αγαπεκέλνπο κνπ αδειθνύο θαη ηηο αγαπεκέλεο αδειθέο κνπ,(ληε κσξή  

                                                                                       ( Jano, ληε κσξή ςπρή κνπ, ληε. 

Што ми седиш навредена,де мори Јано де мори душо бре 

дали мајка и татко ти се болни на постела,де мори Јано де мори душо де  

ниту мајка ни татко ми се болни на постела,де мори Јано де мори душо де  

туку сум многу лута на мајка ми  и татко ми,де мори Јано де мори душо де 

ме дадоа на далеко на далеко чужда земја,де мори Јано де мори душо де  

ни со мајка ни со татко не можам да се видам,де мори Јано де мори душо де 

ни со моите мили браќа и со моите мили сестри,де мори Јано де мори душо де. 

 

Što mi sediš navredena,de mori Jano de mori dušo bre 

 dali maJka i tatko ti se bolni na postela,de mori Jano de mori dušo de 

 nitu maJka ni tatko mi se bolni na postela,de mori Jano de mori dušo de 

  tuku sum mnogu luta na maJka mi i tatko mi,de mori Jano de mori dušo de 

 me dadoa na daleko na daleko čužda zemJa,de mori Jano de mori dušo de 

 ni so maJka ni so tatko ne možam da se vidam,de mori Jano de mori dušo de 

 ni so moite mili bra a i so moite mili sestri,de mori Jano de mori dušo de 

 

Σε Γεπηέξα ην πξσί ε λχθε κε δπν κηθξέο ζηάκλεο, ζπλνδεπκέλε απφ ηηο pocedarki, 

πήγαηλε ζηε βξχζε γηα λεξφ. Απφ απηφ ην λεξφ έπηλαλ φινη ηεο λέαο ηεο νηθνγέλεηαο θαη 

ξαληηδφηαλ ην ζπίηη. Σελ ίδηα κέξα πήγαηλαλ ζην pr’vitse
32

. Πήγαηλαλ ηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο ηνπ 

γακπξνχ θαη νη πην θνληηλνί ηνπ. Καη απηή ε ηειεηνπξγία ήηαλ ζα γάκνο κε ηξαγνχδη θαη ρνξφ, 

                                                 
32

 pr’vitse: Ζ ηειεηνπξγηθή πξψηε επίζθεςε ηεο λχθεο ζην παηξηθφ ηεο ζπίηη κεηά ην γάκν ηεο. 
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κφλν κε ιηγφηεξνπο αλζξψπνπο. Σελ Σξίηε πξνο ηνλ γακπξφ ζε pr’vitse έξρνληαλ νη ζπγγελείο ηεο 

λχθεο θαη αθνινπζνχληαλ ε ίδηα δηαδηθαζία. Σελ Σεηάξηε απνρσξνχζαλ φιεο νη  pocedarki, αθνχ 

ηηο πξφζθεξε ρξήκαηα ν πεζεξφο γηα ηε δνπιεηά πνπ πξφζθεξαλ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ γάκνπ. Σελ 

Κπξηαθή ε κεηέξα ηεο λχθεο πήγαηλε ζην ζπίηη ηνπ γακπξνχ, γηα λα δηαπηζηψζεη ζε ηη είδνπο 

νηθνγέλεηα «έπεζε» ε θφξε ηεο, θαη κεηά έλα κήλα ε λχθε, ζπλνδεπκέλε απφ ηνλ πεζεξφ ή ηνλ 

θνπληάδν ηεο, πήγαηλε ζην ζπίηη ηεο κεηέξαο ηεο, φπνπ έκελε νθηψ εκέξεο, θαη κεηά ν πεζεξφο 

πήγαηλε θαη ηελ έπαηξλε. 

Μεηά ηνλ γάκν, ππήξρε έζηκν λα θαινχληαη ε λχθε θαη ν γακπξφο ζε γεχκα ή ζε δείπλν απφ 

φινπο ηνπο ζπγγελείο θαη απφ ηηο δχν πιεπξέο θαη εθείλνη πήγαηλαλ ζπλνδεπκέλνη πάληα απφ έλα 

κηθξφ παηδάθη. 

