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1. Εισαγωγή 
 Η χιουμοριστική ικανότητα είναι τμήμα της γλωσσικής, της επικοινωνιακής και της 
κοινωνικο-πολιτισμικής ικανότητας των φυσικών ομιλητών. Ο Χρηστίδης (1999:226) θεωρεί 
ότι η γλώσσα είναι η μήτρα του γέλιου και ερευνητές όπως ο Grotjahn (1957) ότι το λεκτικό 
χιούμορ μπορεί να θεωρηθεί και ως επιθετική πράξη, καθώς προκύπτει, συνήθως, από την 
αποκάλυψη της ασυμβατότητας ανάμεσα σε δύο αντιθετικά σενάρια.  
 Η παρούσα ανακοίνωση επιχειρεί να δώσει μια κοινωνιογλωσσολογική διάσταση στα 
ανέκδοτα που έχουν κυκλοφορήσει στο παρελθόν, αλλά και σε καινούργια που έχουν κάνει 
την εμφάνισή τους έως σήμερα, για τους Θεσσαλούς και, κυρίως, για τους Θεσσαλούς-
Βλάχους. Απώτερος στόχος της μελέτης αυτής είναι να δείξει κατά πόσο οι γλωσσικές 
αποκλίσεις και οι λεκτικές επιλογές ενέχουν το στοιχείο του αστείου, λόγω παραβίασης των 
κανόνων της συμβατικής γλώσσας (Γαλίτη, 1995:506). Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα μελέτη : 
α) εστιάζεται στην ταύτιση του γλωσσικού ιδιώματος της Θεσσαλίας με εκείνο της φυλής των 
Βλάχων, β) εντοπίζει τα σημασιολογικά πεδία στα οποία αναφέρονται τα ανέκδοτα για τους 
Θεσσαλούς, γ) καταγράφει τα φωνητικά και πραγματολογικά χαρακτηριστικά που 
αποδίδονται στους ομιλητές του Θεσσαλικού Ιδιώματος, δ) αναφέρεται στους μηχανισμούς 
κατασκευής νέων μορφοφωνολογικών τύπων που αποδίδονται στο Θεσσαλικό Ιδίωμα και      
ε) εξετάζει δύο ουσιώδη χαρακτηριστικά του γλωσσικού αστείου: το στοιχείο του απρόσμενου 
και το στοιχείο της οικονομίας.                  
 
2. Βλάχοι ή Θεσσαλοί ; 

Το διαδίκτυο αποτελεί σήμερα τη μεγαλύτερη πηγή πληροφοριών και την ευκολότερη 
πρόσβαση επικοινωνίας παγκοσμίως και γι’ αυτό το λόγο το επιλέξαμε ως πηγή ανεύρεσης 
και καταγραφής των ανεκδότων για τη Θεσσαλία2. Καθώς για τις νεότερες ηλικιακές ομάδες 
αποτελεί κύριο μέσο επικοινωνίας, δε θα μπορούσαν να παραλείπονται σε αυτό αναφορές 
στο Θεσσαλικό Ιδίωμα, άλλες φορές ως σχόλια, άλλες φορές ως αστεϊσμοί και άλλες ως 
αποτέλεσμα συζήτησης και διαλόγου (chats). Τα ανέκδοτα για τους Θεσσαλούς πολλές φορές 
ταυτίζουν τους γηγενής Θεσσαλούς με τη φυλή των Βλάχων. Οι πρώτοι ομιλούν το Θεσσαλικό 
Ιδίωμα που ανήκει στα βορειοελληνικά Ιδιώματα, ενώ οι δεύτεροι αποτελούν γλωσσικά 
εθνοτική ομάδα που ομιλεί τα Αρωμούνικα ή Βλάχικα, γλωσσικό σύστημα που είναι 
λατινογενές. Που οφείλεται όμως η ταύτιση αυτή που λαμβάνει χώρα στα ανέκδοτα για τους 
Θεσσαλούς; Είναι αλήθεια ότι ο όρος Βλάχος στην Ελλάδα έχει έντονα κοινωνική και λιγότερο 
γεωγραφική-εθνοτική συνδήλωση και, μάλιστα, αρνητική. Η φυλή των Βλάχων, μεγάλο μέρος 
της οποία κατοικεί στη Θεσσαλία και ασχολείται με αγροτο-κτηνοτροφικές και εμπορικές 
εργασίες, ταυτίζεται, γλωσσικά, αυθαίρετα, αλλά όχι κακόβουλα, με τους γηγενής Θεσσαλούς, 
γνωστούς και ως Γκρέκους, που επίσης, ασχολούνται με ίδιας φύσεως εργασίες με τους 
Βλάχους. Επειδή, όμως, η χρήση του Θεσσαλικού Ιδιώματος έχει συνδεθεί συνδηλωτικά με το 
αγροτικό στοιχείο στη Θεσσαλία, η γενίκευση που λαμβάνει χώρα αποδίδει γλωσσικά  
                                                
