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Χάρτης 1: Χάρτης του Νομού Γρεβενών. Η περιοχή με κόκκινο χρώμα είναι η περιοχή 

των Χασίων
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ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ  
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Γ 
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ευχαριστήσω την μητέρα μου και την γιαγιά μου, Ελένη Γκαλογιάννη, που ως ομιλήτριες του 

ιδιώματος των Χασίων με βοήθησαν στην κατανόηση της προφοράς και της σημασίας 

ορισμένων λέξεων του ιδιώματος. 

 

 



Το γλωσσικό ιδίωμα των Χασίων σε σχέση με αυτό των Γρεβενών μέσα σε γραπτά κείμενα  9 
 

Μαρία- Ελένη Γιαννάκου 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 

 

Συντομογραφίες ………………………………………… ……………………………….. 11 

Πρόλογος …………………………………………………….. ……………………………12 

Α. Μικρό Βιογραφικό ……………………………………………….. ……………………12 

Β. Λόγοι επιλογής του θέματος …………………………………… ………………………13 

Περίληψη/ Abstract ……………………………………………………………………… .14 

Εισαγωγή ………………………………………………………………………………... .. 15 

Ι. Η ελληνική γλώσσα …………………………….. ……………………… ……  ………..15 

ΙΙ. Διάλεκτοι και Ιδιώματα: Τα Βόρεια Ιδιώματα ………………………………………  …18 

ΙΙΙ. Δυτική Μακεδονία: Ο νομός Γρεβενών ……………………………………………. ….22 

Σκοπός και δομή εργασίας …………………. ……………… ………… …………. ………29     

Μεθοδολογία- Υλικό έρευνας ……………………………………….. … … ….. …………30 

Κυρίως Μέρος: Η αποτύπωση του γλωσσικού ιδιώματος της περιοχής Γρεβενών- Χασίων 

μέσα σε γραπτά κείμενα …………………….. ………………………………………… 33 

Ι. Φωνητική- Φωνολογία …………………………………. …………………… … …  .. 33 

Α. Πάθη Φωνηέντων …………………………………………………………… … …   . 34 

Β. Πάθη Συμφώνων ………………………………………………………….. …… …    42 

ΙΙ. Μορφολογία …........................................................................... ……………… ……. 48 



Το γλωσσικό ιδίωμα των Χασίων σε σχέση με αυτό των Γρεβενών μέσα σε γραπτά κείμενα  10 
 

Μαρία- Ελένη Γιαννάκου 

Α. Το άρθρο και το ουσιαστικό …………………………………………….. …… ……..49 

Β. Το ρήμα …………………………………………………….. …………………… …. 51 

Γ. Το επίρρημα …………………………………… …………………………………… .53 

ΙΙΙ. Σχολιασμός για τον τρόπο αποτύπωσης των ιδιωμάτων απο τους διάφορους συγγραφείς 

και εκδότες………………………………………………………….. …………………… 54 

Συμπεράσματα …………………………………………………….. …………………… 57 

Βιβλιογραφία ….................................................... ………………………………… …….60 

Παράρτημα ………………………………………………………………….. ………… .67 

Α. Το Διεθνές Φωνητικό Αλφάβητο ……………………….………………………  … ..67 

Β. Χάρτες με τις ομιλούμενες νεοελληνικές διαλέκτους…….. …………………… ….  .68 

Γ. Αποσπάσματα κειμένων της περιοχής των Γρεβενών………………….. ……………..70 

Δ. Αποσπάσματα κειμένων της περιοχής των Χασίων……………………………. ……..75 

ΧΑΡΤΕΣ 

Χάρτης 1: Χάρτης του Νομού Γρεβενών……………………………………………. ….. 6 

Χάρτης 2: Διαλεκτικός Χάρτης της Ελλάδος…………………………………………… 25 

Χάρτης 3: Χάρτης της περιοχής της Τσακωνιάς……………………   …………………. 69 

Χάρτης 4: Χάρτης της περιοχής που ομιλούνταν η ποντιακή διάλεκτος ………………. 69 

Χάρτης 5: Χάρτης της περιοχής της Κάτω Ιταλίας …………………………………… ..70 

Χάρτης 6: Χάρτης της περιοχής της Καππαδοκίας ……………………………………....70 



Το γλωσσικό ιδίωμα των Χασίων σε σχέση με αυτό των Γρεβενών μέσα σε γραπτά κείμενα  11 
 

Μαρία- Ελένη Γιαννάκου 

ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

 

αι. :  αιώνας 

βλ. :  βλέπε 

κ.α.:   και άλλα 

κειμ. :  κείμενο 

μ. Χ. :  μετά Χριστόν 

Παρ. :  παράρτημα 

π. Χ.  :  προ Χριστού 

π.χ. :  παραδείγματος χάρη  

σ. :  σειρά 

σελ. :  σελίδα  

υπ’ αρίθμ.: υπ’ αριθμόν 

χλμ:  χιλιόμετρα 

χ.χ. :  χωρίς χρονολογία 

eg.:   for example (παραδείγματος χάρη) 

km
2
:  τετραγωνικά χιλιόμετρα 
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 

Α. Μικρό Βιογραφικό 
 

νομάζομαι Γιαννάκου Μαρία- Ελένη και μεγάλωσα στη Θεσσαλονίκη. Το 

2012 τελείωσα το τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής, με κατεύθυνση 

Παιδαγωγική, του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Ταυτόχρονα 

σπούδασα Ευρωπαϊκή- Κλασσική Μουσική αποκτώντας όλα τα πτυχία στα ανώτερα 

Θεωρητικά (Αρμονία, Αντίστιξη, Φούγκα) καθώς και πτυχίο πιάνου. Μιλάω αρκετά καλά  

Αγγλικά και Γερμανικά και λίγα Γαλλικά. 

 Στο τέταρτο έτος της σχολής στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης για την 

Διδασκαλία του Γλωσσικού Μαθήματος, ήρθα σε επαφή με τις εργασίες που μπορεί να 

πραγματοποιήσει ένας φιλόλογος εκτός της σχολικής τάξης. Μου φάνηκε πολύ ενδιαφέρον 

και έτσι αποφάσισα να ασχοληθώ περαιτέρω με την επιστήμη της Γλώσσας. Αποφάσισα 

λοιπόν να παρακολουθήσω ένα μεταπτυχιακό πρόγραμμα που να επικεντρώνεται εκεί. Γι’ 

αυτό το λόγο έδωσα εξετάσεις για το πρόγραμμα «Γλώσσα και Λογοτεχνία στην 

εκπαίδευση» που πραγματοποιούσε το Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών του Πανεπιστημίου 

Δυτικής Μακεδονίας. Η επιλογή του συγκεκριμένου μεταπτυχιακού έγινε κατόπιν έρευνας 

και επειδή συνδυάζει την Γλώσσα με την Λογοτεχνία, αντικείμενα που και τα δυο με 

ενδιαφέρουν πάρα πολύ.  

 Για την απόκτηση λοιπόν του μεταπτυχιακού τίτλου στο συγκεκριμένο πρόγραμμα, 

παρουσιάζεται η παρούσα εργασία. 

 

Ο 
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Β. ΛΟΓΟΙ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΟΥ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

 

ο θέμα της εργασίας είναι «Το γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής των Χασιών σε 

σχέση με αυτό των Γρεβενών μέσα σε γραπτά κείμενα». Η επιλογή του θέματος 

στην προκειμένη εργασία είναι καθαρά απόρροια προσωπικής βούλησης και 

άμεσα συνδεδεμένη με το θέμα του μεταπτυχιακού προγράμματος, μια που κάποια από τα 

μαθήματα που παρακολούθησα σχετίζονται με τις διαλεκτικές ποικιλίες. 

 Βασικό κριτήριο της επιλογής μου να ασχοληθώ με την συγκεκριμένη γεωγραφική 

περιοχή ήταν λόγω καταγωγής μου από τον Νομό Γρεβενών. Συγκεκριμένα κατάγομαι από 

την Δήμητρα Γρεβενών, ενός χωριού που γεωγραφικά και διοικητικά ανήκει στο Δήμο 

Χασίων. Όμως οι ρίζες που εκτείνονται και σε ολόκληρο το Νομό, μια που ο παππούς μου 

καταγόταν από την περιοχή της Δεσκάτης, που επίσης ανήκει στο Δήμο Χασίων ενώ η γιαγιά 

μου από το χωριό Κυδωνιές, που ανήκει στο Δήμο Γρεβενών. Γι’ αυτό το λόγο επέλεξα να 

παρουσιάσω γλωσσικά τις δύο περιοχές, τα Γρεβενά και τα γύρω χωριά που ανήκουν 

διοικητικά στη Δημοτική Ενότητα των Γρεβενών και τα χωριά που ανήκουν στο Δήμο 

Χασίων, μια που οι δύο διοικητικές περιοχές παρόλο που ανήκουν στον ίδιο Νομό δέχονται 

γλωσσικές επιδράσεις από διαφορετικές περιοχές, κυρίως λόγω της γεωγραφικής τους θέσης, 

αλλά και της κινητικότητας των κατοίκων. 

 Στόχος μου δεν ήταν να παρουσιάσω θεωρητικά το ιδίωμα, δηλαδή να καταγράψω 

όλα τα γλωσσικά χαρακτηριστικά, αλλά να παρουσιάσω πως απεικονίζεται το ιδίωμα μέσα 

σε κείμενα, να εντοπίσω πόσα και ποια χαρακτηριστικά εμφανίζονται και αν εμφανίζονται τα 

ίδια γλωσσικά χαρακτηριστικά στα γραπτά κείμενα και των δύο γεωγραφικών περιοχών. 

Τ 
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Ήταν δηλαδή ένα επιπλέον «λιθαράκι» στη προσπάθεια των ερευνητών που όλα αυτά τα 

χρόνια  ασχολούνται με τον Νομό Γρεβενών και τα χαρακτηριστικά του.  

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 
 

ο γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής Γρεβενών- Χασίων διαμορφώθηκε κάτω από την 

επίδραση γεωγραφικών, ιστορικών, κοινωνικών και οικονομικών συνθηκών όπως 

αυτές διαμορφώθηκαν στην πάροδο του χρόνου. Οι κάτοικοι των δύο περιοχών 

ήρθαν σε επαφή με διάφορες διαλεκτικές ομάδες, είτε των γειτονικών νομών είτε 

περαστικών νομάδων (π.χ. Βλάχοι). Οι διαλεκτικές αυτές ομάδες συνέβαλαν στην 

δημιουργία των γλωσσικών χαρακτηριστικών των ιδιωμάτων. Η περιοχή των Γρεβενών 

δέχτηκε τις επιδράσεις του κοζανίτικου ιδιώματος, ενώ οι περισσότερες γλωσσικές 

επιδράσεις που διαμόρφωσαν το ιδίωμα στην περιοχή των Χασίων προέρχονται από το 

θεσσαλικό ιδίωμα. Τα δύο ιδιώματα έχουν μια κοινή βάση, μια που ανήκουν στα βόρεια 

ιδιώματα, όμως παρουσιάζουν μικρές διαφορές σε φωνητικό, μορφολογικό και σε επίπεδο 

λεξιλογίου.  

ABSTRACT 

he idiom of Grevenon- Chassia region has formed under the influence of 

geographical, historical, social and economic circumstances, as they stood over 

time. The inhabitants of the two regions came into contact with various dialect 

groups or neighboring county or passers nomads (eg Vlachs). These dialectic groups have 

contributed to the creation of linguistic characteristics of idioms. The region of Grevena 

suffered effects of the idiom of Kozanis, while the most linguistic influences that shaped the 

genre at Chassia came from the Thessaly idiom. The two genres have a common basis, one 

Τ 

T 
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belonging to the northern dialects, but have slight differences in phonetic, morphological and 

vocabulary level. 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

 

Ι. Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ 

 

 ελληνική γλώσσα εμφανίζεται γύρω στο 3000- 2000 π. Χ. και ομιλείται από 

τους Ίωνες (Tonnet, 2009: 30). Πρόκειται για μια μορφή, που ο Γεώργιος 

Μπαμπινιώτης (1986) την ονομάζει Πρωτοελληνική, καθώς δεν διαιρείται σε 

διαλέκτους.  

Η διαίρεσή της σε διαλέκτους πραγματοποιείται κατά την Αρχαϊκή Εποχή, έπειτα από 

την μετακίνηση των πληθυσμών, εξαιτίας της οποίας ήρθαν σε επαφή με άλλους λαούς 

(Tonnet, 2009: 34-35). Οι διάλεκτοι αυτές, όμως, σύμφωνα με όσα διαβάζουμε στην μελέτη 

του  Σταμάτη Καρατζά (1958), εξαφανίζονται στην Ελληνιστική Εποχή, περίοδο στην οποία 

αρχίζει να επικρατεί η Ιωνική και η εξέλιξή της, η Αττική, από την οποία προέκυψε η 

Αλεξανδρινή Κοινή (Μπαμπινιώτης, 1986: 109). Η τελευταία εξαπλώθηκε σε πολλές 

περιοχές, λόγω του εξελληνισμού του πληθυσμού των περιοχών αυτών που 

πραγματοποιήθηκε ύστερα από τις κατακτήσεις του Μ. Αλέξανδρου (Tonnet 2009: 36). 

Εξαιτίας της ανάμειξης με άλλους λαούς, η γλώσσα υπέστη συστηματικές αλλαγές σε όλα τα 

επίπεδα μέχρι το τέλος του 11
ου

 αι. μ. Χ., οπότε αρχίζει να διαμορφώνεται η Νεοελληνική 

Γλώσσα, σύμφωνα με το βιβλίο του Vit Bubenik (1989: 7-8).
1
   

                                                           
1
 Βλέπε επίσης και Tonnet, H. (2009). Ιστορία της Νέας Ελληνικής Γλώσσας, σελ. 36-37.  

Η 
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Καθώς προχωρούμε στον Μεσαίωνα, η αρχαία ελληνική εξασθενεί και 

αντικαθίσταται σταδιακά από την καθομιλουμένη της κοινωνίας του 10
ου

 και 11
ου

 αι., οπότε 

έχουμε και τα πρώτα λογοτεχνικά κείμενα.
2
 Πρόκειται για μια γλώσσα που προήλθε από τη 

μείξη της κοινής (όπως ονομάστηκε η δημώδης ελληνική κατά τα Μεσαιωνικά χρόνια) με την 

αρχαία ελληνική. Με το πέρασμα των χρόνων, η μορφή αυτή χρησιμοποιήθηκε στον 

προφορικό λόγο αρχικά και για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα χρησιμοποιούσαν 

ταυτόχρονα και τις δύο γλωσσικές μορφές (Μπαμπινιώτης, 1986: 17).  

Ο όρος «δημοτική γλώσσα» χρησιμοποιείται από το 1818 και αναφέρεται στη μορφή 

της γλώσσας που προήλθε φυσιολογικά από την αρχαία ελληνική γλώσσα, σε αντίθεση με τη 

τεχνητή καθαρεύουσα. Το θέμα της εθνικής γλώσσας έθεσε ο Αδαμάντιος Κοραής, ο οποίος 

σε μια προσπάθεια καθαρισμού της γλώσσας από τα ξένα στοιχεία, προτείνει την 

καθαρεύουσα που καθιερώνεται ως γλώσσα του κράτους το 1834. Η ενέργεια αυτή του 

Κοραή δεν ευοδώνεται, καθώς ο Παναγιώτης Κορδικάς ως υποστηρικτής μιας μετριοπαθούς 

δημοτικής γλώσσας εκδίδει τη Μελέτη της Κοινής Ελληνικής Διαλέκτου ως αντίδραση προς 

την στάση του Κοραή (Δημαράς, 1983: 206).  

Αντίδραση, όμως, στην απόφαση του Κοραή για την εθνική γλώσσα δημιουργείται 

και αργότερα, όταν οι οπαδοί της δημώδους ελληνικής και οι υποστηρικτές της αρχαϊζουσας 

τον κατηγορούν για τεχνητή παρέμβαση στη γλώσσα και για άρνηση της γλωσσικής 

παράδοσης. Στα πλαίσια αυτής της αντίδρασης κάνει την εμφάνιση του ο Γιάννης Ψυχάρης, 

που από την αρχή κηρύσσει υπέρ της ολοκληρωτικής επικράτησης της δημοτικής γλώσσας 

σε όλους του κλάδους της λογοτεχνίας και γενικά στη ζωή των ανθρώπων, σύμφωνα με 

όλους τους κανόνες της και το τυπικό της (Πολίτης, 2007: 208- 209).  Το 1888 γράφει το 

έργο του «Το ταξίδι μου» με το οποίο δίνει ώθηση στη χρήση της δημοτικής. Είναι ένα έργο 

                                                           
2
 Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα λογοτεχνικά κείμενα της εποχής βλ. Πολίτης, Λ. (2007). Ιστορία 

της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, σελ.25-46. 
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που αποτελεί γλωσσικό μανιφέστο και σταθμό στην ιστορία του γλωσσικού ζητήματος, ενώ 

ταυτόχρονα προτείνει έναν εναλλακτικό κοινωνικό προσανατολισμό και αποτελεί την βάση 

για την καταδίκη και ριζική αμφισβήτηση του παραδοσιακού ρεύματος που υποστηριζόταν 

ως τότε (Τερζής, 2008: 147). 

Στο τέλος του 19ου αιώνα και στην αρχή του 20ου, το γλωσσικό ζήτημα αρχίζει να 

αποκτά εκτός από πολιτιστικές και πολιτικό- κοινωνικές διαστάσεις, οδηγώντας μάλιστα σε 

συγκρούσεις. Κατηγορούνται από τους υπέρμαχους της καθαρεύουσας ως προδότες που 

ενεργούν για να προκαλέσουν πολιτικές και θρησκευτικές αναταραχές. Σημαντικός σταθμός 

στην προσπάθεια εδραίωσης του δημοτικισμού ήταν η ίδρυση του Εκπαιδευτικού Ομίλου το 

1910 από τους Δημήτριο Γληνό, Αλέξανδρο Δελμούζο και Μανόλη Τριανταφυλλίδη, καθώς και 

η ίδρυση του Ανώτερου Παρθεναγωγείου Βόλου από τον Δελμούζο. Το έθνος διχάζεται στα 

δύο και όλες οι εκπαιδευτικές μεταρρυθμίσεις που γίνονται εφεξής έχουν σαν στόχο να 

προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό σύστημα στις κοινωνικο- οικονομικές ανάγκες της χώρας, με 

αποτέλεσμα για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα να υπάρχει μια συνεχή εναλλαγή της επίσημης 

γλώσσας από καθαρεύουσα σε δημοτική και το αντίστροφο.
3
 

Η κατάσταση για το θέμα της γλώσσας παραμένει εκρηκτική μέχρι το 1976, όπου και 

καθιερώθηκε νομοθετικά η δημοτική στην εκπαίδευση και στη διοίκηση και παύει πλέον να 

υπάρχει το φαινόμενο της διγλωσσίας που επικρατούσε ως τότε.  Η μορφή της δημοτικής που 

επικράτησε- η λεγόμενη νέα ελληνική- έχει τόσο στοιχεία της καθαρεύουσας όσο και 

στοιχεία της γλώσσας που χρησιμοποιούσε η μεγαλύτερη μερίδα του πληθυσμού, της 

δημοτικής δηλαδή (Χατζησαββίδης, 2009: 15).  Επιπλέον, για τη δημιουργία αυτής της 

γλώσσας σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι διάλεκτοι που ομιλούνταν στον Ελλαδικό χώρο 

κατά την περίοδο της Τουρκοκρατίας (Tonnet, 2009: 37-38).   

                                                           
3
 Τα στοιχεία προήλθαν συγκεντρωτικά από τα βιβλία των Τερζή, Ν. (2006). Η Παιδαγωγική του Αλέξανδρου 

Π. Δελμούζου- Συστηματική εξέταση του έργου και της δράσης του, Κορδάτος, Γ. (1973).  Ιστορία του 
γλωσσικού μας ζητήματος  [5

η
 έκδοση] 
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Η νέα ελληνική γλώσσα είναι μια ζωντανή γλώσσα που εξελίσσεται και 

καλλιεργείται μέσα από την εκπαίδευση, τη λογοτεχνία, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, το 

διαδίκτυο και από την καθημερινή χρήση της στην επικοινωνία (Χατζησαββίδης, 2009: 16). 