Σν 17
ν
 θεθάιαην κάο πιεξνθνξεί γηα ην λενγέλλεην. ηε Mala Prespa ζην παξειζφλ θαη 

κέρξη πξφζθαηα, σζφηνπ ππήξρε ε zadrouga
33

, δε δηλφηαλ ηδηαίηεξε πξνζνρή ζηελ έγθπν γπλαίθα, 

αιιά απηή ζπλέρηδε λα θάλεη αθφκε θαη ηηο πην βαξηέο δνπιεηέο θαη κπνξνχζε λα γελλήζεη ην κσξφ 

ηεο ζην ρσξάθη είηε ζην δάζνο, κφλε ηεο, ρσξίο θακηά βνήζεηα. Σν ηχιηγε ζην καληήιη πνπ 

θνξνχζε ζην θεθάιη θαη ην πήγαηλε ζην ζπίηη. Ζ θξνληίδα γηα ην κεγάισκά ηνπ αλήθε θπξίσο ζηελ 

πεζεξά. Μεηά απφ δέθα εκέξεο ην λενγέλλεην βαπηηδφηαλ θαη ην φλνκα ην επέιεγε ν λνλφο θαη 

θαλείο άιινο. Γηα 40 εκέξεο ε ιερψλα θνηκφηαλ θνληά ζηελ πεζεξά θαη κεηά ηηο 40 εκέξεο πήγαηλε 

ζηελ εθθιεζία γηα επρή. Μεηά ηε βάπηηζε ηνπ κσξνχ, πξψηε επηζθεπηφηαλ ηελ ιερψλα θαη ην 

κσξφ ε κεηέξα ηεο λχθεο, κε ξνχρα γηα ην κσξφ θαη γιπθέο ηεγαλίηεο γηα ηε ιερψλα. Καηφπηλ ηελ 

επηζθέπηνληαλ φιεο νη άιιεο ζπγγέληζζεο. 

Αλ αξξψζηαηλε ην κσξφ, ην πήγαηλαλ ζηνλ ηεξέα λα ην δηαβάζεη ή ζηελ μεκαηηάζηξα λα ην 

μεκαηηάζεη. Αγλννχζαλ ηελ χπαξμε γηαηξψλ. Ηδνχ θάπνηα λαλνπξίζκαηα πνπ ηξαγνπδνχζαλ ζην 

κσξφ γηα λα ην θνηκίζνπλ: 

 

Νάλη κνπ,  λάλη, ζπιάρλν κνπ αγαπεκέλν 

Μεγάιν λα κνπ γίλεηο 

Σε κάλα λα ραξνπνηήζεηο 

Σνλ παηέξα λα μεθνπξάζεηο 

από ην βαξύ αιέηξη 

Σε γε λα ειεπζεξώζεηο 

από ηνπο άζιηνπο ερζξνύο. 

Нани ми нани мило чедо 

голем да ми порастиш 

                                                 
33

 Ζ θνηλσληθή δνκή ηεο επξχηαηεο παηξηαξρηθήο νηθνγέλεηαο πνπ αξηζκνχζε έσο θαη 40 κέιε θαη δηα ηεξήζεθε κέρξη 

ηηο πξψηεο δεθαεηίεο ηνπ 20
νπ

 αη. 
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мајка да израдвиш 

татко да одмениш 

од тешкото рало 

земја да ослободиш 

од клети душмани. 

 

Nani mi nani milo čedo 

 golem da mi porastiš  

maJka da izradviš  

tatko da odmeniš  

od teškoto ralo 

 zemJa da oslobodiš 

 od kleti dušmani. 

Ή 

Νάλη κνπ λάλη, γηε κνπ, αγαπεκέλε 

Ήιζε ύπλνο θαη ππλάθνο 

ε έπηαζε από ηα καηάθηα 

από ηα καηάθηα θη από ηα πνδαξάθηα  

έμσ ςηιή βξνρή δξνζίδεη 

θαη ζε ζέλ’ ύπλν ραξίδεη. 

