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In our paper, we have tried to identify key linguistic phenomena in most Thessalian dialects in order to
confirm the existence of intradialectal differences in Thessaly by using specific phonological, morphological
and syntactic criteria. These phenomena, considered as isoglosses are: a) the prenasalic or not voiced
realisation of the voiced stops b) the presence of the allomorphs /i/ or /u/ of the definitive article in the
nominative masculine c) the presence of specific nominal forms in the genitive plural and d) the use of the
accusative or the genitive case to express the indirect object. This work is a first attempt towards the
classification of the main dialectal groups of Thessaly and the results of this study can be useful in the overall
study of modern Greek dialects.

1 Πρόλογος-Δοµή της εργασίας
Τα θεσσαλικά ιδιώµατα ανήκουν στη µεγάλη κατηγορία των βόρειων ελληνικών ιδιωµάτων που
παρουσιάζουν πολλά κοινά µεταξύ τους τόσο στο µορφολογικό όσο και στο φωνολογικό
επίπεδο. Δύσκολα, ωστόσο µπορεί κανείς να διαφοροποιήσει µε γλωσσικά κριτήρια τα
θεσσαλικά ιδιώµατα από τα αντίστοιχα µακεδονικά, ηπειρώτικα και στερεοελλαδίτικα.
Ουσιαστικά, ο όρος βόρεια ιδιώµατα αναφέρεται σ’ ένα γλωσσικό συνεχές (continuum), στο
οποίο είναι δύσκολο να εντοπιστούν ποια είναι τα θεσσαλικά ιδιώµατα µε σαφή γλωσσικά
κριτήρια. Γι’ αυτό επιλέξαµε να ασχοληθούµε βάσει γεωγραφικών κριτηρίων µόνο µε εκείνα τα
ιδιώµατα που οµιλούνται εντός των διοικητικών ορίων της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Στις µέχρι σήµερα πολύ λίγες µονογραφίες για τα θεσσαλικά ιδιώµατα (βλ. ενδεικτικώς
Τζάρτζανος, 1909, Λιάπης 1996, Μπασλής, 2010, 2011) δεν υπάρχουν πληροφορίες σχετικά µε
τις κατά τόπους γλωσσικές διαφορές. Στόχος της παρουσίασης αυτής είναι να καλύψουµε –στο
µέτρο του δυνατού– αυτό το βιβλιογραφικό κενό, εντοπίζοντας τις σηµαντικότερες διαφορές
µεταξύ των ιδιωµάτων του θεσσαλικού χώρου µε την αξιοποίηση τόσο φωνητικών όσο και
µορφολογικών ισογλώσσων, τα οποία θα επιχειρήσουµε να καθορίσουµε ως προς τη
γλωσσολογική τους βαρύτητα, δηλαδή να διακρίνουµε τα φαινόµενα των οποίων η παρουσία
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στα εν λόγω ιδιώµατα παρουσιάζει διακύµανση κατά τόπους. Με βάση τα φαινόµενα αυτά, θα
προσπαθήσουµε να προβούµε στην κατάταξη των βασικότερων οµάδων των θεσσαλικών
ιδιωµάτων.
Η αναζήτηση των σηµαντικότερων διαφοροποιητικών φαινοµένων στηρίχτηκε α) στην
υπάρχουσα όχι ιδιαίτερα πλούσια βιβλιογραφία για τα θεσσαλικά ιδιώµατα (λεξικά, γλωσσάρια
και γραµµατικές), β) στα χειρόγραφα του ΚΕΝΔΙ-ΙΛΝΕ1 που καλύπτουν µεγάλο µέρος του
θεσσαλικού χώρου αλλά όχι το σύνολο του και γ) σε προσωπική επιτόπια γλωσσική έρευνα που
διεξήχθη το 2005 σε χωριά της επαρχίας Λαρίσης (Άγιοι Ανάργυροι, Μεσοράχη, Αµπελώνας,
Γιάννουλη) και στο χωριό Ζάρκο της επαρχίας Τρικάλων.
Ως προς τη δοµή, θα παρουσιάσουµε α) τα φαινόµενα που εξετάσαµε αλλά δεν µπορούν να
αξιοποιηθούν ως διαφοροποιητικά κριτήρια διαλεκτικών οµάδων, β) τα φαινόµενα εκείνα που
µπορούν να λειτουργήσουν ως ισόγλωσσα και γ) τα ιδιώµατα που διακρίνονται βάσει
περισσοτέρων των δυο ισογλώσσων και τα οποία µπορούν να αποτελέσουν διαλεκτικές οµάδες.
Σηµειώνουµε ότι η προσπάθεια µας αποτελεί µια πρώτη καταγραφή ορισµένων βασικών
γλωσσικών φαινοµένων που διαφοροποιούν το µεγαλύτερο ίσως τµήµα των θεσσαλικών
ιδιωµάτων. Τα εµπόδια που αντιµετωπίσαµε είναι α) ο περιορισµένος αριθµός γλωσσικών
δεδοµένων που εµφανίζεται µε την εξής µορφή 1) λιγοστές οι µελέτες που έχουν εκδοθεί για τα
θεσσαλικά ιδιώµατα, 2) παντελής έλλειψη πηγών για µεγάλες περιοχές της Θεσσαλίας (π.χ. η
πεδινή περιοχή της επαρχίας Τρικάλων), β) η µη συστηµατική σήµανση των φαινοµένων τόσο
στις γλωσσικές πηγές όσο και στα χειρόγραφα. Ωστόσο, ευελπιστούµε ότι η προσπάθειά µας θα
αποτελέσει αφετηρία για περαιτέρω πιο εξειδικευµένη έρευνα που θα αφορά συγκεκριµένες
οµάδες των θεσσαλικών ιδιωµάτων.