1 Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 
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χαρακτηριστικά των γηγενών Θεσσαλών στους Βλάχους, συγχέοντας έτσι την πραγματικότητα 
με την θεατρική επιθεώρηση (Μπουκάλας, 1996). Η λόγω άγνοιας ταύτιση του Θεσσαλικού 
Ιδιώματος με τη βλάχικη γλώσσα φαίνεται στο ακόλουθο παράδειγμα :    

(1) Δύο Βλάχοι, ο Μήτσους και ο Κήτσους, ένα απογευματάκι καθότανε σε μια όμορφη 
τοποθεσία του ορεινού χωριού τους και καμάρωναν τη θέα… Σε λίγο περνάει από εκεί ένας 
τουρίστας. Τους πλησιάζει… - Ντου γιου σπικ ίγκλις; τους λέει. Οι Βλάχοι κοιτάζονται, 
σηκώνουν τους ώμους τους και λένε :  Τς. - Σπρέχεν ντουτς;  τους ρωτάει. Κοιτάζονται πάλι με 
απορία…- Τς. - Παρλε βου φρανσέ;  –Τς - Παρλάρε ιταλιάνο; –Τς - Πάρλα Εσπανιόλ;  – Τς.     
Ο τουρίστας απογοητευμένος φεύγει… Λέει ο Μήτσους:  Ρε συ Κήτσου μπας και πρεπ να 
μάθουμ καμιά ξεν γλώσσα;  - Τι να την κανς την ξεν γλώσσα ρε Μήτσου;  - Εμ πως ρε 
Κήτσου’μ αν ξερς μια ξεν γλώσσα μπορείς να συνεννοηθείς. - Μπα; Γιατί αυτός που ήξερε 
πέντε μπόρεσε να συνεννοηθεί; Είναι άμεσα αντιληπτό ότι στο προηγούμενο παράδειγμα δεν 
υπάρχει καμία λέξη στα βλάχικα και ότι αυτό που αποδίδεται γλωσσικά στους πρωταγωνιστές 
του ανεκδότου ως βλάχικα είναι αυτό που είναι γνωστό στους περισσότερους ως Θεσσαλικό 
Ιδίωμα. Η κοινωνική υποτίμηση του Θεσσαλού, ειδικά των κατοίκων της Λάρισας, οφείλεται 
στην  αρνητική κοινωνική εικόνα που έχει παγιωθεί, κυρίως, μέσα από τα Μ.Μ.Ε., όπως θα 
δούμε παρακάτω. Πρόκειται για άτομα που ομιλούν την επαρχιώτικη ελληνική3, το γλωσσικό 
τους ύφος είναι λαϊκό (κάποιες φορές και χυδαίο) και που χαρακτηρίζονται ως Βλάχοι, όπως 
διαφαίνεται και στα ακόλουθα παραδείγματα :    

(2) Μία βλάχα σε μπαρ… : Μι δινς ένα κουνιάκ ;    Ο μπάρμαν :  Μεταξάς ; 
 Η βλάχα : Μπα ; γιατί περικαλώ να στα ξάσω ; Φαγούρα έχεις ; 
(3) - Τι θα ήταν η Λάρισα αν είχε γύρω-γύρω θάλασσα; - Βλαχονησίδα 