Нани ми нани мило сине 

дојде сонце да присонче 

ми те фати за очиња 

за очиња за ноциња 

надвор ситна роса роси 

и за тебе сон ти носи. 

 

Nani mi nani milo sine 

 doJde sonce da prisonče 

 mi te fati za očinja 

 za očinja za nocinja 

 nadvor sitna rosa rosi 

 i za tebe son ti nosi. 
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Σν 18
ν
 θεθάιαην αλαθέξεηαη ζηελ επνρή ηνπ Λατθνχ Απειεπζεξσηηθνχ Αγψλα θαηά ηε 

δηάξθεηα ηνπ 2
νπ

 Παγθνζκίνπ Πνιέκνπ ζηε Mala Prespa. Ο πιεζπζκφο ηεο - ζχκθσλα κε ηνλ 

ζπγγξαθέα -  είρε καδηθή ζπκκεηνρή ζ’ απηφλ. ια ηα ζπίηηα κεηαηξάπεθαλ ζε αληάξηηθεο θσιηέο 

γηα ηνπο αιβαλνχο θαη «καθεδφλεο» παξηηδάλνπο.  Πνιινί λένη απφ απηά ηα κέξε θαηαηάρηεθαλ 

ζηηο αληάξηηθεο νκάδεο είηε ζηηο αιβαληθέο είηε ζηηο «καθεδνληθέο», θαη κάιηζηα κεξηθνί απφ 

απηνχο έδσζαλ ηηο δσέο ηνπο ζηνλ αγψλα γηα ηελ ειεπζεξία, φπσο ν Nikola C’rbinov θαη ν Lazar 

Zizov απφ ην ρσξηφ Globotsani, ν Pavle Bourmov απφ ην ρσξηφ Touminets, ν Trajan Temelkov απφ 

ην ρσξηφ Poustets. 

Σν 1941 ήξζε σο παξάλνκνο ζηε Mala Prespa ν Gorgi Cvetarov(Jocif Jocifovski) θαη κε ηελ 

παξέκβαζε ηνπ δάζθαινπ απφ ηελ Κνξπηζά  Ilija Lara απέθηεζε αιβαληθή ηαπηφηεηα θαη έηζη 

ειεχζεξα κπνξνχζε λα ζπλαληά θαη άιινπο παξηηδάλνπο θαη λα νξγαλψλνληαη. ηηο 19 Ηαλνπαξίνπ 

ηνπ 1943 πήγε κε ηελ αληάξηηθε νκάδα ηνπ ζην ρσξηφ Globotsani θαη ζε ζπλάληεζε ζην ζπίηη ηνπ 

Ctilijana Tanev νξγάλσζε Λατθν-Απειεπζεξσηηθφ πκβνχιην. Πήξε πξψηνο ηνλ ιφγν θαη αλάκεζα 

ζηα άιια είπε : «Η Γεξκαλία ηώξα είλαη ζαλ δέληξν πνπ κέζα ηνπ έρνπλ κπεη ζθνπιήθηα θαη ην 

θαηαηξώγνπλ, όπνπ λα ’λαη, ζα πέζεη θαη εκείο ζα ειεπζεξσζνύκε». ηε ζπλέρεηα κε ηελ νκάδα ηνπ 

πήγε θαη ζ’ άιια ρσξηά ηεο πεξηνρήο, φπνπ ζρεκάηηζε ζπκβνχιηα. 

’ απηά ηα κέξε δξνχζε θαη ε αληάξηηθε νκάδα ηνπ Dilko Bogoevski. κνηα θαη νη 

αιβαληθέο παξηηδάληθεο νκάδεο βξήθαλ θαηαθχγην ζηε Mala Prespa, φπσο ν Tsavit απφ ηε Zvesda, 

ν Demir Cmblak, ην ηάγκα  «Fouat Babani» πνπ θαζνδεγνχζε ν Zija Kambo απφ ην ρσξηφ 

Bitinsko. 