2 Βασικοί όροι
Βασικές έννοιες στην παρούσα εργασία αποτελούν το ισόγλωσσο, η δέσµη ισογλώσσων και η
διαλεκτική οµάδα.
Ισόγλωσσο είναι η γραµµή που χαράζεται σ’ ένα χάρτη για να σηµειωθεί το όριο µιας
περιοχής στην οποία εµφανίζεται ένα συγκεκριµένο γλωσσικό φαινόµενο (Chambers και
Trudgill, 1980: 103 κ.εξ.). Δέσµη ισογλώσσων (bundle) αποτελεί µια οµάδα ισογλώσσων που
συνεµφανίζονται στην ίδια γεωγραφική ζώνη, καθιστώντας διακριτή κάποια οµάδα ιδιωµάτων
που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν διαλεκτική περιοχή (Chambers και Trudgill, 1980: 109).
Το θεωρητικό πλαίσιο µελέτης των ενδοδιαλεκτικών διαφοροποιήσεων απαιτεί τον
προσδιορισµό των βασικών χαρακτηριστικών που έχει το συµβατικά θεωρηµένο πρότυπο
σύστηµα σύγκλισης της διαλεκτικής ποικιλίας, βάσει του οποίου καθορίζεται και η διαλεκτική
απόκλιση (Μπασέα-Μπεζαντάκου 2008: 269). Στην περίπτωση των θεσσαλικών ιδιωµάτων, που
δεν µπορεί να τα διακρίνουµε µε σαφή γλωσσικά κριτήρια, θεωρήσαµε ότι το συµβατικά
θεωρηµένο πρότυπο σύγκλισης τους αποτελείται από τα βασικά χαρακτηριστικά των βορείων
νεοελληνικών ιδιωµάτων.
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3 Φαινόµενα που δεν αποτελούν κριτήρια διαφοροποίησης των
θεσσαλικών ιδιωµάτων
Όλα τα φαινόµενα –φωνητικά, µορφολογικά και συντακτικά– που εξετάσαµε, αφορούν τα πιο
σηµαντικά κοινά χαρακτηριστικά που συναντώνται στη µεγάλη κατηγορία των νεοελληνικών
βόρειων ιδιωµάτων όπου ανήκουν και τα θεσσαλικά. Ωστόσο, δεν ήταν δυνατόν να
χρησιµοποιηθούν όλα αδιακρίτως ως κριτήρια ενδοδιαλεκτικής διαφοροποίησης.
Το κριτήριο της στένωσης των άτονων πρόσθιων φωνηέντων /e/, /o/ και της κλειστής τους
προφοράς ως [i] και [u], το οποίο αποτελεί βασικό ισόγλωσσο που διακρίνει τα βόρεια µε τα
νότια ελληνικά ιδιώµατα (Hatzidakis, 1892: 342- 343), δεν εξετάστηκε, γιατί συναντάται σε όλα
τα θεσσαλικά ιδιώµατα. Δεν υπάρχει ούτε µία νησίδα όπου δεν απαντά το φαινόµενο, σε
αντίθεση µε τη Μακεδονία λόγου χάριν όπου στην πόλη της Καστοριάς δεν απαντά το
φαινόµενο της στένωσης (Κοντοσόπουλος, 20083: 111).
Αναλόγως, φαινόµενα, τα οποία εξετάσαµε, αλλά δεν µπορούν δεν µπορούν να αποτελέσουν
κριτήρια ενδοδιαλεκτικής διαφοροποίησης είναι τα ακόλουθα:
α) η αποβολή του τελικού [-i] που εναλλάσσεται µε την παρουσία του τελικού άτονου
ηµιφώνου [i] π.χ.
(1) α. κιούπ’ [cúp]
β. κιούπι [cúpi]
β) η παρουσία των ουρανικών συµφώνων [ʎ] και [ɲ] πριν από το [i] ουρανικά π.χ.:
(2) λίγου [ʎíɣu]
(3) Nίκους [ɲíkus]
Τα δύο παραπάνω φαινόµενα δεν µπορούν να αποτελέσουν κριτήρια ενδο-διαλεκτικής
διαφοροποίησης, γιατί δεν διαπιστώσαµε συστηµατικότητα και κανονικότητα στη χρήση τους
και δεν παρουσιάζουν κανονική ενδοδιαλεκτική γλωσσογεωγραφική κατανοµή (ΜπασέαΜπεζαντάκου 2008: 269). Και αυτό γιατί το κριτήριο της αποβολής του τελικού [-i]
παρουσιάζει µεγάλη διακύµανση στο ίδιο ιδίωµα και πολλές φορές στον ίδιο οµιλητή, στις
περισσότερες από τις πηγές που εξετάσαµε, ενώ συνήθως δεν σηµειώνεται το <-ι> µε ιδιαίτερο
σύµβολο από τους περισσότερους ερευνητές. Αντιθέτως, το φαινόµενο της παρουσίας των
ουρανικών συµφώνων [ʎ] και [ɲ] πριν από το [i] παρουσιάζεται σε όλα τα θεσσαλικά ιδιώµατα
που εξετάσαµε, αποδεικνύοντας πιθανότατα την καθολική ισχύ του. Διαπιστώσαµε ότι καθολική
ισχύ στα θεσσαλικά ιδιώµατα, έχει πιθανότατα και το φαινόµενο της µη ουρανικής
πραγµάτωσης [l] και [n] όταν ακολουθεί το δευτερογενές [-i] που προέρχεται από /-e/ π.χ.: νιρό
[niró] (< νερό) κι όχι [ɲirό].
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4 Φαινόµενα ενδοδιαλεκτικής διαφοροποίησης µε διακύµανση
Με τον όρο φαινόµενα ενδοδιαλεκτικής διαφοροποίησης µε διακύµανση εννοούµε εκείνα τα
φαινόµενα που διαφοροποιούν γλωσσικές περιοχές α) µε την παρουσία τους, β) την απουσία
τους και γ) την παράλληλη εµφάνισή τους (Chambers και Trudgill, 1980: 103-109).
Δύο τέτοια φαινόµενα, που αποτελούν ισόγλωσσα για τα θεσσαλικά ιδιώµατα είναι τα εξής:
α) η αλλοµορφία του αρσενικού άρθρου στην ονοµ. εν. ως /i/ ή ως /u/ π.χ.: η τοίχους ή ου
τοίχους, ο Γιάν’ς ή ου Γιάν’ς και
β) η προφορά των συµπλεγµάτων <µπ>, <ντ>, <γκ, γγ> ως απερρινοποιηµένων [b], [d], [g] ή ως
έρρινων [mb], [nd], [ng] στο εσωτερικό της λέξης σε µεσοφωνηεντική θέση π.χ. [abéʎ] ή
[ambéʎ] ή σε θέση πριν από σύµφωνο [ádras] ή [ándras] και η συµπροφορά τελικού <ν> µε
αρχικό <κ, π, τ>, π.χ. [ti bόrta] ή [ti mbόrta] .
Παρακάτω, θα παρουσιάσουµε πρώτα την αλλοµορφία του αρσενικού άρθρου, γιατί
παρουσιάζει µεγαλύτερη απόδοση ως ενδοδιαλεκτικό διαφοροποιητικό στοιχείο.