ΙΙ. ΔΙΑΛΕΚΤΟΙ ΚΑΙ ΙΔΙΩΜΑΤΑ: ΤΑ ΒΟΡΕΙΑ 
ΙΔΙΩΜΑΤΑ 

 

 νέα ελληνική γλώσσα διαιρέθηκε αρκετά νωρίς σε διαλέκτους, γι’ αυτό το 

λόγο και η νεοελληνική διαλεκτολογία στηρίχτηκε από την αρχή σε μια 

προσπάθεια να συνδεθούν οι αρχαιοελληνικές διάλεκτοι με τις νεοελληνικές. 

Πρώτες διάλεκτοι που προσελκύουν τους ερευνητές είναι η κατωϊταλική και η ποντιακή και 

ήδη από τις πρώτες μελέτες αποδεικνύεται ότι όλες σχεδόν προέρχονται από την κοινή 

ελληνική, αγνοώντας πλήρως την ιδέα υπάρξεως οποιουδήποτε αρχαίου διαλεκτικού 

υποστρώματος σε αυτές. Μετά τον πόλεμο, ερευνητές της γλώσσας προσπάθησαν να 

εντοπίσουν αρχαίες διαλεκτικές ζώνες στην ελληνική. Για να επιτευχθεί αυτό, σημαντικό 

ρόλο έπαιξε η μελέτη της ιστορικής εξέλιξης των νεοελληνικών διαλέκτων (Τζιτζιλής, 2001: 

168).  

Κατά τον Χρήστο Τζιτζιλή (2001: 168- 169), η μελέτη των ελληνικών διαλέκτων 

διακρίνεται σε 3 χρονικές φάσεις. Η πρώτη έχει σχέση με την εμφάνιση φωνολογικών 

χαρακτηριστικών που υπάγονται στους κανόνες της ιστορικής γλωσσολογίας. Στη δεύτερη 

χρονική φάση εμφανίζεται η δομική διαλεκτολογία, η οποία πέρα από το φωνολογικό 

επίπεδο ασχολείται και με το λεξιλόγιο. Τέλος, το ενδιαφέρον στρέφεται προς τη γενετική 

διαλεκτολογία, την οποία εισηγήθηκε ο Newton.
4
   

                                                           
4
 Βλ. Newton, B. (1972). The Generative Interpretation of Dialect: A study of Modern Greek Phonology.   

Η 
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Οι νεοελληνικές διάλεκτοι δημιουργήθηκαν κάτω από ενδογλωσσικούς και 

εξωγλωσσικούς παράγοντες και έχουν σχέση με τη γεωγραφική θέση που κατέλαβαν οι 

αυτόχθονες ελληνόφωνοι πληθυσμοί που τις ομιλούσαν, κατά την περίοδο μετακίνησης των 

πληθυσμών. Συνολικά είναι έξι: η τσακωνική, η ποντιακή, η κατωιταλική, η καππαδοκική, η 

κυπριακή και η κρητική (Τζιτζιλής, 2001: 169). Η τσακωνική ομιλιέται στην Τσακωνιά, μια  

περιοχή στον νομό Αρκαδίας της Πελοποννήσου καθώς και σε άλλα 9 χωριά που ανήκουν σε 

αυτή την περιοχή.
5
 Ως διάλεκτος είναι ιδιαίτερα εντυπωσιακή, διότι παρουσιάζει αρκετές και 

εντυπωσιακές διαφορές τόσο με την κοινή ελληνική όσο και με τις υπόλοιπες γλώσσες, ώστε 

να δίνει την εντύπωση ότι πρόκειται για άλλη γλώσσα. Η ποντιακή είναι η διάλεκτος που 

ομιλούνταν στη βορειοανατολική Μικρά Ασία
6
 από τους ελληνόφωνους κατοίκους του 

Εύξεινου Πόντου και έχει τις ρίζες της στην ελληνιστική κοινή. Η κατωιταλική ομιλείται από 

τους ελληνόφωνους πληθυσμούς της Κάτω Ιταλίας. Η περιοχή γενικά παρουσιάζει μεγάλο 

ενδιαφέρον, γιατί έχουν εντοπιστεί δύο ελληνικές γλωσσικές νησίδες, η μία στην Καλαβρία, 

όπου ομιλείται η διάλεκτος «grecanico» και η άλλη στην περιοχή του Salento (Απουλία), 

όπου ομιλείται η διάλεκτος «grico»
7
. Ως διάλεκτοι έχουν δεχθεί επιδράσεις από την ιταλική 

γλώσσα αλλά και από τοπικές διαλέκτους, επιδράσεις που εντοπίζονται στην προφορά, τη 

μορφολογία, τη σύνταξη και το λεξιλόγιο. Στο εσωτερικό της Μικράς Ασίας ήδη από την 

περίοδο της τουρκοκρατίας εντοπίζονται ελληνόφωνες γλωσσικές νησίδες σε χωριά της 

Καππαδοκίας, στα Φάρασα και στο Ικόνιο.
8
 Οι γλωσσικές αυτές νησίδες χαρακτηρίζονται 

γενικά με τον όρο καππαδοκική διάλεκτος και έχει δεχθεί πολλές επιρροές από την τούρκικη 

γλώσσα. Πλέον ως διάλεκτος θεωρείται «σβησμένη». Κρητική διάλεκτος ονομάζεται η μορφή 

της νεοελληνικής που ομιλείται στην Κρήτη και τέλος κυπριακή είναι η διάλεκτος που 

                                                           
5
 Βλ. Παράρτημα, Χάρτη 3 με τις περιοχές όπου ομιλείται η τσακωνική διάλεκτος 

6
 Βλ. Παράρτημα, Χάρτη 4 με τις περιοχές όπου ομιλείται η ποντιακή διάλεκτος 

7
 Βλ. Παράρτημα, Χάρτη 5 με τις περιοχές όπου ομιλείται η κατωιταλική 

8
 Βλ. Παράρτημα, Χάρτη 6 με τις περιοχές όπου ομιλείται η καππαδοκική διάλεκτος 
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ομιλείται στην Κύπρο  όμως με αρκετές παραλλαγές τόσο από τους ελληνοκυπρίους, όσο και 

από τους τουρκοκυπρίους.
9
  

Εκτός όμως από τη γεωγραφική τους κατανομή, υπάρχουν και ορισμένα 

χαρακτηριστικά που τα εντοποίζουν οι Νικόλαος Κοντοσόπουλος (1994: 149- 162) και  Brian 

Newton (1972: 60), και είναι αυτά που στην ουσία χωρίζουν τις βόρειες από τις νότιες 

διαλέκτους. Αυτά είναι αρχικά η αποβολή των ψηλών φωνηέντων, χαρακτηριστικό που 

χωρίζει τις διαλέκτους σε ακραίες βόρειες και ημιβόρειες διαλέκτους (Newton, 1972: 182). 

Δεύτερο χαρακτηριστικό είναι η τροπή του ύψιλον σε /u/, χαρακτηριστικό που εντοπίζεται 

στην τσακώνικη διάλεκτο και στις νότιες διαλέκτους (Newton, 1972: 16). Τρίτο 

χαρακτηριστικό είναι η ουράνωση των υπερωϊκών και εντοπίζεται κυρίως στις νότιες 

διαλέκτους. Τέταρτο χαρακτηριστικό είναι ο τσιτακισμός, που επίσης εντοπίζεται στις νότιες 

διαλέκτους (Newton, 1972: 133). Πέμπτο χαρακτηριστικό, που συναντάται κυρίως στην 

κυπριακή διάλεκτο, είναι η διατήρηση των διπλών συμφώνων της αρχαίας ελληνικής 

(Newton, 1972: 91) και τελευταίο χαρακτηριστικό είναι η διατήρηση του πρωτογενούς 

τελικού ν, που επίσης εντοπίζεται στην κυπριακή διάλεκτο (Newton, 1972: 99).  

Εκτός από τις διαλέκτους υπάρχουν και τα ιδιώματα. Ως ιδίωμα μπορεί να 

χαρακτηριστεί κάθε τύπος γλώσσας που ομιλείται από μια κοινότητα, εκφράζει τα ιδιαίτερα 

χαρακτηριστικά της, όμως δεν έχει τις μεγάλες γλωσσικές διαφορές από την Κοινή, ώστε να 

θεωρηθεί διάλεκτος (Saussure, 1979: 235). Ο Γεώργιος Χατζιδάκις (1905), μελετώντας 

συστηματικά την Ελληνική Γλώσσα, διέκρινε δύο ομάδες ιδιωμάτων, τα βόρεια και τα νότια. 

Τον διαχωρισμό βόρεια- νότια τον χρησιμοποιήσαμε και στις διαλέκτους, γι’ αυτό είναι καλό 

να τεθούν τα γεωγραφικά όρια. Τα βόρεια ιδιώματα και οι βόρειες διάλεκτοι καλύπτουν 

γεωγραφικά μια έκταση από τον Κορινθιακό Κόλπο μέχρι τα βόρεια σύνορα και τα νησιά 

                                                           
9
 Τα παρόντα στοιχεία όπως επίσης και επιπλέον στοιχεία για τις νεοελληνικές διαλέκτους εντοπίζονται στο: 

Τριανταφυλλίδης, Μ. (1938). Νεοελληνική γραμματική. Ιστορική εισαγωγή. 3
ος

 τόμος του Άπαντα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη, σελ. 233- 308. 
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του Βορείου Αιγαίου. Σύμφωνα με τον φωνητικό νόμο που έθεσε, τα βόρεια ιδιώματα 

χαρακτηρίζονται από την κώφωση, την τροπή των άτονων φωνηέντων [e] και [ο] σε [i] και 

[u] και την αποβολή των άτονων [i] και [u] (Παπαδόπουλος, 1926: 14).
10

 Τα νότια ιδιώματα 

και οι νότιες διάλεκτοι είναι αυτά που ομιλούνται στα Δωδεκάνησσα, στα νότια νησιά των 

Κυκλάδων, στην Πελοπόννησο, στην Κρήτη και στην Κύπρο. Ο Νικόλαος Ανδριώτης (1931: 

184), εκτός από τα βόρεια και νότια ιδιώματα, χρησιμοποίησε και την διάκριση των 

ημιβορείων, τα οποία τα ταξινομεί ανάμεσα στα βόρεια και νότια και ομιλούνται στις 

περιοχές της Ανατολικής Ρουμελίας, της Ανατολικής Θράκης, των Βορείων Σποράδων και 

σε κάποιες περιοχές της Ηπείρου και της Μακεδονίας.  

 

Χάρτης 2: ο διαλεκτικός χάρτης της Ελλάδας. Με μωβ χρώμα είναι η περιοχές όπου ομιλούνται τα νότια ιδιώματα, 

με μπλέ χρώμα είναι οι περιοχές όπου ομιλούνται τα βόρεια και με πράσινο χρώμα τα λεγόμενα ημιβόρεια ιδιώματα. 

Πηγή: Τρανταφυλλίδης, Μ (1938). Νεοελληνική Γραμματική. Ιστορική Εισαγωγή. 

 

                                                           
10

 Βλέπε επίσης και Ανδριώτης, Ν. (1931). Περί της αποβολής των νόθων φωνηέντων [i] και [u] εν τη Νέα 
Ελληνική, σελ. 171- 185. 
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ΙΙΙ. ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ: Ο ΝΟΜΟΣ 
ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

 Δυτική Μακεδονία αποτελείται από τέσσερις νομούς: Κοζάνης, Καστοριάς, 

Γρεβενών και Φλώρινας. Διαλεκτολογικά ανήκουν στα βόρεια ιδιώματα, όμως 

κάθε περιοχή διαμόρφωσε επιπλέον χαρακτηριστικά ανάλογα με το 

κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον της και τις επιρροές που δέχτηκε από γειτονικές περιοχές.   

Ο νομός Γρεβενών, με τον οποίο ασχολούμαστε ειδικότερα, έγινε ξεχωριστός 

διοικητικά νομός το 1964, σύμφωνα με το  υπ’ αριθμ. 4398/30-10-1964 Νομοθετικό 

Διάταγμα «Περί Ιδρύσεως Νομών Πειραιώς και Γρεβενών και άλλων τινών διατάξεων», 

κατά το οποίο αποσπάστηκε από τον νομό  Κοζάνης.
11

 Θεωρείται από τις πιο απομονωμένες 

περιοχές της χώρας, καθώς χωρίζεται από τις γειτονικές περιοχές από τέσσερα ψηλά και 

απόκρημνα βουνά, την Πίνδο, το Βόιο, τον Μπούρινο και τα Καμβούνια όρη. Ακόμη, ο 

ποταμός Αλιάκμονας αποτελεί ένα φυσικό σύνορο, που εμποδίζει την προσπέλαση από και 

προς άλλες περιοχές (Παπαϊωάννου, 1976: 6).  Η συνολική έκταση του νομού είναι 2.291 

km
2
 και στο σύνολο του εδάφους του είναι ορεινός και ημιορεινός (85% περίπου). 

Αποτελείται από δύο Δήμους, τον Δήμο Γρεβενών, που αποτελείται από 13 τοπικές 

κοινότητες (Αβδέλλα, Άγιος Γεώργιος, Γρεβενά, Δοτσικό, Κηπουρειό, Κνίδη, Μαυραναίοι, 

Μέγαρο, Μεσολούρι, Περιβόλι, Σαμαρίνα, Σμίξη, Φιλιππαίοι) και τον Δήμο Δεσκάτης.
12

 Η 

πόλη των Γρεβενών είναι χτισμένη σε υψόμετρο 534 μέτρα ανατολικά της Βόρειας Πίνδου, 

στις όχθες του Γρεβενίτη, παραπόταμου του Αλιάκμονα.  
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 Τα στοιχεία προήλθαν από την ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών: 
http://grevena.pdm.gov.gr/ 
12

 Σύμφωνα με το πρόγραμμα Καλλικράτης- ΦΕΚ Α87 της 07/06/2010. Τα στοιχεία προήλθαν από την 
ιστοσελίδα του Δήμου Γρεβενών: http://www.dimosgrevenon.gr/  

Η 

http://www.dimosgrevenon.gr/
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 Η αρχική ονομασία της περιοχής ήταν Γριβάνα, όπως εντοπίστηκε σε κείμενα της 

εποχής του Κωνσταντίνου Πορφυρογέννητου (905- 953 μ.Χ.). Σε άλλες γραπτές και 

προφορικές πηγές συναντιέται με τις εξής παραλλαγές  «Γραιβινό», «Γρεβενός», 

«Γρεβυνόν», «Γκρεμπενίτζ», «Γρεβαινά», «Γρεβαινό».  Το πίθανο είναι η τοπωνυμία να 

είναι σλαβική, από το greben που σημαίνει ακρώρεια, ράχη βουνού ή από το greban που 

σημαίνει τραχύς και απότομος τόπος.
13

 

  Ο συνολικός πληθυσμός του νομού με βάση την τελευταία απογραφή του 2011 είναι 

31.757 κάτοικοι και η πυκνότητα είναι 16,6 άτομα ανά τετραγωνικό χιλιόμετρο. Από αυτούς, 

οι 16.448 είναι άνδρες και οι 15.309 είναι γυναίκες. Στο Δήμο Γρεβενών κατοικούν 25.905 

κάτοικοι. Η πλειοψηφία των κατοίκων του νομού έχουν ελληνική υπηκοότητα (30.103 

κάτοικοι), ενώ ορισμένοι έχουν υπηκοότητα κάποιας χώρας της Ευρωπαϊκής Ένωσης –

κυρίως Γερμανία- (1.654 κάτοικοι) ή κάποιας άλλης χώρας της Ευρώπης –κυρίως Αλβανία- 

(149 κάτοικοι).
14

   

Η περιοχή των Γρεβενών αποτελείται στην ουσία από δύο ομάδες χωριών. Από την 

μία βρίσκονται τα χωριά στα ριζοβούνια και στη ραχοκοκαλιά της Πίνδου (Δοξαράς, 

Κυρακαλή, Έλατος, Κάστρο, Αναβρυτά, Καληράχη, Αετιά, Μεσολούρι, Πρόσβορο, Αλατόπετρα, 

Δοτσικό, Φιλιππαίοι, Πολυνέρι, Πανόραμα, Λάβδα, Περιβολάκι, Ζιάκας, Σπήλαιο, Τρίκωμο, 

Παρόρειο, Σταυρός, Κοσμάτι, Σιταράς, Μαυραναίοι, Μαυρονόρος, Κηπουριό, Λαγκαδιά, 

Μικρολίβαδο, Μοναχίτης), στα οποία είναι εγκαταστημένοι οι ντόπιοι κάτοικοι της Δυτικής 

Μακεδονίας. Πρόκειται για τους Κουπατσαραίους, όπως ονομάζουν, τους μόνιμους 

κατοίκους,  που ήταν κατά βάση αγρότες και ποιμένες. Η ετυμολογική προέλευση του 

ονόματος Κουπατσιάρης πιθανότατα είναι βλαχική από τη λέξη «κουπάτσιου» που σημαίνει 
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 Τα στοιχεία προήλθαν από την ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών: 
http://grevena.pdm.gov.gr/ , καθώς και από το βιβλίο του Χαρ. Συμεωνίδη  "Ετυμολογικό Λεξικό των 
Νεοελληνικών Οικωνυμίων" 
14

 Στοιχεία από την Στατιστική Υπηρεσία Ελλάδος: http://www.statistics.gr/  

http://grevena.pdm.gov.gr/
http://www.statistics.gr/
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βελανιδιά. Λέγεται ότι ονομάστηκαν έτσι διότι η περιοχή ήταν περιτριγυρισμένη από 

βελανιδιές. Υπάρχει και άλλη ετυμολογική εξήγηση, που δίνει την προέλευση της λέξης από 

τον σλάβικο όρο «κουπάτς» που σημαίνει γεωργός και επίσης ανταποκρίνεται στην 

περιγραφή των κατοίκων, μια που η κύρια ασχολία τους είναι γεωργική (Weigard, 1895: 

130-131). Όποια από τις δύο ονομασίες και να αποδεχτούμε ως σωστότερη, ο όρος 

χρησιμοποιούμενος από τους Βλάχους του νομού, εμπεριέχει μια μορφή υποβάθμισης, μια 

που οι Βλάχοι περιφρονούσαν τους κατοίκους αυτών των περιοχών και την ενασχόληση τους 

με την γεωργία (Βαν Μπούσχοτεν, 1997: 24- 28). Αντίστοιχα και οι Κουπατσαραίοι ακόμη 

και σήμερα θεωρούν υποτιμητικό να χαρακτηρίζονται ως Βλάχοι, παρόλο που σε ορισμένα 

από αυτά τα χωριά βρέθηκε και βλάχικος πληθυσμός, ο οποίος όμως αφομοιώθηκε από τους 

ελληνόφωνους κατοίκους και χάθηκε μαζί με την βλαχική γλώσσα (Πουλιανού, 1994: 9). 