 
3. Σημασιολογικά πεδία εμφάνισης των ανεκδότων 

 Μια προσεκτική ματιά στα ανέκδοτα που κυκλοφορούν για τους Θεσσαλούς στο 
διαδίκτυο μας δείχνει ότι τα περισσότερα ανέκδοτα έχουν να κάνουν με τομείς της ανθρώπινης 
δραστηριότητας που δημιουργούν μια σχέση αντίθεσης με την κοινωνική εικόνα που έχει 
παγιωθεί για αυτούς. Έτσι, βλέπουμε ανέκδοτα ν’ αναφέρονται στις διακοπές και στη 
διασκέδασή τους, στο ποδόσφαιρο, στη σεξουαλική τους ζωή, στην αγοραστική τους δύναμη 
και συμπεριφορά, στην κοινωνική τους συμπεριφορά στην πρωτεύουσα, στην επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία, στο στρατό, στην κοινωνική τους θέση, στο χώρο της διαφήμισης, στις 
διατροφικές τους συνήθειες, στην εικόνα τους ως κτηνοτρόφοι, στην πνευματική καλλιέργεια 
και στη γλωσσομάθειά τους. Από τα ανέκδοτα αυτά που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο 
περισσότερο δηλωτικά της κοινωνικής ιδεολογίας για τους Θεσσαλούς-Βλάχους είναι κατά τη 
γνώμη μας αυτά που αναφέρονται στη γλωσσομάθειά τους και στην αγοραστική τους 
συμπεριφορά, καθώς πρόκειται για επικοινωνιακές περιστάσεις που υπόκεινται σε άμεση 
κριτική. Αναφορικά με τη γλωσσομάθειά τους, από τα ανέκδοτα που καταγράφονται, 
διαφαίνεται μια προσπάθεια σατιρισμού της γλωσσομάθειας των Θεσσαλών, καθώς το 
Θεσσαλικό Ιδίωμα αποδίδει την αγγλική, αλλά και τη σερβοκροάτικη γλώσσα, με τρόπο που 
προσομοιάζει με την ξένη γλώσσα. Είναι ενδιαφέρον ότι στα ανέκδοτα αναφέρονται 
παραδείγματα που χρησιμοποιούν την αγγλική, κυρίως, γλώσσα, καθώς στο παρελθόν οι 
σεναριογράφοι που παρουσίαζαν σατυρικά το Θεσσαλό στον κινηματογράφο, στην 
τηλεόραση και στα ανέκδοτα προτιμούσαν τις συγκρίσεις του Θεσσαλικού Ιδιώματος με τη 
γαλλική γλώσσα (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη, 1994:113, Κουρδής, 2003:175). Σε κάθε 
περίπτωση προτιμάται η ξένη γλώσσα που κυριαρχεί στην εκάστοτε εποχή και καθώς τα 
ανέκδοτα που κυκλοφορούν για τους Θεσσαλούς δημιουργήθηκαν τη δεκαετία του ’90, όπου η  
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κυριαρχία της αγγλικής ως πρώτης ξένης γλώσσας είναι αδιαμφισβήτητη, δεν πρέπει να μας 
παραξενεύει η μη εμφάνιση της γαλλικής γλώσσας στα τωρινά ανέκδοτα για τους Θεσσαλούς. 

(4) Η δασκάλα: Σήμερα παιδιά θα μάθουμε τους μήνες …Ο Γιναρς είνι ο Τζάναρ…,    
     ο Φληβαρς είνι Φέμπραρ…, ο Μάρτς είνι του ίδιου και στα Ιγγλέζικα… 
(5) - Πως λένε στη Λάρισα το σαμπουάν wash & go; - Πλυς και τσακίς!  
(6) - Πως λέγεται στα γιουγκοσλάβικα ο κάτοικος της Λάρισας ;  - Τύριτς!  

 Ένας άλλος τομέας της ανθρωπινής δραστηριότητας που αποτυπώνει την κοινωνική 
εικόνα του κάθε ανθρώπου είναι αυτή που διαμορφώνει σε μία από τις σημαντικότερες 
κοινωνικές εμφανίσεις του, στην εμφάνισή του στην αγορά. Στα παραδείγματα αυτά οι 
Θεσσαλοί (Λαρισαίοι) εμφανίζονται ως ευκατάστατοι πολίτες που φροντίζουν για την 
οικονομική τους άνεση, όχι όμως και για την πνευματική τους καλλιέργεια, δημιουργώντας μια 
αντιθετική εικόνα για τον τρόπο ζωής τους.               