4.1 Η αλλοµορφία του αρσενικού άρθρου
Σύµφωνα µε τους Chambers και Trudgill (1980: 114) µια κατηγορία ισογλώσσων είναι τα
γραµµατικά ισόγλωσσα (grammatical isoglosses) που µε τη σειρά τους υποκατηγοριοποιούνται
στα µορφολογικά και συντακτικά ισόγλωσσα. Ειδικότερα τα µορφολογικά ισόγλωσσα
περιλαµβάνουν τις διαφορές στο παράδειγµα, την κλίση και την παραγωγή.
Η αλλοµορφία, λοιπόν, του αρσενικού άρθρου διαφοροποιεί το κλιτικό παράδειγµα του
άρθρου στα κατά τόπους θεσσαλικά ιδιώµατα και αποτελεί γραµµατικό µορφολογικό ισόγλωσσο,
βάσει του οποίου µπορούµε να διακρίνουµε τρεις µεγάλες οµάδες ιδιωµάτων:
α) την οµάδα στην οποία το αρσενικό άρθρο παρουσιάζει αποκλειστικά τη µορφή /u/:

(4) ου κέδρους ‘ (Αργιθέα)
(5) ου Μάης (Δρακόπετρα)
(6) ου λύκους (Νεράιδα Αγράφων)
(7) ου Σταµατάκ’ς (Αλόννησος)
(8) ου σκύλου (Αλόννησος)
(9) ου γιός (Σκόπελος)
Η οµάδα αυτή περιλαµβάνει περιφερειακές ζώνες που καλύπτουν µεγάλο µέρος της Θεσσαλίας
και συγκεκριµένα τη δυτικότερη περιοχή που περιλαµβάνει:
i) την περιοχή της θεσσαλικής Πίνδου, το δυτικό τµήµα των νοµών Τρικάλων και Καρδίτσας
και πιο συγκεκριµένα
- την περιοχή Αργιθέας (Αργιθέα, Οξυά, Δρακόπετρα, Mουζάκι, Κρυοπηγή)
- την περιοχή των Αγράφων (Νεράϊδα, Βλάσι, Αµάραντος, Μεσοβούνι)
- τα χωριά Παλαµάς και Σοφάδες Καρδίτσης,
-τα χωριά Χασίων Καλαµπάκας (Κακοπλεύρι, Σταγιάδες, Οξύνεια)
-την περιοχή Κόζιακα Τρικάλων (Πύλη, Πιάλεια, Νεραϊδοχώρι, Στουρναρέϊκα, Πετροχώρι) και
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ii) το πιο ανατολικό τµήµα της Θεσσαλίας, δηλαδή τα νησιά των Bορείων Σποράδων:
(Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος). Παρατηρούµε ότι το ισόγλωσσο αυτό χαρακτηρίζει
γεωγραφικώς εκείνες τις περιοχές που βρίσκονται στα ανατολικό και δυτικό άκρο της
Θεσσαλίας.
β) την οµάδα στην οποία το αρσενικό άρθρο παίρνει τη µορφή /i/: π.χ.
(10) ι γιλαδάρ’ς (Ανατολή Αγιάς, περιφέρειας Λάρισας)
(11) ι βουριάς (Τύρναβος)
(12) ι αφέντ’ς (Πήλιο)
(13) ι Κώστας (Αλµυρός)
(14) ι λάκκους (Κρανιά Ολύµπου)
(15) ι Βασίλ’ς (Ζάρκο)
Η διαλεκτική αυτή οµάδα περιλαµβάνει µεγάλο τµήµα της Κεντρικής και Ανατολικής
Θεσσαλίας:
-το νοµό της Μαγνησίας εκτός των Βορείων Σποράδων, την περιοχή γύρω από τη Λάρισα
και το Τύρναβο που περιλαµβάνει τα χωριά Βερδικούσα, Βελανίδια, Βλαχογιάννι, το ανατολικό
τµήµα του νοµού Τρικάλων (Φαρκαδόνα, Ζάρκο) που περιλαµβάνει την περιοχή των
Αντιχασίων (Φλαµπουρέσι, Φωτεινό, Γερακάρι, Μαυρέλι και Λογγά).
γ) την οµάδα στην οποία το αρσενικό άρθρο παίρνει και τις δύο µορφές /i/ και /u/. Η περιοχή
αυτή περιλαµβάνει το µεγαλύτερο τµήµα της Θεσσαλίας, το µεγαλύτερο τµήµα των νοµών
Τρικάλων, Καρδίτσας, και Λαρίσης εκτός της επαρχίας Λαρίσης. Αυτή η οµάδα διακρίνεται σε
δύο υπο-οµάδες:
i) η πρώτη υπο-οµάδα περιλαµβάνει ιδιώµατα, στα οποία η µορφή του αρσενικού άρθρου /i/
χρησιµοποιείται κυρίως στα κύρια ανδρωνυµικά ονόµατα και στα έµψυχα όντα. Στην
κατηγορία αυτή ανήκουν:
-τα ιδιώµατα της περιοχής των Φαρσάλων (Φάρσαλα, Πρόδροµος, Κρανές, Βαµβακού
κ.λπ.), τα ιδιώµατα της περιοχή της Αγιάς (Μελιβοία, Μεγαλόβρυσο, Νερόµυλοι, Μεταξοχώρι,
Αετόλοφος, Γερακάρι, Σωτηρίτσα) µε µόνες εξαιρέσεις την Ανατολή και το Σκλήθρο,
-το Πευκόφυτο Καρδίτσας που διαφοροποιείται από τα γειτονικά του χωριά,
-η Καλαµπάκα και το Καστράκι π.χ.:
(16) α. ου λύκους (Μελίβοια Αγιάς) αλλά
β. ι Βασίλ’ς (Μελίβοια Αγιάς)
(17) α. ου λίβας (Φάρσαλα) αλλά
β. ι Γιώργ’ς (Φάρσαλα)
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(18) α. ου κουµπές (Καστράκι Καλαµπάκας) αλλά
β. ι Γιάνν’ς (Καστράκι Καλαµπάκας)

ii) η δεύτερη υπο-οµάδα που περιλαµβάνει ιδιώµατα στα οποία το αρσενικό άρθρο
παρουσιάζει και τις δύο µορφές όταν προσδιορίζει ονόµατα [± έµψυχο]. Στην κατηγορία αυτή
ανήκου:
-τα ιδιώµατα της Ελασσόνας (Τσαριτσάνη, Καρυά, Συκαµινιά, Κρυόβρυση),
-το Σκλήθρο της Αγιάς και
-το Φανάρι Kαρδίτσας, π.χ.:
(19) α. ι λαγός (Φανάρι Καρδίτσας) και
β. ου λαγός (Φανάρι Καρδίτσας)
(20) α. η κύµινους (Τσαριτσάνη Ελασσόνας) αλλά
β. ι Κώστας (Τσαριτσάνη Ελασσόνας)
(21) α. η δυάσµους (Καρυά Ελασσόνας) αλλά
β. ου όργους ‘κοµµάτι αθέριστου’(Καρυά Ελασσόνας)
(22) α. η Γιώρ’ς (Καρυά Ελασσόνας) αλλά
β. ου Λάµπρους (Καρυά Ελασσόνας)

