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 Τι είναι διάλεκτος;

 Πού μιλιούνται τα Γκρίκο;

 Θεωρίες για τη δημιουργία των Γκρίκο.

 Γλωσσικά χαρακτηριστικά των Γκρίκο: 

 Αρχαϊσμοί

 Νεoτερισμοί

 Δείγματα από τη διάλεκτο.

 Σημερινή κατάσταση και μέλλον.



Ο όρος διάλεκτος αναφέρεται συνήθως σε 
παραλλαγές μιας γλώσσας που χρησιμοποιούνται 
από ομιλητές μιας συγκεκριμένης γεωγραφικής 
περιοχής ή, αλλιώς, σε γλωσσικές 
διαφοροποιήσεις σε σχέση με τον χώρο.

Ελληνικές Διάλεκτοι:

 Ποντιακή

 Καππαδοκική

 Τσακωνική

 Κατωιταλική - Γκρίκο



Κατωιταλική ή Γκραικάνικη διάλεκτος 

ονομάζεται η διάλεκτος της Ελληνικής, που 

περιλαμβάνει  ιταλικά στοιχεία και ομιλείται από 

τους Έλληνες της Κάτω Ιταλίας (Μεγάλη 

Ελλάδα της Νότιας Ιταλίας). 

Οι ομιλητές της την ονομάζουν Γκρίκο ή 

Κατωιταλιώτικα. Η Κατωιταλική και η σύγχρονη 

ελληνική γλώσσα δεν είναι αμοιβαία κατανοητές.



Τα Γκρεκάνικα

ή Γκρίκο

μιλιούνται από τις 
ελληνόφωνες 
κοινότητες των 
Γκρεκάνων

στα δύο άκρα της 
ιταλικής μπότας,

στην Απουλία

και την Καλαβρία.

ΑΠΟΥΛΙΑ

ΚΑΛΑΒΡΙΑ



Χωριά:

Καλημέρα

Καστρινιάνο

Κοριλιάνο

Τσολλίνο

Σολέτο

Στερνάτια

Μαρτινιάνο

Μελπινιάνο



Χωριά:

Ροκαφόρτε

Αμεντόλεα

Ροχούδι

Κοντοφούρι

Μπόβα

Μπόβα

Μαρίνα









Η θεωρία του Giuseppe Morosi

(1870, 1878): 

 Τα Γκρίκο είναι νεοελληνική διάλεκτος.

 Τα Γκρίκο της Απουλίας προέρχονται από 

βυζαντινούς εποίκους του 9ου - 11ου αι. 

 Τα Γκρίκο της Καλαβρίας προέρχονται από 

βυζαντινούς εποίκους του 11ου - 12ου αι.



Η Θεωρία του Gerhard Rohlfs

(1924): 

 Oι ρίζες της διαλέκτου ανάγονται στην εποχή 
του αποικισμού της Μεγάλης Ελλάδας τον 8ο

αι. π.Χ.

 Στην ορθότητα της θεωρίας αυτής συνηγορεί ο 
μεγάλος αριθμός «δωρισμών»* της 
Κατωιταλικής.

*Δωρική Διάλεκτος: η διάλεκτος της Αρχαίας Σπάρτης



 8ος -7ος αι. π.Χ.: 

η Κάτω Ιταλία αποικίζεται από τους Έλληνες 
(Κόρινθος, Εύβοια κ.τ.λ.) 

H Μεγάλη Ελλάδα δημιουργείται.

 Η περιοχή ανθεί και εξελληνίζεται μέχρι την κατάκτηση 
των Ρωμαίων.

 6ος μ.Χ. αι.: 

οι Βυζαντινοί επί Ιουστινιανού ενισχύουν την περιοχή 
(συγκεκριμένα το Ότραντο), την οποία χρησιμοποιούν 
ως κύριο προγεφύρωμά τους στη Νότιο Ιταλία

 9ος αι.: 

η περιοχή αναπτύσσεται ιδιαίτερα την περίοδο του 
αυτοκράτορα Βασιλείου Α΄



 Αρχαϊσμοί

 Νεοτερισμοί



 Η διατήρηση του μακρού α αντί του η :

• άσαμο αντί άσημος

• νασίδα αντί νησίδα

• λανό αντί ληνός (πατητήρι)

 Η διατήρηση των ασυνίζητων συμπλεγμάτων 

-ία : φωτία, κοιλία, καρdία, παιδία

-έα : αμυgdαλέα, φωλέα, αππιdέα

-έο : πλέο



 Η διατήρηση  των διπλών συμφώνων:

• άρ-ρουστο

• γράμ-μα

• κρυών-νω

• σβήν-νω κ.τ.λ.

 Η κατάληξη του 3ου πληθυντικού –ούσι:

• έχ-ουσι

• βλέπ-ουσι κ.τ.λ.

 Λεξιλόγιο πλούσιο σε αρχαϊσμούς:

αμπάρι (ἱππάριον) = άλογο, νήπιο = μωρό, 

οπλή = πατημασιά, ρούα = ροδιά, στέα = οστά        
κ.τ.λ.



