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Η διαίρεση των νεοελληνικών ιδιωμάτων σε βόρεια και νότια  ή ορθότερα σε 

ιδιώματα με βόρειο  ή νότιο  φωνηεντισμό,  δηλαδή, με ταραγμένο ή ¨αλώβητο¨ το 

φωνηεντικό  τους  σύστημα  σε  άτονη  θέση,  οφείλεται  κατά  τον  Κοντοσόπουλο 

(1994:94)  στο  Χατζηδάκι.  Ο Θαβώρης (1980:406)  αναφέρει ότι  στην ιστορία της 

ελληνικής γλώσσας είναι συνηθισμένο φαινόμενο  να συνυπάρχουν την ίδια εποχή 

δύο λέξεις ίδιας αρχής, από τις οποίες η μία χρησιμοποιείται όπως έχει αλλάξει με 

την πάροδο του χρόνου,  ύστερα από φωνητικές αλλαγές (βόρειος  φωνηεντισμός), 

και η άλλη, όπως είναι διατηρημένη συνεχώς στη λόγια γλώσσα, απ’ όπου εισάγεται 

έπειτα στην ομιλούμενη. 

Ο Κοντοσόπουλος (1994:92) αναφέρει ότι με τον όρο «βόρειο φωνηεντισμό» 

χαρακτηρίζεται στη Νεοελληνική Διαλεκτολογία η μορφή της γλώσσας που ομιλείται 

στο  βόρειο  μισό  της  ηπειρωτικής  Ελλάδας,  δηλαδή,  από  τη  βόρεια  ακτή  του 

Κορινθιακού κόλπου μέχρι τα βόρεια σύνορά μας (με εξαίρεση το νομό Θεσπρωτίας 

και μερικές μακεδονικές περιοχές), στο βόρειο μισό της Εύβοιας, στα νησιά Λέσβο, 

Ίμβρο,  Βόρειοι Σποράδες, Θάσο, Λήμνο, Σαμοθράκη, Σάμο και σ’ ένα τμήμα της 

Άνδρου και της Τήνου. Σε γενικές γραμμές θεωρείται σαν όριο των βορειοελλαδικών 

ιδιωμάτων ο 38ος παράλληλος βόρειου γεωγραφικού πλάτους.

Πιο συγκεκριμένα, κατά τον Browning (1995:176), στο φωνολογικό επίπεδο, 

η  δημοτική,  οι  νότιες  διάλεκτοι  της  ηπειρωτικής  Ελλάδας  και  οι  διάλεκτοι  των 

νοτίων Κυκλάδων και της Κρήτης, μαζί με τις διαλέκτους της Δωδεκανήσου και της 

Κύπρου,  έχουν  ένα  τριγωνικό  φωνηματικό  σύστημα  πέντε  φωνηέντων,  ενώ  οι 

βόρειες  διάλεκτοι  έχουν  ένα  όμοιο  σύστημα  πέντε  φωνημάτων  σε  τονιζόμενες 

συλλαβές, αλλά ένα σύστημα τριών φωνημάτων σε άτονες συλλαβές1. 

Κατά τους Σετάτο (1972:31) και Τριανταφυλλίδη2, τα νεοελληνικά ιδιώματα 

εμφανίζονται  τον  Μεσαίωνα3,  διαφοροποιούνται  περισσότερο  στα  χρόνια  της 

σκλαβιάς, παίρνουν τη σημερινή τους μορφή στις αρχές περίπου του 19ου αιώνα και 

1 Ο Browning (1995:176) αναφέρει ότι η ποντιακή, η τσακώνικη της Προποντίδας, καθώς και 

μερικοί διάλεκτοι της Θράκης και της Θεσσαλίας, δείχνουν ένα σύστημα επτά φωνηέντων σε 

όλες τις συλλαβές.
2 Bλέπε Mirambel, 1953:469.



από  τότε  υποχωρούν  ολοένα  μπροστά  στη  Νέα  Ελληνική.  Με  τη  θέση  αυτή 

συμφωνεί  και  ο  Thumb που  κατατάσσει  τη θεσσαλική,  με  βάση το  κριτήριο  της 

διατήρησης  του  τελικού  -ν  στα ονόματα,  στα  δυτικά  ιδιώματα Τέλος,  ο  Newton 

(1972:14)  αναφέρει  ότι  παρά  τη  μεγάλη  γεωγραφική  έκταση  που  καλύπτουν  τα 

βόρειοι διάλεκτοι, η σχετικά πρόσφατη ταύτιση της βόρειας Ελλάδας με τα εθνικά 

σύνορα  του  σύγχρονου  κράτους,  εμπόδισε  τις  περιοχές  αυτές  να  κάνουν 

σημαίνουσες συμβολές στη επίσημη γλώσσα.  

