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Eυάγγελος Κουρδής

 ΠΡΟΛΟΓΟΣ

......Η ανακοίνωση  αυτή  παρουσιάζει  τ’  αποτελέσματα μέρους  διδακτορικής 

έρευνας που εξετάζει τη σχέση «Γλώσσας και Ιδεολογίας στο Θεσσαλικό Ιδίωμα» 

και  αφορά  στις  αξιολογικές  αντιδράσεις  στη  χρήση  του  τοπικού  ιδιώματος  της 

Θεσσαλίας,  αλλά  και  γενικότερα  σ΄  αυτό  που  ο  Κοντοσόπουλος1 ονομάζει 

«επαρχιακή ελληνική» ή πιο απλά ¨χωριάτικα¨. Πιο συγκεκριμένα,  το μέρος  αυτό, 

που παρουσιάζεται σήμερα, αφορά στις αξιολογικές αντιδράσεις των ομιλητών της 

Κοινής  Νεοελληνικής  Γλώσσας2,  της  στάνταρ  γλώσσας,  που  κατοικούν  στη 

Θεσσαλονίκη,  ενώ  η  μελέτη  πρόκειται  να  ολοκληρωθεί  με  τη  μελέτη  των 

αξιολογικών αντιδράσεων, τόσο των ομιλητών της ΚΝΕ που κατοικούν στην Αθήνα, 

όσο  και  των  ίδιων  των  Θεσσαλών  ομιλητών,  απέναντι  στο  τοπικό  ιδίωμα  της 

Θεσσαλίας.

....Αφορμή για την έρευνα αυτή,  στάθηκαν οι συνεχείς προβολές ελληνικών 

τηλεοπτικών σειρών που παρουσίαζαν άτομα που κατάγονταν από τη Θεσσαλία  να 

ομιλούν το τοπικό ιδίωμα της Θεσσαλίας με έντονα τα χαρακτηριστικά του, σ’ ένα 

περιβάλλον  ιδιαίτερα  αστικό,  με  το  οποίο  δεν  εναρμονίζονται.  Έτσι,  αποτελούν, 

κατ’ αυτόν τον τρόπο, αντικείμενο κοροϊδίας και πηγή γέλιου, εξαιτίας μίας γλώσσας

που  γενικότερα  ονομάζεται  «χωριάτικη»,  αλλά  την  οποία  οι  σεναριογράφοι 

εντοπίζουν και προβάλλουν ειδικότερα ως θεσσαλική.   

1 Βλέπε Κοντοσόπουλος, 1994:2
2 Στη συνέχεια θα αναφέρεται ως ΚΝΕ



Έρευνες για τις τοπικές διαλέκτους και ιδιώματα3 στον ελληνικό χώρο έχουν 

γίνει και στο παρελθόν4 (τα τσακώνικα από τον Χαραλαμπόπουλο,  το Ιδίωμα της 

Σαμοθράκης από τον Κατσάνη, το Ιδίωμα της Σιάτιστας από τη Μαργαρίτη - Ρόκα, 

τ’  αρβανίτικα  από  τον  Τσιτσιπή,  κ.ά.),  όμως  μέχρι  σήμερα  δεν  έχει  υπάρξει 

εμπεριστατωμένη  γλωσσολογική  μελέτη  για  το  σύγχρονο  Θεσσαλικό  Ιδίωμα5,  σε 

αντίθεση με τις γνώσεις που έχουμε για την Αρχαία Θεσσαλική Διάλεκτο και που 

κρίνονται  αρκετά  ικανοποιητικές6.  Επίσης,  στις  προηγούμενες  γλωσσολογικές 

μελέτες  δεν  έχει  γίνει  κάποια  ευρύτερη  κοινωνιογλωσσολογική  προσέγγιση  (με 

εξαίρεση τις εργασίες του Τσιτσιπή) των σχέσεων των τοπικών διαλεκτών-ιδιωμάτων 

με την Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα.

1. Το Θεσσαλικό Ιδίωμα - τα χαρακτηριστικά του

Το Θεσσαλικό Ιδίωμα ομιλείται στους 4  νομούς της Θεσσαλίας  : Λαρίσης, 

Τρικάλων,  Καρδίτσας  και  Μαγνησίας,  με  εντονότερα  τα  χαρακτηριστικά  του 

γνωρίσματα, φωνητικά κυρίως,  στην κεντροδυτική Θεσσαλία (Καρδίτσα, Τρίκαλα, 

επαρχία  Ελασσόνας  Λάρισας).  Ο  Κοντοσόπουλος  (1994:94)  το  κατατάσσει  στα 

«αυστηρού βορειοελλαδικού τύπου» ιδιώματα, που συνδυάζουν, πέρα από φωνητικά 

φαινόμενα,  όπως  η  σίγηση του  άτονου  τελικού  ϊ¨  (π.χ.  χέρ’,  πγάδ’,  κτλ)  και  η 

στένωση (κώφωση), των άτονων ¨ε¨ και ¨ο¨, σε ϊ¨ και ¨ου¨ αντίστοιχα (π.χ. έρχουμι, 

γέρους,  κτλ.),  και φαινόμενα όπως  η πτώση των άτονων ϊ¨ και ¨ου¨ μέσα στη λέξη 

(π.χ.κ’δουν’,  π’γαδ’,  κτλ.).  Συμπληρώνει,  βέβαια  (1994:2),  ότι  στο  μεγάλο 

γεωγραφικό  χώρο  που  καλύπτουν  τα βορειοελλαδικά ιδιώματα,  υπάρχουν  πολλές 

τοπικές  διαφορές  στη  γλώσσα,  που  οφείλονται  στη  διατήρηση  λειψάνων  της 

3 Η διάκριση αυτή αποτελεί επιλογή του συντάκτη της έρευνας,  καθώς, πάνω σ’ αυτή τη 

διάκριση, πιστεύεται ότι δομείται η σχέση ΚΝΕ και Θεσσαλικού Ιδιώματος. Σύμφωνα με την 

Κοντονάτσιου  (1994:35)  στην  ελληνική  γλωσσολογία  υπάρχει  η  τάση  να  γίνεται 

διαχωρισμός στις διαλεκτικές μορφές της ελληνικής γλώσσας που κατέχουν μικρή έκταση και 

δεν αποκλίνουν πολύ από την κοινή γλώσσα, τα ιδιώματα, και σ’ αυτές που μιλιούνται σε 

μεγαλύτερη έκταση και αποκλίνουν περισσότερο, τις διαλέκτους. 
4 Βλέπε Χαραλαμπόπουλος  (1980), Κατσάνης (1994),  Μαργαρίτη -Ρόγκα  (1994), 

Τσιτσιπής (1981)
5 Η πρώτη, από τις λίγες γλωσσολογικού τύπου, μελέτη για το σύγχρονο Θεσσαλικό Ιδίωμα, 

ανήκει στον Τζάρτζανο («Περί της Συγχρόνου Θεσσαλικής Διαλέκτου», 1909).
6 Βλέπε Χαραλαμπάκης, 1980:367



μορφολογίας του παλαιού τοπικού ιδιώματος και σε τοπικές λέξεις που ο αριθμός και 

η συχνότητά τους εξαρτάται από το θέμα της συζήτησης. 