(7) Ένας Λαρισαίος με την καινούργια του μερσεντές, πάει στο κοσμηματοπωλείο να 
πάρει στην αρραβωνιαστικιά του ένα δώρο. (Πολύ χρήμα). Ξεχνάει, όμως, το φλας 
αναμμένο. Πάει μέσα… Ο κοσμηματοπώλης: Πω, πω, ρε συ! Κινούργιο αμάξι;                
Ο Λαρισαίος : Ναι, σ’ιρέσι; Ο κοσμηματοπώλης : Ναι! Αλλά το φλας, ρε συ. 
Ο Λαρισαίος : Αν το φλάω, λέει. Σα τα μάτια μου, το φλάω. 
(8) Μπαίνει ένας Λαρισαίος ν’ αγοράσει κολόνια σ’ ένα μαγαζί. Τον ρωτά ο πωλητής: 
For men; Ο Λαρισαίος: Τι φορμέν ρε, του λέει ο Λαρισαίος … Αφόρετη ρε … 

          (9) Πάει ένας Λαρισαίος ν’ αγοράσει ένα αυτοκίνητο. Ο πωλητής: Τι θα θέλατε κύριε; 
Ένα αυτοκίνητου …, λέει ο Λαρισαίος. 4Χ4 ; ρωτάει ο πωλητής. Ο Λαρισαίος: Τι να του 
καν κύριεμ, 3Χ3 είναι του γκαράζ μου, που να του βαλ 4Χ4 ; Να πάρετε ένα Almera, του 
προτείνει ο πωλητής. Ααα, κοίταξι να δεις, ιγώ σήμιρα του θέλου, όχι άλλ’ μέρα! λέει       
ο Λαρισαίος.  

 
4. Μορφοφωνολογικά χαρακτηριστικά των ανέκδοτων 

 Στα ανέκδοτα που εντοπίσαμε στο διαδίκτυο, οι Θεσσαλοί-Βλάχοι αναφέρονται ως 
άτομα ο λόγος των οποίων χαρακτηρίζεται από λέξεις με μη αστικό αντίκρυσμα και ¨μάσημα¨ 
φωνηέντων. Παρατηρούμε ότι στον όρο Βλάχος, εκτός από το εθνοτικό σημαινόμενο που έχει, 
αποδίδεται και κοινωνικό σημαινόμενο και, μάλιστα, φορτισμένο αρνητικά. Η εμφάνιση αυτών 
των κειμένων-σχολίων και ανέκδοτων στο διαδίκτυο, πολλές φορές, μάλιστα, στις επίσημες 
ιστοσελίδες των θεσσαλικών πόλεων, δείχνει και μια διάθεση αυτοσαρκασμού γι’ αυτήν την 
κοινωνική και γλωσσική εικόνα των Θεσσαλών.                  
 Αξίζει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να τονίσουμε το γεγονός ότι, μετά την προβολή από την 
ιδιωτική τηλεόραση της σειράς Οι δέκα μικροί Μήτσοι, κυκλοφόρησε μία σειρά από ανέκδοτα 
που είχαν ως πρωταγωνιστές τους Θεσσαλούς, κυρίως, Λαρισαίους4. Ο αστεϊσμός στα 
ανέκδοτα αυτά δημιουργούνταν από τα λογοπαίγνια που προέκυπταν από τη χρήση του Θ.Ι. 
από τους Θεσσαλούς πρωταγωνιστές και από την αντιπαράθεσή τους με την Καθομιλουμένη. 
Ο Δημητρίου (1994:124) αναφέρει ότι ο αστεϊσμός αποτελεί θεσμοθέτηση γλωσσικών 
συμπεριφορών σε διάφορους τύπους γλωσσικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τη Θεσσαλή 
δημοσιογράφο Αγλαΐα Νούσια (1998:9), ένα ανέκδοτο, ένας αστεϊσμός5, για το οποίο δε 
μπορούμε να αποκλείσουμε την πιθανότητα να αναφέρεται σε γεγονός που συνέβη 
πραγματικά, είναι ο καλύτερος τρόπος για να περιγράψουμε, με λίγα λόγια, τον ιδιαίτερο 
τρόπο ομιλίας στην περιοχή της Θεσσαλίας και την αξιολόγησή του. Σε άρθρο της, παραθέτει 
το ακόλουθο ανέκδοτο (10): «Σε κάποιο χωριό της Θεσσαλίας, το εγγονάκι έλεγε στη γιαγιά 
του θέλω νελό, θέλω νελό, και η γιαγιά του έσπευσε να το διορθώσει όχι νελό, παιδί μου. Νιρό  
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θα λες». Η ίδια  αναφέρει ότι η γλώσσα αυτή χαρακτηρίζεται ακαλαίσθητη, κιτς και χωριάτικα4 