2.  Τα  φωνολογικά  χαρακτηριστικά  του  Σύγχρονου  Θεσσαλικού  Γλωσσικού 

Συστήματος σύμφωνα με τη βιβλιογραφία.

Πριν προχωρήσουμε στην παρουσίαση των κυριοτέρων χαρακτηριστικών του 

Συγχρόνου  Θεσσαλικού  Γλωσσικού  Συστήματος,  αξίζει  να  επισημάνουμε  ότι  δεν 

έχει  γραπτή παράδοση4,  με εξαίρεση πρόσφατα έργα λογοτεχνικού  ενδιαφέροντος 

που γράφονται στο ιδίωμα από ντόπιους λογοτέχνες και που εντάσσονται, ιστορικά, 

στη  νεότερη θεσσαλική περίοδο. Στη συνέχεια παραθέτουμε τα χαρακτηριστικά του 

Σύγχρονου  Θεσσαλικού Ιδιώματος  από Θεσσαλούς  μελετητές,  μη Θεσσαλούς  και 

ξένους μελετητές. 

α. Οι απόψεις των Θεσσαλών μελετητών

     Ο  πρώτος  που  μελέτησε  τα  σύγχρονα  χαρακτηριστικά  του  Θεσσαλικού 

Ιδιώματος  με  τα  σύγχρονα  χαρακτηριστικά  του  είναι  ο  Θεσσαλός  φιλόλογος 

Αχιλλέας  Τζάρτζανος.  Η  μελέτη  του  με  τίτλο  Περί  της  Συγχρόνου  Θεσσαλικής  

Διαλέκτου αποτελεί την πρώτη ολοκληρωμένη μελέτη για το Σύγχρονο Θεσσαλικό 

Ιδίωμα και αποτελεί τη βάση για τη μελέτη του ιδιώματος από όλους τους μετέπειτα 

ερευνητές του. Ο Τζάρτζανος, βέβαια, προχώρησε και σε άλλες μελέτες εξετάζοντας 

τις  διαφορετικές  μορφές  του  Θεσσαλικού  Ιδιώματος  ανάλογα με  τις  περιοχές  της 

Θεσσαλίας όπου αυτό ομιλείται, π.χ. «Τα Θεσσαλικά του Τυρνάβου». O Τζάρτζανος 

(1989:28  και  1931:8)  αναφέρει,  ειδικότερα για την  περιοχή  της  Λάρισας  και του 

Τυρνάβου ότι το [ο] ακούγεται πάντα [i], είτε αρσενικού, είτε γένους θηλυκού είναι 

3 Ο Άνθιμος Παπαδόπουλος ανάγει πιο συγκεκριμένα στο 12ο αιώνα μ.Χ. την εμφάνιση των 

βορείων  ιδιωμάτων,  ο  Αναγνωστόπουλος  (1924:103)  τα  ανάγει  στον  13ο αιώνα,  ενώ  ο 

Χατζηδάκις στο 16ο αιώνα (Φάβης, 1951:15).
4 Ο Antoine Meillet (1921) αναφέρει για τη γραπτή παράδοση ότι ρόλος του σχολείου και της 

λογοτεχνίας είναι να διατηρήσει τις μορφές της γλώσσας που παρήχθησαν.  



το όνομα5. Συμπληρώνει ότι η διάκριση του γένους γίνεται εφικτή από την κατάληξη 

των αρσενικών ονομάτων6. 