Χάρτης 1. Η αλλοµορφία του αρσενικού άρθρου

4.1 Η προφορά των συµπλεγµάτων <µπ>, <ντ>, <γκ, γγ>
Σύµφωνα µε τους Chambers και Trudgill (1980: 113), µια άλλη κατηγορία ισογλώσσων είναι τα
φωνολογικά που µε τη σειρά τους υποκατηγοριοποιούνται σε φωνητικά (phonetic) και
φωνηµατικά (phonemic). Το κριτήριο της προφοράς των συµπλεγµάτων <µπ>, <ντ>, <γκ, γγ>
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αποτελεί φωνολογικό-φωνητικό ισόγλωσσο, καθώς αφορά την διαφορετική πραγµάτωση των
ίδιων φωνηµάτων σε συγκεκριµένη θέση και όχι την ύπαρξη διαφορετικών φωνηµάτων σε
διαφορετικά θεσσαλικά ιδιώµατα. Η διαφοροποίηση αυτή δεν αφορά τη προφορά των <µπ, γκ,
ντ> σε αρχική θέση καί σε θέση µετά από σύµφωνο όπου η απερρινοποιηµένη πραγµάτωση είναι
υποχρεωτική π.χ: [bénu] ‘µπαίνω’, [albáɲs] ‘αλµπάνης’.
Το φαινόµενο αυτό γενικά µπορεί να διακρίνει κάποιες οµάδες νεοελληνικών διαλέκτων και
ιδιωµάτων. Ωστόσο, πρέπει να σηµειωθεί ότι τον εντοπισµό του φαινοµένου δυσχεραίνουν
παράγοντες όπως: α) οι διακυµάνσεις του φαινοµένου στις ίδιες λέξεις, στην ίδια γεωγραφική
περιοχή ή στο ίδιο άτοµο, β) η ελλιπής αποτύπωση του φαινοµένου στις έντυπες πηγές:
ελάχιστοι µελετητές χρησιµοποιούν ιδιαίτερα σύµβολα, όπως <b, d, g> και τα <µb, νd, νg>, για
να διακρίνουν τις έρρινες από τις απερρινοποιηµένες πραγµατώσεις. Ελάχιστοι πάλι δίνουν
πληροφορίες για την ακριβή προφορά των <µπ, ντ, γγ/γκ> στα κατά τόπους ιδιώµατα. Γι’ αυτό
κι εµείς επιλέξαµε να διακρίνουµε τα ιδιώµατα µόνο των χωριών για τα οποία έχουµε
συγκεκριµένες πληροφορίες από τους τοπικούς µελετητές, τα οποία είναι αντιπροσωπευτικά,
αλλά δεν καλύπτουν το σύνολο των θεσσαλικών ιδιωµάτων.
Έτσι, εντοπίσαµε την απερρινοποιηµένη προφορά των <µπ, ντ, γκ> στο συντριπτικά
µεγαλύτερο µέρος της Θεσσαλίας, σε όλους τους νοµούς (Τρικάλων, Καρδίτσας, Λάρισας,
Μαγνησίας συµπεριλαµβανοµένων των Σποράδων) π.χ.:
(23) αγκάθ’ [agáθ] (Φανάρι Καρδίτσας)
(24) Αντών’ς [adόns] (Τύρναβος)
(25) τζιµπάνους [tzibánus] (Φάρσαλα)
(26) κιντητός [ciditós] (Αλµυρός),
(27) άντρας [ádras] (Σκόπελος)
Εξαιρούνται όµως οι εξής περιοχές:
α) τα χωριά των θεσσαλικών Αγράφων (Νεράϊδα, Μεσοχώρα, Ανθηρό, Βλάσι) και τα χωριά