ηηο 11 Απγνχζηνπ ηνπ 1943 ζηε Bigla  ην ηάγκα «Fouat Babani» έθαςε κεξηθά ηηαιηθά 

θακηφληα.  Γηα αληίπνηλα νη Ηηαινί έθαςαλ ηα ρσξηά Globotsani θαη Gorna Goritsa θαη ζθφησζαλ 

ηνλ Mitre Nitsov, πνπ δελ πξφιαβε λα θαηαθχγεη ζηα δάζε φπσο φινο ν πιεζπζκφο. Ο πιεζπζκφο 

έκεηλε ρσξίο ηίπνηε θαη επαηηνχζε ηξφθηκα θαη ξνχρα απφ ηα δηπιαλά ρσξηά.  Ο ζπγγξαθέαο 

επινγεί ηνπο αλζξψπνπο ησλ ρσξηψλ ηεο Μεγάιεο Πξέζπαο, πνπ έζσζαλ ηνπο επαίηεο απφ ηελ 

πείλα. 

ηηο 15 Μαξηίνπ ηνπ 1944 πάιη ζηε Bigla ε νκάδα ηνπ Dilko Bogoevski επηηέζεθε ζε 

γεξκαληθά θακηφληα θαη ζθνηψζεθαλ έμη γεξκαλνί. Μεηά 3 εκέξεο νη Γεξκαλνί ζπγθέληξσζαλ ηνπο 

άλδξεο απφ 15 εηψλ θαη πάλσ απφ ην ρσξηφ Globotsani θαη ηνπο θπιάθηζαλ ζηελ θπιαθή ηεο 

Ηηαιηθήο Καξακπηλεξίαο. Ήζαλ πεξίπνπ 50 άλζξσπνη - αλάκεζά ηνπο ν ζπγγξαθέαο θαη ν παηέξαο 

ηνπ - θαη πεξίκελαλ λα ηνπο ζθνηψζνπλ, θαζψο  έμσ άθνπαλ ηνπθεθηζκνχο θαη λφκηδαλ φηη 

ζθνηψλνπλ γπλαηθφπαηδα. Μεηά απφ θάπνην ρξνληθφ δηάζηεκα ήιζε ν δηνηθεηήο θαη ηνπο 

απεπζχλζεθε ζηα γεξκαληθά. Καζψο θαλείο δελ θαηάιαβε, ηνπο απεπζχλζεθε ζηα αγγιηθά. Ο 

παηέξαο ηνπ ζπγγξαθέα, Pando Douma, μέξνληαο αγγιηθά απφ ηελ Ακεξηθή φπνπ είρε δήζεη, ηνπ 

είπε πσο νη ρσξηαλνί δελ μέξνπλ πνηνο ζθφησζε ηνπο Γεξκαλνχο ζηξαηηψηεο. Μεηά απφ ιίγν 
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έθεξαλ ζηελ θπιαθή ηνλ αιβαλφ Moussa Krani, πνπ κίιεζε ζηα γεξκαληθά κε ηνλ δηνηθεηή θαη 

κεηά απφ απηήλ ηελ θνπβέληα ηνχο ειεπζέξσζαλ θαη έθπγαλ απφ ην ρσξηφ ρσξίο λα θάλνπλ θαθφ. 

Μεηά απφ θάπνην ρξφλν ζπλαληήζεθαλ - ιέεη ν ζπγγξαθέαο- ζηελ Κνξπηζά κε ηνλ Moussa Krani 

πνπ ηνπο απνθάιπςε φηη ήηαλ ν ζσηήξαο ηνπο, ν νπνίνο, αλ θαη αιβαλφο, κηινχζε πνιχ θαιά ηελ 

«καθεδνληθή» γιψζζα θαηά ηνλ ζπγγξαθέα. 

ηηο 7 Ηαλνπαξίνπ ηνπ 1944 ζηε Mala Prespa ήιζε βνπιγαξηθφο ζηξαηφο θαη ζην ρσξηφ 

Globotsani ζπγθέληξσζε ηνπο άλδξεο, θαη ν δηνηθεηήο  Anastass ηνπο ξψηεζε αλ έξρνληαη ζην 

ρσξηφ «θαηζαπιηάδεο» θαη ηνπο δεηνχλ ηξνθή. Σνπ απάληεζαλ πσο έξρνληαη πνιινί θαη ηνπο 

δίλνπλ ηξνθή θαη πσο, αλ θαη νη ίδηνη νη Βνχιγαξνη  ηνπο δεηήζνπλ ηξνθή, απηνί πάιη ζα δψζνπλ. 