O Iωάννης  Μπασλής  (1994:242),  από  τους  σύγχρονους  μελετητές  του 

Θεσσαλικού Ιδιώματος, διαπιστώνει αυτό που ο Συμεωνίδης αναφέρει «μετακίνηση 

και στα σύμφωνα» (1983), ότι, δηλαδή, η αποβολή των άτονων φωνηέντων [i] και 

[u]  έχει  ως  συνέπεια  μεταβολές  και  στο  συμφωνικό  φωνητικό  σύστημα,  οι 

σημαντικότερες από τις οποίες είναι οι ακόλουθες :

1. Η ουράνωση σε διαφορετικό βαθμό πολλών συμφώνων μπροστά από το [i] 

και το [ε] καθώς και με άλλες συνθήκες. Έτσι, παραδείγματος χάριν : 

α) το [s] μετατρέπεται  σε [�] μπροστά από τονισμένο ή άτονο [i] που αποβλήθηκε : 

Παραδείγματος χάριν, ¨σήμερα¨ [simεra]  →  ¨σήμιρα¨  [�imira], ¨σιτάρι¨ [sitari]  → 

¨στάρ’¨  [�tar]

β) το [ts] μετατρέπεται  σε [t�] μπροστά από τονισμένο ή άτονο [i] που

αποβλήθηκε: παραδείγνματος χάριν, ¨κατσίκια¨ [katsikia] → ¨κατσίκια¨ [kat�ikia], 

¨πικρούτσικος¨ [pikrutsikos] →  ¨πικρούτσκους¨ [pikrut�kus]

γ) το [z] μετατρέπεται  σε [ž] μπροστά από τονισμένο ή άτονο [i] που

αποβλήθηκε : Παραδείγματος χάριν, ¨ζήτησα¨ [zitisa]  →   ¨ζήτσα¨ [žitsa], ¨ζυμάρι¨ 

[zimari] →  ¨ζμάρ’¨ [žmar]

δ) το [tz] μετατρέπεται  σε [tž] μπροστά από τονισμένο ή άτονο [i] που

αποβλήθηκε: παραδείγματος χάριν, ¨τζίρος¨ [tziros] →  ¨τζίρους¨ [tžirus], ¨τζίτζικας¨ 

[tzitzikas] →  ¨τζίτζκας¨ [tžitzkas]

2. Η  συνάντηση  διαφόρων  συμφώνων  από  διαφορετικές  συλλαβές που  έχει  ως 

αποτέλεσμα  να  δημιουργούνται  οι  προϋποθέσεις  για  νέες  φωνητικές  εξελίξεις  : 

Παραδείγματος  χάριν,  ¨χαμηλός¨  [xamilόs]  → ¨χαμλός¨  [xamlόs]  →  ¨χαμbλός¨ 

[xamblόs],  ¨βυζιά¨  [visia]  → ¨βζιά¨  [vzia],  ¨Χρυσάφου¨  [*xrisafu]   → ¨Ξάφου¨ 

[*ksafu].

Ο Μπασλής καταλήγει ότι από τα παραδείγματα που δίνει είναι εμφανές ότι, 

πρώτον,  τόσο  το  σύστημα των  φωνηέντων,  όσο  και  το  σύστημα συμφώνων  των 

5 Ο Carsten Höeg (1925:211) παρατηρεί ότι η χρήση του άρθρου [i] είναι συχνή και στους 

Σαρακατσάνους, μία φυλή, η πλειοψηφία της οποίας κατοικεί κυρίως στη Θεσσαλία, όμως, 

το φαινόμενο αυτό, εμφανίζεται μόνο με κύρια ονόματα.
6 O Semenov (1936:141)  κατατάσσει  το  φαινόμενο  ότι  το  [ο]  ακούγεται  πάντα  [i],  είτε 

αρσενικού,  είτε  γένους  θηλυκού  είναι  το  όνομα,  στα  μορφολογικά  χαρακτηριστικά  των 

βορείων ιδιωμάτων.



βορείων  ιδιωμάτων  οδηγείται  προς  τα  εμπρός  και,  δεύτερον,  ότι  το  σύστημα 

φωνηέντων προωθείται, όχι μόνο προς τους πόλους [i] και [u], αλλά και προς τον 

ουρανικό  πόλο.  Θεωρεί,  δηλαδή,  ότι  υπάρχει  μία  μετακίνηση  ολόκληρου  του 

φωνητικού  συστήματος  των  βορείων  ιδιωμάτων  κατά  μήκος  δύο  αξόνων,  του 

εμπρόσθιου και του ουρανικού.