Έτσι εξηγείται και το γεγονός ότι η αρχική ονομασία των περισσότερων από αυτά τα χωριά 

ήταν βλάχικη. Από την άλλη βρίσκονται τα βλαχοχώρια (Σαμαρίνα, Σμίξη, Αβδέλλα, 

Περιβόλι και Κρανιά), στα οποία μένει ο βλάχικος πληθυσμός της περιοχής, και μιλάει τη 

βλάχικη γλώσσα. Τα βλάχικα έχουν τις ρίζες τους στην  Βαλκανική Λατινική, τη γλώσσα 

των Ρωμαίων και στηρίζονται κατά κύριο λόγο στον προφορικό λόγο, μια που δεν έχουν 

γραπτή παράδοση.
15

 

Μέχρι και τις αρχές του Β’ Παγκοσμίου πολέμου η περιοχή ήταν μια μικρή κλειστή 

κοινωνία, με κλειστή οικονομία από μικρογεωργούς και μικροκτηνοτρόφους, επειδή οι 

κάτοικοι δεν μετακινούνταν στις γύρω περιοχές (Παπαϊωάννου, 1976: 6).  Όμως μετά τον 

πόλεμο οι συνθήκες που διαμορφώθηκαν άλλαξαν το κοινωνικο- οικονομικό περιβάλλον, με 

αποτέλεσμα η περιοχή να επικοινωνεί σταδιακά με μεγάλα αστικά κέντρα, που επέδρασαν 

στη διαμόρφωση της γλώσσας (Παπαϊωάννου, 1976: 6). Διάφορες γλωσσικές ομάδες 
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 Περισσότερα στοιχεία για την βλάχικη γλώσσα, βλ. Κατσάνης, Ν. & Ντίνας, Κ. (2012). Οι Βλάχοι της 
Ελλάδας. ΔΙΚΑΙΟΠΟΛΙΣ. Ανδρών δικαίων καρποί ουκ απόλλυνται. Ανακτήθηκε από 
https://dikaiopolisproject.wordpress.com/2012/09/11/vlaxoi-kai-ellhnismos/  

https://dikaiopolisproject.wordpress.com/2012/09/11/vlaxoi-kai-ellhnismos/


Το γλωσσικό ιδίωμα των Χασίων σε σχέση με αυτό των Γρεβενών μέσα σε γραπτά κείμενα  25 
 

Μαρία- Ελένη Γιαννάκου 

συγκεντρώθηκαν στην περιοχή, όπως ελληνόφωνες, σλαβόφωνες, βλαχόφωνες, 

αλβανόφωνες, καθώς επίσης και Θρακιώτες, Μικρασιάτες και Πόντιοι, διαμορφώνοντας, 

ανάλογα με την επίδρασή τους στον γηγενή πληθυσμό, και το ιδίωμα (Κατσάνης & Ντίνας, 

2004: 433).  

Σήμερα τα Γρεβενά μετά και τον σεισμό του 1995, εξαιτίας του οποίου 

καταστράφηκαν και τα τελευταία παραδοσιακά κτίρια, αναπτύσσονται διαρκώς. Έχουν 

κατασκευαστεί μεγάλα έργα υποδομής και πλέον η κύρια ασχολία των κατοίκων του νομού 

δεν είναι αποκλειστικά η ενασχόληση με την γεωργία και την κτηνοτροφία. Πολλοί από τους 

κατοίκους έχουν μετακομίσει στην πόλη των Γρεβενών και έχουν στραφεί και στον 

επιχειρηματικό τομέα, ανοίγοντας μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις εκμεταλλευόμενοι  τα 

προϊόντα που κατά κύριο λόγο παράγονται στο νομό (κυρίως μανιτάρια, αλλά και 

γαλακτοκομικά, ζυμαρικά, όσπρια, προϊόντα μελιού κ.α.). Μετά το 2000 περίπου έχουν 

επιστρέψει και αρκετοί που αναγκάστηκαν να μεταναστεύσουν την δεκαετία του ’60, έχουν 

ενσωματωθεί στην τοπική κοινωνία, ενώ αντίστοιχα έχουν φύγει και αρκετοί αλλοδαποί και 

μετανάστες, όπως φαίνεται από τα στοιχεία της ελληνικής στατιστικής υπηρεσίας. Τέλος, 

έχουν αναπτυχθεί ποικίλες πολιτιστικές δράσεις, με την δημιουργία τοπικών πολιτιστικών 

συλλόγων και την διοργάνωση ποικίλων πολιτιστικών εκδηλώσεων που σχετίζονται με την 

προβολή των τοπικών παραδοσιακών χορών και εθίμων, ενώ έχουν κατορθώσει να 

εκμεταλλευτούν στο έπακρο τις φυσικές ομορφιές του νομού, καθιστώντας τον έναν από 

τους σημαντικότερους τουριστικούς προορισμούς κυρίως την χειμερινή περίοδο.
16

  

Διασχίζοντας τα Γρεβενά και κατευθυνόμενοι προς τη Λάρισα περνάμε από τα Χάσια. 

Το «χάσι» (πληθυντικός: χάσια) είναι η μεγάλη έκταση γης, την οποία ανήκαν στον 

Σουλτάνο που για κάποιο χρονικό διάστημα να επιδίκαζε σε φυσικά πρόσωπα της βασιλικής 

οικογένειας ή σε αξιωματούχους του κράτους, για να τα εκμεταλλεύονται οικονομικά. Για 
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  Στοιχεία από την ιστοσελίδα της περιφερειακής ενότητας Γρεβενών: http://grevena.pdm.gov.gr/ 
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αυτή την οικονομική εκμετάλλευση ήταν υποχρεωμένοι να καταβάλουν στο Παλάτι 

ορισμένα χρηματικά ποσά και εισέπρατταν ως αντάλλαγμα τα βασικά φορολογικά έσοδα από 

τη γη τους. Η προέλευση της λέξης είναι τουρκική, από το επίθετο hass που σημαίνει 

καθαρός, με την έννοια ότι απέδιδαν απευθείας «καθαρό» φόρο στο Σουλτάνο. Άλλη άποψη 

για την προέλευση της λέξης ότι προέρχεται επίσης από τουρκική λέξη, συγκεκριμένα τη 

λέξη hassa που σημαίνει ιδιωτικός, με την έννοια ότι η φορολόγηση αυτής της έκτασης της 

γης ήταν ιδιωτική υπόθεση της εκάστοτε σουλτανικής οικογένειας (Μαλαβάκης, 2001: 115-

116). 

Η περιοχή των Χασίων βρίσκεται μεταξύ των οροσειρών του Ολύμπου και της 

Πίνδου και χωρίζεται από τον Πηνειό, τον Σαραντάπορο και τον Ξηριά. Στα βόρεια βρίσκεται 

ανάμεσα στους ποταμούς Βενέτικο και Αλιάκμονα, όπου ανοίγεται ένα πέρασμα προς το 

βουνό Μπούρινος.  Στα νότια ξεκινάει από το Ζάρκο και καταλήγει στο Δαμάσι. Τα Βόρεια 

Χάσια ανήκουν στον νομό Γρεβενών, ενώ τα νότια στον νομό Τρικάλων.
17

   

Τα Βόρεια Χάσια, στα οποία επικεντρωνόμαστε κατά κύριο λόγο στη συγκεκριμένη 

εργασία, αποτελούνται από τις περιοχές της Δεσκάτης και της Φιλουριάς. Η περιοχή της 

Δεσκάτης, ήταν για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα άγνωστη, καθώς δεν υπήρχε κάποιο 

γραπτό κείμενο που να δίνει πληροφορίες για αυτή. Πολύ αργότερα μαθαίνουμε ότι ανήκε 

στην Επισκοπή της Τρίκκης και από τον 10
ο
 αι. περνά στην Επισκοπή των Σταγών (Σπανός, 

1991: 10).   
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 Τα στοιχεία τα αντλούμε από τις περιηγήσεις του Henri Claude Gorceix, ενός Γάλλου γεωλόγου που 
βρέθηκε στην Ελλάδα από το 1869 ως το 1872, αρχικά ως φοιτητής και στην συνέχεια ως καθηγητής στην τότε 
Αρχαιολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών. Περιηγήθηκε στην Ήπειρο, τη Μακεδονία, τη  Θεσσαλία 
καθώς και στα νησιά του Αιγαίου και πραγματοποίησε γεωλογικές έρευνες αποκαλύπτοντας σημεία μεγάλου 
εθνολογικού και γεωγραφικού ενδιαφέροντος. Σε μια από αυτές τις περιηγήσεις βρέθηκε και στην περιοχή 
των Χασίων, τις οποίες περιηγήσεις κατέγραψε στο  βιβλίο του La region des Khasia, το οποίο μεταφράστηκε  
από τον Αλ. Γρηγορίου στο άρθρο του οι οικισμοί των Χασίων στις περιηγήσεις του Henri Claude Gorceix 
(1871-1872).  Στο: Θεσσαλικό Ημερολόγιο, τόμος 60, σελ. 104- 112 
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Το αρχικό της όνομα, Ντισκάτα, σημαίνει «περιοχή κομμένη/ σχισμένη» από 5 

χείμαρρους και είναι βλάχικο, από το «δισικάρε» που σημαίνει σχίζω, αφού όλη η ευρύτερη 

περιοχή στην οποία περιλαμβάνεται και η Δεσκάτη ήταν ξεκαλόκαιριο βλαχόφωνων 

κτηνοτρόφων από τη Θεσσαλία και αυτό γιατί η περιοχή υπήρξε βλαχόστρατα (Σπανός, 

1991: 11). Λόγω όμως επιδρομών που δέχθηκαν από  Αλβανούς ληστές εξαθλιώθηκαν, με 

αποτέλεσμα να εγκατασταθούν μόνιμα στην περιοχή της Ντισκάτα (Σπανός, 1991: 14). 

Αφομοιώθηκαν γρήγορα από τους ντόπιους και γι’ αυτό το λόγο δεν έμεινε κανένας 

βλαχόφωνος στην περιοχή (Σπανός, 1991: 11). Λόγω της φτώχειας και της εξαθλίωσης που 

υπέστησαν, τους δόθηκε το όνομα ζ(ι)αβέλια, που σημαίνει ταλαιπωρημένοι, δυστυχείς 

(Σπανός, 1991: 14), ένα όνομα που το χρησιμοποιούν ακόμη και σήμερα, για να 

αυτοπροσδιοριστούν.   

Το τοπωνύμιο Ντισκάτα διατηρήθηκε μέχρι το 1882, όπου η Ελληνική Σχολή της 

Δισκάτης, θεωρώντας το κακόηχο το μετέβαλε σε Δισκάτα. Το 1882 το όνομά της 

μετατρέπεται σε Δισκάτη και το 1912 παίρνει την ονομασία που έχει σήμερα, Δεσκάτη 

(Σπανός, 2000: 8). Την ίδια χρονιά γίνεται και η απελευθέρωση της περιοχής, με αποτέλεσμα 

την ίδρυση του Δήμου Δεσκάτης.  

Από το 12
ο
 αι. ανήκε στο Νομό Τρικάλων, κάτω από την διοίκηση της Ελασσόνας 

μέχρι το 1915, όπου με την ίδρυση του Νομού Κοζάνης συμπεριλήφθηκε στην επαρχία των 

Γρεβενών ως το 1918, χρονιά που αναγνωρίζεται ως χωριστή κοινότητα. Το 1942 

αποσπάστηκε από την επαρχία των Γρεβενών και υπάχθηκε στην Ελασσόνα του νομού 

Λάρισας και, όταν το 1964 τα Γρεβενά γίνονται χωριστός νομός, προσαρτάται εκεί και από 

κοινότητα γίνεται πλέον Δήμος (Σπανός, 1991: 24). Η Δεσκάτη, είναι χτισμένη σε υψόμετρο 

860 μέτρων,
 
έχει έκταση 431, 64 km

2
 και απέχει από τα Γρεβενά 60 χλμ.

18
 Αρχικά 

αποτελούνταν από 10 οικισμούς, όμως οι περισσότεροι καταστράφηκαν ή εγκαταλείφτηκαν 
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από τους κατοίκους τους και στο τέλος διασώθηκαν μόνο 4, Αγιώργης, Γήλοφο, Διασελάκι 

και Παρασκευή (Σπανός, 2000: 8).    

Για αρκετά μεγάλο χρονικό διάστημα επικρατούσε το φαινόμενο της ενδογαμίας, 

καθώς οι Δεσκατιώτες προτιμούσαν να παντρεύονται μεταξύ τους και όχι με κατοίκους 

άλλων οικισμών. Έτσι το γλωσσάρι παρέμεινε καθαρό από προσμείξεις βλαχόφωνων και 

ομιλητών άλλων διαλεκτικών ομάδων και, δεδομένης της ιστορικής και γλωσσικής σύνδεσης 

της περιοχής με την Θεσσαλία, το γλωσσικό ιδίωμα εμπεριέχει πολλά χαρακτηριστικά του 

θεσσαλικού γλωσσικού ιδιώματος (Μπουσμπούκης, 1991: 83).   

Τέλος, η περιοχή της Φιλουριάς, που βρίσκεται στο νότιο τμήμα του νομού Γρεβενών 

και διασχίζοντάς την καταλήγουμε στη Δεσκάτη, οριοθετείται από τα Καμβούνια όρη, τον 

ποταμό Αλιάκμονα και τους πρόποδες των Χασίων και αποτελείται από τα χωριά Άνοιξη, 

Δήμητρα, Καρπερό, Κατάκαλη, Παλιουριά, Τρικοκκιά και Τριφύλι, εντάσσεται στην ευρύτερη 

περιοχή των Χασίων και ανήκει διοικητικά στον Δήμο Δεσκάτης (Σπανός, 1986: 177-201). 

Σε αντίθεση με τη Δεσκάτη, που έμεινε αλώβητη από την ανάμειξη με άλλες διαλεκτικές 

ομάδες, η περιοχή της Φιλουριάς δέχτηκε έντονα την παρουσία Βουλγάρων, Νορμανδών, 

Φράγκων, Καταλανών, Σέρβων, Τούρκων, Αλβανών αλλά και διαλεκτικών ομάδων, κυρίως 

Μικρασιατών και Ποντίων. Παρόλα αυτά κατάφερε να διατηρήσει αναλλοίωτα τόσο τα 

έθιμα όσο και το γλωσσικό της ιδίωμα (Λιόλιος, 1982: 13).  

 Σήμερα, στην περιοχή της Δεσκάτης και των Χασίων συνολικά κατοικούν 5.852 

κάτοικοι, από τους οποίους οι 2.922 είναι άνδρες και οι 2.930 είναι γυναίκες. Από το σύνολο 

των κατοίκων οι 5.697 έχουν ελληνική υπηκοότητα ενώ μόλις 155 έχουν υπηκοότητα πέραν 

την ελληνικής.
19

 Η κύρια ασχολία των κατοίκων της περιοχής είναι η γεωργία (καπνός)  και 

η κτηνοτροφία (μονάδες βοοειδών και αιγοπροβάτων), ενώ η Δεσκάτη αποτελεί ένα 
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αυτόνομο, κοινωνικό, διοικητικό, εμπορικό και πολιτιστικό κέντρο. Όπως και στα Γρεβενά 

έτσι και εδώ, δραστηριοποιούνται τοπικοί πολιτιστικοί σύλλογοι από τα χωριά του Δήμου 

και διοργανώνουν πολιτιστικές εκδηλώσεις (θέατρο, μουσική, χορό) κυρίως κατά τους 

θερινούς μήνες, ενώ τα τελευταία χρόνια οργανώνονται από το Δήμο και ημερίδες με ιατρικά 

και λαογραφικά/ πολιτιστικά θέματα και ταυτόχρονα εκδίδεται τοπική εφημερίδα και 

τυπώνονται βιβλία.
20

 

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

κοπός της παρούσας εργασίας είναι η μελέτη του γλωσσικού ιδιώματος της 

ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών- Χασίων, όπως αυτό αποτυπώνεται μέσα σε 

γραπτά κείμενα και η ανάδειξη τυχόν φωνητικών και μορφολογικών 

διαφοροποιήσεων που υφίστανται στις δυο γλωσσικές περιοχές, παρόλο που ανήκουν στην 

ίδια γεωγραφική περιοχή και στην ίδια γλωσσική ομάδα. Επιλέχτηκαν μόνο γραπτά κείμενα 

και μάλιστα να είναι κατεξοχήν γραμμένα με βάση τους κανόνες των ιδιωμάτων της περιοχής 

που μελετήθηκε. Προτιμήθηκαν κατά κύριο λόγο διηγήματα και διαλογικά κείμενα από 

έντυπες μελέτες ή διαδικτυακές ιστοσελίδες, τα οποία γράφτηκαν ή συγκεντρώθηκαν από 

ανθρώπους με σκοπό την μελέτη του ιδιώματος. Επίσης, μελετήθηκαν δημοτικά τραγούδια 

και παροιμίες που συγκεντρώθηκαν από ερευνητές, ώστε να μην χαθούν στην πάροδο του 

χρόνου. Τέλος συγκεντρώθηκαν και γλωσσάρια με λέξεις γραμμένες στο ιδίωμα και την 

σημασία τους, όπως τις κατέγραψαν μελετητές που ανέλαβαν αυτό το σκοπό. 

Αρχικά οριοθετείται γεωγραφικά η περιοχή, ώστε να γίνει σαφές από πού μέχρι πού 

εκτείνονται οι δυο περιοχές, ποια είναι τα φυσικά τους σύνορα, από ποια μέρη αποτελούνται 

και ποιος ο τρόπος ζωής των κατοίκων. 
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Στη συνέχεια δίνονται πληροφορίες σχετικά με τη γλωσσική ομάδα στην οποία 

ανήκουν τα ιδιώματα που μελετούμε και κάποια τα βασικά χαρακτηριστικά που τη 

χαρακτηρίζουν και είναι αυτά τα οποία συνέβαλαν στο να ενταχθεί η περιοχή των Γρεβενών- 

Χασίων γλωσσικά εκεί.  

Μετά από αυτό περνούμε στο κυρίως μέρος της εργασίας, στο οποίο παρουσιάζονται 

τα γλωσσικά χαρακτηριστικά του ιδιώματος της ευρύτερης περιοχής, όπως αυτά 

αποτυπώθηκαν μέσα στα γραπτά κείμενα που συγκεντρώσαμε. Αποτελείται από δυο 

κεφάλαια, όπου στο πρώτο παρουσιάζονται τα φωνολογικά και φωνητικά χαρακτηριστικά 

και στο δεύτερο τα μορφολογικά χαρακτηριστικά. 

Αμέσως μετά τα συμπεράσματα ακολουθεί παράρτημα στο οποίο υπάρχουν όλα τα 

κείμενα που μελετήθηκαν και χρησιμοποιήθηκαν ως παράδειγμα, για να υποστηρίξουν και 

να εικονογραφήσουν
21

 τα φαινόμενα που εντοπίστηκαν.  

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ- ΥΛΙΚΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

ια την παρούσα εργασία, έγινε συλλογή υλικού κατόπιν έρευνας, που 

επικεντρώθηκε αρχικά σε ορισμένες γενικές πληροφορίες σχετικές με τα 

γεωγραφικά και ιστορικά χαρακτηριστικά της περιοχής, καθώς επίσης και για τους 

κατοίκους που μένουν εκεί. 

Στη συνέχεια συγκεντρώθηκε υλικό σχετικά με το γλωσσικό ιδίωμα και τα 

χαρακτηριστικά του. Προσπαθήσαμε να συγκεντρώσουμε όλα τα φωνητικά, φωνολογικά και 

μορφολογικά στοιχεία που χαρακτηρίζουν το ιδίωμα. Για την περιοχή των Γρεβενών 
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σταθήκαμε κυρίως στη μελέτη των Νικολάου Κατσάνη και Κωνσταντίνου Ντίνα, Τα 

γλωσσικά ιδιώματα της περιοχής Κοζάνης- Γρεβενών, όπως επίσης και στις εργασίες των  

Χρήστου Τζήρου, Εγχειρίδιο γλώσσας από το λεξιλόγιο του χωριού Κυδωνιές του Νομού 

Γρεβενών, και Κώστα Ευαγγελόπουλου, Λεξικό νεοελληνικής γλώσσας Δυτικής Μακεδονίας 

(Γρεβενά, γλώσσα Κοπατσαραίων). Για την περιοχή των Χασίων ιδιαίτερα διαφωτιστικά 

υπήρξαν τα στοιχεία από τις μελέτες των Κωνσταντίνου Πίπιλα, Φωνητική γλωσσολογικού 

ιδιώματος Δεσκάτης Γρεβενών, Δημητρίου Χαντζιάρα, Το θεσσαλικό γλωσσικό ιδίωμα. 

Γλωσσάρι- Λεξικό, Δημιουργία, και Δημητρίου Χλώρου, Μαυρέλι Τρικάλων: Γλωσσάρι 

Χασίων, όπως επίσης και η μελέτη της Κωνσταντίνας Βαδάση, Το ρηματικό κλιτικό 

παράδειγμα στη διάλεκτο της Δεσκάτης και των περιχώρων της. Από όλα τα γλωσσικά 

χαρακτηριστικά, επιλέχθηκαν για την εργασία, εκείνα τα οποία παρουσίαζαν διαφορές 

ανάμεσα στις δύο γλωσσικές περιοχές και όσα από αυτά εντοπίσαμε να είναι αποτυπωμένα 

στα γραπτά κείμενα. 