Μεηά απφ απηφ έθπγαλ ρσξίο λα βιάςνπλ ην ρσξηφ. Σν ίδην έθαλαλ θαη ζην  Poustets. 

Σν ραξαθηεξηζηηθφ ήηαλ πσο ν γεξκαληθφο ζηξαηφο φπνπ απνρσξνχζε δελ άθελε ηίπνηε 

πίζσ ηνπ, θαηαζηξέθνληαο φ,ηη δελ κπνξνχζε λα κεηαθέξεη ελψ ν ηηαιηθφο φιν θαη θάηη άθελε 

πίζσ ηνπ. 

Σα επφκελα θεθάιαηα απφ ην 19
ν
 κέρξη θαη ην 27

ν
 ν ζπγγξαθέαο Goure  Douma ηα 

αθηεξψλεη γηα ην θαζέλα απφ ηα ελλέα ρσξηά ηεο Mala Prespa μερσξηζηά. ην 28
ν
 αλαθέξεηαη ζηηο 

ζρέζεηο αλάκεζα ζηνλ ιαφ ηεο Mala Prespa θαη ηνλ αιβαληθφ. Ο ζπγγξαθέαο γξάθεη φηη νη ζρέζεηο 

ησλ δχν ιαψλ ήηαλ αξκνληθέο. Οη θάηνηθνη ηεο Mala Prespa κεηαθηλνχληαλ ζηηο αιβαληθέο πφιεηο 

αλεκπφδηζηα, κηινχζαλ ηε γιψζζα ηνπο ειεχζεξα θαη ζηηο γηνξηέο θαη ηνπο γάκνπο ηνπο 

ηξαγνπδνχζαλ ηα ηξαγνχδηα ηνπο θαη έθαλαλ ηα έζηκά ηνπο. Πνιιέο θνξέο θαη νη Αιβαλνί άθνπγαλ 

ηα «καθεδνληθά» ηξαγνχδηα θαη γηα επραξίζηεζή ηνπο κάζαηλαλ ηελ «καθεδνληθή» γιψζζα. 

ε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο Mala Prespa αλαγλσξίδεηαη ε «καθεδνληθή» ηνπο ηαπηφηεηα 

θαη αλαγξάθεηαη ζηα δειηία ηαπηφηεηάο ηνπο, θαζψο ηνπο αλαγλσξίδεηαη θαη ην δηθαίσκα λα 

δηδάζθνληαη ηε κεηξηθή ηνπο γιψζζα ζηηο ηέζζεξηο πξψηεο ηάμεηο ηνπ δεκνηηθνχ. κσο  ν  Goure  

Douma γξάθεη κε ιαλζάλνλ παξάπνλν φηη δελ επδνθίκεζαλ θηιίεο κε αζηνχο αιβαλνχο, πξνπάλησλ 

κε θαηνίθνπο ηεο Κνξπηζάο, θαζψο εθείλνη ηνπο ινγάξηαδαλ γηα πνιίηεο δεχηεξεο θαηεγνξίαο θαη 

επσθεινχληαλ  κφλνλ απφ απηνχο, θαζψο νη θάηνηθνη ηεο Mala Prespa ηνπο πξφζθεξαλ θξέαο, ηπξί, 

βνχηπξν, θαζφιηα, ςάξηα ελψ εθείλνη νχηε επραξηζηψ δελ έιεγαλ, πφζν κάιινλ λα ηνπο αλνίμνπλ 

ηα ζπίηηα ηνπο. 

Σα ηειεπηαία ρξφληα γίλνληαη θαη θάπνηνη κηθηνί γάκνη κε αιβαλίδεο, απφ αλάγθε, επεηδή νη 

πεξηζζφηεξεο θνπέιεο απφ ηε Mala Prespa πξνηηκνχλ λα παληξεχνληαη ζηε Γεκνθξαηία ηεο 

«Μαθεδνλίαο». Πην πνιινί ηέηνηνη γάκνη ππάξρνπλ ζηα ρσξηά Poustets θαη Touminets. 