β. Οι απόψεις από μη Θεσσαλούς μελετητές

Από  τους  μη  Θεσσαλούς  ομιλητές  αντλούμε  στοιχεία  για  το  θεσσαλικό 

ιδίωμα  στα  πλαίσια  γενικότερων  μελετών  για  τα  βορειοελληνικά  ιδιώματα  και 

διαλέκτους. Ο Σετάτος (1972:42) αναφέρει ότι ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της 

Θεσσαλικής, που διατηρήθηκε από την αρχαία Θεσσαλική Διάλεκτο7 μέχρι σήμερα, 

είναι η πιο έντονη από άλλες διαλέκτους εμφάνιση του φαινομένου της  αποκοπής, 

π.χ. κάτ’, πότ’, κτλ. 

Αναφορικά με τη μετατροπή του [ο] σε [i],  όταν το όνομα είναι αρσενικού 

γένους,  που  διατύπωσε  στη  μελέτη  του  ο  Τζάρτζανος,  ο  Συμεωνίδης  (1983:329) 

συμπληρώνει ότι το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό και στη Λάρισα και στο Πήλιο. 

Ο  Βασίλειος  Φόρης8 υποστηρίζει  για  τις  περιοχές  των  της  Ελασσόνας  και  της 

Τσαριτσάνης ότι μία προγενέστερη φάση άναρθρης εκφοράς9 των κύριων, κυρίως, 

ονομάτων, αλλά και των προσηγορικών, παραδείγματος χάριν [irθi *jors], περάσαμε 

σε  έναρθρη  εκφορά  [i *jors],  όταν  χρειάστηκε,  όσοι  μιλούσαν  το  ιδίωμα,  να 

προσδιορίσουν σαφέστερα το όνομα, να χρησιμοποιήσουν, δηλαδή, άρθρο. Επίσης, 

ο  Συμεωνίδης  (1983:340)   φαίνεται   να  συμφωνεί   με  τη  θέση  του  Μπούτουρα 

(1911), o oποίος θεώρησε το αρσενικό άρθρο [i] σαν προϊόν εξέλιξης του [u].

Ο  Κοντοσόπουλος  (1994:94)  αναφέρει  και  αυτός  με  τη  σειρά  του 

συγκεκριμένα φωνητικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν το θεσσαλικό χώρο, όπως τα 

ακόλουθα : 

7 Ο Ανδριώτης (1931:184) κατατάσσει  τη σύγχρονη Θεσσαλική στα «ακραιφνώς» βόρεια 

ιδιώματα.
8 Βλέπε Φόρης (1956) και Συμεωνίδης (1983:332).
9 Ενδιαφέρουσα  είναι  η  θέση  του  Dawkins (1911)  ότι  η  άναρθρη  εκφορά  οφείλεται  σε 

τουρκική επίδραση, καθώς έρευνα που πραγματοποιήθηκε για τα ξένα δάνεια στο θεσσαλικό 

χώρο  (Κουρδής,  1997)  έδειξε  ότι  η  πλειοψηφία  των  ξένων  δανείων  του  θεσσαλικού 

ιδιώματος,  περίπου  το  35%  επί  των  καταγεγραμμένων  ξένων  δανείων  στο  Λεξικό  του 

Θεσσαλικού Ιδιώματος, είναι τουρκικά. Ο Θαβώρης (1958:191) συμπληρώνει ότι η άναρθρη 

εκφορά είναι ξενική επίδραση και αντιτίθεται στο ελληνικό γλωσσικό αίσθημα.



α) Τη σίγηση του άτονου τελικού [i], π.χ. ¨χέρ’¨, ¨Θανάσ’¨

β) Τη  στένωση του άτονου  [ε]  σε [i] και του άτονου  [o]  σε [u]10,  παραδείγματος 

χάριν, ¨χουράφ’¨, ¨φιγγάρ’¨, κτλ. Αξίζει να σημειωθεί ότι το φαινόμενο της στένωσης 

του  [o]  σε  τονισμένη  και  άτονη  θέση  είναι  γνωστό  από  επιγραφικά  κείμενα  της 

αρχαίας  θεσσαλικής  διαλέκτου,  π.χ,  «Πεντάθλουν  και  τουν  άλλουν  Ελλάνουν  = 

Θεσσαλών και των άλλων Ελλήνων».  

γ)  Την  πτώση των άτονων [i]  και  [u]11 και  μέσα στη  λέξη,  παραδείγματος  χάριν, 

¨κ’δουν’¨, ¨χ’λιάρ’¨, κτλ.  Πιο συγκεκριμένα,  ο  Παπαδόπουλος  (1926:14)  εντοπίζει 

την  αποβολή  των  κλειστών  άτονων  φθόγγων  [i]  και  [u],  όταν  προηγείται  αυτών 

σύμφωνο, σε Καρδίτσα, Λάρισα12, Πήλιο και Τύρναβο.