και συμπληρώνει ότι το Θ.Ι. χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα σε διάφορες περιοχές της  
Θεσσαλίας και αποτελεί συχνά την αφορμή για γέλια και κοροϊδίες εις βάρος των Θεσσαλών 
από εκείνους που νομίζουν ότι δε γνωρίζουν πως να εκφράζονται οι Θεσσαλοί σωστά, χωρίς 
να ¨τρώνε¨ τα φωνήεντα6. Τα ανέκδοτα αυτά έχουν σκοπό να προβάλλουν μέσα από τον 
αστεϊσμό την κοινωνιογλωσσική διαφοροποίηση που υπάρχει ανάμεσα στις δύο γλωσσικές 
κοινότητες της Κ.Ν.Ε. και του Θ.Ι. Τα περισσότερα ανέκδοτα αναφέρονται κυρίως στη Λάρισα, 
ίσως, γιατί είναι η πρωτεύουσα του θεσσαλικού διαμερίσματος και επειδή προβάλλεται 
περισσότερο από τα Μ.Μ.Ε. Χαρακτηριστικά αναφέρουμε το παρακάτω (11): Ερώτηση: Τι 
είναι αυτό που πετάει πάνω από τη Λάρισα και έχει τρία γράμματα; Απάντηση: Πλί... Έτσι, 
ενώ η απάντηση έπρεπε να είναι η λέξη πουλί [puli], λέξη με πέντε γράμματα, έχουμε ως 
απάντηση λόγω του φαινομένου του φωνηεντισμού τη λέξη πλί [pli], λέξη με τρία γράμματα με 
την οποία σαρκάζεται το τοπικό γλωσσικό ιδίωμα. Τα ανέκδοτα που κάνουν την εμφάνισή 
τους για τους Θεσσαλούς δεν περιορίζονται μόνο στους Λαρισαίους, αλλά επεκτείνονται και 
στους Τρικαλινούς και τους Καρδιτσιώτες.    

(12) Ερώτηση: Τι σημαίνουν τ’ αρχικά των πινακίδων της Λάρισας ΤΚ; Απάντηση: Τι 
κάν’ς. Ερώτηση: Γιατί οι πινακίδες των Τρικάλων έχουν τα αρχικά ΤΚΑ;  Απάντηση: Τι κάν’ς α!!   

 Με το προηγούμενο παράδειγμα, υποδηλώνεται ότι στα Τρίκαλα ομιλούν με εντονότητα 
το Θεσσαλικό Ιδίωμα συγκριτικά με τη Λάρισα. Χαρακτηριστικό είναι και το ακόλουθο 
ανέκδοτο για τα Τρίκαλα (13): «Ένας ξένος άνδρας κάθεται σε ένα μπαρ των Τρικάλων και 
πίνει ποτό. Ξαφνικά μπαίνουν στο μπαρ δύο γυναίκες και κάθονται δίπλα του. Η μια απ’ αυτές 
είναι όμορφη, ψηλή, κομψή και του ¨μπαίνει στο μάτι¨. Την κοιτάζει για λίγη ώρα, σηκώνεται, 
την πλησιάζει και της λέει ότι τη θέλει πολύ. Εκείνη δεν ακούει καλά και με μια απορία τον 
ρωτάει Ουρίστι;». Τότε ο άνδρας, αμήχανος, εγκαταλείπει την προσπάθειά του».                   
Το συμπέρασμα αυτού του ανέκδοτου είναι ότι δεν ταιριάζει σε ένα νέο άτομο, εκλεπτυσμένο - 
όπως είναι, κατά κύριο λόγο, η γυναίκα - κομψό και όμορφο, να μιλάει μια τόσο ¨βάρβαρη¨ 
γλώσσα. Η γλώσσα αυτή καταστρέφει σημειολογικά την εικόνα μία νέας και ωραίας γυναίκας, 
γιατί δε χρησιμοποιεί το ίδιο γλωσσικό σύστημα με την υπόλοιπη ελληνική νεολαία που 
θεωρείται ότι χρησιμοποιεί την Κοινή Νεοελληνική. Άποψή μας είναι ότι η στάση αυτή δεν 
είναι ορθή, καθώς η γλώσσα που χρησιμοποιεί ο καθένας μας είναι γνώρισμα του τόπου 
όπου αυτός έζησε και μεγάλωσε. Για την Καρδίτσα, επίσης, τα πράγματα δεν είναι εύκολα.       
Η Καρδίτσα έχει στο ιστορικό της να επιδείξει κορυφαία δημόσια πρόσωπα που ομιλούν το 
τοπικό ιδίωμα της Θεσσαλίας (πολιτικούς, αρχιερείς, κ.ά). Μετά την επιτυχία τηλεοπτικής 
σειράς με πρωταγωνιστή το Λαζόπουλο, έκαναν την εμφάνισή τους και τα πρώτα ανέκδοτα 
για την περιοχή της Καρδίτσας. Ενδεικτικά, αναφέρουμε το ακόλουθο παράδειγμα με αθλητικό 
περιεχόμενο που εκφωνείται από φιλάθλους της Α.Σ.Α. (Αθλητικός Σύλλογος Αναγέννησης 
Καρδίτσας) για να τιμήσουν και να εμψυχώσουν τους παίκτες της.  
 (14) Ανέφκα ‘κει ψηλά στην κουρουμπλιά, για να τηράω την Α.Σ.Α από ψ’λά,  
 πλακώθ’καμι στα ουίσκια και στα τσίπρα, και για την Α.Σ.Α ένα μόνο είπα,  
 να δω Α.Σ.Α στην Α’ Εθνική, και ας πλατσανάου κάτου, κατάϊ.  
 Α.Σ.Α ολέ, Α.Σ.Α ολέ, Α.Σ.Α ολέ, ολέ, ολέ.               
 Η παραπάνω περίσταση επικοινωνίας έχει σκοπό την ανάδειξη της Κεντροδυτικής 
Θεσσαλίας σε μητρόπολη της επαρχιακής Ελληνικής και της χωριάτικης νοοτροπίας.             
Τα ανέκδοτα που πολλές φορές κατασκευάζει η μια πόλη για την άλλη δεν είναι 
κακοπροαίρετα, αλλά εκφράζουν μια περιπαιχτική διάθεση μεταξύ των Θεσσαλών. Κατά τη 
γνώμη μας, πρόκειται για μια προσπάθεια μεταξύ τους να αποδώσουν τη χρήση του 
Θεσσαλικού Ιδιώματος και συγκεκριμένα, το έντονο ιδίωμα, σε περιοχή εκτός από τη δική  