Καη θιείλεη ηε κνλνγξαθία ηνπ κε αηλίγκαηα θαη παξνηκίεο ηεο πεξηνρήο. Οξίζηε θάπνηα 

αηλίγκαηα: 

  - Κνθθηλσπό κνζράξη ζηα παρληά μαπιώλεη =ε γιώζζα 

   Русо теле вјасли лежи= Јазикот  / Ruso tele vJasli leži= Jazikot 
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   -Φειόο Θόδσξνο θαη θόθθαια δελ έρεη =θαπλόο 

   Висок Тодор без коски = чад / Visok Todor bez koski = čad 

   -Μηα κηθξή θακάξα γεκάηε κε πεηξνύιεο =ην ζηόκα 

   Едно камарче полно со камчиња =Устата  

   Edno kamarče polno so kamčinja     =Ustata 

 

Καη κεξηθέο παξνηκίεο: 

-Καη ήιηνο λα γίλεηο δελ κπνξείο όινπο λα ηνπο δεζηάλεηο./ И сонце да станиш не можиш сите да 

ги стоплиш/ I sonce da staniš ne možiš site da gi stopliš 

-Από αγθάζη ξόδν./ Од трн трендафил/  Od trn trendafil 

-Σν ζπίηη ρσξίο παηδηά είλαη ζαλ ηνλ νπξαλό ρσξίο αζηέξηα./ Куќата без деца ко небото без 

ѕвезди/ Ku ata bez deca ko neboto bez dzvezdi 

-Αλ ν ζείνο ζνπ είλαη δεζπόηεο, εζύ ζα γίλεηο παπάο./ Ако вујко ти е владика ти ќе бидеш поп/ 

Ako vuJko ti e vladika ti  e bideš pop-//Ο ιύθνο ηξίρσκα αιιάδεη, ρνύη  δελ αιιάδεη./ Вокот 

влакното го менува уќот не/  okot vlaknoto go menuva u ot ne. 
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ΗΗΗ)  

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΚΑΗ ΦΧΣΟΓΡΑΦΗΚΟ ΤΛΗΚΟ 

Υάξηεο 10 

Υάξηεο ππθλφηεηαο ρσξηψλ κε ζιαβηθά νλφκαηα ζηελ Αιβαλία θαηά Selishchev (1931) 

 

 

Πεγή: http://www.kroraina.com/seli_sna/selish_map.html Σειεπηαία πξνζπέιαζε 6/10/2016 

http://www.kroraina.com/seli_sna/selish_map.html
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Σν εμψθπιιν θαη κηα απφ ηηο εζσηεξηθέο ζειίδεο ηνπ «καθεδνληθνχ» Αλαγλσζηηθνχ πνπ εθδφζεθε 

ζηελ Αιβαλία ην 1969 

 

 Πεγή: Boudimofski, Makedontsite vo Albahija, 1983 : 97 
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Mala-Prespa, 02/03/1917 θαηά ηελ πνξεία ηνπ Γαιιηθνχ ηξαηνχ απφ ην Γπξξάρην κέρξη ην 

Μνλαζηήξη (Ηαλνπάξηνο-Μάξηηνο 1917) 

Πεγή : https://www.facebook.com/pages/Mala-Prespa/139699442774713?fref=ts 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/pages/Mala-Prespa/139699442774713?fref=ts
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ΔΠΗΛΟΓΟ 

 

Με δεδνκέλε ηελ πεπνίζεζε πσο θαη νη κηθξέο γιψζζεο θαη δηάιεθηνη απνηεινχλ 

παγθφζκηα  θιεξνλνκηά ηεο αλζξσπφηεηαο  θαη  φηη ε πξνζηαζία ησλ αλζξσπίλσλ δηθαησκάησλ 

ησλ νκηιεηψλ ηνπο είλαη απηνλφεηε θαη αδήξηηε αλάγθε, αιιά θαη παξάιιεια κε ηε γλψζε  φηη 