δ)  Σε  μερικές  θεσσαλικές  περιοχές  έχουμε  το  φαινόμενο  της  δάσυνσης  των 

συριστικών, όπου  προφέρεται δασύ το ¨σ¨ μόνο μπροστά από το ημίφωνο [i] ή  μόνο 

μπροστά από τα σύμφωνα [k], [t], [p] π.χ. ¨ισύ¨ [isi] ¨διακόσα¨ [djakosça].

ε) στη Θεσσαλία, παρατηρείται, επίσης, και ένα είδος ατελούς συνίζησης, δηλαδή, το 

ημίφωνο [i] μπροστά από τονιζόμενο (σπανιότερα και άτονο) [a] να παίρνει τη χροιά 

ενός  ανοιχτού  [ε],  όταν  προηγείται  σύμφωνο  και  μάλιστα  [r].  Το  [ε]  αυτό 

συγχωνεύεται, κατά κάποιο τρόπο, με το [a] που ακολουθεί. Παραδείγματος χάριν, 

¨παλαμαρι α¨, ¨αχλαδι ά¨, αντι ¨παλαμαριά¨ και ¨αχλαδιά¨.

10 Ο Ανδριώτης (1931:340) αναφέρει ότι το γνώρισμα αυτό αποτελεί συνέχεια της κλειστής 

προφοράς  [ε]  και  [ο],  όπως αυτό εμφανίζεται  στην  αρχαία  θεσσαλική  διάλεκτο.  Επίσης, 

ο Semenov (1936:140) αναφέρει ότι η μετατροπή του [ο] σε [u] είναι  γνώρισμα των παλαιών 

αιολικών  διαλέκτων.  Για  το  φαινόμενο  αυτό  ο  Τσουκνίδας  (1981:32)  αναφέρει  ότι  στη 

Θεσσαλία, κάθε μακρό [ο] τρέπονταν σε [u] κατά την αρχαιότητα, ενώ σήμερα μόνο το άτονο 

και μάλιστα ¨βραχύτατο¨ [ο] τρέπεται σε [u].   

 Ο  Μ.  Vasner (1922)  διέκρινε  κεκωφωμένα  τα  άτονα  [ε]  και  [ο]  σε  ελληνορωσικούς 

διαλόγους  του  15ου αιώνα  μ.Χ.  Παραδείγματος  χάριν,  ¨πιπόνια¨  αντί  ¨πεπόνια¨.  Ο 

Μπαμπινιώτης  (1977:20)  πιστεύει  -  βάση  συλλογισμών  -  ότι  το  φαινόμενο  είναι  πολύ 

παλαιότερο από τον 10ο αιώνα και ότι η αρχή του θα πρέπει ν’ αναζητηθεί κάπου στον 6ο 

αιώνα. 
11 Ο Θαβώρης (1975:140) τα συγκεκριμενοποιεί κάνοντας λόγο για ¨αρχαία¨ άτονα [i] και [u] .
12  Ο Θαβώρης (1980:425) αναφέρει ότι στην επιγραφή της Λάρισας του 214π.Χ. (3ος  αιώνας 

π.Χ.)  υπάρχει  ο τύπος ¨Λασαίοις¨, όπου,  αρχικά,  πιθανώς έχουμε  αποβολή του ¨ι¨[i]  στο 

¨Λαρισαίοις¨ και, έπειτα, από το ¨Λαρσαίοις¨ αποβολή του ¨ρ¨ [r]. Αξίζει να σημειώσουμε ότι 

στην πρώτη περίπτωση ανάγεται  και  ο μορφολογικός τύπος «Λάρσα»,   επειδή σήμερα  η 

Λάρισα στα βόρεια ιδιώματα λέγεται ¨Λάρσα¨.



στ)  στο  ανατολικό  μέρος  της  Θεσσαλίας  δεν  ακούγεται  το  έρρινο στοιχείο στους 

φθόγγους [mb], [nd], [ng], που προφέρονται σαν τα λατινικά [b], [d], [g].