Μόλις συγκεντρώθηκαν τα χαρακτηριστικά του ιδιώματος της ευρύτερης περιοχής 

Γρεβενών- Χασίων, συλλέξαμε κείμενα από αυτές τις περιοχές. Η συλλογή και μελέτη του 

υλικού έγινε κατά κύριο λόγο στην Δημοτική Βιβλιοθήκη Γρεβενών  και στον χώρο του 

Εξωραϊστικού Μορφωτικού Συλλόγου Δεσκάτης (ΕΜΟΔ), εκτός από κάποια χαρακτηριστικά 

και ιδιωματικά κείμενα τα οποία προήλθαν από το διαδίκτυο και κάποια από δικό μου 

προσωπικό αρχείο.  Ήταν μια χρονοβόρα και δύσκολη διαδικασία, αφού, για να οδηγηθούμε 

στα απαραίτητα συμπεράσματα, έπρεπε να σταθούμε μόνο στα κείμενα που ήταν γραμμένα 

στο ιδίωμα των εκάστοτε περιοχών. Τα κείμενα κατά βάση ήταν ιδιωματικοί διάλογοι, 

παραμύθια και δημοτικά τραγούδια και τα περισσότερα προέρχονται από τα βιβλία των 

Κώστα Σπανού, Δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης, και  Δημητρίου Λουκόπουλου, Σύμμεικτα 

Λαογραφικά Μακεδονίας, και από την ιστοσελίδα του Χρήστου Ζτάλιου, Ο ζαλοβίτης 

(http://trikomogrebenon.blogspot.gr/2012/10/blog-post_19.html). Συνολικά συγκεντρώθηκαν 
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362 γραπτά κείμενα από τα οποία 215 ήταν δημοτικά τραγούδια, 13 διαλογικά κείμενα, 24 

μικρά ή μεγάλα κείμενα με τη μορφή διηγήματος, αφηγήματος ή παραμυθιού και 110 

παροιμιόμυθοι. Από αυτά απορρίφθηκαν αμέσως όσα κείμενα προέρχονταν από καταγραφή, 

ή δεν ήταν γραμμένα απόλυτα σύμφωνα με τους γλωσσικούς κανόνες των ιδιωμάτων, έτσι 

μελετήθηκαν συνολικά 159 κείμενα. Από αυτά τα 159 χρησιμοποιήθηκαν μόνο τα κείμενα 

που ανταποκρίνονταν στα γλωσσικά χαρακτηριστικά που επιλέξαμε να σχολιάσουμε σε αυτή 

την εργασία, 72 σε αριθμό. Αυτά τα 72 κείμενα χωρίστηκαν σε δύο κατηγορίες, σε αυτά που 

προέρχονταν από την περιοχή των Γρεβενών – 8 στον αριθμό- και σε αυτά που προέρχονταν 

από την περιοχή των Χασίων -64 στον αριθμό-. Από τα 8 κείμενα της περιοχής των 

Γρεβενών, τα 4 ήταν μικρά ή μεγάλα κείμενα με τη μορφή διηγήματος, αφηγήματος ή 

παραμυθιού και τα 4 διαλογικά κείμενα, ενώ από τα 64 κείμενα της περιοχής των Χασίων τα 

6 ήταν μικρά ή μεγάλα κείμενα με τη μορφή διηγήματος, αφηγήματος ή παραμυθιού, τα 6 

ήταν διαλογικά κείμενα, τα 34 ήταν παροιμιόμυθοι και τα 18 ήταν δημοτικά τραγούδια. 

Ακόμη συγκεντρώθηκαν και 7 γλωσσάρια από διάφορες περιοχές ολόκληρου του Νομού 

Γρεβενών με λέξεις γραμμένες στο ιδίωμα. Συγκεκριμένα 4 προέρχονται από χωριά της 

περιοχής των Γρεβενών -2 προέρχονται από το χωριό Κυδωνιές,  1 από το χωριό Εκκλησιές 

και 1 από τον Ζιάκα-, 2 από χωριά της περιοχής των Χασίων –1 από το χωριό Μαυρέλι και 1 

από την περιοχή της Δεσκάτης- και 1 ήταν γλωσσάρι γενικά του θεσσαλικού ιδιώματος.  

Αναζήτηση κειμένων έγινε και στις τοπικές εφημερίδες. Ο Νομός Γρεβενών εκδίδει 6 

εφημερίδες τοπικής εμβέλειας, την «Ενημέρωση», την «Πρωινή», τον «Εβδομαδιαίο λόγο», 

την «Φωνή των Γρεβενών», το «Μαχητή» και τα «Χρονικά Δυτικής Μακεδονίας». Από 

αυτές τις εφημερίδες, παλαιότερη είναι η «Φωνή των Γρεβενών». Παρά την αναζήτηση δεν 

εντοπίστηκαν κείμενα που να ικανοποιούν τις ανάγκες της συγκεκριμένης εργασίας, μια που 

αυτά στηρίζονται κυρίως σε καταγραφή του δημοσιογράφου ή αποτελούν κείμενα που 

γράφτηκαν κατά παραγγελία (ψευδοδιαλεκτικά), έτσι το ιδίωμα προβάλλεται αλλοιωμένο 
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καθώς παρεμβάλλονται από τον δημοσιογράφο στοιχεία της κοινής ελληνικής, ειδικά αν δεν 

είναι ο ίδιος φυσικός ομιλητής του ιδιώματος. Υπήρχε κίνδυνος λοιπόν να μην είναι 

αυθεντικό διαλεκτικό κείμενο.  

Τέλος, για την απόδοση των λέξεων δε χρησιμοποιήθηκε φωνητική γραφή- όπως θα 

άρμοζε σε μια γλωσσολογική έρευνα- , απλώς γράφτηκαν όπως ακριβώς ήταν αποτυπωμένες 

στα κείμενα. Γι’ αυτό το λόγο διατηρήθηκε η ορθογραφία των λέξεων ως έχει.  

ΚΥΡΙΩΣ ΜΕΡΟΣ: Η ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ 
ΓΛΩΣΣΙΚΟΥ ΙΔΙΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ 
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ- ΧΑΣΙΩΝ ΜΕΣΑ 
ΣΕ ΓΡΑΠΤΑ ΚΕΙΜΕΝΑ 

 

Ι. ΦΩΝΗΤΙΚΗ- ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ 

 

την ενότητα αυτή θα γίνει μια περιγραφή των κυριότερων χαρακτηριστικών του 

ιδιώματος της περιοχής Γρεβενών- Χασίων. Φωνητικά το ιδίωμα των δύο 

γλωσσικών περιοχών ανήκει στα βόρεια ιδιώματα. Όπως είναι γνωστό, 

γεωγραφικά ανήκουν στον νομό Γρεβενών και, δεδομένου ότι ανήκουν και στην ίδια 

κατηγορία ιδιωμάτων, είναι φυσικό τα ιδιώματά τους να διαθέτουν αρκετά κοινά στοιχεία, 

παρόλο που οι επιρροές και οι συνθήκες ζωής στις δύο περιοχές δεν ήταν οι ίδιες. Λόγω της 

ανάμειξης των πληθυσμών κάποια στοιχεία αφομοιώθηκαν, ωστόσο υπάρχουν λεπτές 

αποχρώσεις που συνθέτουν ορισμένες διαφορές μεταξύ των δύο γλωσσικών περιοχών. Σε 

αυτές τις διαφορές θα σταθούμε και στον τρόπο που αποτυπώνονται στα γραπτά κείμενα που 

συλλέξαμε από την ευρύτερη περιοχή.   

Σ 
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Α. ΠΑΘΗ ΦΩΝΗΕΝΤΩΝ 

 

ι Νικόλαος Κατσάνης & Κωνσταντίνος Ντίνας (2004) σε μια μελέτη τους 

συγκεντρώνουν τα βασικά φωνητικά φαινόμενα, τα οποία είναι κοινά για όλες 

τις περιοχές που ανήκουν γλωσσικά στα βόρεια ιδιώματα. Αυτά είναι η 

κώφωση του ε και ο και η αποβολή των άτονων ι και ου. Ας δούμε μέσα από παραδείγματα 

πώς αποτυπώνονται στις δύο γλωσσικές περιοχές που μελετούμε.
22

   

Κώφωση καλείται το φαινόμενο στο οποίο τα άτονα ε και ο τρέπονται σε ι και ου 

αντίστοιχα (Θαβώρης, 1977: 303).
23

 Ως παράδειγμα των φαινομένων αυτών ακολουθούν δύο 

μικρά αποσπάσματα από δύο κείμενα, ένα της περιοχής των Γρεβενών και ένα από την 

περιοχή των Χασίων, για να διαπιστωθεί η εφαρμογή του φαινομένου:  

Γρεβενά:  

Κόντιβι ό Δικαπενταύγουστος στου 

Ζάλοβου, κι γιόμσαν τα σπίτια απού 

κόσμου, ήρθαν απ’ν’ Αθήνα, ήρθαν απ’τ’ 

Σαλουνίκ(η), ήρθαν κι απ’ του Γριβινό. 

Ήρθι κι ου Κώτσιους απ’ν’ Αθήνα, μι 

καμμιά δικαπινταριά μέρις να 

ξαπουστάσ κι να δει τς΄ γονίδις κι τς΄ φίλ 

τ. 
24

 

 

Χάσια:

 

Εικόνα 1: Απόσπασμα από κείμενο της συλλογής "Σύμμεικτα 

Λαογραφικά της Μακεδονίας" του Δ. Λουκόπουλου 

 

 

                                                           
22

 Όλες οι λέξεις στα παραδείγματα προέρχονται μέσα από τα γραπτά κείμενα που συγκεντρώσαμε. Τα 
αποσπάσματα τους βρίσκονται συγκεντρωμένα στο Παράρτημα.  
23

 Βλ. επίσης Κατσάνης & Ντίνας, 2004, σελ. 434 και Πίπιλας (1971) 
24

 Το απόσπασμα είναι  από του κείμενο του Χρ. Ζτάλιου «Κώτσιους και Βασίλου», διαθέσιμο στο: 
http://trikomogrebenon.blogspot.gr/2012/10/blog-post_19.html 

Ο 
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Όπως βλέπουμε και στα δύο αποσπάσματα, σε όσες λέξεις υπάρχουν τα φωνήεντα ε 

και ο και δεν τονίζονται, τότε αυτά τρέπονται σε ι και ου αντίστοιχα, ενώ όταν τα φωνήεντα 

αυτά τονίζονται, τότε διατηρούνται ως έχουν. Έτσι έχουμε:  

Κόντευε> κόντιβι, Δεκαπενταύγουστος> Δικαπενταύγουστος, στο> στου, από> απού, 

κόσμο> κόσμου, Θεσσαλονίκη> Σαλουνίκ(η), το> του, ήρθε> ήρθι, με> μι, 

δεκαπενταριά> δικαπινταριά, μέρες> μέρις, ξαπωστάσει> ξαπουστάσ,  ο> ου, 

άνθρωπος> άνθρουπους, είπε> είπι, ψωφήσει> ψουφησ, εγώ> ιγώ, θάψω> θάψου, 

πεθάνω> πιθάνου, μπροστά> μπρουστά, παιδιά> πιδγιά, παράπονο> παράπουνου.  

Στα παραπάνω παραδείγματα θα ήθελα να σταθώ σε ένα σημείο που φέρει 

διαφοροποίηση πάνω στον κανόνα που αναφέραμε: 

Ο Δεκαπενταύγουστος> Ο Δικαπενταύγουστος: παρατηρείται ασυνέπεια τόσο στην 

μη κώφωση του ε σε ι στη συλλαβή πεντ> πιντ, όσο και στην μη κώφωση του άρθρου 

ο> ου. Μια εξήγηση για αυτή την ασυνέπεια είναι ότι, ως φαινόμενο απαντά κυρίως 

σε ημιβόρεια ιδιώματα, τα οποία χαρακτηρίζονται κατά κύριο λόγο από την ύπαρξη 

του φαινομένου της αποβολής των άτονων [i] και [u] και όχι απαραίτητα και από την 

ύπαρξη του φαινομένου της κώφωσης (Κοντοσόπουλος, 1994: 69). Θα μπορούσαμε 

να πούμε ότι πρόκειται για επίδραση από το Ηπειρώτικο Ιδίωμα, και συγκεκριμένα 

από μορφή του ιδιώματος αυτού όπως ομιλείται σε περιοχές κοντά στα Ιωάννινα ή 

στη Θεσπρωτία και την Κόνιτσα, στις οποίες επικρατούν τα χαρακτηριστικά των 

ημιβόρειων ιδιωμάτων.
25

  Άλλη εξήγηση, ειδικότερα για την  μη κώφωση του ε σε ι, 

μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι ανάλογα με το ιδίωμα μπορεί η κώφωση να 

κυμαίνεται από ένα κλειστό ε μέχρι και ένα τέλειο ι ή κάτι ενδιάμεσο (Συμεωνίδης, 

1977: 64). Ο Γεώργιος Χατζιδάκις (1905), βέβαια, αποδίδει την κώφωση των ε και ο 
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 Για περισσότερες πληροφορίες, βλ. «Η φωνητική των Ηπειρωτικών ιδιωμάτων με βάση το λεξικό: Τα 
γλωσσικά ιδιώματα της Ηπείρου του Ευάγγελου Μπόγκα» 



Το γλωσσικό ιδίωμα των Χασίων σε σχέση με αυτό των Γρεβενών μέσα σε γραπτά κείμενα  36 
 

Μαρία- Ελένη Γιαννάκου 

σε ισχυρό ή μη ισχυρό τονισμό. Στην προκειμένη περίπτωση όμως δε γνωρίζουμε, 

πώς προφέρθηκε η συγκεκριμένη λέξη, για να μπορέσουμε να δεχτούμε απόλυτα τις 

παραπάνω εκδοχές. Δεχόμαστε όλες τις εκδοχές, όμως δεδομένου ότι αυτού του 

είδους η ασυνέπεια δεν εντοπίστηκε άλλη μια φορά, αποδίδουμε το γεγονός ότι στο 

ιδίωμα έχει εισχωρήσει η κοινή νεοελληνική, με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται με 

συνέπεια όλοι οι κανόνες κατά την γραφή του κειμένου από τον συγγραφέα. 

  Το δεύτερο φαινόμενο των βορείων ιδιωμάτων, που βρίσκει εφαρμογή και στην 

γλωσσική περιοχή των Γρεβενών- Χασίων, είναι η αποβολή των άτονων ι και ου (π.χ. 

βάλθηκαν> βάλθκαν / παντρέψουν> παντρέψν).
26

 Η αποβολή συμβαίνει, όταν προηγείται 

σύμφωνο, όμως σε κείμενα της γλωσσικής περιοχής των Χασίων εντοπίστηκε ημιφωνική 

προφορά του ι σε τελική θέση μετά από φωνήεν, το οποίο ι δεν αποβλήθηκε, απλώς 

σχημάτισε καθοδικό δίφθογγο με το προηγούμενο φωνήεν
27

 (π.χ. τη ρωτάει > τ’ ρουτά΄(ει)
28

, 

τη λέει> τ΄ λέ΄(ει), τ΄ σκουλνά΄(ει)
29

,το τρώει> τουν τρώ
ι  

)
30

.   

Κατά την αποβολή του ι συμβαίνουν δύο περιπτώσεις, άλλοτε μένει κάποιο ίχνος της 

προφοράς του στο προηγούμενο σύμφωνο, κυρίως όταν προηγούνται ουρανικά (κ, γ, χ), υγρά 

(λ), ένρινα (μ, ν) και συριστικά (σ, ζ) σύμφωνα και άλλοτε δεν αφήνει ίχνος, ειδικότερα όταν 

η αποβολή του ι συμβαίνει στο εσωτερικό της λέξης.
31

 Στα γραπτά κείμενα της περιοχής 

δημιουργήθηκε σύγχυση σχετικά με τον τρόπο αποτύπωσης της αποβολής. Σε ορισμένα 

κείμενα η αποβολή με ίχνος δηλώθηκε είτε με μια απλή απόστροφο είτε με το γράμμα ι μέσα 

σε παρένθεση (ι) είτε με την γραφή του ι με τη μορφή εκθέτη (
ι
 ) είτε με αστερίσκο (*) ενώ, 
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 Βλ. Παράρτημα Γ, κείμενο 4 «Κώτσιους κι Βασίλου», σελ. 71: σ. 4 και 5 
27

 Για το φαινόμενο βλ. Παπαδόπουλος, 1926, σελ. 16, Μαργαρίτη- Ρόγκα, 1985, σελ. 181 και Ντίνας, 2005, 
σελ. 47 
28

 Βλ. Παράρτημα Δ, κείμενο 2 «Δοξασίες σχετικές με την ύφανση», σελ. 78: σ. 4 
29

 Για τις λέξεις τ΄ λέ΄(ει), τ΄ σκουλνά΄(ει), βλέπε  Παράρτημα Δ, κείμενο 2, σελ. 78: σ. 8 
30

 Βλ. Παρ. Δ, κειμ 11 «Προσθήκες στους Παροιμιόμυθους της Δεσκάτης: Αφηγηματικοί παροιμιόμυθοι Α. 
17», σελ. 81 
31

 Για το φαινόμενο της αποβολής βλέπε Κατσάνης & Ντίνας, 2004, σελ.: 434, Παπαδόπουλος, 1926, σελ. 14 
και Πίπιλας, 1971 
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όταν δεν αφήνει ίχνος, αυτό, δε δηλώθηκε ή δηλώθηκε με απλή απόστροφο και πιο σπάνια 

με αστερίσκο (*). Η αποβολή του ου δεν αφήνει κανένα ίχνος της προφοράς της. Με βάση 

λοιπόν τον τρόπο αποτύπωσης του φαινομένου στα κείμενα διαπιστώθηκε ότι η αποβολή του 

ι: 

Στα κείμενα της περιοχής των Γρεβενών 

αφήνει ίχνος μετά από:  

a. Τα ουρανικά κ (π.χ. 