2. Η ΜΟΡΦΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

2.α. H επιλογή της μεθόδου

....Η κοινωνιογλωσσολογία,  στην προσπάθειά της  να συλλάβει τη γλωσσική 

διαφοροποίηση,  χρησιμοποιεί  μεθόδους,  όπως  το  ερωτηματολόγιο,  η  συνέντευξη, 

η άμεση παρατήρηση, διάφορα ειδών test, κ.τ.λ. Έτσι,  λοιπόν, και στη συγκεκριμένη 

περίπτωση  ο  ερευνητής  χρησιμοποίησε  την  τακτική  του  ερωτηματολογίου  που 

συμπληρώνεται  από  το  συνεντευκτή  κατά  τη  διάρκεια  της  συνέντευξης.  Το 

ερωτηματολόγιο, πρώτον,  επιτρέπει  να  παρουσιάσουν  την  άποψή  τους  όλοι  οι 

ερωτώμενοι στις ίδιες ερωτήσεις, αποτελώντας έτσι ένα «αμετάβλητο», και δεύτερον 

βοηθά στη σύγκριση των ερωτήσεων (Φίλιας, 1993:129). 

 

2.β. Η τεχνική της μεθόδου

Αναφορικά με την τεχνική της μεθόδου οι ερωτήσεις τίθενται απ’ ευθείας από 

τον συντάκτη τους, ο οποίος μαγνητοφωνεί τις απαντήσεις και το ερωτηματολόγιο 

δεν αφήνεται να συμπληρωθεί προσωπικά από τον ερωτώμενο, για να μη διακοπεί η 

ροή της συζήτησης. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώνεται από το συντάκτη κατά την 

απομαγνητοφώνηση της έρευνας.

Ο λόγος που δεν επιλέχθηκε αυτός ο τρόπος προσέγγισης είναι διότι οι πολλές 

γραπτές ερωτήσεις αποθαρρύνουν τους ερωτώμενους και καθιστούν την ατμόσφαιρα 

συνεργασίας  λιγότερο  ¨φιλική¨,  ενώ  ταυτόχρονα  με  την  προσέγγιση  που 

ακολουθήσαμε  δίνεται  στον  ερευνητή  μεγαλύτερη  ευχέρεια   ¨λεκτικών  ελιγμών¨, 

ώστε να επιτύχει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Επίσης, η συνέντευξη γίνεται με 

τη μορφή συζήτησης και ηχογραφείται από τον ερευνητή με φανερό μαγνητόφωνο7, 

ενημερώνοντας  τον  ερωτώμενο,  για  δεοντολογικούς  λόγους,  αφενός,  ότι 

ηχογραφείται,  και αφετέρου,  ότι  τα στοιχεία της έρευνας θα χρησιμοποιηθούν για 

ερευνητικούς, και μόνο, σκοπούς.  

7 Ο Samarin (1967:80) αναφέρει ότι η μηχανική ηχογράφηση είναι εξαιρετικά σημαντική για 

τη συλλογή ενός ¨καλού¨ υλικού, χαρίζοντας στον ερευνητή τη φυσικότητα του λόγου, αλλά 

και επηρεάζοντας την έρευνα. 



2.γ. Οι στόχοι του ερωτηματολογίου

Το ερωτηματολόγιο αυτό που καταρτίστηκε για τους ομιλητές της ΚΝΕ, έχει 

σαν στόχο τα ακόλουθα :

α) να μην αποσπάσουμε από τους  ομιλητές ειδικές γλωσσολογικές γνώσεις, 

που ούτως ή άλλως δε διαθέτουν, αλλά να δούμε εάν αναγνωρίζουν το θεσσαλικό 

ιδίωμα ως ιδιαίτερο τρόπο ομιλίας της θεσσαλικής περιοχής ή απλώς το εντάσσουν 

στο  γενικότερο  βορειοελλαδικό  γλωσσικό  χάρτη,  χαρακτηρίζοντάς  το  απλά 

«χωριάτικα» .

β) να μας δώσουν, ίσως, επιπλέον πληροφορίες, ως ¨παρατηρητές¨ και άτομα 

που έρχονται σε άμεση επαφή με τους Θεσσαλούς, για το Θεσσαλικό Ιδίωμα.

γ) να προσεγγίσουμε τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν ιδεολογικά το 

ιδίωμα,  τους  ομιλητές  του  και  γενικότερα  τους  ομιλητές  άλλων  διαλεκτών  ή 

ιδιωμάτων που αποκλίνουν πολύ ή λίγο από τη στάνταρτ - επίσημη γλώσσα8. 

δ) να διαπιστώσουμε τι γνωρίζουν οι ομιλητές για τα ελληνικά ιδιώματα (εάν 

έχουν  έρθει  σ’  επαφή  μαζί  τους,  πως  αντέδρασαν  ακούγοντάς  τα,  κτλ.)  και  πιο 

συγκεκριμένα για το Θεσσαλικό Ιδίωμα.

        ε) να εξετάσουμε εάν ¨παίζει¨ ενεργό ρόλο στη συγκρότηση κάποιας κοινωνικής 

ταυτότητας9 (εθνικής, φυλετικής, ανδρικής ή γυναικείας, κτλ.)

     στ) να μελετήσουμε ποια είναι η θέση του Θεσσαλικού Ιδιώματος, της γλωσσικής 

ποικιλίας, στο χώρο της Ελληνικής Διαλεκτολογίας και μάλιστα σε μία εποχή όπου 

τον  ηγεμονισμό  της  επίσημης  γλώσσας,  συνοδεύει  η  αρνητική  τοποθέτηση  των 

ομιλητών  της10,  με  χαρακτηρισμούς,  όπως  : «οι  διάλεκτοι  είναι  κακόηχες», 

«γλωσσικά κατώτερες», κτλ. 

2.δ. Το ύφος και η τυπολογία των ερωτήσεων για τους ομιλητές της ΚΝΕ

..............Το  ερωτηματολόγιο  που  συντάχθηκε για τους  ομιλητές  της Κοινής 

Νεοελληνικής Γλώσσας περιλαμβάνει ερωτήσεις που θα μας βοηθήσουν να ¨δούμε¨ 

τις  αξιολογικές  αντιδράσεις  τους  απέναντι  σε μία ποικιλία της στάνταρ γλώσσας. 

8 Βλέπε Μοσχονάς, 1996:124
9 Βλέπε Παυλίδου, 1996:29.

10 Βλέπε Μαλικούτη-Drachman, 1996:108



Αξίζει  να  σημειωθεί  ότι  στους  ομιλητές  αυτούς  απευθύνονται   ερωτήσεις  που 

περιλαμβάνονταν και στο ερωτηματολόγιο για τους Θεσσαλούς ομιλητές.

Αναφορικά  με  τις  ερωτήσεις  του  ερωτηματολογίου,  αυτό  περιλαμβάνει  και 

κλειστές και ανοιχτές ερωτήσεις11: στις κλειστές ερωτήσεις η επιλογή και η ελευθερία 

έκφρασης  των  ερωτώμενων  είναι  βέβαια  περιορισμένες,  μας  επιτρέπει  όμως, 

προσανατολίζοντας τον ομιλητή εκεί που εμείς επιδιώκουμε,  να λάβουμε ακριβείς 

απαντήσεις  στα  θέματα  που  μας  ενδιαφέρουν,  χωρίς  να  προκαλούνται  λάθη 

ερμηνείας  και  επιτρέποντας  την  εύκολη  ταξινόμησή  τους  (Φίλιας,  1993:152  και 

1997:154). ..........Αντίθετα,  οι  ανοιχτές  ερωτήσεις  επιτρέπουν  τον  ερωτώμενο  να 

οργανώσει όπως αυτός νομίζει την απάντησή του και τον τρόπο που θ’ απαντήσει. 