ζ,) άλλο, επιπλέον, φαινόμενο που καταγράφεται στη Θεσσαλία είναι αυτό που κάνει 

την  εμφάνισή  του  στη  συνάντηση  [z]  και  [m]  στο  τέλος  των  ονομάτων  που 

τελειώνουν σε [s] και ακολουθούνται από το κτητικό ¨μου¨ [mu], όπου αναπτύσσεται 

ένα  ¨ου¨  ανάμεσα  στα  δύο  αυτά  σύμφωνα.  Παραδείγματος  χάριν,  ¨θ’κόζουμ¨ 

[θkozum].

Eπιπλέον,  ο  Παπαδόπουλος  (1926:13)  παρατηρεί  για  την  περιοχή  της 

Λάρισας και του Τυρνάβου πλήρη συναίρεση των φθόγγων ¨εά¨ [εa] και ¨ιά¨ [ia], 

τόσο σε λέξεις, όσο και σε συνεκφορά και το φωνήεν της συναίρεσης, χωρίς κανένα 

ίχνος του [i],  είναι ο φθόγγος [a], που κινείται μεταξύ [ε] και [a], αλλά αποκλίνει 

μάλλον προς το [a], π.χ, ¨πικραγγουριά¨ [prikragura], ¨προυβιά¨ [pruva].   

γ. Οι απόψεις από ξένους μελετητές

Από  τους  ξένους  μελετητές,  ο  Semenov (1936:141),  κατατάσσοντας  τη 

Θεσσαλία στο ίδια ομάδα φωνητικών χαρακτηριστικών με τη Μακεδονία13 και τη 

Θράκη,  αναφέρει  σαν  μορφολογικό  χαρακτηριστικό,  αναφέρει  τη  χρήση  της 

ονομαστικής  πληθυντικού  σε  θέση  αιτιατικής  και  συμπληρώνει  και  τα  ακόλουθα 

φωνητικά γνωρίσματα : 

α) Όταν μετά τα [p] και [t] ακολουθεί [i], τότε αυτό προφέρεται ¨χι¨ [c], 

παραδείγματος χάριν : ¨κομμάτια¨ [komatia] →  ¨κομμάτχια¨ [komatca]

 β) Όταν μετά τα [f], [θ] και [s] ακολουθεί  [i], τότε αυτό προφέρεται ¨χι¨ [kj], 

παραδείγματος χάριν : ¨χωράφια¨ [xorafja]→   ¨χουράφκια¨ [xurafkja].

γ)  Ανάμεσα  σε  φωνήεντα  το  σύμφωνο  [s]  εκπίπτει,  εάν  η  ακόλουθη  συλλαβή 

τελειώνει σε [s], π.χ. :  ¨να φκιάσεις¨ [nafkiasis] →  ¨να φκιάης¨ [nafkjais].

Ο  Browning (1995:161)  αναφέρει,  συγκεκριμένα,   για  την  περιοχή  της 

Ανατολικής  Θεσσαλίας  ότι  διατηρείται ένα έρρινο  μπροστά από ένα κλειστό  που 

ακολουθεί : παραδείγματος χάριν, ¨άντρας¨ [antras] →  ¨άντρας¨ [andras].

3. Απόψεις για τη σημερινή κατάσταση και θέση του Θεσσαλικού Ιδιώματος

Ο Κοντοσόπουλος (1984:67) αναφέρει ότι ο δεύτερος παγκόσμιος πόλεμος 

και  τα  γεγονότα  που  ακολούθησαν  έδωσαν  το  αποφασιστικό  χτύπημα  στα 

νεοελληνικά ιδιώματα. Η αλλαγή του τρόπου ζωής,  η εγκατάλειψη παραδοσιακών 

13 Ο Otto Hoffmann (1906) αναφέρει ότι η αρχαία Μακεδονική διάλεκτος είναι αδελφή της 

αρχαίας Θεσσαλικής. 



εθίμων,  η  νέα  αντίληψη  για  τον  κόσμο,  η  φιλελεύθερη  νοοτροπία  των  νέων,  η 

γενίκευση της παιδείας, η εξωτερική μετανάστευση, η άνοδος του βιοτικού επίπεδου 

είναι  κάποιοι  από  τους  παράγοντες  που  ευνόησαν  το  σβήσιμο  των  τοπικών 

διαλέκτων,  καθώς  τα  περισσότερα  διαλεκτικά  γλωσσικά  χαρακτηριστικά 

(λεξικολογικά,  φωνολογικά,  μορφολογικά)  προσαρμόστηκαν  λίγο  ως  πολύ  στον 

αθηναϊκό γλωσσικό κανόνα.            