Θεσσαλονίκη> Σαλουνίκ(η)
32

, 

δουκ(ι)θείς
33

, Γιωργάκης> 

Γιουργάκ΄ς)
34

, γ (π.χ. Γιώργη> 

Γιώργ(η))
35

, χ (έχει> έχ(ει)
36

, όχι> 

όχ*)
37

 

b. Το λ (π.χ. όλοι> ολ(οι))
38

 

c. Το ν (π.χ. μόνη> μόν’)
39

 

d. Το σ (π.χ. έβρισκες> ίβρισ*κις,
40

, 

γκουρτσ*ι
41

, εκκλησία> ακκλησ*ια
42

)  

Στα κείμενα της περιοχής των Χασίων αφήνει 

ίχνος μετά από:  

a. Τα ουρανικά κ (π.χ. διαθήκη> 

δγιαθήκ΄
43

, χουλιαράκι> χλυαράκ
ι
)
44

 

και χ (π.χ. όχι> όχ
ι
)
45 

 

b. Το λ (π.χ. αμπέλι> αμπέλ
ι46 

, κεφάλι> 

κιφάλ(ι)
47

, μαξούλι > μαξούλ
ι
)
48

 

c. Το ν (π.χ. γριπωμένη> γριπουμέν(ι), 

προφταίνει> μπρουφταίν(ι)
49

, 

βγαίνει> βγαίν(ει), πηγαίνει> 

πααίν(ει), βαραίνει> βαραίν(ει), 

φτιάχνει> φκιάν(ει))
50
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  Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 4 «Κώτσιους κι Βασίλου», σελ. 71: σ. 2 
33

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 4 «Κώτσιους κι Βασίλου», σελ. 73: σ. 16 
34

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 5 «Γλέπου τσιόντις Γιουργάκ’η!!!», σελ. 74: σ. 1, 5 και 10 
35

 Βλ. Παρ. Γ, Κειμ. 4, σελ. 71: σ. 7, σελ. 72: σ. 7 & 13, σελ. 73: σ. 18,  Κειμ. 5, σελ. 74: σ. 8 και Κείμενο 6, σελ. 
74: σ. 5 και σελ 75: σ. 9 
36

 Βλ. Παράρτημα  Γ, Κείμενο  4, σελ. 72: σ. 15 
37

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 7 «Η Διαθήκη», σελ. 75: σ. 12  
38

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 4, σελ. 73: σ. 7 
39

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 1, σελ. 71: σ. 2 
40

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 7, σελ. 75: σ. 1 
41

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 7, σελ. 75: σ. 2 
42

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 7, σελ. 75: σ. 11 
43

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 5, σελ. 80: σ. 5 
44

 Βλ. Παρ. Δ, Κείμ. 11 «Προσθήκες στους Παροιμιόμυθους της Δεσκάτης: περιγραφικοί παροιμιόμυθοι: Β 44», 
σελ. 81 
45

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 9 «Γ’ ΟΙ ΔΙΑΛΟΓΙΚΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΟΜΥΘΟΙ», σελ. 81 
46

 Βλ. Παρ. Δ, Κείμ. 11 «Προσθήκες στους Παροιμιόμυθους της Δεσκάτης: περιγραφικοί παροιμιόμυθοι: Β27», 
σελ. 81 
47

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 18, σελ. 85: σ. 8 και 11 
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d. Τα συριστικά σ (π.χ. γυρίσει> 

γυρίσ(ι), μαγαρίσει> μαγαρίσ(ι)
51

, 

βαρέσει> βαρέσ(ι)
52

, μέση > 

μέσ’(η))
53

 και ζ (π.χ. ζυγώσει> 

ζ΄γώσ΄)
54

 στα οποία προκαλεί 

ουράνωση 

e. Το δ (σκοτάδι> σκουτάδ
ι55 

, πηγάδι> 

μπγάδ
ι
)
56 

 

f. Το διπλό σύμφωνο ξ (π.χ. ρίξει> 

ρίξ΄
57

, πετάξει> πιτάξ(ι))
58

 

 

Πέρα από αυτά τα κοινά για όλα τα βόρεια ιδιώματα χαρακτηριστικά, στα γραπτά 

κείμενα που συγκεντρώθηκαν, εντοπίστηκαν και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά που 

συνθέτουν τα ιδιώματα της περιοχής. Αυτά  είναι τα ακόλουθα: 

 Τροπή φωνηέντων σε άλλα φωνήεντα. Συνήθως συμβαίνει, όταν δίπλα σε άτονα 

φωνήεντα βρίσκονται υγρά, ένρινα και πιο σπάνια ουρανικά και χειλικά σύμφωνα, εξαιτίας 

των οποίων τα φωνήεντα αυτά τρέπονται σε άλλα ισχυρότερα φωνήεντα. Έτσι στα κείμενα 

της περιοχής έχουμε τις εξής μεταβολές: 
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 Βλ. Παρ. Δ, Κείμ. 11 «Προσθήκες στους Παροιμιόμυθους της Δεσκάτης: παρομοιαστικοί παροιμιόμυθοι: Ε 
15», σελ. 81 
49

 Για τις λέξεις γριπουμέν(ι), μπρουφταίν(ι) βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 16, σελ. 84: σ. 2 και 4 
50

 Για τις λέξεις βγαίν(ει), πααίν(ει), βαραίν(ει), φκιάν(ει) βλ. Παρ. Δ, Κείμ. 2, σελ. 78: σ. 2, 4 και 7 
51

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 18: γυρίσ(ι): σελ. 85: σ. 9 & 15, μαγαρίσ(ι): σελ. 86: σ. 3 
52

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 15, σελ. 83: σ. 10 και 11 
53

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 2, σελ. 78: σ. 1 
54

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 15 
55

 Βλ. Παρ. Δ, Κείμ. 11 «Προσθήκες στους Παροιμιόμυθους της Δεσκάτης: περιγραφικοί παροιμιόμυθοι: Β33», 
σελ. 81 
56

 Βλ. Παρ. Δ, κειμ 11 «Προσθήκες στους Παροιμιόμυθους της Δεσκάτης: Αφηγηματικοί παροιμιόμυθοι: 
Τελευταίος παροιμιόμυθος», σελ. 81 
57

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 2, σελ. 78: σ. 13 
58

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 15, σελ. 83: σ. 12 
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Στα Γρεβενά εντοπίσαμε: 

a. Την τροπή του α σε ο (π.χ. μα > 

μο)
59

 

b. Την τροπή του ο σε α (π.χ. όρνιθες 

> αρνίτια)
60

 

Στα Χάσια εντοπίσαμε: 

a. Την τροπή του α σε ου (π.χ. 

θυμάμαι> θυμούμι)
61

 

b. Την τροπή και του τονισμένου ο σε 

ου (π.χ. τραγουδώντας > 

τραγδούντας)
62

 

c. Την τροπή του ο σε ι (π.χ. στεκόταν> 

στέκιταν)
63

 

d. Την τροπή του ι σε ο (π.χ. γεμίζω> 

γιουμόζου)
64

 

e. Μεταβολές φωνήεντος στο τέλος της 

λέξης (π.χ. ύστερα> υστιρός)
65
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 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 4, σελ. 71: σ. 6 
60

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 4, σελ. 72: σ. 19 
61

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: σ. 6 
62

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: σ. 11 
63

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 4, σελ. 79: σ. 1 
64

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενα 11, σελ. 81: Β44 
65

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 7 



Το γλωσσικό ιδίωμα των Χασίων σε σχέση με αυτό των Γρεβενών μέσα σε γραπτά κείμενα  40 
 

Μαρία- Ελένη Γιαννάκου 

 Αποβολή φωνηέντων: 

Στα Γρεβενά εντοπίσαμε:  

a. την αποβολή του α στη μέση 

της λέξης (π.χ. 

Λιβακώθηκα> Λιβ’κώθκα)
66

 

[υπάρχει μια ένσταση κατά 

πόσο είναι εφικτό να 

συμβαίνει αποβολή ενός 

ηχηρού φωνήεντος, όπως 

είναι το α, ειδικά στη μέση 

της λέξης. Ίσως είναι κάποια 

περίπτωση που ισχύει στη 

συγκεκριμένη τοπική 

κοινότητα από την οποία 

αντλήθηκε το παράδειγμα 

(από το χωριό Εκκλησιές), ή 

πρόκειται για μια 

Στα Χάσια εντοπίσαμε: 

a. Την αποβολή και των δευτερογενών ου και ι, 

αυτών δηλαδή που προήλθαν ύστερα από 

την κώφωση του ο και ε
67

 (π.χ. αλεπού> 

αλπού
68

, αλλά αλεπού > αλούπου
69

,  τίποτα> 

τίπτα
70

, πάνω > απάν’)
71

 

b. Αποβολή του τελικού α
72

 (π.χ. φύλλα> 

φύλλ’)
73

 ή κάποιου άλλου φωνήεντος στο 

τέλος της λέξης (π.χ. μόνο> μούν’)
74

 

c. Αποβολή αρχικού α ή οποιουδήποτε άλλου 

φωνήεντος (Χαντζιάρας, 1995: 27). (π.χ. 

έτρωγαν> ’τρουγαν
75

 [κανονικά δεν δύναται 

να αποβάλλεται τονισμένο φωνήεν, ειδικά 

στην αρχή της λέξης, όμως η συγκεκριμένη 

λέξη εντοπίστηκε σε δημοτικά τραγούδια και 

προφανώς η αποβολή έγινε λόγω ρυθμού], 
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 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 3, σελ. 71: σ. 1 
67

 Δεν είναι ξεκάθαρο αν η αποβολή των δευτερογενών ι και ου συμβαίνει αν αυτά τονίζονται ή όχι, καθώς 
εντοπίστηκε αποβολή και στις δύο περιπτώσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την αποβολή των 
δευτερογενών ι και ου βλέπε Χατζιδάκις, 1905, σελ. 261 και Παπαδόπουλος, 1926, σελ.15 
68

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 5 
69

 Στο ίδιο κείμενο (3, σελ. 54) βλέπουμε το φαινόμενο της χείλωσης την μετατροπή του ε σε τονισμένο ου 
(σειρά 1). Ως φαινόμενο θα αναλυθεί παρακάτω 
70

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: σ. 5 
71

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1 σελ. 77: σ. 1 
72

 Σύμφωνα με τον Φάβη (1951),  η αποβολή του α στο τέλος της λέξης συμβαίνει όταν αρχικά υπάρχουν δύο 
λέξεις  και η δεύτερη ξεκινάει και αυτή από α και δεύτερον όταν η τελευταία συλλαβή της μιας αποτελείται 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 21, σελ. 86: σ. 8 
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προσπάθεια του συγγραφέα 

να αναδείξει το φαινόμενο 

της αποβολής φωνηέντων σε 

υπερβολικό βαθμό]. 

 

επισημη> ’πίσημη
76

, από αγάλια- αγάλια> ’π’ 

αγάλια- ’γάλια
77

, αρραβωνιασμένα> 

ραβουνιασμένα)
78

 

 

 Ειδικά στο γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής των Χασίων εντοπίσαμε την εμφάνιση του 

φαινομένου της χείλωσης, δηλαδή της τροπής του φωνήεντος ε σε ο και αυτόματα σε ου 

(Πίπιλας, 1971). Ως φαινόμενο συμβαίνει, όταν, πριν από το συγκεκριμένο φωνήεν που 

υφίσταται αυτού του είδους τη μετατροπή, υπάρχει ένα από τα σύμφωνα π, β, φ, μ. (π.χ. 

αλεπού> αλούπου)
79

. Βέβαια, οι Γεώργιος Χατζιδάκις (1907) και Χαράλαμπος 

Συμεωνίδης (1952), εντοπίζουν το φαινόμενο της χείλωσης και δίπλα στα κ, γ, χ (π.χ. 

γεφύρι> γκιουφύρ΄)
80

 και πιο σπάνια στα σ και ζ (π.χ. μαζεμένοι> μαζουμέν’)
81

. Να 

σημειώσουμε ότι κατά τη χείλωση, λόγω του φωνήεντος που δημιουργείται, προκαλείται 

ουράνωση στο προηγούμενο σύμφωνο (Newton, 1972: 26), φαινόμενο που θα το 

αναλύσουμε στη συνέχεια.  

 Ειδικά στα κείμενα της περιοχής των Χασίων εντοπίσαμε την ανάπτυξη ενός φθόγγου ι. 

Είναι στοιχείο προφορικότητας, το οποίο βέβαια αποτυπώνεται στα γραπτά κείμενα. (π.χ. 

ξυλένιος> ξυλέϊνους, δερματένιος> διρματέϊνους)
82

 

 

                                                           
76

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 22, σελ. 86: σ. 5 
77

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 20, σελ. 86: σ. 6 
78

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 23, σελ. 87: σ. 1 
79

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 1  
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Β. ΠΑΘΗ ΣΥΜΦΩΝΩΝ 

 

ετά την αποβολή του ι τα σύμφωνα που απομένουν δημιουργούν 

συμφωνικά συμπλέγματα που προκαλούν την ανάγκη απλοποίησης, καθώς 

είναι αρκετά δυσπρόφερτα (Ντίνας, 2014: 371). Κάποιες φορές για τη 

διευκόλυνση της προφοράς αναπτύσσονται συνοδίτες φθόγγοι, δηλαδή φθόγγοι που 

παρουσιάζουν κοινά φωνητικά χαρακτηριστικά με τους άλλους δύο φθόγγους που 

απομένουν από την αποβολή, έτσι ώστε να γίνεται με ομαλό τρόπο η μετάβαση ανάμεσα σε 

αυτούς τους δύο φθόγγους (Παπαδόπουλος, 1926: 43).
83

 Τέτοια είναι η ανάπτυξη των τ, π 

και γ στα εξής συμπλέγματα:  

Στα κείμενα της περιοχής των Γρεβενών: 

 Η ανάπτυξη του φθόγγου τ στα: 

a. ρς> ρτς (π.χ. Γιώργης> Γιώρς [λόγω 

αποβολής του η αλλά και του 

μεσοφωνηεντικού γ]> Γιώρτς)
84

 

b. νζ> ντζ (π.χ. λιάνιζε> λιάντζι) 

c. νς> ντς (π.χ. καταλαβαίνεις> 

καταλαβαίντς) 

d. λς> λτς (π.χ. βάλεις> βάλτς
85

, 

Μπακάλης> Μπακάλτς)
86

 

 Η ανάπτυξη του φθόγγου π στα: 

a. μλ> μπλ (π.χ. φαμήλια> φαμπλιά)
87

 

 Στα κείμενα της περιοχής των Χασίων: 

 Η ανάπτυξη του φθόγγου τ στα: 

a. λζ> λτζ (π.χ. καψάλιζαν> 

καψάλτζαν)
88

 

b. νζ> ντζ (π.χ. αλωνίζαμε> 

αλώντζαμι)
89

 

c. νς> ντς (π.χ. γειτόνισσα> 

γειτόντ’σα)
90

 

 Η ανάπτυξη του φθόγγου π στα: 

a. μλ> μπλ (π.χ. μουλάρι> μπλάρ
ι
)

91
 

 Η ανάπτυξη του φθόγγου γ στα: 
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a. νκ> νγκ (π.χ. γίνηκαν> γίνγκαν)
92

 

 

 

Ακόμη, στα κείμενα που συγκεντρώσαμε από τη γλωσσική περιοχή των Γρεβενών 

κυρίως, παρατηρήθηκε αφομοίωση ή ανομοίωση συμφώνων, που πολλές φορές τρέπουν τα 

τρισυμφωνικά συμπλέγματα, που προκύπτουν από την αποβολή του ι, σε δισυμφωνικά, 

κάνοντας τα συμπλέγματα αυτά πιο ευπρόφερτα (Κατσάνης & Ντίνας: 435). Για παράδειγμα 

εντοπίστηκαν τα: στκ> σκ (π.χ. ξεγκλίστηκε> ξιγκλίσκι), χτλ>χλ (π.χ. δάχτυλα> δάχλα)
93

, φτν 

>φν (π.χ. βλάφτουν > βλαφν).  

Στα συμφωνικά πάθη παρουσιάζει ενδιαφέρον και η αποβολή του γ κι αυτό, γιατί 

εμφανίζεται ποικιλομορφία από περιοχή σε περιοχή (Παπαδόπουλος, 1926: 30). Στα Γρεβενά 

παρατηρείται αποβολή του μεσοφωνηεντικού γ, ειδικά όταν το ένα από τα δύο φωνήεντα 

ήταν το ι ή το ου (Τζήρος, 2008: 15) (π.χ. πηγαίνω> παένου
94

, φαγητά> φαϊά)
95

. Αντίθετα, 

στα Χάσια εντοπίζεται αποβολή του γ και στην αρχή της λέξης (π.χ. πήγαιναν> πάηναν
96

, 

για> ια)
97

. Εκτός από την αποβολή του γ εντοπίσαμε στα Γρεβενά την αποβολή και του χ 

(π.χ. αστοχήσει> αστοϊση)
98

, ενώ στα Χάσια την αποβολή του ν (π.χ. κανένα> καένα)
99

. 
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Ακόμη ένα στοιχείο το οποίο παρουσιάζει ενδιαφέρον και είναι στοιχείο 

προφορικότητας, που αποτυπώνεται στα κείμενα της ευρύτερης περιοχής των Γρεβενών- 

Χασίων, είναι μια σειρά από πάθη σε άηχα σύμφωνα. Ας τα δούμε αναλυτικότερα: 

Α) Αρχικά παρατηρείται ηχηρή προφορά στα άηχα σύμφωνα t> d, γ> g, p>b, s>z, z>dz, κ> 

g, ts> dz. Εντοπίζεται κυρίως: 

a. ύστερα από την αποβολή των ι και ου: 

 κ> g  

καμήλα> 

γκαμήλα
100

 

κανάτα> 

γκανάτα
101

 

κρίνω> 

γκρένου
102

 

κοιτάω> 

γκοιτάου
103

 

 γ> g  

γεφύρι> 

γκιουφύρ
104

 

πανηγύρι> 

πανγύρ> 

παγγύρ
105

 

γιορντάνι> 

γκιουρντάνι
106

 

 p> b 

χοροπηδούσε> 

χουρουμπδούσι
107

 

πηγάδι> 

μπγιάδ
ι108 

πάτο> μπάτου
109

 

πηδάει> 

αμπδάει
110

 

 ts> dz 

τσομπάνος> 

τζουμπανους 

τσινιάρικο> 

τζινιάρ’κου
111

 

 s> z 

σβάρνιζα> 

ζβάρνιξα 

 

b. έπειτα από την ένωση της αιτιατικής του άρθρου με το ουσιαστικό (Τζήρος, 2008: 

16): 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 6, σελ. 80: σ. 1 και 2 
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 κ > γκ 

Κανέναν καιρό> κανάγ 

κιρό
112

  

Την κόκκινη Τετάρτη> ‘ν 

γκόκκιν
ι
 ντιτράδ

ι113 

Την κοπριά> ’νγκουπριά
114

 

 π > μπ 

στην πίτα> σμπίτα
115

 

στην πλάτη> σμ πλάτ’
116

 

στον παπά> στούμ παπά
117

  

στην Πόλη> στ’ μ Πολ
ι 118 

 

 τ > ντ 

σαν τη γίδα> σα ντ’ γίδα
119

 

σαν το γύφτο> σα ντου  

γύφτου
120

 

τον ταμπουρά> του 

νταμπουρά
121

 

 

Β) Επίσης παρατηρείται μετατροπή των άηχων συμφώνων σε άλλα σύμφωνα. Οι Χρήστος 

Τζήρος (2008) και Δημήτριος Χαντζιάρας (1995) σε αντίστοιχες μελέτες τους εντοπίζουν 

τέτοιες μεταβολές στο ιδίωμα της περιοχής των Γρεβενών και στο θεσσαλικό ιδίωμα, στο 

οποίο υπάγεται το ιδίωμα της περιοχής των Χασίων. Έχοντας ως βάση αυτές τις μεταβολές 

εντοπίσαμε στα κείμενα τα εξής: 

Για τα κείμενα της περιοχής των Γρεβενών:  

a. Την τροπή του β σε γ, ίσως λόγω 

επιρροής από το Ηπειρώτικο 

ιδίωμα
122

 (π.χ. έβλεπε> έγλιπι)
123

  

Για τα κείμενα της περιοχής των Χασίων: 

a. Την τροπή του β σε γ
126

 (π.χ. 

βλέπουν> γλέπνι)
127

 

b. Την τροπή του μ σε ν (π.χ. μια> 
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b. Την τροπή του ν σε μ (π.χ. Νικόλας> 

Μκόλας)
124

 

c. Την τροπή του ρ σε λ (π.χ. γρήγορα> 

αγλήγορα)
125

  

 

νια)
128

 

c. Την τροπή του ρ σε λ (π.χ. 

γρηγορότερα> γληγουρότιρα)
129

 

d. Την τροπή του θ σε χ 

(Σακελλαριάδης, 1976: 40) (π.χ. 

φθινόπωρο> χινόπουρου)
130

 

e. Την τροπή του β σε φ (π.χ. διάβηκα> 

διάφ’κα)
131

. Παρατηρείται, όταν μετά 

την αποβολή των ι και ου αυτό που 

μένει είναι ένα άηχο σύμφωνο 

(Σακελλαριάδης, 1976: 43) 

f. Την τροπή του δ σε θ (π.χ. 

μερακλήδικο> μιρακλήθκου)
132

. Η 

μετατροπή συμβαίνει μετά την 

αποβολή του ι, όταν το δ έρθει σε 

επαφή με το κ
133

 (Σακελλαριάδης, 

1976: 39). Στην ουσία πρόκειται για 

υποχωρητική αφομοίωση ηχηρότητας, 

αφού το ηχηρό σύμφωνο τρέπεται σε 
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άηχο 

g. Την τροπή του φ σε β (π.χ. φορά> 

βουλά)
134

  

h. Την τροπή του κ σε γ (π.χ. 