Επίσης, συμβάλλουν στην αποφυγή παραλείψεων ή και στην συμπλήρωση του 

πλαισίου των ερωτήσεων, εάν έχει διαφύγει κάτι σημαντικό από το συντάκτη κατά τη 

σύνταξη του ερωτηματολογίου. Για τη σύνταξη του ερωτηματολογίου μελετήθηκαν 

και ερωτηματολόγια προηγούμενων, τόσο κοινωνιο-γλωσσολογικών ερευνών, όπως, 

παραδείγματος  χάριν,   της  Dorian που  μελέτησε  τα  Γαελικά  της  Σκωτίας,   των 

Batianna & Caitucoli που μελέτησαν τις ομιλούμενες γλώσσες στη Μπουρκίνα Φάσο, 

κ.α, όσο και  ψυχο γλωσσολογικών12 και κοινωνιο-σημειωτικών ερευνών, όπως των 

Giles, Strogman, Cheyne, Woosley,  Anisfield, Bogo, Lambert, κ.α.  

............Αναφορικά με  την  τυπολογία  των  ερωτήσεων  του  ερωτηματολογίου 

χρησιμοποιούμε  ερωτήσεις  ¨κλειστού¨  (3.α,  5.α,  6.α,  6.β,  7.α,  9.α),  ¨ανοιχτού¨13 

(1, 2.α, 2.β,  2.γ, 3.β,  4.α,  4.β, 7.β, 8, 9.β) και ¨μεικτού¨ (5.β,  7.γ)  τύπου,  όπου οι 

ομιλητές  αφού  απαντήσουν  στις  ερωτήσεις  ¨κλειστού¨  τύπου,  καλούνται  να 

συμπληρώσουν την συχνότητα που χαρακτηρίζει την ερώτηση ή κάτι άλλο.    

4.  Κριτήρια επιλογής των ομιλητών της ΚΝΕ

11 Ο  P.  Gremy (Mandray &  Zapella,  1996:10) χαρακτηρίζει  την   ¨ανοιχτή¨ ερώτηση σαν 

ερώτηση χωρίς προ-κωδικοποίηση,  ενώ η ¨κλειστή¨ ερώτηση προεπιβεβαιώνει  τις πιθανές 

απαντήσεις και περιορίζεται στο να δώσει στον συνεντευξιαζόμενο την επιλογή για το ένα ή 

το άλλο θέμα. 
12 H Tripp (1964) αναφέρει για την εμπειρική ψυχογλωσσολογία ότι παίζει σημαντικό ρόλο 

στην  ανάπτυξη  της  Εθνογραφίας  της  Επικοινωνίας,  διότι  πετυχαίνει  να  συνδυάσει 

διαφορετικές κατευθύνσεις για τον αμοιβαίο εμπλουτισμό τους. 
13



Οι ομιλητές της ΚΝΕ επελέγησαν με βάση τα ακόλουθα ποιοτικά και ποσοτικά 

χαρακτηριστικά14  :

α) Το φύλο : επελέγησαν 24 συνολικά άτομα, άνδρες και γυναίκες (12 άνδρες 

και  12  γυναίκες)  αριθμός-δείγμα  αρκετά  ικανός  ώστε  να  μας  επιτρέπει  να 

συλλέξουμε ¨αντικειμενικές¨ πληροφορίες για το ιδίωμα15.  

........β)  Τον τόπο προέλευσης : οι ομιλητές προέρχονται από την περιοχή της 

Θεσσαλονίκης.  Οι  ομιλητές  που  επελέγησαν,  εάν  δεν  είναι  αυτόχθονες,  όπως  οι 

περισσότεροι που επελέγησαν, έπρεπε να διαμένουν στην περιοχή τους τουλάχιστον 

5 χρόνια χρονικό διάστημα που βοηθά στην προσαρμογή του τρόπου ζωής της πόλης 

και στην ποικιλία ερεθίσματα,  για μπορέσουν  να θεωρηθούν   κάτοικοι  αυτής της 

περιοχής. Η Θεσσαλονίκη, πόλη που βρίσκεται στο βόρειο μέρος της Ελλάδας και 

συμπρωτεύουσα,  προκαλεί  ιδιαίτερο  ενδιαφέρον,  διότι  βρίσκεται  κοντύτερα  στη 

Θεσσαλία  και  αποτελεί  πόλο  έλξης  πολλών  Θεσσαλών  για  εμπορικούς  και 

εκπαιδευτικούς  κυρίως λόγους.  Κατ’ αυτόν τον τρόπο,  οι  Θεσσαλονικείς έρχονται 

συχνότερα σ’ επαφή, απ’ ότι, παραδείγματος χάριν, οι Αθηναίοι ή οι Ηρακλειώτες, 

με τους Θεσσαλούς. 

. .γ)  Την ηλικία : Οι ομιλητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες ηλικιών: η πρώτη 

περιλαμβάνει τα άτομα ηλικίας από 20 ως 40 ετών και η δεύτερη από 41 ετών και 

άνω.   Οι ομιλητές  κάτω των 20 ετών δεν  έχουν  σχηματοποιημένη  άποψη για τα 

ελληνικά γλωσσικά συστήματα  λόγω της  μικρής τους   ηλικίας γι’ αυτό και δεν 

προτιμήθηκαν.

δ) Την κοινωνική τάξη : Για το κριτήριο αυτό επιλέχθηκε ένα ευρύ φάσμα της 

κοινωνικής διαστρωμάτωσης16, όπως

.......-  εργάτες και οι  οικογένειες  τους  (τεχνίτες,  εργάτες βιοτεχνίας,  εργάτες 

βιομηχανίας, κτλ.)

...........-  μικροαστοί  και οι  οικογένειές  τους  (υπάλληλοι  γραφείων,  δημόσιοι 

υπάλληλοι, εμποροϋπάλληλοι, κτλ.)  και 

14 Βλέπε Φίλιας, 1993:294. 

15 Ο Sankoff (1974:22) αναφέρει γι’ αυτό το θέμα ότι για την κοινωνιογλωσσολογική έρευνα 

ένα  ευρύ  δείγμα  πληροφορητών  δεν  είναι  απαραίτητο,  καθώς  μπορεί  να  προκαλέσει 

περισσότερα προβλήματα.  
16 Ο Trudgill (1974:35) ονομάζει ¨κοινωνική διαστρωμάτωση¨ (social stratification ) την 

ιεραρχική τάξη των ομάδων σε μία κοινωνία.



.............-  μεσοαστοί  και ανώτερη αστική τάξη (υψηλή μπουρζουαζία)  και οι 

οικογένειές  τους  (ελεύθεροι  επαγγελματίες,  καθηγητές  Δευτεροβάθμιας  και 

Ανωτάτης  Εκπαίδευσης,  επιχειρηματίες,  προϊστάμενοι  -  διευθυντές  σε  Δημόσιες 

υπηρεσίες, κτλ.) 