Ανατολή Αγιάς και Κρανιά Ολύµπου του Νοµού Λαρίσης όπου παρουσιάζεται µόνο η έρρινη
πραγµάτωση των /b, d, g/ π.χ.:
(28) αµπόλ’ [ambόʎ] (Κρανιά Ολύµπου)
(29) αµπέλ’ [αmbéʎ] (Ανατολή Αγιάς)
(30) έγκυους [énɟus] (Νεράιδα Αγράφων, περιφέρεια Καρδίτσας)
(31) πέντι [péndi] (Νεράιδα Αγράφων, περιφέρεια Καρδίτσας)
Αξιοσηµείωτο είναι ότι η περιοχή των θεσσαλικών Αγράφων αποτελεί ένα συνεχές όπου
γειτονικά χωριά µοιράζονται και άλλα κοινά γλωσσικά φαινόµενα εκτός της έρρινης
πραγµάτωσης των /b, d, g/, όπως την αποκλειστική χρήση της µορφής /u/ του αρσενικού
άρθρου σε ονοµαστική πτώση. Αντιθέτως, τα ιδιώµατα της Ανατολής Αγιάς και της Κρανιάς
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Ολύµπου αποτελούν γλωσσικές νησίδες, ή µέρος γλωσσικών νησίδων, αφού ορισµένα βασικά
γλωσσικά φαινόµενα τους δεν εµφανίζονται σε γειτονικά τους χωριά: δηλαδή η υποχρεωτικά
έρρινη πραγµάτωση [mb, nd, ng] και η αποκλειστική χρήση της µορφής /i/ του αρσενικού
άρθρου στην ονοµαστική δεν απαντάται στα υπόλοιπα χωριά του Ολύµπου (Καρυά, Συκαµινιά,
Κρυόβρυση) και στα υπόλοιπα χωριά της επαρχίας Αγιάς (Μεγαλόβρυσο, Μεταξοχώρι,
Γερακάρι, Νερόµυλοι, Μελίβοια).
β) Άλλη µια εξαίρεση αποτελούν τα ιδιώµατα όπου τα [b, d, g] εναλλάσσονται ελεύθερα µε
τα [md, nd, ng] ως πραγµατώσεις των /b, d, g/ στην ίδια θέση. Η κατηγορία αυτή αφορά κυρίως
στην περιοχή του Πηλίου στο σύνολο της όπου τα <µπ, ντ, γγ/ γκ> πραγµατώνονται τόσο έρρινα
όσο και απερρινοποιηµένα χωρίς να είναι συχνότερη µε εµφανή τρόπο η µία πραγµάτωση
έναντι της άλλης (βλ. Λιάπης 1996). Ακόµη και οι παλαιότερες πηγές2 µαρτυρούν την
παράλληλη πραγµάτωση των <µπ, ντ, γκ> στην ίδια θέση στο ιδίωµα του Πηλίου.
Στην ίδια ζώνη θα εντάξουµε και τα ιδιώµατα της επαρχίας Λάρισας του νοµού Λάρισας
(Άγιοι Ανάργυροι, Μεσοράχη), και της επαρχίας Τρικάλων του νοµού Τρικάλων (Ζάρκο) όπου,
σύµφωνα µε τα δεδοµένα από προσωπική επιτόπια έρευνα, παράλληλα µε την απερρινοποιηµένη
πραγµάτωση, παρουσιάζεται και η έρρινη προφορά αλλά σε µικρότερο βαθµό. Ακόµη και τα
παλαιότερα δεδοµένα3 το επιβεβαιώνουν για την άµεση περιοχή της Λάρισας και του Τυρνάβου,
όπου διαπιστώθηκε η έρρινη πραγµάτωση των <µπ, ντ, γγ/γκ> από νεότερους πληροφορητές4.