καραφάκια> γαραφάκια)
135

 

 

 

Γ) Τέλος, ας σταθούμε στις παρακάτω λέξεις που εντοπίσαμε σε κείμενα από την περιοχή 

των Χασίων: Πιο> πχιό
136

/ Πιες> πχε
137

/  Κάποιον> κάπχιουν
138

/ φωτιά> φουτχιά
139

/ 

κομμάτια> κουτάτχια
140

/ κοκότια (όρνιθες)> κουκούτχια
141

/ βαθιά > βαθχιά
142

. Στις λέξεις 

αυτές, η ουσιαστική διαφορά είναι η μετατροπή του ω σε ου στις λέξεις φωτιά (φουτιά) και 

κάποιον (κάποιουν) κατά το φαινόμενο της κώφωσης. Παρόλ’ αυτά στα κείμενα της 

γλωσσικής περιοχής των Χασίων βλέπουμε έντονα την αποτύπωση ενός ημιφώνου ç μεταξύ 

ενός συμφώνου και των φωνηέντων.  

Ας δούμε κάτι ακόμη: Στις λέξεις χωριό > χουργιό
143

/ τζιαντούρια> τζιαντούργια
144

/ 

καινούριο > κινούργιου
145

/ παλιούρια > παλιούργια
146

/ ποδάρια > πουδανάργια
147

/ παιδιά > 

πιδγιά
148

/ καναδυό > καναδγυό
149

/ διαολιές> δγιαουλιές
150

/ διαθήκη > δγιαθήκ’
151

/ άδειος > 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 5, σελ. 80: σ. 1 
135

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 17, σελ. 85: σ. 6 
136

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: σ. 8 
137

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 17, σελ. 84: σ. 2 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 77: σ. 1 
140
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: σ. 1  
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: σ. 3 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 11 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 7 «Α΄ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΟΜΥΘΟΙ: Α3», σελ. 80 
147

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 8 «Β’ ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΟΜΥΘΟΙ: Β23», σελ. 81 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: σ. 2 
149

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 77: σ. 17 
150

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 2 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 5, σελ. 80: σ. 5 
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άδγιους
152

/ δυο > δγυό
153

/ δόντια> δόντγια
154

/ τέτοιον> τέτγοιουν
155

/ πιάστηκαν > 

πγιάσκαν
156

/ αδέρφια > αδέρφγια
157

 βλέπουμε το ημίφωνο ι στα συμπλέγματα ια/ ιο να 

διατηρείται και να προσεγγίζει το προηγούμενο σύμφωνο αναπτύσσοντας ανάμεσα σε αυτό 

και το φωνήεν ένα ημίφωνο j (Κατσάνης & Ντίνας, 2004: 436).  

  Τέλος, εντοπίσαμε την ανάπτυξη του ñ μετά από το ένρινο μ, π.χ. καμιά > καμνιά
158

/ 

μια > μνιά
159

/ μυαλό > μνυαλό
160

/ θυμιάμα > θυμνιάμα
161

/ ποταμιά> πουταμνιά
162

, που 

αποτελεί και αυτό στοιχείο προφορικότητας.  

Οι περιπτώσεις που αναφέρονται δεν αποτελούν κάποιου είδους ιδιαιτερότητα, καθώς 

είναι ένα φαινόμενο που συμβαίνει και στην κοινή νεοελληνική, απλώς δεν αποτυπώνεται 

ορθογραφικά. Στα ιδιώματα, όμως, επειδή επιλέγεται μια πιο φωνητική γραφή, γι’ αυτό 

δηλώνεται και καθώς η μελέτη στηρίζεται στον τρόπο που τα ιδιώματα της περιοχής 

αποτυπώνονται στα γραπτά κείμενα, από την στιγμή που αυτού του είδους η γραφή 

συναντήθηκε σε αρκετές λέξεις και σε διαφορετικά κείμενα, γι’ αυτό και μόνο το λόγο 

σημειώνεται.  

ΙΙ. ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ 

 

το κεφάλαιο αυτό θα σταθούμε σε ορισμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά λέξεων των 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 7 «Α΄ ΑΦΗΓΗΜΑΤΙΚΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΟΜΥΘΟΙ: Α1», σελ. 80 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 8 «Β’ ΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟΙ ΠΑΡΟΙΜΙΟΜΥΘΟΙ: Β23», σελ. 81 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: σ. 10 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 5 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 1 
157

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 17 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: σ. 6 
159

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 77: σ. 6 
160

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 77: σ. 23 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 14, σελ. 82: σ. 10 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 13, σελ. 82: Στον τίτλο και στις σειρές 1 και 3 
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κειμένων που μας έκαναν εντύπωση. 

Α. ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΚΑΙ ΤΟ ΟΥΣΙΑΣΤΙΚΟ 

 

α άρθρα στα γλωσσικά ιδιώματα της περιοχής Γρεβενών-Χασίων είναι τρία, ένα 

για κάθε γένος, όπως ακριβώς συμβαίνει και στην κοινή νέα ελληνική. Όπως 

είναι φυσικό, ακολουθούν ως προς την κλίση τους τα φαινόμενα που 

χαρακτηρίζουν γλωσσικά το ιδίωμα της περιοχής  

ΚΛΙΣΗ ΑΡΘΡΟΥ 

ΕΝΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΗΘΥΝΤΙΚΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ ΘΗΛΥΚΟ ΟΥΔΕΤΕΡΟ 

ο / η 

 

τ’ 

 

τουν 

Η 

 

τς 

 

τν 

Του 

 

τ’  

 

του 

Οι 

 

- 

 

τς 

Οι 

 

- 

 

τς 

Τα 

 

- 

 

Τα 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, στα Γρεβενά ο τύπος του αρσενικού άρθρου είναι ου 

(κατά το φαινόμενο της κώφωσης του ο σε ου), ενώ σε όλη την περιοχή των Χασίων το 

αρσενικό άρθρο ο θηλυκοποιείται και γίνεται η (π.χ. ο Γιώργος> η Γιώρ’ς). Η χρήση της 

συγκεκριμένης μορφής του άρθρου παρατηρείται κυρίως σε κύρια ονόματα
163

 και αυτό γιατί, 

όπως παρατηρεί ο Hoëg (1925), εμφανίζονται κυρίως στην κλητική, όπου το άρθρο λείπει. 

Στο συγκεκριμένο ιδίωμα απαντήσαμε το θηλυκοποιημένο άρθρο ο εκτός από τα κύρια 

ονόματα (π.χ. ι Γιανν
164

) και σε αρσενικά επίθετα και ουσιαστικά που αναφέρονται σε 

πρόσωπα (π.χ. η αρκουδιάης
165

, η γκόρμπιτας
166

,  η τούρκους
167

, ι βόιβουντας
168

, ι κατής
169

, ι 
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 Βλ. Παπαδόπουλος, 1926, σελ. 50- 51 και Hoëg, 1925, σελ. 211-213 
164

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 33, σελ. 90: σ. 4 
165

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76: Στον τίτλο 
166

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 77: σ. 10 
167

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 14, σελ. 82: σ. 5 
168

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 26, σελ. 88: σ. 4 
169

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 26, σελ. 88: σ. 4 

Τ 
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πρώτους ι παλίκαρους
170

, ι ένας
171

, ι κόσμους
172

, ι πιστικός
173

, ι καπιτάνιους
174

, ι αδιρφός ι 

αγκαρδιακός
175

, ι άντρας
176

, ι πιο μικρότιρους
177

)
178

, ενώ εντοπίστηκαν και 4 περιπτώσεις σε 

άψυχα αντικείμενα (π.χ. ι κάμπους
179

, ι πόνους
180

, ι πάγους
181

, ι ήλιους
182

, η νταμπουράς
183

). 

Οι υπόλοιπες περιπτώσεις άψυχων αντικειμένων συναντήθηκαν με το άρθρο ου (π.χ. ου 

λαγός
184

, ου κιρός, ου δυάσμος
185

, ου βασιλικός
186

).  

Πολλές και διαφορετικές ερμηνείες διατυπώθηκαν για το πώς επικράτησε αυτός ο 

τύπος με πρώτη αυτή του Γεωργίου Χατζιδάκι (1905: 9-11), που τη στηρίζει στο γεγονός ότι 

η χρήση του θηλυκού προηγήθηκε αυτής του αρσενικού τόσο για τα θηλυκά όσο και για τα 

αρσενικά ονόματα. Άλλη άποψη είναι αυτή του  Αχιλλέα Τζάρτζανου (1909: 28-29), για τη 

χρήση του αρσενικού η στο θεσσαλικό ιδίωμα, ότι έγινε κατόπιν εξίσωσης του αρσενικού με 

τον θηλυκό τύπο η. Τέλος ο Βασίλειος Φόρης (2003: 27-29) αποδίδει την εξήγηση του 

φαινομένου στη χρήση της άναρθρης εκφοράς κύριων και μη, αρσενικών και θηλυκών 

ονομάτων, όπου λόγω συμπροφοράς του ονόματος με το ρήμα, στο οποίο η κατάληξη ήταν ι, 

αποκόπτεται το ι της κατάληξης και, επειδή το ουσιαστικό είναι άναρθρο, παίρνει τη θέση 

του άρθρου (π.χ. Τι φκιάν’ ι άντρας σ;
187

)  
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 30, σελ. 89: σ. 12, 17, 18 και 24 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 29, σελ. 89: σ. 21 
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ου άνθρωπους  και ου προυτουμάστουρας 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 13, σελ. 82: σ. 3 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 31, σελ. 90: σ. 2 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 31, σελ. 90: σ. 1 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 34, σελ. 91: σ. 3 
183

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 77: σ. 10 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 4 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 32, σελ. 90: σ. 1 
186

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 32, σελ. 90: σ. 1 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 35: σελ. 91: σ. 5 
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Ακόμη, όπως παρατηρούμε, γενική πληθυντικού δεν υπάρχει ή τουλάχιστον δε 

χρησιμοποιείται. Σε συνδυασμό με το ουσιαστικό αντικαθίσταται από τον τύπο από + 

αιτιατική πληθυντικού (π.χ. τα κτήματα των αδερφών της έμειναν έρημα, όλοι φύγανε στην 

ξενιτιά> τα χτήματα ‘πταδέρφια τς απόμκαν έρμα, ούλ’ έφκαν στα ξένα
188

)   (Ευαγγελόπουλος: 

20 και Χαντζιάρας, 1995).  

Β. ΤΟ ΡΗΜΑ 

 

ς προς τη μορφολογία, οι ρηματικοί τύποι του γλωσσικού ιδιώματος της 

ευρύτερης περιοχής Γρεβενών- Χασίων δε φέρνουν και ιδιαίτερες 

διαφοροποιήσεις σε σχέση με την κοινή νέα ελληνική και κατά κανόνα 

ακολουθούν τις αποκλίσεις των άλλων βορείων ιδιωμάτων. Γι’ αυτό το λόγο θα σταθούμε σε 

κάποια μορφολογικά χαρακτηριστικά που μας έκαναν εντύπωση. 

Αρχικά, εντοπίσαμε ότι σε ρήματα που λήγουν σε –άζεις / -άσεις, -έζεις / -έσεις, -όζεις / 

-όσεις, -ούζεις / ούσεις, -ίζεις / ίσεις, παρατηρείται μετάθεση φωνήεντος και σχηματίζονται οι 

καταλήσεις –άιζ / -άις, -έιζ / -έις, -όιζ / -όις, -ούιζ / -ούις, -ίιζ / -ίις (Κατσάνης & Ντίνας, 2004: 

436). Στα κείμενά μας εντοπίσαμε: 

 -άζεις > άιζ 

Αμπόζεις > αζμπόειζ
189

 

Βάζεις > βάειζ
190

 

Φωνάζεις > φουνάειζ
191

 

 -ίσεις > -ίις 

Θελήσεις> θιλέϊς
192

 

Στήσεις > στήης
193

 

 -όσεις > -όις 

Σταυρώσεις > σταυρώης
194

 

Χώσεις > χώης
195

 

Παραχώσεις> παραχώης
196

 

 -άσεις> -άις 

Φτιάξεις> φκιάϊς 

Πας> πάης
197
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Επιπλέον, όπως γνωρίζουμε, ο Παρατατικός σχηματίζεται με το ενεστωτικό θέμα και 

τη χρονική αύξηση ε που δείχνει ότι είμαστε σε παρελθοντικό χρόνο (π.χ. παίρνω > παίρνου > 

έπιρνα / φτιάχνω > φκιάνου > έφκιανα). Να σημειώσουμε ότι, με βάση το υλικό που 

συγκεντρώσαμε, παρατηρήσαμε αντί για ε να χρησιμοποιείται ι κατά την αύξηση, σε ορισμένα 

όμως ρήματα
198

. Τα ρήματα που εντοπίσαμε είναι τα εξής:  

 

Στα Γρεβενά: 

 

Στα Χάσια:
199

 

 

 Βγαίνω:  

Ενεστώτας Παρατατικός  Ενεστώτας Παρατατικός 

βγαίνου ίβγινα
200

  - - 

 Λέγω:  λέγου ίλιγα
201

  λέγου Ίλιγα & 

έλιγα
202

 

 Ξέρω: ξέρου ίξιρνα
203

  ξέρου Ήξιρνα 

 Βλέπω: γλέπου έγλιπα
204

  Βλέπου& 

γλέπου 

Ίβλιπα 

 Θέλω: 

 Βρίσκω:  

Θέλου 

Βρίσκου 

ήθελνα
205

 

ίβρισκα
206

 

 Θέλου 

 

- 

Ήθιλνα και 

ήθιλα
207

 

- 

 

 
 

Όπως φαίνεται στον πίνακα, τα περισσότερα από αυτά τα ρήματα που παίρνουν 

χρονική αύξηση ι αναπτύσσουν πριν από την κατάληξη το σύμφωνο ν.  
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 5, σελ. 80: σ. 19 
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 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 24, σελ. 87: σ. 1 
198

 Για το φαινόμενο βλέπε Σάκκαρης, 1940, σελ. 121 
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φέρου > ίφιρνα, πίνω > πίνου > ίπνα 
200

 Στο κείμενο εμφανίζεται ως ίβγινι. Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 7, σελ. 75: σ. 3 
201

 Στο κείμενο εμφανίζεται ως ίλιγιν. Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 7, σελ. 75: 10 
202
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 Στο κείμενο εμφανίζεται ως ήξιρναν. Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 5, σελ. 74: σ. 2 
204

 Στο κείμενο εμφανίζεται ως έγλιπι. Βλ. Παρλαρτημα Γ, Κείμενο 6, σελ. 74: σ. 1 
205

 Στο κείμενο εμφανίζεται ως ήθελνι. Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 6, σελ. 75 σ. 10 
206

 Στο κείμενο εμφανίζεται ως ίβρισ*κις. Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 7, σελ. 76: σ. 1 
207

 Στο κείμενο εμφανίζεται ως ήθιλνα. Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 10: Δ6, σελ. 81. Ο τύπος ήθιλα (ήθιλι) 
εντοπίστηκε στο Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 6 
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Αναφέρουμε ακόμη ένα χαρακτηριστικό που απαντάται μόνο σε κείμενα γραμμένα στο 

γλωσσικό ιδίωμα των Χασίων. Πρόκειται για το σχηματισμό του Παρατατικού ορισμένων 

ρημάτων σε –αίνω, ο οποίος έχει την κατάληξη –ισκνα. Ο Γεώργιος Χατζιδάκις (1905: 299-

301) ανάγει αυτή την κατάληξη σε κάποιον παλιό σχηματισμό ιωνικής προέλευσης, ο οποίος 

επικράτησε και σε πολλά άλλα ιδιώματα
208

. Στα κείμενα εντοπίσαμε τα ρήματα παθαίνω 

(παθαίνου > πάθισκνα) και μαθαίνω (μαθαίνου > μάθησκνα).
209

 Τέλος, παρατηρήσαμε και μια 

ιδιομορφία στο σχηματισμό του ρήματος διαβαίνω, το οποίο δεν εμφανίζεται με εσωτερική 

αύξηση, αλλά με χρονική αύξηση ι (ιδιάβαινα).
210

 

Γ) ΤΟ ΕΠΙΡΡΗΜΑ 

 

ς προς την μορφολογία των επιρρημάτων θα σταθούμε στα εξής σημεία: 

a. Αρχικά εντοπίσαμε κυρίως χρονικά επιρρήματα με κατάληξη –α να τρέπονται σε –

ος (π.χ. ύστερα> ύστιρος)
211

 

b. Ακόμη τοπικά και χρονικά επιρρήματα να συνοδεύονται με το δεικτικό μόριο –ια (π.χ. 

τώρα > τώραϊα
212

, αυτόϊας
213

) 

c. Επίσης, κάποια επιρρήματα είναι συνοδευμένα από την πρόθεση από (π.χ. ‘π’ αγάλια- 

‘γάλια) 

d. Τέλος, ορισμένα επιρρήματα εντοπίζονται με την κατάληξη –κι (μόνο> μούγκι/ 

μούγγι)
214

 

                                                           
208

 Κατά αυτόν τον τρόπο σχηματίζονται και τα ρήματα: πεθαίνω (πεθαίνου > πέθισκνα), υφαίνω (υφαίνου > 
ύφισκνα), μένω (μένου > ίμισκνα) αλλά και το βρίσκω (βρίσκου > ίβρισκνα) 
209

 Συγκεκριμένα εντοπίστηκαν στο Κείμενο 1, σελ. 51- 52 ω2 πάθισκναν και μάθισκνι 
210

 Ο τύπος εμφανίζεται ως ιδιαβαίν’. Βλ. Παράρτημα Β, Κείμενο 13, σελ. 57: σ. 2 
211

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 3, σελ. 79: σ. 7 
212

 Βλ. Παράρτημα Γ, Κείμενο 4, σελ. 71: σ. 8 
213

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 76 
214

 Βλ. Παράρτημα Δ, Κείμενο 1, σελ. 77: τελευταία σειρά (μούγκι) και Κείμενο 33, σελ. 90: σ. 4 (μούγγι) 

Ω 
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III. ΣΧΟΛΙΑΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΤΡΟΠΟ 
ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΤΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 
ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΕΚΔΟΤΕΣ 

 

 Πέρα από την παρουσίαση των γλωσσικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα στα 

ιδιώματα της ευρύτερης περιοχής, ένας ακόμη στόχος της εργασίας ήταν να παρουσιαστεί ο 

τρόπος με τον οποίο αποτυπώνονται τα ιδιώματα στα γραπτά κείμενα από τους εκάστοτε 

συγγραφείς και εκδότες. Αν και προτιμήθηκαν κατά βάση κείμενα γραμμένα με βάση τους 

κανόνες των ιδιωμάτων, παρολαυτά εντοπίστηκαν αποκλίσεις και ίσως και λάθη. Κατά μήκος 

της εργασίας σχολιάστηκαν ορισμένα, όμως ας τα δούμε σε αυτό το κεφάλαιο συγκεντρωμένα 

και πιο αναλυτικά. 

 Πρώτη ένσταση που δημιουργήθηκε ήταν σχετικά με την μη κώφωση του ε σε ι και του 

ο σε ου (Βλ. παραπάνω σελ. 35 «ο Δικαπεντάυγουστος»). Αν και έγινε προσπάθεια να εξηγηθεί 

με βάση κάποια γλωσσολογικά φαινόμενα στα οποία θα μπορούσε να ανήκει, θα μπορούσε να 

πει κάποιος εύκολα ότι ίσως πρόκειται για λάθος αποτύπωση του συγγραφέα. Πολλές φορές οι 

γράφοντες από κεκτημένη ταχύτητα και επηρρεαζόμενοι από την κοινή νεοελληνική, 

μεταφέρουν τους γλωσσολογικούς κανόνες της τελευταίας και στην προσπάθεια τους να 

αποτυπώσουν στο γραπτό λόγο κάποιο ιδίωμα. Αυτό συμβαίνει κατά κόρον, αν κάποιος δεν 

είναι φυσικός ομιλητής του ιδιώματος και απλώς προσπαθεί, να το αποτυπώσει ακολουθώντας 

γλωσσολογικούς κανόνες, ή αν κάποιος γνωρίζει το ιδίωμα μόνο σε προφορικό λόγο και δεν το 

έχει δει ποτέ γραμμένο. Στην τελευταία περίπτωση, αν ο επίδοξος συγγραφέας κάνει μια 

προφορική ιδιωματική συζήτηση θα ακολουθήσει όλους τους κανόνες, αν όμως επιχειρήσει να 

αποτυπώσει αυτή τη συζήτηση σε γραπτό κείμενο ενδεχομένως να του ξεφύγουν ορισμένοι.  