αλάκεζα ζηνπο «έηεξνπο» ιανχο δελ δεκηνπξγνχληαη κφλν ερζξφηεηεο θαη κίζε, εληάζεηο θαη 

ζπγθξνχζεηο αιιά θαη φηη νη ιανί απηνί, ζπκπνξεχνληαη, δηαιέγνληαη, αιιειεπηδξνχλ, 

αιιεινεπεξεάδνληαη, θαη κε ηελ φζκσζε θαη ηνλ ζπγθεξαζκφ ηνπο ζπλζέηνπλ ηηο δπλακηθέο 

εμειίμεηο ζηνλ ηφπν θαη ηνλ ρξφλν πνπ ζπλππάξρνπλ, επηρείξεζα ηε κεηαπηπρηαθή εξγαζία απηή. 

        Ζ εξγαζία κνπ απηή είρε δηεξεπλεηηθφ ραξαθηήξα θπξίσο, ζε terra incognita γηα κέλα. Δίλαη 

κηα ειάρηζηε ζπκβνιή ζηελ πξνζέγγηζε ηεο γεγελνχο κεηνλφηεηαο ησλ ζιαβφθσλσλ ηεο Αιβαλίαο. 

Σν ζέκα είλαη πνιπζχλζεην, κε πνιιέο παξακέηξνπο, κεξηθψο κφλν ην πξνζέγγηζα. Έπεηηα απφ ηε 

κειέηε ηεο βηβιηνγξαθίαο θαη ηε κηθξή πνηνηηθή έξεπλα, ληψζσ πσο κφλν κηα δίνδν γηα 

κειινληηθέο κειέηεο θαηάθεξα λα αλνίμσ, θαη κάιηζηα ζε έλα πινχζην πεδίν, πνπ δελ έρεη 

κειεηεζεί πνιχ. Δίζε λ’ απνηειέζεη θίλεηξν γηα λέεο έξεπλεο. Δίλαη πνιπζχλζεηα ηα δεηήκαηα ησλ 

εζλνηηθψλ-γισζζηθψλ κεηνλνηήησλ, ψζηε λα πξνζεγγίδνληαη αξθνχλησο ζηα πιαίζηα κηαο 

ζπλνπηηθήο κειέηεο. Έζησ. 

      Σν πξνζσπηθφ κνπ «αληίδσξν» γηα ηνλ θφπν, ηνλ ρξφλν θαη ηελ πξνζπάζεηα πνπ απαίηεζε ε 

έξεπλα θαη ε ζπγγξαθή ηνπ πνλήκαηνο, ήηαλ ε γλψζε θαη ε ζπλεηδεηνπνίεζε φηη ν θνηλφο 

ζιαβηθφο γισζζηθφο θψδηθαο - νη δηάιεθηνη  ησλ  ιαβφθσλσλ ηεο Αιβαλίαο θαη νη ζιαβηθέο 

δηάιεθηνη ηεο ειιεληθήο  Μαθεδνλίαο,  ησλ νπνίσλ νκηιήηξηα είκαη θη εγψ, - είλαη ε εμέιημε ηεο 

γιψζζαο πνπ ηνλ 9
ν
 κ. Υ. αη. ρξεζηκνπνίεζαλ νη Κχξηιινο θαη Μεζφδηνο γηα ηνλ εθρξηζηηαληζκφ 

ησλ ιάβσλ. Καη, επί πιένλ, ε πξσηφγλσξε  κεγάιε ζπγθίλεζε λα δηαβάζσ, γηα πξψηε θνξά ζηε 

δσή, δεθαεηίεο κεηά ηνλ αιθαβεηηζκφ κνπ ζηελ ειιεληθή, γξαπηφ θείκελν ηππσκέλν ζε ζιαβηθή 

δηάιεθην φκνηα θη απαξάιιαρηε ζρεδφλ κε ηε κεηξηθή κνπ, ηε Mala Prespa ηνπ Goure Douma. 

 

 

 

 

Γνχκπα Μαξία 
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