Χάρτης 2. Η προφορά των <µπ, ντ, γκ/γγ>

5 Μεµονωµένα φαινόµενα ενδοδιαλεκτικής διαφοροποίησης
Σ’ αυτή την περίπτωση ανήκουν εκείνα τα φαινόµενα που εµφανίζονται µόνο σε µια
συγκεκριµένη περιφερειακή περιοχή, στα άκρα µιας γλωσσικής ζώνης, ενώ απουσιάζουν από τις
υπόλοιπες, χωρίς να υπάρχουν γλωσσικές περιοχές όπου η παρουσία και η απουσία του
φαινοµένου συνυπάρχουν.
Τέτοια φαινόµενα είναι:
2

Βλ. χφ. 212, χ.φ 213, χ.214, χφ. 215.
Βλ. Τζάρτζανος 1900: 39.
4
Δεν είναι δυνατόν να ισχυριστούµε µε ασφάλεια ότι η έρρινη προφορά σήµερα στην περιοχή της Λάρισας
αποτελεί επίδραση της κοινής νεοελληνικής ή ότι αποτελεί µια διαφοροποίηση που οφείλεται σε άλλους
παράγοντες.
3
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α) η χρήση της γενικής πτώσης αντί της αιτιατικής για τη δήλωση του έµµεσου
αντικειµένου. Το συγκεκριµένο φαινόµενο αποτελεί συντακτικό ισόγλωσσο, το οποίο έχει
µελετηθεί αρκετά και αποτελεί το δεύτερο βασικό ισόγλωσσο που διαφοροποιεί τα βορειότερα
από τα νοτιότερα ν.ε. ιδιώµατα (βλ. Beis- Manolessou, 2006, καθώς και τη σχετική βιβλιογραφία
που εµπεριέχεται στο άρθρο).
β) η παρουσία ιδιαίτερου µορφολογικού τύπου για τη γενική πληθυντικού των ονοµάτων
αντί της συνήθους χρήσης της πρόθεσης από + αιτιατική πτώση, π.χ: απ’ τ’ς αθρώπ’ (= των
ανθρώπων).
Αυτά τα δύο φαινόµενα εξετάζονται, γιατί είναι ιδιαίτερα σπάνια στα θεσσαλικά ιδιώµατα,
αλλά και εν γένει στα βόρεια νεοελληνικά ιδιώµατα, καθώς επικρατεί η χρήση της αιτιατικής
πτώσης τόσο για τη δήλωση του έµµεσου αντικειµένου όσο και εντός προθετικών συνόλων αντί
της γενικής πληθυντικού.
γ) η παρουσία των ρηµατικών καταλήξεων: -αµαν, -αταν για το α΄ και β΄ πρόσωπο
πληθυντικού αντιστοίχως στους µονολεκτικούς παρελθοντικούς χρόνους (παρατατικό και
αόριστο) ενεργητικής φωνής. Τα επιθήµατα αυτά που χαρακτηρίζουν κυρίως τα περισσότερα
ιδιώµατα της Ηπείρου συναντώνται σποραδικά σε συγκεκριµένα χωριά στο δυτικό τµήµα της
Θεσσαλίας που περιλαµβάνουν:
- την Πύλη του νοµού Τρικάλων
- Κρυοπηγή, Πευκόφυτο Καρδίτσας και το Φανάρι Καρδίτσας, π.χ.:
(32) α. ήρθαµαν (Πύλη)
β. φάγαµαν (Πύλη)
(33) περάσαµαν (Φανάρι)
(34) προσίχαµαν (Κρυοπηγή)
(35) πήγαµαν ‘we went’, γυρίσαµαν (Πευκόφυτο)
Σηµειώνουµε ότι η παρουσία των επιθηµάτων -αµαν, -αταν συνυπάρχει µε τα επιθήµατα άµι/-αµι, -άτι/-ατι που παρουσιάζονται στα περισσότερα θεσσαλικά ιδιώµατα, π.χ.:
(36) α. φτιάναµι (Φανάρι Καρδίτσας)
β. ρίχναµι (Φανάρι Καρδίτσας)
γ. λιχνούσαµι (Φανάρι Καρδίτσας)
(37) λέγαµι (Πύλη).