 Δεύτερο σημείο στο οποίο σταθήκαμε ήταν  η αποτύπωση της αποβολής του ι στα 

κείμενα και το πότε αυτή αφήνει ίχνος στο σύμφωνο που προηγείται. Αν και κατά πλειοψηφία 
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αυτή δηλώθηκε και μάλιστα με ποικίλους τρόπους -άλλοτε με απλή απόστροφο, με αστερίσκο, 

με το γράμμα ι σε παρένθεση ή με την μορφή εκθέτη- προκειμένου να φανεί ότι υπάρχει 

κάποιο ίχνος της προφοράς στο σύμφωνο, υπήρχαν όμως και περιπτώσεις που αυτή δεν 

δηλώθηκε καθόλου. Αυτό δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, καθώς σε όλες σχεδόν 

της περιπτώσεις αποβολής πάντα υπάρχει κάποιο ίχνος στην προφορά. Στο γραπτό λόγο είναι 

δύσκολο να γίνει κατανοητό, ειδικά αν προσπαθήσει να το διαβάσει κάποιος που δεν είναι 

γνώστης του ιδιώματος, όμως στον προφορικό λόγο είναι εμφανές ως άκουσμα. 

 Ένσταση δημιουργήθηκε και για την αποβολή του α στη λέξη Λιβ’κώθκα. Δεν 

γνωρίζουμε αν υφίσταται στα αλήθεια τέτοιου είδους αποβολής, ειδικά στο μέσο της λέξης και 

ακόμη περισσότερο όταν πρόκειται για αποβολή ενός τόσο ισχυρού φωνήεντος, όπως είναι το 

α. Ίσως να πρόκεται για κάποιο τοπικό ιδιωματισμό μέσα στο ιδίωμα που ισχύει σε 

συγκεκριμένο χωριό, αλλά και πάλι ερευνάται κατά πόσο ανταποκρίνεται. Το πιο πιθανό είναι 

να έγινε σε μια προσπάθεια του συγγραφέα να αναδείξει το φαινόμενο της αποβολής 

φωνηέντων, κάνοντας το ανεξέλεγκτα και σε υπερβολικό βαθμό. 

 Σε πολλές λέξεις ακόμη εντοπίσαμε μετατοπίσεις τόνων (π.χ. υστιρός) που μπορεί να 

έγιναν λόγω προφορικότητας ή όταν πρόκειται για ποίηματα, για να ανταποκρίνεται στους 

ρυθμικούς κανόνες. Σχετικά με τον τρόπο γραφής και τονισμού λέξεων εντοπίστηκαν 

συγχύσεις ακόμη και στο ίδιο κείμενο. Χαρακτηριστικό παράδειγμα η λέξη αλεπού, στο 

κείμενο 3, στη σελίδα 77, όπου η λέξη στην πρώτη σειρά της πρώτης παραγράφου είναι 

γραμμένη με μετατόπιση τόνου στην παραλήγουσα και ακολουθούμενη τον κανόνα της 

χείλωσης (αλούπου), ενώ στην δεύτερη και στις επόμενες παραγράφους είναι γραμμένη κατά 

το φαινόμενο της αποβολής (αλπού) και μάλιστα χωρίς κάποιο δηλωτικό της παρουσίας ίχνους 

στο υγρό σύμφωνο λ, πράγμα που όπως είπαμε παραπάνω δεν ανταποκρίνεται. Τελικά, τι 

ισχύει; Μια λέξη που να ακολουθεί δύο φωνητικούς κανόνες και χρησιμοποιείται ο ένας ή ο 

άλλος ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται, ή ήταν μια προσπάθεια του συγγραφέα 
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να αναδείξει και τα δύο φαινόμενα, και λόγω έλειψης παραδειγμάτων αποφάσισε να τα 

εφαρμόσει στην ίδια λέξη; Η απορία θα λύθει μόνο αν ακούσουμε την λέξη στον προφορικό 

λόγο. 

 Τέλος, στα περισσότερα κείμενα ειδικά της περιοχής των Χασίων εντοπίσαμε έντονα 

την αποτύπωση ενός ημιφώνου ç μεταξύ ενός συμφώνου και των φωνηέντων ή την ανάπτυξη 

του ñ μετά από το ένρινο μ. Στην ουσία δεν πρόκειται για λάθος, αλλά ούτε και για κάποιο 

φωνητικό/ φωνολογικό χαρακτηριστικό που να ισχύει γενικά σε ιδιώματα, αφού συμβαίνει 

και στην κοινή νεοελληνική. Δεν αποτυπώνεται βέβαια στο γραπτό λόγο, αλλά μπορεί να 

γίνει αντιληπτό στον προφορικό λόγο από κάποιον ουδέτερο ακροατή. Στα κείμενα 

εντοπίστηκε αφενός για να δείξει το έντονο της προφοράς που εμφανίζεται στο ιδίωμα, αλλά 

και γιατί δεν ακολουθείται φωνητική γραφή στην αποτύπωση των λέξεων από τους 

συγγραφείς και εκδότες.  

 Όπως έγινε αντιληπτό λοιπόν, ένα ιδίωμα είναι αρκετά δύσκολο να αποτυπωθεί στο 

γραπτό λόγο, ειδικά αν αυτοί που το επιχειρούν έχουν μάθει να το χρησιμοποιούν μόνο στον 

προφορικό λόγο ή αν δεν είναι γλωσσολόγοι ή φυσικοί ομιλητές, ώστε να γνωρίζουν 

επακριβώς τους κανόνες γραφής των ιδιωμάτων. 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 

 

ε την παραπάνω μελέτη και επεξεργασία των κειμένων διαπιστώσαμε ότι οι 

δύο περιοχές που γεωγραφικά ανήκουν στη Δυτική Μακεδονία και είναι 

γειτονικές παρουσιάζουν ομοιότητες αλλά και διαφορές, ως προς τον τρόπο 

αποτύπωσης τους στα γραπτά κείμενα και ως προς την εμφάνιση των φαινομένων που 

επικρατούν σε γλωσσολογικό επίπεδο. 

Ως προς τη μορφή του ιδιώματος, οι περισσότερες διαφορές εντοπίστηκαν σε 

φωνητικό επίπεδο και η βασικότερη είναι η εμφάνιση του φαινομένου της χείλωσης στο 

γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής των Χασίων, φαινόμενο που όπως διαπιστώθηκε δεν υπάρχει 

αντίστοιχο στην περιοχή των Γρεβενών. Άλλου είδους μικρότερες διαφορές έχουν σχέση με 

την αποβολή ορισμένων φωνηέντων και συμφώνων ή την μετατροπή τους σε άλλα φωνήεντα 

και σύμφωνα αντίστοιχα. Επιπλέον, εντοπίστηκαν διαφορές ως προς την αποτύπωση του 

φαινομένου της ουράνωσης, καθώς παρατηρήθηκαν ποικίλοι τρόποι γραφής, ενώ το 

φαινόμενο φάνηκε να παρατηρείται σε διαφορετικά σύμφωνα στις δύο περιοχές. Ακόμη, 

συγκεκριμένα στην περιοχή των Χασίων φάνηκε έντονα η αποτύπωση στοιχείων που 

δείχνουν έντονα τον τρόπο προφοράς των λέξεων. 

Σε μορφολογικό επίπεδο η βασική διαφορά είναι η θηλυκοποίηση του αρσενικού 

άρθρου ο σε ι που εντοπίζεται σε όλα τα κείμενα που σχετίζονται με την περιοχή των 

Χασίων, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει και η ιδιόμορφη κατάληξη –ισκνα που εμφανίζεται 

πάλι μόνο στο γλωσσικό ιδίωμα της περιοχής των Χασίων. 

Οι διαφορές οφείλονται στην μορφολογία του εδάφους και στις οικονομικές και 

πολιτιστικές σχέσεις που είχαν αναπτύξει με τις γύρω περιοχές, καθώς τα Γρεβενά ανήκαν στο 

Μ 
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νομό Κοζάνης, οπότε το ιδίωμα επηρεάστηκε από το Κοζανίτικο,  ενώ τα Χάσια ανήκαν στη 

Θεσσαλία και επιπλέον ήταν πέρασμα βλαχόφωνων Θεσσαλών κτηνοτρόφων και το ιδίωμα 

μοιάζει με το θεσσαλικό. Βέβαια, όπως αναφέραμε στην αρχή, τα Χάσια ήταν κλειστή περιοχή 

και, λόγω ορισμένων καταστάσεων και επιλογών προτίμησαν να κρατήσουν το ιδίωμα 

ανέπαφο, γι’ αυτό δεν συγγένευαν με κατοίκους γειτονικών περιοχών.  

Οι ομοιότητες άρχισαν να υπάρχουν όταν οι δύο περιοχές έγιναν διοικητικά μια, οπότε 

ο πληθυσμός άρχισε να μετακινείται και αναμειγνύονταν ευκολότερα. Ακολουθεί ένας πίνακας 

στον οποίο παρουσιάζονται συγκεντρωμένα μόνο τα στοιχεία στα δύο ιδιώματα που υπάρχουν 

μόνο στο ένα από τα δύο ή παρουσιάζουν διαφοροποιήσεις μεταξύ τους: 

 Γρεβενά Χάσια 

 

 

 

Φωνητική/ 

Φωνολογία 

-  χείλωση 

-  - αποβολή και των 

δευτερογενών ου και ι 

Τροπή: 

 

        α> ο 

        ο >α 

                    ο> ου 

                    ο>ι 

 Τροπή:       ν> μ                   μ>ν 

                 θ>χ 

                 β>φ ή φ>β 

                 δ > θ 

                κ >γ 

Αποβολή: - Μεσοφωνη

εντικού γ και χ 

- Μεσοφωνηεντικού ν 

- γ στην αρχή λέξης 

 Αρσενικό άρθρο ου Αρσενικό άρθρο η/ι 
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Μορφολογία -  Κατάληξη παρατατικού 

ρημάτων σε –αίνω>- ίσκνα 
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Πίνακας 1: Ο πίνακας του διεθνούς φωνητικού αλφαβήτου χρησιμοποιήθηκε από το βιβλίο της 

Θεοδοσίας Παυλίδου (1997)  «Επίπεδα γλωσσικής ανάλυσης» 
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Β. ΧΑΡΤΕΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΜΙΛΟΥΜΕΝΕΣ 
ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΥΣ 

 

 

Χάρτης 3: Χάρτης Τσακωνιάς. Πηγή: Κωστάκης, Θ. (1986). Λεξικό της τσακωνικής διαλέκτου.  

 

  

Χάρτης 4: Χάρτης της περιοχής όπου ομιλείται η ποντιακή διάλεκτος. 

Πηγή:http://malkidis.blogspot.gr/2010_08_01_archive.html 
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Χάρτης 5: Χάρτης της ελληνόφωνης κάτω Ιταλίας. Η περιοχή στον μωβ κύκλο είναι η περιοχή 

που ομιλείται η διάλεκτος «grico», ενώ η περιοχή στον κόκκινο κύκλο είναι η περιοχή που 

ομιλείται η διάλεκτος  «grecanica». Πηγή: : Rohlfs, G. 1933. Scavi linguistici nella Magna 

Grecia. 

 

 

Χάρτης 6: Χάρτης  της Καππαδοκίας, όπου ομιλείται η καππαδοκική διάλεκτος. Πηγή: 

Dawkins, R. M. 1916. Modern Greek in Asia Minor; a study of the dialects of Siĺli, Cappadocia 

and Phárasa, with grammar, texts, translations and glossary. 
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Γ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ 
ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΓΡΕΒΕΝΩΝ 

 

 

 

 

Εικόνα 2: Τα κείμενα 1, 2 και 3 είναι αποσπάσματα απο το βιβλιο της Ρ. Τζιαμπίρη- Στούπα, 

"Ντοπιολαλιές Γρεβενιώτικες" 

 

4. "Κώτσιους και Βασίλου"  

Κόντιβι ό Δικαπενταύγουστος στού Ζάλοβου, κι γιόμσαν τά σπίτια απού κόσμου, ήρθαν απ΄ 

ν΄ Αθήνα ήρθαν απ΄ τ΄ Σαλουνίκ(η),ήρθαν κι απ΄ τού Γριβινό . 

 Ήρθι κι ού Κώτσιους απ΄ ν΄ Αθήνα, μί καμμιά δικαπινταριά μέρις άδεια νά ξαπουστάσ κί νά 

δεί τς΄ γονίδις κί τς΄ φίλ τ. Οί γονίδις όμως τ΄ Κώτσιου, Γιώρτς κι Λισσάβου βάλθκαν νά 

τούν παντρέψν γιά νά μήν ξαναφύγ(ι)·γιατί είχι τρανέψ ού Κώτσιους, κι είχι πατήσ τά 32. 

-Λισσάβου!! μό Λισάβου!!πού είσι μά; 

-Ιδώ είμι Γιώργ(η)!! Φτιάνου πατάτις ξνές γιά τού γιόμα. 
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-Πάλι μά!!!μπιζέρσα!!όλου πατάτις ξνές, φασούλια, πέτουρα, τραχανουπάπαρα, κουρκούτ 

χουρίς καντίπουτα μέσα!! όλου τέτοια φαϊά φτιάνς, πού δέν έχν κριάς!!!λοιπόν τώραϊα πού 

έρχουμαν σπίτ, είδα τούν Κίτς τς΄ Στέφενας πού έσφαζι ένα παλιουτράϊ. Τούν είπα νά μή 

κόψ κανά δυό ουκάδες από πισνό πουδάρ, σύρι ύστιρα κί πάρτου, κί νά τού βάλτς ταχιά τς΄ 

Παναΐας στούν ταβά μί πατάτις στού φούρνου, γιατί έχουμι απ΄ τ΄ πασχαλιά νά ζκαλίσουμι 

κάνα δόντ(ι). 

-Ότ΄ πείς ισύ Γιώργ(η) 

   -Λοιπόν!!άλλου σί θέλου τώραϊα!!!ιμένα τήρα μά!!!!όντα σί κρένου νά μί τηράς!!!κί νά μή 

τηράς κατ΄ τς΄ Γκριντάδις!!!τούν Κώτσιου πρέπ νά τούν παντρέψουμι τώρα πού ρθι, τά 

χρόνια πιρνούν κι θά μάς απομείν ουδεέτς, πέτουν κί σύ τίπουτα .Είδις τί μάς γράφ ού 

μπάρμπας τ΄ ού Μκόλας απ΄ ν Αθήνα, ότι δέν κάμ γιά Μπακάλτς, κί δέν τούν χράζιτι άλλου 

αφού δέν ξέρ νά κάμ λουγαριασμό, κί δέν τούν κόβ(ει) κί πουλύ. 

-Ά ρά κάψουΓιώργ(η)!! σάματ ιγώ δέ θέλου νά φτιάσ φαμπλιά τού πιδί μ, κί νά είνι ιδώ 

κουντά μί τί μάς. 

[…] 

   -Άκσι νά σι πώ!! Θά χαλέψουμι τ΄ αμπέλ πού έχ(ει) στ΄ Ντραγασιά, μί φαίνιτι ότι είνι 

ουχτώ στρέμματα, κί είνι κουντά μί τού θκό μας σ΄ Πανόπλ, γιά νά μή μάς τρώει ή στράτα. 

Ένα κήπου στούν Καλβάρ γιά καμμιά σαλάτα Απού γίδις θά χαλέψουμι τ΄ κανούτα, τ΄ 

Σιούτα κί τ΄ Γκόρμπα πού είνι γαλάρις, κι γιννούν όλου ντουντουμάρκα, γιά νά μή μάς 

λείπιτι τού τυρί, ή παπάρα τ χαραή, κί τού σφαχτό τ΄ πασχαλιά. Aρνίτια δέν χραζουμέστι, 

έχουμι μπόλκα, ιπρουχτέ ή μάννα σ έβαλι άλλις δυό κλουσσαριές. Καμμιά δικαριά λίρις, 

φουρισιές,κατασάρια,συντρόφια,  σαΐσματα,βιλέντζις, προυσκέφαλα, όσα πρέπ(ει) απ΄ αυτά 

ένα κινούργιο κρεβάτ μί σιλντέ πού νά μή κριτσάει γιά νά γριντώνισι καλά. Τσιανάκια, 
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λίμπις, λιγγέρια, χλιάρια, έχουμι απ΄όλα, δέν χραζουμέστι καντίπουτα κι απ΄ αυτά κί 

θάρρουμ τούν καταφέρουμι νά μάς δώσ κί τ΄ Γκέσα ή τ΄ Μούργκα, γιατί ή θκιά μας ή 

Μπάρτζα ιπρουχτέ τσάκσι τού πουδάρ, κί αναγκάσκα νά τν΄ αμπόξου στ΄ γκρημίνα. Έτσ κί 

αλλιώς ού Νάσιους έχ(ει) δυό μπλάρια. 

-Καλά πατέρα, κανόνστα ισύ όπους καταλαβαίντς. 

-Θά στείλλου ταχιά τ΄ χαραή χαμπέρ, μί κάνα χνούδαλο στ΄ θειάκους τ΄ Λυμπιάδα. Tαχιά τού 

βράδ νά ρθεί απ΄ ιδώ, κι μιά κί είνι καλή στά προυξινιά νά πάμι όλ(οι) μαζί στού σπίτ τ΄ 

Νάσιου νά σκουλάσουμι τ΄ δλειά μόγκι άνξ τά μάτια σ νά τούν κρέντς καλά τού Νάσιου γιατί 

είνι γραμματσμένους, έβγαλι τού Δημοτικό, πήγι δυό χρόνια Γυμνάσιου, κι έκαμι κί πέντι 

χρόνια γραφιάς στ΄ στρατουλογία στού Γριβινό. 

-Καλά ρά πατέρα!!τί πιδιά είμιστι; 

Όχ(ι) τού λέου γιά νά μήν σταθείς πάλι μπόσκους, κί σί πάρ χαμπάρ τί Γκράς είσι κί χαλάσ ή 

δλειά. 

Ού Κώτσιους μί τς γονίδις κί τ΄ θειάκου Λυμπιάδα, ν΄ άλλ μέρα τού βράδ ετοιμάζουντι νά 

κινήσν γιά τού σπίτ τ΄ Νάσιου. 

-Ιντάξ μά Λυμπιάδα; Πστεύου νά τά δουκ(ι)θείς κί νά χαλέψ αυτά π΄ σείπα, κί πλιότερου μήν 

αστουχείς τού μπλάρ. 

 -Α!! ρά κάψου Γιώργ(η) τ΄ δλειά μ θά μι μάθς; Στού μσό τού Ζάλουβου ιγώ κανόντσα τς 

προίκις!!. 

[…] 

Χρ. Ζτάλιος. 
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5.  Γλέπου τσιόντις Γιουργάκ'η!!! 

Μιτά τν' τιλιτή τ' γάμου τ' ου Γιουργάκ'ς πήγι στου σπίτι τ' μι τν γναίκα τ΄ Μαριγούλα να 

φκιάσν ότ' τς είπαν οι θκοί τς, κι ότ' ήξιρναν απού μαναχοί τς απ' τς προυηγούμινις σχέσεις 

πούχαν. 

'Ολ' τ' νύχτα η Μαριγούλα έφκιανι πιρίιργα κόλπα, κι ήταν όλου ιπιδιξιότητα σι ότ' κι αν 

έφκιανι στουν Γιουργάκ'. Κι τν ρουτάει ου Γιουργάκ'ς που δεν άντιξι: 

-Α!! Μα!! Μαριγούλα για πέμι μα!! Που τάμαθις ισύ όλα αυτά τα κόλπα που μι φκιάντς στου 

Κριββάτ, αφού ισύ μ' είπις ότι πήγις μόγκι μι δυό άντρ'; 

-Άχ Γιώργ'!! Μ' αρέζ να γλέπου τσιόντις τα βράδια στου Νόβα.  

Άπ' ικεί τάμαθα.  

Κι ν' απάντάει ου Γουργάκ'ς: 

-Κι μένα μα Μαριγούλα μ' αρέζ να γλέπου Τσάμπιουνς Λίγκ στ Νόβα, αλλά μπάλα σαν τουν 

Μέσι δεν μπόρισα να μάθου ακόμα!!! 