http://www.pdfcomplete.com/cms/hppl/tabid/108/Default.aspx?r=q8b3uige22


 
 
 
τους. Έτσι, οι κάτοικοι του Βόλου αποδίδουν το βαρύ Θ.Ι. στους κατοίκους της Λάρισας,           
οι κάτοικοι της Λάρισας και των Τρικάλων στην Καρδίτσα, οι κάτοικοι της Καρδίτσας στη 
Λάρισα. Πρόκειται, άλλωστε, για φαινόμενο που καταγράφηκε νωρίτερα, τόσο κατά τη 
διάρκεια  κοινωνιογλωσσολογικής έρευνας για τη Θεσσαλία (Κουρδής, 2003), όσο και σε 
έρευνα για άλλο γλωσσικό σύστημα του νεοελληνικού χώρου (Τσιτσιπής, 1981). 
 Συμπερασματικά διαπιστώνουμε ότι στα ανέκδοτα για τους Θεσσαλούς που 
προαναφέρθηκαν παρατηρούμε ότι οι δημιουργοί τους έχουν αναπαράγει γλωσσικά 
χαρακτηριστικά του φαινομένου του βόρειου φωνηεντισμού με σημαντικότερο χαρακτηριστικό 
τη μετατροπή των άτονων φωνηέντων [ε] σε [i] και [ο] σε [u] με παράλληλη χρήση των 
παλιακών, δηλαδή, λέξεων που χρησιμοποιούσαν παλιότερα στη Θεσσαλία και που δεν είναι 
ευρέως διαδεδομένες, και πολύ περισσότερο σε χρήση, στην Κ.Ν.Ε., πχ. ταγάρ’, ζαγάρ, 
πλατσανάω, κ.τ.λ. Βεβαίως, μια προσεκτική ματιά στα ανέκδοτα αυτά μας δείχνει ότι, 
συνήθως, η γραπτή απόδοση του προφορικού λόγου των πρωταγωνιστών στο Θεσσαλικό 
Ιδίωμα (πχ. όπως συμβαίνει στο διαδίκτυο) γίνεται με τη χρήση της οπτικής διαλέκτου, 
δηλαδή, τη χρήση διαφορετικών οπτικών συμβάσεων για την υποδήλωση γεωγραφικών και 
κοινωνικών διαλέκτων (Wolfram, 2003:238). Σύμφωνα με τους μελετητές πρόκειται για μια 
προσπάθεια που δεν επιχειρεί να περιγράψει τις αυθεντικές διαλεκτικές δομές, αλλά να 
δημιουργήσει στον αναγνώστη την εντύπωση ότι διαβάζει μία διάλεκτο και σε πολλές 
περιπτώσεις μια καρικατούρα της πραγματικής διαλέκτου, αντί για μια αυθεντική περιγραφή 
των διαλεκτικών διαφορών στη γλώσσα (βλέπε παράδειγμα 7). 
 
