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Η βιάρηθε (αξνκνύληθε) γιώζζα αλήθεη ζηνλ αλαηνιηθό-βαιθαληθό θιάδν ησλ 

λενιαηηληθώλ (ξνκαληθώλ) γισζζώλ. Ιζηνξηθέο θνηηίδεο ησλ νκηιεηώλ ηεο ζπληζηνύλ 

ε βόξεηα θαη θεληξηθή Ειιάδα θαζώο θαη θάπνηεο όκνξέο ηεο ρώξεο (Αιβαλία, 

Βόξεηα Μαθεδνλία). Λεηηνπξγώληαο ηζηνξηθά θπξίσο σο γιώζζα πξνθνξηθήο 

παξάδνζεο, ε βιάρηθε δελ δηαζέηεη θνηλή κνξθή αιιά ζπληζηά έλα ζύλνιν 

δηαθνξνπνηεκέλσλ κεηαμύ ηνπο δηαιέθησλ / ηδησκάησλ. 

Τηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη κία δηεύξπλζε ηεο ρξήζεο ηεο βιάρηθεο θαη σο 

γξαπηήο γιώζζαο. Εθηόο ηνπ δηαξθώο απμαλόκελνπ όγθνπ ησλ επηζηεκνληθώλ 

πεξηγξαθώλ ηεο, ε πιένλ ζπζηεκαηηθή γξαπηή ρξήζε ηεο εληνπίδεηαη ζηε 

ινγνηερληθή παξαγσγή, ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο θαζώο θαη ζηηο λέεο 

ηερλνινγίεο (δηαδίθηπν,  κέζα θνηλσληθήο δηθηύσζεο θηι). Απηή ε εμέιημε  ηελ 

θαζηζηά γηα πξώηε θνξά έλαλ γξαπηό θώδηθα καδηθήο επηθνηλσλίαο ησλ θπζηθώλ ηεο 

νκηιεηώλ, αλαδεηθλύνληαο όκσο ηαπηόρξνλα θαη έλα ζεκαληηθό πξαθηηθό-

ιεηηνπξγηθό δήηεκα: ε αδπλακία ηεο πιεηνςεθίαο ησλ νκηιεηώλ ηεο λα απνδώζνπλ 

γξαπηά ηα θσλνινγηθά, αιιά ζπλεπαθόινπζα θαη ηα κνξθνινγηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ηεο γιώζζαο απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ αλάπηπμε κηαο ζρεηηθήο επηζηεκνληθήο 

πξνβιεκαηηθήο, ε νπνία αλέδεημε ηελ αλάγθε δεκηνπξγίαο ελόο πξόηππνπ 

ζπζηήκαηνο γξαθήο, ηθαλνύ λα δηαθξίλεη θαη λα απνηππώλεη ηνπο θζόγγνπο ηεο θαη, 

ζε έλα γεληθόηεξν πιαίζην, λα πεξηγξάθεη αθξηβέζηεξα ηηο πνηθηιίεο ηεο. Τν 

εγρείξεκα ηεο γξαπηήο απόδνζεο ηεο βιάρηθεο απνηειεί κάιηζηα έλα επξύηεξν 

επηζηεκνληθό δήηεκα πνπ ηίζεηαη γεληθόηεξα ζήκεξα γηα ηηο ιηγόηεξν δηαδεδνκέλεο 

γιώζζεο, νη νπνίεο ζπρλά δελ δηαζέηνπλ θνηλή κνξθή αιιά ζπληζηνύλ έλα ζύλνιν 

επηκέξνπο δηαιεθηηθώλ πνηθηιηώλ. 

     Η επίγλσζε απηήο ηεο ηδηαηηεξόηεηαο, αιιά παξάιιεια θαη αλαγθαηόηεηαο, 

απνηέιεζε ην βαζηθό, αλ θαη πξνθαλώο όρη ην κνλαδηθό επηζηεκνληθό θίλεηξν γηα ηε 

δηνξγάλσζε ηεο εκεξίδαο. Η αλάδεημε ησλ πνηθίισλ παξακέηξσλ ηνπ ζπλνιηθνύ 

δεηήκαηνο ηεο γξαπηήο απόδνζεο ηεο βιάρηθεο γιώζζαο ζε απηή ηε ζπλάληεζε ζα 

κπνξνύζε ελδερνκέλσο λα νδεγήζεη ζην κέιινλ θαη ζηε δηαηύπσζε κηαο 

επηζηεκνληθά έγθπξεο πξόηαζεο (ή ελδερνκέλσο θαη πεξηζνηέξσλ πξνηάζεσλ) γηα 

έλα πην θνηλά απνδεθηό ζύζηεκα (θαηα)γξαθήο ηεο βιάρηθεο γιώζζαο. Με βάζε ηελ 

παξαπάλσ πξνβιεκαηηθή, ζα παξνπζηαζηνύλ επηζηεκνληθέο αλαθνηλώζεηο πνπ 

θαιύπηνπλ δύν βαζηθνύο άμνλεο. Ο πξώηνο εζηηάδεη ζην ζύγρξνλν επηζηεκνληθό 

θεθηεκέλν αλαθνξηθά κε ηελ ηππνπνίεζε ηεο γξαπηήο κνξθήο  

πξνθνξηθώλ/κεηνλνηηθώλ/πεξηθεξεηαθώλ γισζζώλ ζηνλ επξσπατθό θαη βαιθαληθό 

ρώξν, κε ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο πεξηθεξεηαθέο λενιαηηληθέο γιώζζεο, θαζώο θαη ζηελ 

παξνπζίαζε ηεο πνιππινθόηεηαο (γισζζηθήο, πνιηηηθήο, ηδενινγηθήο θηι) πνπ 

ραξαθηεξίδεη θάζε πξνζπάζεηα ηππνπνίεζεο κηαο γιώζζαο πξνθνξηθήο παξάδνζεο. 

O δεύηεξνο άμνλαο αθνξά ζε παιαηόηεξεο θαη λεόηεξεο πξνζπάζεηεο γξαπηήο 

απόδνζεο ηεο βιάρηθεο γιώζζαο, κε ζθνπό αθελόο ηελ ηζηνξηθή δηεξεύλεζε θαη 

θαηαγξαθή ηεο θαη αθεηέξνπ ηε δηαηύπσζε πξνηάζεσλ γηα έλα θαηάιιειν ζύζηεκα 

γξαθήο πνπ ζα ζέβεηαη πξνθαλώο ηηο θσλνινγηθέο/θσλεηηθέο ηδηαηηεξόηεηεο ηεο 

βιάρηθεο γιώζζαο, αιιά θαη ζα ιακβάλεη ππόςε ηόζν θάπνηεο ηζηνξηθέο 

παξακέηξνπο -ε ζύγρξνλε βιάρηθε σο νκηινύκελε γιώζζα επί καθξόλ ζηνλ ειιαδηθό 

ρώξνπ, αιιά ηαπηόρξνλα θαη σο απώηεξν γισζζηθό απόηνθν ηεο ‘δεκώδνπο’ (κε 



πξόηππεο) ιαηηληθήο γιώζζαο ηνπ βαιθαληθνύ ρώξνπ- όζν θαη ην πην ζύγρξνλν 

ηζηνξηθό, πνιηηηθό, γισζζηθό θαη πνιηηηζκηθό πιαίζην ρξήζεο ηεο. 
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