Χρ. Ζτάλιος 

6. Ζαλοβίτικα μασλάτια (Μνήμες από το Ζάλοβο) Νο.5  Το συνάχι 

Ή Λένου ήταν παντριμέν πέντι χρόνια μι τουν Μχάλ, κι χαήρ δεν έγλιπι. Ου Μχάλτς δεν 

ήταν απ΄ τς καλοί τς νοικουκύρδις, του μυαλό τ΄ τούχι στού μισουχώρ, στου καφινείου, κι 

τραβούσι κι καμμιά ρακή παραπάν. 

Δικαπέντι μέρις τουν παρακαλούσι η κάψου η Λένου. 

-Άιντι ρα Μχάλ!!! Φόρτουσι αγλήγουρα δυό τσιουβάλια στάρ, στού μπλάρ κί σύρι στούν 

Γιώργ(η) τούν Μυλουνά να μας φτιάς μια γκίδα αλεύρ, θάρρουμ φτιάνουμι κάνα ψουμί, 

καμμιά πίττα, τίπουτα πέτουρα, κί οτ’ άλλου μας χράζιτι.  
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-Φέγα σιαπέρα μα!!!! Έχου δλειά στού καφινείου!! Άμα θέλτς φόρτουσέ τά κι σύρτα ισύ. 

Τούν παρακαλούσι αράδα η κάψου Λένου, αλλά ου Μχάλτς τούν χαβά τˑ πού τούν έβρισκις 

πού τουν έχανις στού μισουχώρ, κι στού καφινείου. Είδι κί απόειδι η χριστιανή, ότι ου 

Μχάλτς δεν είχι σκουπό να τα φτιάς αυτό του χουσμέτ, κι απουφάσισι να σκουλάς τ΄δλειά 

μοναχή τςˑ κι έτς μια χαραή λέι στούν Μχάλ. 

-Άιντι ρα Μχάλ!! Αφού δεν έχ(ει)ς σκουπό να πάς ισύ, βόθεια τουλάχιστον να φουρτώσουμι 

του μπλάρ, κι να παένου ιγώ στού Μύλου, να αλλέσου του σταρ. 

Ου Μχάλτς τ΄βόηθσι κί φόρτουσαν στού Μπλάρ δυό σακκιά στάρ, αλλά φοβούνταν όμους, 

να τν αφήκ(ει) να πάει μοναχή τς στουν Γιώργ(η) τούν Μυλουνά. Ου Γιώρτς ήταν 

Μουρντάρς κι ή Λένου ήταν καλουφτιαγμέν(η) κι όμουρφ(η) γναίκαˑ αλλά δεν ήθελνι κιόλας 

να χάσ(ει) του μισουχώρ κι του καφινείου, κι σκέφκι να τν ουρμνέψ. 

[..] 

Χρήστος Ζτάλιος 

 

Εικόνα 3: Από το βιβλίο του Χρ. Τζήρου (2008), Εγχειρίδιο γλώσσας απο το χωριό Κυδωνιές 

του Νομού Γρεβενών 
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Εικόνα 4: Κείμενο από τη συλλογή "Σύμμεικτα λαογραφικά της Μακεδονίας" του Δ. 

Λουκόπουλου 

 

Δ. ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΑ ΚΕΙΜΕΝΩΝ ΑΠΟ 
ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΤΩΝ ΧΑΣΙΩΝ 

1.    Η ἀρκουδιάης  

Κα’ τοὺ 1960, κι μόλις ἁλώντζαμι, ἔρχουνταν στοὺ χουργιό μας μαζουμέν’ τσιγγάν’, π’ τς 

ἴλιγάμι γκουρμπιταί, τς γναῖκις τς γκουρμπέτσις ἢ μαστόρσις κι τὰ πιδγιά τς τσιγγανούλια ἢ 

γκουρμπιτούλια. Στοῦσαν τὰ τζιαντούργια τς πότι στοὺ Τσιαΐρ’ σν ἍγιΚοίμησ’ κι πότι κατ’ 

τοὺ γήπιδου, ἢ πίσου ἀπ’ τοὺ Τυρουκουμείου. Ἀπτιαφνοὺς ἄλλ’ ἔφκιαναν μαστουρλίκια, 

ἄλλ’ εἶχαν ‘ν ἀρκούδα, οἱ γκουρμπέτσις ἔδειχναν τ’ μοῖρα ἢ τίπτα χαζουιλιάτσια γναίκεια κι 

τὰ γκουρμπιτούλια ντάβζαν. Οἱ θκοί μας τς ἔδιναν κάνα μψάδ’ ψουμί, ψίτσα λίγδα, καμνιὰ 

μπλάνα τυρὶ κι ὅ,τ’ τς βρίσκουνταν. 

-Ὅσ’ εἶχαν ‘ν ἀρκούδα ‘μ πάηναν σι ὅλου τοὺ χουργιό. Τς πχιὸ πουλλὲς τς ἴλιγαν Μάρου. 

Ἰμεῖς τὰ δασκαλούλια πάηνάμι ἀπ’ ἀλάργα, γιὰ νὰ τ’ βλέπουμι.Ἦταν μιρακλήθκου 

ζουντανό. Αὐτὴν τ’ φουκαρίνα ‘ν εἶχαν βγαλμένα τὰ δόντγια τς ἀποὺ μκρὸ κι ἕνα γιρὸ 

καπίστρ’ στοὺ κιφάλ’, π’ τὄδιναν μι χουντρὸν ἅλτσουν κὶ κρικέλλα στ’ μύτ’, γιὰ νὰ μὴν 

πάθισκναν κάνα ζαράλ’. Ἀφόντας ἦταν μκρὸ ἀρκουδούλ’ ‘ν ἔβαναν ἀπάν’ σὶ ταψί, π’ τοὖχαν 

http://opaliouriotis.blogspot.gr/2014/02/blog-post_7.html
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ἀπάν’ στ’ φουτχιὰ κι βάρηναν τοὺ ντάμπουρα τς. Ἔτσιας μὶ τοὺ κάψιμου ἀπ’ τ’ φουτχιά, 

χουρουμπδοῦσι τοὺ ἔρμου τ’ κι συνδύαζι τοὺ ντάμ ντοὺμ τ’ ντάμπουρα μὶ τοὺ 

χουρουμπήδμα κι αὐτὸ τοὔλιγαν χουρόν. Ἔτσιας μάθισκνι χουρόν. Αὐτόϊας τοὺ λιέν’ κι οἱ 

ψυχουλόγ’. 

-Ἅμα ἀντάμουναν κάναν παπποῦ, κι ἤθιλνι, ἔβαζαν ‘ν ἀρκούδα νὰ τοὺν πατήσ’ σμ πλάτ’ κι 

θαραπαύουνταν, ἴλιγαν. Θυμοῦμι τοὺν παπποῦ τοὺν Τότσκα νὰ τοὺν πατάη μνιὰ τρανὴ 

κατφίσια ἀρκούδα μέσα στοὺ νουβρὸ στοὺ παλιὸ τοὺ σπίτι τς. Ἅμα πατοῦσι τοὺν παπποῦ ἡ 

ἀρκούδα κατέβηνι μόνου ἅμα ‘ν ἔταζι.Ἔπριπι δηλαδὴ νὰ ‘ν τάξ’ ἕναν κάψου στιάρ’. 

Τραβοῦσι λίγου τοὺν ἅλτσουν ἡ ἀρκουδιάης, ‘μ πουνοῦσι ἡ μύτ’ κι αὐτὴν κατέβηνι. Ἡ 

κάψους ἦταν ἡ ντάμπουρας, π’ βαστοῦσι ἡ γκόρμπιτας στοὺ χέρ’ κι τοὺν χτυποῦσι ντάμ 

ντοὺμ τραγδοῦντας.Ἦταν ἴσια μὶ ἕνα τρανὸ κόσκνου μὶ βάθουν. Ἀποὺ γύρου ἦταν ξυλέϊνους, 

ἡ πάτους τ’ ἦταν διρματέϊνους κι ἔπιρνι ἕνα ταγάρ’ γέννημα. Ἀποὺ κάνα χόβ’ ἡ ἀρκούδα δὲν 

ἔφκιανι, ὅσα ‘ν ἴλιγι ἡ ἀρκουδιάης. Τότι τ’ ζαμπάκουνι γιρὰ μὶ τοὺ λουστὸ γκάπ γκοὺπ, ὅπ’ 

‘ν ἔσφαζι κι ὅπ’ ‘μ πουνοῦσι. Τ’ βάρινι πουλὺ γιὰ νὰ μαθαίν’ ν’ ἀκούη. Γιατιαὐτὸ πάλι ἅμα 

καένα πιδὶ στοὺ χουργιὸ ἦταν ψηλὸ κι ζουηρὸ τοὔλιγαν, «ἄειντι ρὰ ἀρκουδιάη» κι ἅμα ἦταν 

παρέα τἄλιγαν μαντράχαλ’ ἢ ἀρκουδιάηδις. 

-Ἄλλ’ πάλι ἔπιρναν κι κάναδγυὸ τρίχις ἀπ’ ‘ν ἀρκούδα γιὰ ἰλιάτσ’. Ἀπουταύτου πουλλὲς 

ἀρκοῦδις ἰτότι εἶχαν ντάμκις ντάμκις ψαλδιές. Τοὖχαν ξέταγμα. Ἦταν καλό, ἴλιγαν οἱ 

μπάμπις. Ὅσις τς πατοῦσι τοὺ ἴσκιουμα, καψάλτζαν τς τρίχις κι καπνίζουνταν μιτιαὐτό, κι 

ἔτσιας παρατόρζι τοὺ ἴσκιουμα... 

-Ἄλλα χρόνια! 

Σήμιρα μούγκι τὰ ἠλικτρουνικὰ κι ἡ Τιλιόρασ’ (τὶ ἀρκούδα κι αὐτήν, Παναΐα μ’) καπνίζν τοὺ 

μνυαλὸ ἀπ’ τς πουλιτιζμέν’, ὅσου τα ἀπόμκι! 

Αρχιμανδρίτης Π. Νικηφόρου 
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2. Δοξασίες σχετικές με την ύφανση 

«παίρν’ ν ένα σκ 'νί, του ζών’ ν τρεις φουρές στ' μέσ'(η) κι κάθι φουρά του μιτρούν μι τ’ν  

πθαμή.  Άμα βγαιν'(ει) λιγότιρου, τότι είνι ξιτ 'λιγμένους  η άρρουστους» 

«Μια φουρά έγνιθι μια γ 'ναίκα κατάματα τ΄ ν Παρασκιβή. Ικεί που έγνιθι,  

πααίν '(ει) κι η Αγια-Παρασκιβή στ’ ν πόρτα κι βαραίν '(ει). Τ'ρουτά '(ει): 

- Νυχτιρεύ 'ς; 

- Νυχτιρεύου. 

Πααίν(ει) η Αγια-Παρασκιβή, φκιάν '(ει) μια τ 'λούπα κι αγλήγουρα τ '  

σκουλνά '(ει). Προυσουμιάζουνταν σα να 'ταν γειτόντ'σα. Τ' λέ '(ει): 

- Σταμάτα να πά ' να πάρου κι άλλ '(η) τ 'λούπα κι θα 'ρθώ πάλι. 

Η πιθιρά τ 'ς, όμους, τ 'ν είχι πει γληγουρότιρα ' 'μη δ 'λευ 'ς κατάματα τ 'ν 

Παρασκιβή ' '. Αυτήν δεν άκ 'σι. Η Aγια-Παρασκιβή ικεί πό ' κατσι κατουρ 'σι 

κι άφ 'σι κι τη ρόκα μέσα. Η πιθιρά τ'ςτ' λέ '(ει): 

- Παρ ' τ' αυτά κι ρίξ' τα όξου. Αυτήν είν ' η Αγια-Παρασκιβή. Θα 'χουμι τραβήγματα. 

[…] 

Το απόσπασμα βρίσκεται στη διδακτορική διατριβή της Προύφα, Ευ. (2000). Οικήσεις- 

διακόσμηση της κατοικίας στην περιοχή Φιλουριάς Γρεβενών στο α’ μισό του 20
ου

 αιώνα 
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Το γλωσσικό ιδίωμα των Χασίων σε σχέση με αυτό των Γρεβενών μέσα σε γραπτά κείμενα  80 
 

Μαρία- Ελένη Γιαννάκου 

 

 

 

Εικόνα 5: Τα κείμενα 3, 4, 5 και 6 είναι απο το βιβλιο του Δ. Λουκόπουλου "Σύμμεικτα 

Λαογραφικά της Μακεδονίας" 
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Εικόνα 6: Τα κείμενα 7, 8, 9 και 10 είναι αποσπάσματα από το "73 παροιμιόμυθοι της 

Δεσκάτης" του Κ. Σπανού 
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Εικόνα 7: Το κείμενο 11 είναι αποσπάσματα απο "Προσθήκες στους παροιμιόμυθους της 

Δεσκάτης" του Α. Αναστασίου 

 

 

 

Εικόνα 8: Τα κείμενα 12, 13 και 14 είναι αποσπάσματα από το βιβλίο του Κ. Σπανού, «Δημοτικά 

τραγούδια της Δεσκάτης» 
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15. ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Γυναικοτσακωμός στη βρύση 

- Άμα Βασίλινα γιατί μι πήρις τσιρά; 

- Πια σειρά σι πήρα μα δεν αντρέπισι. 

- Σέχου πακουντά, όντα τάφιρα δυο γάζις κι ένα γκιουμούλ ήταν ιδώ. 

- Αυτού ντε θάρουμ’ δεν ήταν δγιο. Κάθισι σταβγάς λέου ιγώ. 

- Θα κάτσου καλά σταβγάμ, άντι παραπέρα. 

- Μην αζμπόειζ γιατί θα σι κόψου δυο γάζις κι ένα γκιουμούλ ήταν ιδώ. 

- Ια δουκίμασι κούσιαλου μι του κούσιαλους 

- Ακούς ικί του παρατουρσμένου να λέει ψέματα. 

- Ποιος μα λέει ψέματα; Ού κακιά ξιπατουμάρα σιάμταλου. 

-Ουργή να σι βαρέσ(ι). 

- Να σι βαρέσ(ι) ισένα. 

[…] 

-Ακούς ικί του μπαταλιασμένου να μι πιτάξ(ι) τζ γάζις; Του κινταυρουμένου μ’ ακόλασι 

σήμιρα. Ού να μη φαίνουσαν κι να μην ακούουσαν. Να σέχιζα τουν μπατέρα να σέχιζα. 

16.  ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΙ ΔΙΑΛΟΓΟΙ: Συνάντηση στο δρόμο 

-Καλημέρα, πώς ξημηρουσέτι; 

- Καλά ισί του λόγους; 

- Τι φκιάντς μι του λιζγκάρ(ι); 
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- Πάμι να ξιαρίσουμι λίγου ’νγκουπριά. Ισείς τι φκιάντι; Ιδώ νέχς τ’ Μήτσινα; 

- Η Μήτσινα ίνι γριπουμέν(ι). 

- Α ίνι συρμή. Τα κούτσκα καλά ίνι; 

- Τι ανάγκ(η) έχν; Δε μπουρώ να τ’ αναστουμόσου. Η Μήτσινα δε μπρουφταίν(ι) να 

κόβ(ι) καψάλις. 

- Εμ κούτσκα ίνι. Άντι γειά κι δώσ(ι) τα δέουντα. 

17. Λογαριασμός του ποτού (καφενείου, ’81) 

- Φτάν ρα μη βάειζ άλλου. 

- άρα πχέ οπ’ μας βρεί κι οπ’ τουν βρούμι. 

- Έλα δω ρα Μήτσιου έχς πρόβατα κι αρνιά. Έχς.  

-Άρα άσιμι τώρα καθισέστι κι δε ξέρτι τι να φκιάστι. 

- Έλα δω ρα πιδίμ, Αρνιά πόσα; 

-30 

- Προυβατίνις πόσις; 

- 40 

- Στοιχίζν αυτά πόσου; 

- 400 χιλιάδις 

- Πάρι ξανά του μουλίβ. Πόσου στοιχίζν δεν γκοιτάου ντιπ ιγώ. 

[…] 
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-Τι τ’ θέλου ιγώ μπρουβατίνα, ιγώ θέλου του σύνουλου ρα. 

- Αϊ σιαπέρα. 

[..] 

- Τι δε θέλτς κάντς πίσου, δεν είμιστι παρέα, άμα σι πώ να πχει΄ς ένα τσίπουρου, δε θα 

θιλέϊς. 

- Α άλλου αυτό! 

- Τι άλλου κι ξιάλλου, Γιάνν(ι) βάλι δγιό γαραφάκια. 

18. Η έξοδος 

- Νουρίς ήρθις απόψι Κρίτου. 

- Δε βρήκα κανένα κι ήρθα. Πούνι τα πιδγιά; 

- Ι Γιώργους στους Φρουντιστήριου. Η Βλαμπία πήγι λίγου παραόξου. 

- Που παραόξου; 

- Να πέρασαν τα κουρίτσια κι μπήραν σ’ ντισκουτέκ. 

- Δε ντόπιασα καλά αυτόια του τιλιυταίου; 

- Είπα πήγαν σ’ ντισκουτέκ. 

- Τι λεςουρέ αγριόϊδου, πάει χάθκα. Μ’ αντρόπιασι ντιπ. Μι τι κιφάλ(ι) θα βγώ όξου 

τώρα. Δε θα γυρίσ(ι) θα του μαδήσου σαν κουκότ. Ξέρς ουρί ζλάπ(ι) τι γένιτι ικεί μέσα; 

Αλλά που να ξέρς ισύ είσι κούτσουρου. Βλέπς κάτ(ι) μαντραχαλάδις μι κάτ(ι) μαλούρις 

δέκα ουργιές, που άμα καν’ πως σνάζν του κιφάλ(ι) λίγου σι γιόμσαν ψείρις. 

Αγκαλιάζουντι πιδγιά κουρίτσια κι χουρέβν μάγλου μι μάγλου. Κι του χειρότιρου, εχν 

σβηστά τα φώτα κι δε βλεπς ούτι τ’ μύτσ’! Χουρέβν στα γκαβά. Τι χουρέβν, κλώθν του 

γκώλου τρόϊρα. 

- Μη φουνάειζ Κρίτουμ’ νίπα να γυρίσ(ι) αγλήγουρα. 
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- Σκάσι ουρή βλαμένου γιατί ισύ τα φκιάντς όλα. Έτσι μέρχιτι να σιαρπάξου, να σι 

τσακώσου απ’ του τζιούφου, να σι κουλουκουρίσου. Ιγώ τόχου καθαρό του μέτουπου κι 

δε θα μι του μαγαρίσ(ι) του ζουντόβουλου. 

Τα κείμενα είναι από το βιβλίο του Δ. Χλώρου, Μαυρέλι Τρικάλων. Γλωσσάρι Χασίων  
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Εικόνα 9: Τα κείμενα 19 έως 23 προέρχονται από το βιβλίο του Κ. Σπανού "Τα 

Δημοτικά τραγούδια της Δεσκάτης" 

 

Εικόνα 10: Το κείμενο προέρχεται από το βιβλίο του Δ. Λουκόπουλου "Σύμμεικτα 

Λαογραφικά της Δ. Μακεδονίας" 
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Εικόνα 11: Τα κείμενα 25 έως 34 προέρχονται από το βιβλίο του Κ. Σπανού "Δημοτικά 

Τραγούδια της Δεσκάτης" 

 

35. Κουτσομπολιό σ’ τζαρβόντζα 

- Τι φκιάντς Μήτσινά; 

- Καλά μα ισί τι φκιάντς; 

- Τι να φκιάσου τα ίδια μι τα ίδια. 

-Ντέ μα μ’ αυτές τς παλιουδλιές χάθκαμι ντιπ, δε σταυρουνουμέστι κανα χόβι. 

- Τι  φκιάν’ ι άντρας σ’; 

- Καλά μα σήμιρα πήγι μια στράτα ξύλα. Ι Μήτσιους που είνι; 

- Α ι Μήτσιους πιάσκι τζουμπάνους. 

- Α γι΄αυτό δε τουν βλέπου. 

Το κείμενο είναι από το βιβλίο του Δ. Χλώρου «Μαυρέλι Τρικάλων. Γλωσσάρι Χασίων» 