........ε)  Το μορφωτικό επίπεδο : Οι ομιλητές της Κοινής Νεοελληνικής, που 

αποτέλεσαν το δείγμα μας, είναι απόφοιτοι δημοτικού,  λυκείου και πανεπιστημίου 

για  να  σε  θέση  να  αιτιολογήσουν  καλύτερα  τις  απόψεις  τους  για  τα  ελληνικά 

γλωσσικά  συστήματα,  καθώς  αντιλαμβάνονται  ευκολότερα  τη  γλωσσική 

διαφοροποίηση που χαρακτηρίζει τον κοινωνικό τους αντίποδα, την αγροτική τάξη, 

η  πλειοψηφία  της  οποίας  δεν  έχει  κατορθώσει  ν’  αποφοιτήσει  από  το  Δημοτικό 

Σχολείο. Αξίζει να σημειωθεί τέλος, ότι από τους 24 ομιλητές που προέρχονται από 

τη Θεσσαλονίκη,  4 είναι απόφοιτοι δημοτικού,  12 είναι απόφοιτοι  λυκείου και οι 

υπόλοιποι 8 πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

 5. Ανάλυση του περιεχομένου του ερωτηματολογίου για τους ομιλητές της ΚΝΕ 

.....Πιο  συγκεκριμένα,  στο  ερωτηματολόγιο  αυτό,  οι  ερωτώμενοι  καλούνται 

ν’  απαντήσουν  σε  σειρά  ερωτήσεων,  αφού  ακούσουν  δεκάλεπτη  περίπου 

μαγνητοφωνημένη ομιλία μίας ομιλήτριας του Θεσσαλικού Ιδιώματος και χωρίς να 

γνωρίζουν εκ των προτέρων τον τόπο προέλευσης της μαγνητοφωνημένης ομιλίας. 

. .Με την πρώτη ερώτηση επιχειρούμε να διαπιστώσουμε,  πρωτίστως,  εάν οι 

ερωτώμενοι  αναγνωρίζουν  το  γλωσσικό  σύστημα  που  μόλις  άκουσαν  και  στη 

συνέχεια  να δηλώσουν τον τρόπο με τον οποίο έχουν έρθει  σ’ επαφή μαζί του17.

. . .Στην ερώτηση 2.α, καλούμε τους ερωτώμενους  να δηλώσουν με τι είδους 

κοινωνικές  ομάδες  -  τάξεις  συσχετίζουν  το  άκουσμα  της  γλώσσας  που  μόλις 

άκουσαν - η σχέση γλώσσας και κοινωνικής διαστρωμάτωσης18 αποτέλεσε ιστορικά 

το  κατά  εξοχήν  αντικείμενο  της  Κοινωνιογλωσσολογίας19 -  και  να  δούμε  το 

¨κοινωνικό  επίπεδο¨20 (social status)  που,  κατά  τη  γνώμη  τους,  εκπέμπουν, 

17 Με συγγενείς, φίλους, μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, κτλ.
18 Ο  Macalay (1976:173) αναφέρει ότι ένας αριθμός ερευνών (Labov 1966,  Wolfran 1969, 

Fasold 1972,  Trudgill 1974,  Fontanella De Weinberg 1974)  απέδειξαν  πειστικά  ότι  η 

γλωσσική ποικιλία μπορεί να συνδέεται στενά με την κοινωνική διαστρωμάτωση.
19 Βλέπε Παυλίδου, 1990:133.  

20 Βλέπε Giles 1970, Trudgill 1983:216.



εξετάζοντας  ταυτόχρονα  εάν  υπάρχουν  ποιοτικά  κριτήρια  που  τυχόν  το 

χαρακτηρίζουν21.  Στη συνέχεια,  με  την  ερώτηση 2.β επιθυμούμε  ν’  αποσπάσουμε 

κατά πόσο γνωρίζουν σε ποια μέρη της Ελλάδας μιλιέται αυτό το γλωσσικό σύστημα 

που  μόλις  άκουσαν22.  Με  την  ερώτηση  2.γ  προσπαθούμε  να  εντοπίσουμε,  εάν 

γνωρίζουν  σε κάποια μέρη μιλιέται πιο βαριά αυτό το γλωσσικό σύστημα,  καθώς 

αυτό συσχετίζεται με το πόσο ¨καλή¨ ή όχι είναι αυτή η μορφή της  γλώσσας και που 

είναι  κοινωνιογλωσσολογκό  φαινόμενο  που  κάνει  συχνά  την  εμφάνισή  του  σε 

παρόμοιου τύπου κοινωνιογλωσσολογικές έρευνες23.   

Στη συνέχεια, με την ερώτηση 3.α τους ζητούμε να δηλώσουν εάν γνωρίζουν 

άλλες διαλέκτους και ιδιώματα της Ελληνικής Γλώσσας. Η απάντηση σ΄ αυτή την 

ερώτηση  θα  μας  επιτρέψει  να  διαπιστώσουμε  εάν,  και  πόσο,  διαφοροποιούν  τη 

γλώσσα που μόλις άκουσαν από το δικό τους γλωσσικό σύστημα, δίνοντάς τους την 

ευκαιρία  να  τα  αντιπαραβάλλουν  μεταξύ  τους.  Έτσι,  θα  μπορέσουν  να  τα 

χαρακτηρίσουν  (ερώτηση  3.β),  να  τα  ιεραρχήσουν  (ερώτηση  4.α)  και  να  μας 

εξηγήσουν τους λόγους της αξιολογικής τους ιεράρχησης (ερώτηση 4.β).

Στη συνέχεια, προσεγγίζουμε την ¨αισθητική πλευρά¨13 του Θ.Ι  (ερώτηση 5.α) 

και  τους  καλούμε  ν’  αποτυπώσουν  την  άποψή  τους  σε  επταβάθμια  κλίμακα24, 

αφήνοντάς τους ανοιχτό το ενδεχόμενο του να δηλώσουν ακόμη και ¨ουδετερότητα¨ 

για το θέμα.

Με την  ερώτηση 6.α, ζητούμε από τους ερωτώμενους να μας πληροφορήσουν 

κατά πόσο κατανοούν τους ομιλητές της γλώσσα που άκουσαν, εάν, δηλαδή, αυτή η 

«γλώσσα» μπορεί  ν’  αποτελέσει  βάση επικοινωνίας  ανάμεσα  σ’  αυτούς  και  τους 

21 Η Παυλίδου (1996:28) αναφέρει ότι συχνά μία γλωσσική ποικιλία θεωρείται ισχυρή όταν 

συνδέεται με κοινωνικές ομάδες που δεν είναι αναγκαστικά ισχυρές αριθμητικά , αλλά που 

διαθέτουν οικονομική ευρωστία,  παραδείγματος χάριν,  επειδή έχουν στην κατοχή τους τα 

μέσα παραγωγής.
22 Βλέπε Κουρδής, 1996:581.

23 Ανάλογο φαινόμενο είχε διαπιστώσει  και  ο Τσιτσιπής (1981) στην έρευνά  του για την 

αρβανίτικη γλώσσα, όπου ομιλητές της αρβανίτικης γλώσσας από γειτονικά χωριά δήλωναν 

ότι στο διπλανό του χωριό μιλούν τ’ αρβανίτικα πιο βαριά.
1   
24 Για  τη  μελέτη  των  τριών  διαστάσεων  του  (αισθητική  πλευρά,  κοινωνικό  γόητρο  και 

επικοινωνιακός  στόχος)  ο  Giles (1970:215)  δίνει  την  ίδια  επταβάθμια  σημασιολογική 

κλίμακα.



Θεσσαλούς ομιλητές, και στη συνέχεια, να μας πουν πόσο εύκολα την κατανοούν 

(6.β) 

Σημαντική είναι και η επόμενη ερώτηση  (ερώτηση 7.α), με την οποία θέλουμε 

να μας πληροφορήσουν οι ερωτώμενοι για τη στάση της κοινής γνώμης, όπως την 

αντιλαμβάνονται απέναντι στο θεσσαλικό γλωσσικό σύστημα και για ποιους λόγους 

πιστεύουν ότι ¨βλέπεται¨ έτσι (7.β). Επίσης μας ενδιαφέρει να εξετάσουμε και εάν, 

πέρα  απ΄  αυτούς  τους  λόγους,  συνδέουν  τη  στάση  αυτή  με  συγκεκριμένες 

παραμέτρους,  όπως  είναι  η  γεωγραφική  θέση  της  Θεσσαλίας,  το  λεξιλόγιο  του 

ιδιώματος, τον τρόπο ζωής των ομιλητών25 του και τη γλωσσική διαφοροποίηση του 

θεσσαλικού γλωσσικού συστήματος από την ΚΝΕ. Πρόκειται για παράγοντες που, 

κατά  το  συντάκτη  του  ερωτηματολογίου,  επηρεάζουν  αρκετά  τη  στάση  της 

ελληνικής κοινής γνώμης απέναντι  σ’ αυτή τη γλωσσική ποικιλία.