6 Δέσµες ισογλώσσων και διαλεκτικές οµάδες
Με βάση τα µεµονωµένα φαινόµενα ενδοδιαλεκτικής διαφοροποίησης που απαντούν µόνο στις
συγκεκριµένες περιοχές σε συνδυασµό µε τα φαινόµενα διαφοροποίησης µε διακύµανση
εντοπίσαµε τις δέσµες ισογλώσσων (bundles). Δηλαδή, εντοπίσαµε µια οµάδα ισογλώσσων που
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συνεµφανίζονται στην ίδια γεωγραφική ζώνη, καθιστώντας διακριτή κάποια οµάδα ιδιωµάτων
που θα µπορούσαν να χαρακτηριστούν διαλεκτική περιοχή. Ο εντοπισµός δεσµών ισογλώσσων
κατέστη δυνατός για τα νησιά της Θεσσαλίας, τις Βόρειες Σποράδες που βρίσκονται στα άκρα
της ευρύτερης θεσσαλικής περιφέρειας και οι οποίες µοιράζονται ορισµένα κοινά γλωσσικά
φαινόµενα µε περιοχές εκτός της Θεσσαλίας (Στερεά Ελλάδα, νησιά Βορείου Αιγαίου). Το
ισόγλωσσο της αλλοµορφίας του αρσενικού άρθρου, η έρρινη ή απερρινοποιηµένη πραγµάτωση
των <µπ, ντ, γγ/γκ> σε συνδυασµό µε µεµονωµένα φαινόµενα του κεφ. 5. συνιστούν µια δέσµη
ισογλώσσων και επιτρέπουν να θεωρήσουµε τις Σποράδες ως µια ενιαία διαλεκτική περιοχή.

6.1 Η διαλεκτική περιοχή των βόρειων Σποράδων
Η χαρακτηριστικότερη περίπτωση διαλεκτικής περιοχής είναι αυτή των ιδιωµάτων των Βόρειων
Σποράδων (Σκιάθος, Σκόπελος και Αλόννησος) εκτός φυσικά της Σκύρου που δεν ανήκει ούτε
διοικητικά ούτε γλωσσικά στη Θεσσαλία. Στην περιοχή αυτή παρατηρούµε µια δέσµη
ισογλώσσων όπως:
α) την αποκλειστική παρουσία της µορφής του αρσενικού άρθρου /u/ στην ονοµαστική
πτώση,
(38) ου Πανα’ής (Αλόννησος)
όπως συµβαίνει σε τµήµατα της Δυτικής Θεσσαλίας στην Πίνδο, στα Άγραφα (Νεράϊδα,
Μεσοχώρα, Ανθηρό, Βλάσι), στην Αργιθέα Καρδίτσης (Αργιθέα, Οξυά), βλ. και παράδειγµα (1).
(39) ου κέδρους (Αργιθέα)
β) την εµφάνιση των απερρινοποιηµένων /b,d,g/, π.χ.
(40) φιgάρ’ (Σκόπελος)
γ) και τη χρήση της γενικής αντί της αιτιατικής πτώσης για τη δήλωση του έµµεσου
αντικειµένου, όπως συµβαίνει στη Στερεά Ελλάδα και εν γένει στη νοτιότερη Ελλάδα σε
αντίθεση µε ό,τι ισχύει στην υπόλοιπη Θεσσαλία εκτός από το Τρίκερι του Πηλίου. π.χ.
(41) Δώ µου µήλα, κυρά (Σκιάθος)
(42) Kι τσού’ παν αυτές (Αλόννησος)
(43) Θα τ’ δώκου ένα τσουβάλι λίρες (Σκόπελος)
Η χρήση της γενικής για τη δήλωση του έµµεσου αντικειµένου διαφοροποιεί στην πράξη τα
ιδιώµατα των βορείων Σποράδων από τα υπόλοιπα θεσσαλικά ιδιώµατα (εκτός από το Τρίκερι
του Πηλίου). Αυτή η παρατήρηση συµπληρώνει δεδοµένα από παλαιότερες µελέτες για το
ισόγλωσσο της χρήσης της γενικής ή της αιτιατικής ως έµµεσου αντικειµένου που σε γενικές
γραµµές διακρίνει τα βορειότερα από τα νοτιότερα ν.ε. ιδιώµατα. Εν προκειµένω,
διαπιστώνουµε ότι η γραµµή του ισογλώσσου (βλ. Τριανταφυλλίδης, 1938: 1468-1470, BeisManolessou, 2006) πρέπει να αναχαραχθεί λίγο πιο βόρεια και εντάσσει την περιοχή των
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βόρειων Σποράδων στη ζώνη όπου χρησιµοποιείται η γενική έναντι της αιτιατικής για τη
δήλωση του έµµεσου αντικειµένου.