6. Αντί επιλόγου 
 Τα ανέκδοτα για τους Θεσσαλούς είναι κατά την ολοκλήρωσή τους άμεσα αντιληπτά 
από τον ακροατή που αναγνωρίζει την απόκλιση από την Κοινή Νεοελληνική Γλώσσα και 
χαρακτηρίζονται από αυτό που ο θεωρητικός της λογοτεχνίας Burke ονομάζει κωμικό 
διορθωτικό στοιχείο (Bauman, 1986), δηλαδή, ένα σχόλιο που σαρκάζει τα προηγούμενα 
λόγια ή κάπως τα ανατρέπει. Ο Τσιτσιπής (1995:143) παρατηρεί ότι αυτός είναι κανόνας 
επιτέλεσης ενός ανεκδότου. Η εμφάνισή του εξηγείται ως μία προσπάθεια να οδηγηθούν 
υποσυνείδητα οι ομιλητές του Θ.Ι. σ΄ αυτό που ο Fishman (1972:140) ονόμασε διορθωτική 
εξομάλυνση7, γεγονός που ικανοποιεί ψυχολογικά τον αποδέκτη του ανεκδότου οποιασδήποτε 
ηλικίας, φύλου, κοινωνικής τάξης και μορφωτικού επιπέδου.  

Στο σημείο αυτό πρέπει να αναφέρουμε ότι οι αστεϊσμοί αυτού του τύπου δε 
συνδέονται κατ’ ανάγκη με μια συγκεκριμένη ηλικιακή ομάδα και δεν είναι αποκλειστικό 
χαρακτηριστικό των νέων ανθρώπων Τσιτσιπής (1981:171). Παρατηρούμε, επίσης, ότι τα 
ανέκδοτα που καταγράφονται για τους Θεσσαλούς είναι σύντομες ακολουθίες λόγου - τυπικό 
χαρακτηριστικό των αστείων - ώστε να μην λειτουργήσουν αποπροσανατολιστικά για το 
ενδιαφέρον του ακροατηρίου (Τσιτσιπής, 2005:57) και παρουσιάζουν αυτό που ο Τσιτσιπής 
(2005:69) ονομάζει φορμουλαική δομή, δηλαδή, είναι σύντομα (στοιχείο της οικονομίας8), 
επιστρατεύουν μικρό αριθμό πρωταγωνιστών και κάνουν συστηματική χρήση ευθέως 
παρατειθέμενου (θεσσαλικού) λόγου. Αναφορικά με το στοιχείο του απρόσμενου διαπιστώ-
νουμε ότι επιτελείται η λειτουργία του στα ανέκδοτα για τους Θεσσαλούς, γιατί η φωνητική 
παραμόρφωση του αποδιδόμενου ως θεσσαλικού λόγου, δεν προϊδεάζει τον ακροατή για τη 
συνέχεια του μηνύματος, καθώς μπλοκάρει, συνήθως, την αποκωδικοποίησή του ή, όταν         
ο αποδέκτης το αποκωδικοποιήσει, βρίσκεται χρονικά πολύ κοντά στο τέλος της αφήγησης.        
 Η δημιουργία χιουμοριστικών και ειρωνικών κειμένων, που κάνουν την εμφάνισή τους 
με τη μορφή αστείων κειμένων ή ανεκδότων, τόσο στο διαδίκτυο, όσο και στον προφορικό 
λόγο, μπορεί να δώσει πολύτιμες πληροφορίες για τη γλωσσική και μη γλωσσική ανθρώπινη  
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συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτής της αντίληψης έχουν διατυπωθεί αρκετές θεωρίες σχετικά με 
το πως και γιατί προκαλείται το γέλιο στον αποδέκτη/αναγνώστη κειμένων χιουμοριστικού 
χαρακτήρα. Κατά τη γνώμη μας, τα ανέκδοτα και τα χιουμοριστικά κείμενα για τους 
Θεσσαλούς σχετίζονται περισσότερο με τη θεωρία της ανωτερότητας (Hobbes, 1968).          
Στη θεωρία της ανωτερότητας τα πρόσωπα που συμμετέχουν σε τέτοιου είδους καταστάσεις 
ανήκουν είτε σε κατώτερες, είτε σε ανώτερες, σε σχέση  με τον αποδέκτη της κατάστασης, 
κοινωνικές ομάδες. Ανάμεσα στα πρόσωπα των κατωτέρων κοινωνικών τάξεων θεωρούνται 
ότι ανήκουν για τις κατασκευαζόμενες χιουμοριστικές καταστάσεις όπως τα ανέκδοτα και 
ειδικά για την ελληνική πραγματικότητα (Χατζησαββίδης, 2003:136), οι γυναίκες,                     
οι ομοφυλόφιλοι, οι ξανθιές, οι πεθερές, αλλά και εθνικές ή εθνοτικές ομάδες όπως οι Αλβανοί 
και οι Πόντοι. Στις ανώτερες κοινωνικές ομάδες θεωρείται ότι ανήκουν οι γιατροί, οι δικηγόροι, 
οι ηθοποιοί και, κυρίως, οι πολιτικοί. Οι Θεσσαλοί πιστεύουμε ότι κατατάσσονται στις 
κατώτερες κοινωνικές τάξεις καθώς το εθνοτικό σημαινόμενο της εμφάνισής τους σε 
χιουμοριστικά κείμενα είναι στιγματισμένο, συνήθως, αρνητικά. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
αναμένεται να έχει το επόμενο στάδιο της έρευνας στο οποίο ανατρέχουμε στη γνώμη των 
ίδιων των αποδεκτών των ανεκδότων, Θεσσαλών και μη Θεσσαλών, για τη διερεύνηση της 
κοινωνικής στάσης και εικόνας που αποτυπώνεται στα ανέκδοτα για τους Θεσσαλούς, καθώς 
είναι γνωστή η φράση του Barthes ότι «η γλώσσα δεν είναι κοινωνικά αθώα».                 
 