. . .Με την ερώτηση 8, συνδέεται η στάση της κοινής γνώμης με το θέμα των 

λεγόμενων  ¨σωστών¨  ελληνικών26 και  τις  περιοχές  όπου  πιστεύουν  ότι  αυτά 

ομιλούνται,  καθώς  η  Κοινή  Νεοελληνική  περιβάλλεται  με  το  κύρος  της 

τυποποιημένης γλώσσας27.

Τέλος, με τις δύο τελευταίες ερωτήσεις (ερωτήσεις 9.α και 9.β), όπου ζητείται 

από τους ομιλητές της Κοινής εάν πιστεύουν ότι πρέπει να διατηρηθεί το γλωσσικό 

σύστημα που άκουσαν και για ποιους λόγους, θίγουν το θέμα ιδεολογίας απέναντι 

στην  τοπική  γλώσσα (language ideology) 28.  Το  θέμα  της  διατήρησης  -  επίσημης 

25 Οι Woolard & Schieffelin (1994:61) αναφέρουν ότι οι γλωσσικές ποικιλίες χαρακτηρίζουν 

συνήθως  συγκεκριμένους  ομιλητές  που  είναι  συχνά  υποτιμημένοι  (revalorised)  ή 

παραγκωνισμένοι  (misrecognised), όχι μόνο σαν σύμβολα ταυτότητας μίας ομάδας, αλλά σαν 

σύμβολα πολιτικής, κοινωνικής, επιστημονικής ή ηθικής αξίας.
26 Σύμφωνα  με  την  Τοκατλίδου  (1986:78)  η  έννοια  του  ¨σωστού¨ και  του ¨λάθους¨ 

συνδέεται,  τόσο με  την  καταλληλότητα  του  παραγόμενου  λόγου για  την  περίπτωση  που 

προκαλεί την παραγωγή του, όσο και με το θέμα της ¨γλωσσικής καθαρότητας¨  (language 

purism), ενώ κατά τον Trudgill (1983:203) οι κρίσεις του ¨σωστού¨ ή ¨λάθους¨ στη γλώσσα 

δεν είναι γλωσσολογικές κρίσεις, αλλά κοινωνιολογικές.  
27 Βλέπε Μοσχονάς, 1996:124

28 Σύμφωνα  με  τους  Kress και   Hodge (1979:6)  ο  όρος  ¨ιδεολογία¨ περιλαμβάνει  μία 

συστηματική δέσμη ιδεών που οργανώνονται από μία συγκεκριμένη άποψη. Οι Woolard & 

Schieffelin (1994:55) αναφέρουν, πιο συγκεκριμένα, για τη ¨γλωσσική ιδεολογία¨ (language 

ideology) ότι είναι ένας συνεκτικός κρίκος ανάμεσα στις κοινωνικές δομές και τις μορφές 

ομιλίας. 



αναγνώρισης ή όχι των τοπικών διαλεκτικών μορφών δεν είναι μόνο ελληνικό, αλλά 

παρουσιάζει καθολικό ενδιαφέρον,  σε μία εποχή όπου όλοι και, όλα προοιωνίζουν 

την επικράτηση των στάνταρ γλωσσών29. 

5. Τα κοινωνιολογικά στοιχεία της ομιλήτριας του Θεσσαλικού Ιδιώματος

..................Πριν  προχωρήσουμε  στην  παρουσίαση των  απαντήσεων  και  των 

παρατηρήσεων μας πάνω σ’ αυτές,  είναι χρήσιμο να δώσουμε τα κοινωνιολογικά 

στοιχεία της ομιλήτριας του Θεσσαλικού Ιδιώματος, που κλήθηκαν ν’ ακούσουν οι 

κάτοικοι της Θεσσαλονίκης.

Η ομιλήτρια ονομάζεται Μάρθα Κ., είναι 49 ετών και κατάγεται και διαμένει 

στην κοινότητα Αρμένιο, της επαρχίας Λαρίσης, πολύ κοντά επίσης και στην πόλη 

του Βόλου. Είναι απόφοιτος Δημοτικού Σχολείου, έχει τρία παιδιά και, όπως και ο 

σύζυγός της, ασχολείται με τη γεωργία. Αποφεύγει τις μετακινήσεις σε άλλα μέρη 

της Ελλάδας, διότι δε μπορεί να είναι μακριά από τα κτήματά της. Αντιθέτως δέχεται 

πολλές επισκέψεις από τα παιδιά της που ζουν στην Αθήνα και στη Λάρισα.

         Αξίζει να σημειωθεί ότι μετά το πέρας της μαγνητοφώνησής της δήλωσε ότι 

γνωρίζει ότι μιλάει ¨χωριάτικα¨, ¨λαρισινά¨, αλλά ότι γοητεύεται από τους φίλους των 

παιδιών  της,  από  την  Αθήνα  και  τη  Λάρισα,  που  την  επισκέπτονται  στο  χωριό. 

Δηλώνει ότι αυτή δε μπορεί να αλλάξει τον τρόπο ομιλίας της, αλλά ότι θα ήθελε να 

μιλάει ¨καλύτερα¨, όπως στις πόλεις.

Σ’ αυτό το σημείο θα θέλαμε να αναφέρουμε ότι κατά τη διάρκεια της έρευνας 

εντοπίστηκαν και ομιλητές που μιλούσαν το ιδίωμα της Θεσσαλίας με ¨εντονότερα¨ 

τα χαρακτηριστικά του, κυρίως από την περιοχή της Καρδίτσας. Προτιμήθηκε όμως 

να παρουσιαστεί  η ομιλία της προαναφερθείσας,  διότι,  στην πρώτη περίπτωση,  η 

προσοχή των ερωτηθέντων  εστιάζονταν  στο  να κατανοήσουν  το  περιεχόμενο  της 

ομιλίας της και δεν εστιάζονταν στην ίδια την ομιλίας της.

13 Σύμφωνα  με  τον  Williams (1980  :39),  η  γλωσσική  πολιτική των  επίσημων  κρατικών 

φορέων στοχεύει στην αδιαμφισβήτητη προβολή της εθνικής ομοιογένειας των ατόμων που 

ανήκουν σε  μία  κρατική υπόσταση,  καθώς σήμερα  ¨γλώσσα¨ και  ¨έθνος¨ ταυτίζονται και 

μέσω των εκπαιδευτικών θεσμών οδηγούν στη μετάδοση μίας ¨ηγεμονικής κουλτούρας¨.
29



6. Οι απαντήσεις των ομιλητών στο ερωτηματολόγιο.

......Από την ανάλυση των απαντήσεων των ομιλητών διαπιστώνουμε ότι  το 

μεγαλύτερο μέρος των ερωτηθέντων έχει έρθει σε προσωπική επαφή (ερ. 1) με το 

γλωσσικό σύστημα που μόλις άκουσαν (είτε μιλώντας το,  είτε ακούγοντάς το από 

κοντά ή από τα ΜΜΕ),  κυρίως λόγω της καταγωγής τους από τη Βόρεια Ελλάδα, 

μέρος όπου ομιλείται η γλώσσα που άκουσαν, όχι όμως τόσο βαριά όσο η γλώσσα 

που άκουσαν. Επίσης ένας άλλος τρόπος προσωπικής επαφής με ομιλία αυτής της 

μορφής γίνεται από τους ομιλητές με εκδρομές σε συγγενείς ή φίλους που  μένουν σε 

μέρη όπου ομιλείται αυτή η γλώσσα.