Χάρτης 3. Η γενική ή η αιτιατική ως έµµεσο αντικείµενο
δ) την παρουσία ιδιαίτερου τύπου για τη γεν. πληθ. των ονοµάτων. Στην Αλόννησο, στην
Σκόπελο (Παπαδόπουλος, 1926) και στη Σκιάθο (Ρήγας, 1968: 47) χρησιµοποιείται σε κάποιες
περιπτώσεις το επίθηµα -ώνις (στην Αλόννησο) ή -ούνις στη Σκόπελο και στη Σκιάθο για τη
γενική πληθυντικού ιδιαίτερα για τα ουδέτερα ονόµατα σε συνδυασµό µε τη µορφή τ’ς του
άρθρου που είναι κοινή για όλα τα γένη. π.χ.:
(44) τ’ς πιδιώνις (Αλόννησος)
(45) τ’ς κουρτσίνις (Σκιάθος)
Ο τύπος αυτός χρησιµοποιείται λιγότερο σήµερα κυρίως από παλαιότερους οµιλητές. Είναι πολύ
πιθανόν ότι ο τύπος αυτός ήταν ο πλέον συνήθης σε παλαιότερες εποχές (βλ. Παπαδόπουλος
1926: 69). Η ύπαρξη ιδιαίτερου τύπου για την γενική πληθυντικού για τα ονόµατα, αλλά και για
το άρθρο διαφοροποιεί την Αλόννησο, τη Σκόπελο και τη Σκιάθο από τα υπόλοιπα θεσσαλικά
ιδιώµατα όπου χρησιµοποιείται αποκλειστικά ο τύπος από + αιτιατική π.χ. απ’ τα πιδιά ‘από τα
παιδιά’.

7 Επίλογος-Συµπεράσµατα
Με την εργασία µας αυτή προσπαθήσαµε να εντοπίσουµε βασικά γλωσσικά φαινόµενα στο
σύνολο σχεδόν των θεσσαλικών ιδιωµάτων που επιβεβαιώνουν την ύπαρξη ενδοδιαλεκτικών
διαφορών στην Περιφέρεια Θεσσαλίας. Τα περιγραφέντα φαινόµενα αποτελούν µια πρώτη
χαρτογράφηση της ενδοδιαλεκτικής διαφοροποίησης των θεσσαλικών ιδιωµάτων, χωρίς φυσικά
να αποκλείεται και ο µελλοντικός εντοπισµός και άλλων φαινοµένων µε διαφοροποιητική αξία5.
Η έρευνα µας, βασισµένη σε δέσµες ισογλώσσων, µας επέτρεψε τον εντοπισµό µιας
συγκεκριµένης διαλεκτικής οµάδας που µέχρι σήµερα δεν είχε εντοπιστεί. Πρόκειται για την
5

Για παράδειγµα, στη Θεσσαλία απαντά θ’κόζουµ ‘δικός µου’, ενώ στις Σποράδες απαντά θ’κόζιµ ‘ο δικός µου,
όπως ακριβώς και στην Ήπειρο. Βλ. Chambers και Trudgill, 1980: 47.
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οµάδα των βορείων Σποράδων (εκτός της Σκύρου) που προσδιορίζεται από την αποκλειστική
πραγµάτωση χαρακτηριστικών φαινοµένων που δεν παρουσιάζονται στα υπόλοιπα θεσσαλικά
ιδιώµατα.
Διαπιστώνουµε την ανάγκη για νέα χάραξη του δεύτερου σηµαντικότερου ισογλώσσου των
ν.ε. ιδιωµάτων, αυτού της δήλωσης του έµµεσου αντικειµένου, τοποθετώντας το βορειότερα,
ώστε να περιλαµβάνει και την περιοχή των βόρειων Σποράδων (και της Σκύρου).
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