2. Βλέπε ενδεικτικά, http://www.doteam.gr/modules, http://www.zortal.gr/modules, http://anekdota.dynds.org, 
http://www.larissacity.com/mpdules, http://www.2search.gr/jokes, http://jokes.farsala.net/wnview. 
3. Ο Δημητρίου (1983α:323) αναφέρει ότι ονομάζεται γενικά επαρχιώτικη, η ατυπική διάλεκτος που δε διαθέτει 
γραφή και που είναι υποβαθμισμένη κοινωνικά. 
4. Δημοτικός σύμβουλος του Βόλου προτείνει, μάλιστα, την καταγραφή όλων των ανέκδοτων που κυκλοφορούν 
για τους Λαρισαίους σε βιβλίο και CD. (Βλ. εφημερίδα Ελευθερία, 26/5/1998, σελίδα 3).  
5. Ο Weinreich (1964:95) αναφέρει ότι οι παλιές γλώσσες (βλ. παλιακά) χαρακτηρίζονται από εύκολα κωμικά 
στοιχεία, ενώ η Dorian  (1981:78), ότι κάποια αστεία είναι περισσότερο αστεία όταν λέγονται σε μια διάλεκτο.  
6. Ο Θαβώρης (1980:420) χαρακτηρίζει το φαινόμενο αυτό σαν περιορισμένο τοπικό προφορικό λόγο που 
προέρχεται από την ανάγκη της γρήγορης επικοινωνίας. Συμπληρώνει ότι είναι αποτέλεσμα του γενικού  
γλωσσολογικού νόμου της «ήσσονος προσπάθειας» και ότι σπάνια αυτός ο λόγος αποδίδεται γραπτώς. 
7. O Δημητρίου (1994:292) αναφέρει ότι το ιδίωμα είναι μία ατελής μορφή της επίσημης γλώσσας. Επόμενο είναι, 
λοιπόν, να προσπαθήσει ο ομιλητής της επίσημης γλώσσας να διορθώσει τον ομιλητή ενός ιδιώματος, ώστε να 
αποκλίνει  η προφορά του το λιγότερο δυνατόν από την επίσημη. 
8. Ο Paul (1990:175) θεωρεί τη συντομία το σώμα και την ψυχή του αστείου. 
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Abstract  
This paper offers a sociolinguistic dimension at the verbal jokes that were been published in the past in 
the Internet, but also for the new ones that have emerged up to now for Thessalians and especially for 
Thessalians-Vlachs. The final aim is to indicate how these linguistic variations and speech choices 
comprised the element of humor stemming from the break of the rules of the standard language.      
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