Στη δεύτερη ερώτηση (2.α), όπου οι ομιλητές ρωτούνται από ποιους κοινωνικά 

ανθρώπους  πιστεύουν  ότι  προέρχεται η γλώσσα που άκουσαν,  η πλειοψηφία των 

ερωτηθέντων απάντησε ως εξής : ως προς το επάγγελμα, πιστεύουν ότι ομιλείται από 

νοικοκυρές και αγρότες. Πρόκειται κατ’ αυτούς για μία γλώσσα που ομιλείται κυρίως 

σε περιοχές-θύλακες, απομακρυσμένες από τον εθνικό συγκοινωνιακό κορμό, όπου 

κατοικούν ¨απλοί άνθρωποι¨, γι’ αυτό το λόγο και οι  ομιλητές σημειώνουν ότι  οι 

άνθρωποι αυτοί προέρχονται, κατά 83%, από την επαρχία - χωριά. 

Όσον αφορά στη μόρφωσή τους,  το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτηθέντων 

(65%) τους  κατατάσσει  από αμόρφωτους ως το πολύ βασικής εκπαίδευσης.  Αξίζει 

όμως  ιδιαίτερα  να  προσεχθεί  ένα  σημαντικό  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  (36%) 

δηλώνει  ότι  αυτός  ο  τρόπος  ομιλίας  είναι  άσχετος  με το  μορφωτικό  επίπεδο  του 

ατόμου, δίνοντας και συγκεκριμένα παραδείγματα, όπως τον Καρδιτσιώτη πολιτικό 

Χαρίλαο  Φλωράκη,  τον  Καρδιτσιώτη  Αρχιεπίσκοπο  Σεραφείμ  και  τον  Σερραίο 

πολιτικό Κωνσταντίνο Καραμανλή.

.Η ερώτηση 2.β, για το αν γνωρίζουν οι ομιλητές σε ποια μέρη της Ελλάδας 

μιλιέται  αυτή  η  γλώσσα,  παρουσιάζει  τη  μεγαλύτερη  ομοιογένεια  στην  έρευνα, 

καθώς  όλοι  οι  ομιλητές  απάντησαν  θετικά.  Όσο  για  τα  μέρη  που  ομιλείται, 

πιστεύουμε ότι η καταγωγή  τους επηρέασαν αρκετά για να χαρακτηρίσουν, αρχικά 

τη Μακεδονία και συγκεκριμένα τη Χαλκιδική, και έπειτα τη Θεσσαλία, την Ήπειρο, 

κτλ.  Εντύπωση προκαλεί  η άποψη των ομιλητών ότι  αυτό  το  γλωσσικό σύστημα 

ομιλείται κυρίως σε ορεινές περιοχές, καθώς ο Κοντοσόπουλος (1983:130) αναφέρει 

ότι  στη  Θεσσαλία  (όπως  και  στην  Ημαθία),  ο  λόγος  των  πεδινών  είναι 

¨ιδιωματικότερος¨ των ορεινών. Υποθέτουμε όμως ότι οι ομιλητές οδηγήθηκαν σε 



αυτή τη γνώμη έχοντας συνδέσει το ιδίωμα που άκουσαν με τις απομακρυσμένες και 

δυσπρόσιτες περιοχές, που στην Ελλάδα είναι, κυρίως, ορεινές. 

. Με τις απαντήσεις στην ακόλουθη ερώτηση (2.γ)  βλέπουμε ότι  οι ομιλητές 

καταδεικνύουν ως πιο βαριά την προφορά στη Θεσσαλία, πιο συγκεκριμένα Λάρισα 

και Καρδίτσα,  και στη Δυτική Μακεδονία,  πιο συγκεκριμένα Κοζάνη και Γρεβενά. 

Είναι αλήθεια ότι οι περιοχές αυτές, με εξαίρεση την πόλη της Λάρισας,  που είναι 

κάπως πιο απομονωμένες  από το εθνικό  συγκοινωνιακό δίκτυο και όπου η κύρια 

απασχόληση  των  κατοίκων  τους  είναι  η  γεωργία.  Αξίζει  σ’  αυτό  το  σημείο  να 

προσεχθεί ιδιαίτερα η ταύτιση, μερικές φορές, της γλώσσας της φυλής των Βλάχων, 

τα  βλάχικα,  με  τη  γλώσσα  που  ομιλείται  στις  προαναφερθείσες  περιοχές,  όπου 

κατοικούν πολλοί της φυλής των βλάχων.

.......Στην ερώτηση (3.α),  για το αν γνωρίζουν άλλες ελληνικές διαλέκτους  ή 

ιδιώματα, εκτός αυτού του γλωσσικού συστήματος που άκουσαν προηγουμένως, η 

συντριπτική  πλειοψηφία  (90%)  απάντησε  θετικά  και  κατονόμασε  14  γλωσσικά 

συστήματα, με πιο δημοφιλή τα κρητικά (19%), τα ποντιακά (15%) και τα νησιώτικα 

(14%).  Για τα κρητικά και τα νησιώτικα οι  αντιδράσεις  των ομιλητών ήταν πολύ 

θερμές δηλώνοντας ότι  τους  αρέσουν διότι  ηχούν καλαίσθητα και είναι μελωδικά 

(¨τραγουδιστά¨). Τα ποντιακά παρουσιάζονται δημοφιλή κυρίως λόγω της πληθώρας 

προσφύγων  ποντίων  που  κατοικούν  στη  Βόρειο  Ελλάδα.  Αντίθετα  τα  τοπικά 

ιδιώματα που ανήκουν στα λεγόμενα «βορείου τύπου» και που είναι περισσότερο 

οικεία  γι’  αυτούς  (θεσσαλικά,  χαλκιδιώτικα,  κοζανίτικα,  θρακιώτικα,  κτλ),  δεν 

εμφανίζονται ιδιαίτερα προσφιλή.

.......Στην ερώτηση αξιολόγησης και  ιεράρχησης (4)  των ελληνικών τοπικών 

διαλέκτων  και  ιδιωμάτων  βλέπουμε  ότι  τα  ποντιακά και  τα  κρητικά ¨φαντάζουν¨ 

στους ομιλητές πιο βαριά και δυσνόητα, ίσως γιατί ο ιδιωματικός τους λόγος είναι 

έντονος,  έχουν  δικό  τους  λεξιλόγιο  και  δεν  αποτελούν  απλά  μία   ποικιλία  της 

καθομιλουμένης  (ΚΝΕ),  αλλά περιέχουν  αποκλίσεις  από τη στάνταρ γλώσσα στα 

περισσότερα  επίπεδα  γλωσσικής  ανάλυσης.  Παρ’  όλο,  όμως,  που  τα  κρητικά 

θεωρούνται  από  τους  ομιλητές  δυσνόητα,  εντούτοις  τα  κατατάσσουν  μαζί  με  τα 

κερκυραϊκά στις γλώσσες που τους αρέσουν αισθητικά.