Στο  θεσσαλικό  χώρο,  το  σχολείο,  η  εσωτερική  μετανάστευση,  τα  μέσα 

μαζικής ενημέρωσης και πληροφόρησης, ο τουρισμός, το γόητρο της γλώσσας των 

μορφωμένων  και  των  μεγάλων  αστικών  κέντρων  αποτελούν  τους  κυριότερους 

παράγοντες  που  επιρρέασαν  αρνητικά  το  Θεσσαλικό  Ιδίωμα.  Η  μετακίνηση, 

παραδείγματος, της αστικής τάξης της Καρδίτσας14, μετά τον εμφύλιο πόλεμο, στην 

πόλη του Βόλου, πόλη που, λόγω και της γεωγραφικής της θέσης σαν λιμάνι, είχε 

ήδη αρκετό αστικό πληθυσμό, οδήγησε σε μία εσπευσμένη για τα ελληνικά χρονικά 

αστικοποίηση του Βόλου και αξιοποίηση-ανάπτυξη της περιοχής του Πηλίου.  Σαν 

συνέπεια αυτής της κατάστασης παρατηρείται στο ιδίωμα μία τάση για προσαρμογή 

και ενσωμάτωση στην Κ.Ν.Ε. Η συρρίκνωση στους νεότερους είναι μεγαλύτερη, ενώ 

άτομα  μέσης  και  προχωρημένης  ηλικίας  διατηρούν  ακόμη  την  ικανότητα 

αναπαραγωγής  ιδιωματικού  λόγου,  ιδιαίτερα  μάλιστα  εκείνες  οι  ομάδες  που 

συνδέονται με παραδοσιακά επαγγέλματα του τόπου, συγκεκριμένα με τους αγρότες 

και τους κτηνοτρόφους στη Θεσσαλία. 

Από την πλευρά του, ο Αντώνιος Μπουσμπούκης (1991:83), μελετώντας το 

ιδίωμα  της  Δεσκάτης,  περιοχής  που  συνδέεται   ιστορικά  και  γλωσσικά  με  τη 

Θεσσαλία15, παρατηρεί ότι παρά την εμφανή υποχώρηση του τοπικού ιδιώματος σε 

όλα τα επίπεδα, εξαιτίας των γνωστών ισοπεδωτικών παραγόντων της εποχής μας, οι 

κάτοικοι,  μεταξύ αυτών και οι  νέοι,  εξακολουθούν  να  επικοινωνούν  στην τοπική 

«λαλιά». Ο Μπουσμπούκης ανάγει τη γλωσσική αυτή συνέχεια σε δύο παράγοντες : 

στη γεωγραφική απομόνωση της Δεσκάτης και η μη υπολογίσιμη παρουσία σ’ αυτήν 

ομιλητών από άλλες διαλεκτικές περιοχές.  Οι νέοι  της περιοχής εξακολουθούν  να 

επικοινωνούν στην τοπική τους «λαλιά» παρόλο που η χρήση έντονων διαλεκτικών 

χαρακτηριστικών έχει δυσάρεστες κοινωνικές συνέπειες για τον ομιλητή, όπως έχουν 

επισημάνει πολλοί γλωσσολόγοι (Σετάτος, 1971:3, Κατσάνης, 1996:39, Πετρούνιας, 

1993:130).

14 Πρόκειται  για  στοιχεία  που  προέρχονται  από την  Υπηρεσία  Δημοτολογίου του  Δήμου 

Καρδίτσας και τοπικούς φορείς της πόλης.
15 Παλαιότερα αποτελούσε διοικητικά μέρος της Θεσσαλίας



Αναμφίβολα,  η  θέση  του  Σύγχρονου  Θεσσαλικού  Ιδιώματος  στη  σημερινή 

ελληνική κοινωνία διαφαίνεται στο τελευταίο επίπεδο της παρούσας έρευνας,  στο 

επίπεδο της αξιολόγησης, όπου εμφανίζονται οι αξιολογικές αντιδράσεις, τόσο των 

ίδιων  των  ομιλητών  του,  όσο  και  των  ομιλητών  της  Κ.Ν.Ε,  καθώς,  και  όλα  τα 

κοιωνιογλωσσολογικά φαινόμενα που χαρακτηρίζουν τη χρήση του.  
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