Στην ακόλουθη ερώτηση (5.α), όπου οι ομιλητές ρωτούνται εάν τους αρέσει η 

γλώσσα  που  άκουσαν,  το  ποσοστό  της  γλώσσας  που  απαντά  αρνητικά  (75%) 

πιστεύονταν ότι θα ήταν μεγαλύτερο.  Παρατηρούμε,  όμως,  ότι  και πάλι λόγω της 



καταγωγής τους, όπως πιστεύουμε, όσον αφορά το βαθμό που τους αρέσει ή όχι, η 

ψαλίδα μειώνεται και αποφεύγονται οι ¨ακραίες αισθητικές θέσεις¨, χαρακτηρίζοντάς 

το  «σχετικά δυσάρεστο» (32%),  με έντονη όμως και την  «ουδέτερη στάση» (22%) 

απέναντι στο γλωσσικό σύστημα που άκουσαν.

....Στην ερώτηση (6)  οι  ομιλητές δηλώνουν ότι  καταλαβαίνουν το γλωσσικό 

σύστημα που άκουσαν (90%) και μάλιστα οι περισσότεροι  «εύκολα» (65%), ενώ οι 

υπόλοιποι «αρκετά εύκολα» (35%).  Κι αυτό  διότι,  όπως  αναφέρει χαρακτηριστικά 

ο  Giles (1970:213),  το  ιδίωμα  χαρακτηρίζεται  από  ένα  τρόπο  προφοράς  με 

μορφολογικό, γραμματικό, συντακτικό, λεξικολογικό επίπεδο που βρίσκονται λίγο-

πολύ κοντά στη στάνταρ γλώσσα.    

Η ερώτηση (7) παρουσιάζει,  κατά τη γνώμη μας,  μεγάλο ενδιαφέρον καθώς 

καλούνται οι ομιλητές να παρουσιάσουν ποια πιστεύουν ότι είναι η στάση της κοινής 

γνώμης   απέναντι  στους  ομιλητές  της  γλώσσας  που  άκουσαν.  Το  μεγαλύτερο 

ποσοστό  των ομιλητών απάντησε ότι  η στάση της κοινής  γνώμης είναι  αρνητική 

(70%) απέναντι σ’ αυτούς τους ομιλητές, διότι προδίδει ¨αμόρφωτο¨ άνθρωπο και  

¨χωριάτη¨ και  λιγότερο  λόγω  της  διαφοράς  από  τα  ελληνικά  της  πόλης  ή 

σνομπισμού30.  Επίσης  ενδιαφέρον  είναι  και  το  ποσοστό  (25%)  που  απαντά  ότι 

υπάρχουν  και  άτομα  που  τηρούν  «ουδέτερη  στάση»  απέναντι  σ’  αυτούς  τους 

ομιλητές, διότι, πρώτον, είναι στο χαρακτήρα του ανθρώπου το πως θα αντιδράσει, 

δεύτερον,  επειδή για πολλούς  ανθρώπους αυτή είναι η μητρική τους γλώσσα και 

τρίτον, διότι όσοι άνθρωποι μιλούν έτσι δε μπορούν ν’ ¨αλλάξουν¨31.

Εκτός  από τους  λόγους  που οι ερωτηθέντες παρουσίασαν άλλοι παράγοντες 

που συμβάλλουν στην αρνητική αντιμετώπιση αυτών των ομιλητών από την κοινή 

γνώμη  είναι,  κυρίως,  η  διαφορά  της  γλώσσας  που  χρησιμοποιούν  από  την 

καθομιλουμένη (44%), την ΚΝΕ και λιγότερο λόγω ¨παράξενων¨32 λέξεων που ίσως 

έχει (23%) ή του τρόπου ζωής που εκφράζουν (20%) ή της περιοχής από την οποία 

30 Την ίδια έλλειψη ¨ανεκτικότητας¨ (tolerance) έχει διαπιστώσει και στις δικές του έρευνες ο 

Giles (1971:187)  στην Αγγλία απέναντι στις μη στάνταρ ομιλίες.
31 Αναφορά στο κοινωνιογλωσσολογικό φαινόμενο του ¨γλωσσικού λουτρού¨ (language pool)
32 Με  τον  όρο  ¨παράξενες¨  λέξεις  εννοούνται  τα  ξένα  δάνεια  που  δεν  έχουν  ελληνικά 

μορφολογικά χαρακτηριστικά (καταλήξεις), ξένα δάνεια μη προσαρμοσμένα στο ¨φωνητικό 

κλίμα¨ της ελληνικής γλώσσας και,  τέλος, λέξεις ¨προϊόντα¨ του ¨Βορείου φωνηεντησμού¨ 

(¨κομμένες¨, ¨παραμορφωμένες¨)



προέρχονται οι ομιλητές που την ομιλούν (αγροτικές, παραμεθόριες που θεωρούνται 

λιγότερο ανεπτυγμένες).

Στην  ερώτηση 8 για το ποια είναι κατά τη γνώμη τους τα ¨σωστά¨ ελληνικά και 

που  αυτά ομιλούνται  οι  γνώμες  των  ερωτηθέντων  χωρίζονται  ως  προς  το  πρώτο 

μέρος.  Οι  περισσότεροι  ανέφεραν  σαν  ¨σωστά¨  ελληνικά  τη  γλώσσα  των 

εκπαιδευτικών (23%), στη συνέχεια αυτά που έχουν  σωστό συντακτικό (15%),  την 

καθομιλουμένη (15%),  τη  γλώσσα  του  σχολείου (8%),  τη  δημοτική γλώσσα  (8%). 

Πάντως  εξίσου  σημαντικό  είναι  και  το  ποσοστό  των  ερωτηθέντων  (23%)  που 

δηλώνουν  ότι  τα  ¨σωστά¨  ελληνικά  εξαρτάται  από  το  πως  τα  μιλάει  ο  κάθε 

άνθρωπος.  Αρκετοί  ερωτηθέντες  είπαν χαρακτηριστικά ότι  για έναν Καρδιτσιώτη, 

παραδείγματος χάριν, η δική του γλώσσα μπορεί να είναι τα ¨σωστά¨ ελληνικά, ένας 

Χαλκιδιώτης  ή  ένας  Αθηναίος  μπορεί  να  ισχυριστεί  το  ίδιο,  κτλ.  Όλοι  οι 

ερωτηθέντες, πάντως, συγκλίνουν στην άποψη ότι τα σωστά ελληνικά μιλιούνται στις 

πόλεις, στα αστικά κέντρα, υποδεικνύοντας συγκεκριμένα την  Αθήνα  (37%) και τη 

Θεσσαλονίκη (36%).

Στην τελευταία ερώτηση (9) για το εάν πιστεύουν ότι πρέπει να διατηρηθεί η 

γλώσσα που άκουσαν και για ποιο λόγο, η πλειοψηφία των ομιλητών (80%) δήλωσε 

ότι  θα  ήθελε  να  διατηρηθούν,  κυρίως  λόγω  παράδοσης (73%),  έπειτα  επειδή 

πιστεύουν  ότι  εάν  κάποιος  μιλάει  έτσι,  είναι  δύσκολο  να αλλάξει (13%).  Επίσης, 

γοητεύει, κάπως, τους ομιλητές το γεγονός ότι το γλωσσικό σύστημα που άκουσαν 

ομιλείται από ¨απλούς¨ ανθρώπους (6%), ¨ντόμπρους¨ ανθρώπους, που πάντοτε είναι 

συμπαθείς στους άλλους.   

7. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ - ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

..........Από την  ανάλυση των  ερωτηματολογίων  διακρίνουμε  κάποιου  είδους 

αντιστοιχία  στις  αξιολογικές  αντιδράσεις  των  Θεσσαλονικέων,  με  τη  γλωσσική 

κατάσταση  στην  Κύπρο.  Όπως  αναφέρει  ο  Μοσχονάς  (1996:124)  η  Κοινή 

περιβάλλεται  με  το  κύρος  της  τυποποιημένης  γλώσσας  (¨τα  ωραία,  τα  ¨σωστά¨ 

ελληνικά),  ενώ  η  διάλεκτος,  η  ¨χαμηλή¨ ποικιλία,  αντιμετωπίζεται  με  το  γνωστό 

σύμπλεγμα  των  αρνητικών  αξιολογήσεων  ¨είναι  η  γλώσσα  των  αγράμματων¨, 

¨χωριάτικα¨, ¨κατώτερη¨, ¨χωρίς γραμματική¨. 

Είναι αλήθεια ότι η «υψηλή ποικιλία», η στάνταρ γλώσσα, όπως αναφέρει ο 

Ferguson (1972:239)  έχει  φτάσει  σε  υψηλό  βαθμό  κωδικοποίησης  με  λεξικά, 



γραμματικές, εγχειρίδια φωνητικής που καθορίζουν τις νόρμες του λεξιλογίου,  της 

γραμματικής και της προφοράς). Αντίθετα, δεν υπάρχουν περιγραφικές ή ρυθμιστικές 

μελέτες  για τη «χαμηλή ποικιλία» που χαρακτηρίζεται από ποικιλία στο λεξιλόγιο, 

τη  γραμματική,  την  προφορά  και  την  ορθογραφία33.  Γι’  αυτό  το  λόγο  και  οι 

ερωτηθέντες συσχετίζουν τα ¨σωστά¨ ελληνικά με τα ελληνικά που έχουν συντακτικό 

και  όχι  με  την  γλωσσική  ποικιλία  που  άκουσαν,  που,  κατά  τη  γνώμη  τους,  έχει 

ποικιλία στο λεξιλόγιο και στην προφορά.  

......Είναι αλήθεια ότι από τα 24 άτομα που ρωτήθηκαν μόνο 4 μπόρεσαν να 

συνδέσουν  το  γλωσσικό  σύστημα  που  άκουσαν  με  το  Θεσσαλικό  Ιδίωμα. 

Η προσομοίωσή του με τα γλωσσικά συστήματα που μιλούν στον τόπο τους και η 

έλλειψη  συγκεκριμένων  γλωσσολογικών  γνώσεων  δεν  τους  επέτρεψαν  να  το 

αναγνωρίσουν ή να το ονομάσουν. Είναι ενθαρρυντικό, όμως, και το γεγονός ότι οι 

ερωτηθέντες  κατέταξαν  την  Θεσσαλία  στις  περιοχές  που  ομιλούν  βαριά  τέτοιου 

είδους ιδιώματα.

. Αναφορικά με το ότι δεν τους αρέσει ηχητικά και την αρνητική γνώμη που 

πιστεύουν ότι έχει η κοινή γνώμη γι’ αυτό, ο Trudgill (1983:269) δηλώνει ότι μπορεί 

να μην υπάρχει τίποτα ¨λάθος¨ σε μία διαλεκτική προφορά (accent) και ότι μπορεί να 

είναι τέλεια κατανοητό, αλλά μπορεί να είναι ¨άσχημο¨. Ακόμη κι αν αναγνωρίσουμε 

το γεγονός ότι οι διαλεκτικές ¨προφορές¨ είναι θεωρητικά ¨καλές¨, κάποιες προφορές 

δείχνουν  πιο  ¨καλές¨  από  τις  άλλες,  συμπληρώνει  ο  Trudgill (1993:36).  Το 

Θεσσαλικό  Ιδίωμα  που  άκουσαν  οι  κάτοικοι  της  Θεσσαλονίκης  μπορεί  να  μην 

αναγνωρίστηκε με το όνομά του από τους ερωτηθέντες,  κατατάχθηκε, όμως, στον 

¨΄άσχημο¨ τρόπο  ομιλίας (στη σφαίρα του δυσάρεστου  τρόπου ομιλίας)  που είναι 

κατανοητός, όμως, σχεδόν απ’ όλους (90%). 

. Ο  Trudgill (1993:28) αναφέρει, επίσης, ότι οι κρίσεις για ¨καλή¨ και ¨κακή¨ 

γλώσσα στηρίζονται σε κοινωνικές συνυποδηλώσεις (social connotations), όπως στην 

προκειμένη  περίπτωση  οι  ομιλητές  που  δήλωσαν  ότι  η  γλώσσα  αυτή  ¨προδίδει¨ 

¨αμόρφωτο¨ και ¨χωριάτη¨. Πάνω σ’ αυτό το σημείο επιβεβαιώνεται ο Πετρούνιας 

που αναφέρει  (1993:130) ότι «επειδή η Κοινή θεωρείται ¨καλύτερη γλώσσα¨ , όποιος 

τη μιλάει δε διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί αμόρφωτος ή να γίνει αντικείμενο 

ειρωνείας, κάτι που μπορεί να συμβεί με τον ομιλητή κάποιας άλλης διαλέκτου και 

που μπορεί να έχει συνέπειες και στην κοινωνική του άνοδο». 

33  Μόλις το 1995 εκδόθηκε «Λεξικό του Θεσσαλικού Ιδιώματος» από το Χατζιάρα.



           Τα ¨σωστά¨ ελληνικά, είναι η γλώσσα των εκπαιδευτικών, των μορφωμένων,  

σύμφωνα με τους ερωτηθέντες. Με το να απομακρύνεται κάποιος από τη γλώσσα 

των  μορφωμένων  φαίνεται  εντονότερα  ότι  είναι  φορέας  μιας  συγκεκριμένης 

κοινωνικής  τάξης,  δηλαδή  η  γλώσσα  του  είναι  κοινωνικά  στιγματισμένη.  Η 

κοινωνική  τάξη με  την  οποία  συνδέθηκαν  οι  ομιλητές  αυτής  της  γλώσσας  είναι, 

κυρίως, η αγροτική τάξη, τάξη με την οποία είναι συνδεδεμένο και το Θεσσαλικό 

Ιδίωμα στην περιοχή του.

Το γεγονός  ότι το Θεσσαλικό Ιδίωμα ανήκει στην ευρύτερη οικογένεια των 

¨Βορείων  ιδιωμάτων¨  που  μοιράζονται  αρκετά  κοινά  χαρακτηριστικά,  δεν  του 

επιτρέπει, μη αποτελώντας διάλεκτο, να παίξει κάποιο ενεργό ρόλο στη συγκρότηση 

κάποιας κοινωνικής  ταυτότητας (εθνικής,  φυλετικής,  κτλ)  και να λειτουργήσει  σα 

γλώσσα  αλληλεγγύης  (solidarity)  στη  Θεσσαλία.  Αξίζει  όμως  να  σημειωθεί  η 

σύνδεση που έκαναν οι ομιλητές, αυτής της προφοράς με την αγροτική τάξη.

          Η συνέχεια της έρευνας, που περιλαμβάνει τις αξιολογικές αντιδράσεις των 

κατοίκων της  Αθήνας,  της πρωτεύουσας,  τόπου  που  απέχει  από τις  περιοχές  που 

ομιλούν ιδιώματα που ανήκουν στα λεγόμενα ¨βορείου τύπου¨ και δεν αποτελούν 

μέρος αυτών, όπως η Θεσσαλονίκη, αναμένεται με ιδιαίτερο ενδιαφέρον, λόγω της 

μεγαλύτερης ¨αντικειμενικότητάς¨ της περιοχής και επειδή η Αθήνα είναι το μέρος 

όπου ¨χτίζεται¨ η ιδεολογία για τη γλώσσα, κυρίως μέσα από τα ΜΜΕ.
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