 Η προφορά του  γ ως g και του δ ως d από ιταλική 
επίδραση

• αμυgdαλέα

• καρdία

• αgάπη

 Η αποσιώπηση του τελικού –ς:

• ο άντρα, ο χειμώνα, το κρέα, ο κόσμο κ.τ.λ.

 Η τροπή του θ σε τ (τέλω αντί θέλω)

 Η τροπή του κ σε τσ (τσαι αντί και)

 Η τροπή των ξ και ψ σε τσ :

τσάρι = ψάρι, τσαλίδι = ψαλίδι,
τσωμί = ψωμί, τσύλο = ξύλο κ,τ.λ.



 Η ποίηση, η μουσική και κάθε είδος έκφρασης 

των Ελλήνων της Κάτω Ιταλίας είναι ένας 

άκρατος και αστείρευτος λυρισμός.

 Υπάρχει σημαντική προφορική παράδοση, ενώ 

ορισμένα τραγούδια και ποιήματα στην 

Κατωιταλική είναι δημοφιλή στην Ιταλία και 

στην Ελλάδα. 

https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%99%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AF%CE%B1
https://el.wikipedia.org/wiki/%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%AC%CE%B4%CE%B1


«Κλάμα» [«Άντραμμου πάει»]

Στίχοι και μουσική: Franco Corlianò (1977)



Γκρεκάνικα της Καλαβρίας:
 βρίσκονται σε καλύτερη κατάσταση

 30.000 ομιλητές

 επιβιώνουν, παρόλο που η περιοχή είναι πεδινή και οι 
συγκοινωνίες εύκολες

Γκρεκάνικα της Απουλίας:
 μόνο 2000 άτομα συνεχίζουν να μιλούν Ελληνικά

 ελάχιστα από αυτά είναι κάτω των 35 ετών

Γενικά τα Ελληνικά της Κάτω Ιταλίας βρίσκονται σε κίνδυνο 
εξαφάνισης, αφού οι νεότερες γενιές δεν τα μαθαίνουν και τα 
θεωρούν ως «επαρχιώτικη» γλώσσα.

Στην επιβίωσή τους δεν βοηθάει ούτε το γεγονός ότι το ιταλικό 
κράτος τα έχει αναγνωρίσει ως μειονοτική γλώσσα.







Ελισάβετ Αγγελίδου, 
Κωνσταντίνος Τοματζίδης

Γ΄1 



Ο ΠΟΝΤΟΣ

• Πόντος σημαίνει «θάλασσα».

• Εύξεινος Πόντος σημαίνει 
«φιλόξενη θάλασσα».

• Πόντος ονομάζονται τα 
βορειοανατολικά παράλια της 
Μικράς Ασίας, που βρέχονται 
από τον Εύξεινο Πόντο.

• Πόντιοι ονομάζονται οι Έλληνες 
που έχουν καταγωγή από τον 
Πόντο.



ΛΙΓΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ . . .

• Το ελληνικό στοιχείο υπήρξε 
στον Πόντο από την εποχή 
του Β΄ Αποικισμού (8ος αι. 
π.Χ.) μέχρι την ανταλλαγή των 
πληθυσμών μεταξύ Ελλάδας 
και Τουρκίας, όπως 
προέβλεπε η Συνθήκη της 
Λωζάννης (1923-24).

• Από τον 19ο αιώνα έμποροι 
Έλληνες του Πόντου ιδρύουν 
ισχυρές παροικίες στα εδάφη 
της τότε Ρωσίας (σημ.: Ρωσία, 
Ουκρανία, Γεωργία)



Β΄ Αποικισμός (8ος αι. π.Χ.):

ελληνικές αποικίες ιδρύονται  στον Πόντο



19ος αι.: έμποροι από τον Πόντο ιδρύουν 

παροικίες στην κοντινή Ρωσία



1915-1924: 

γενοκτονία –Συνθήκη Λωζάννης
Πόντιοι πρόσφυγες βρίσκουν καταφύγιο κυρίως 

στην Ελλάδα, αλλά και τη Ρωσία



ΠΟΝΤΙΟΙ: 

όσοι πρόσφυγες 
από τον Πόντο 
ήρθαν μεταξύ 1922 
και 1924 στην 
Ελλάδα.

ΡΩΣΟΠΟΝΤΙΟΙ:
όσοι πρόσφυγες από 
τον Πόντο βρήκαν 
καταφύγιο στην 
τσαρική και αργότερα 
κομουνιστική Ρωσία 
μεταξύ 1915-1924 και 
μετά την κατάρρευση 
του κομουνισμού τούς 
επιτράπηκε η 
εγκατάσταση στην 
Ελλάδα και μετέπειτα 
στην Κύπρο.

ΕΛΛΗΝΟΠΟΝΤΙΟΙ: 
οι Ρωσοπόντιοι 
«επί το ευγενέστερον»

«Είδη» Ποντίων



1990: κατάρρευση Σοβιετικής 

Ένωσης
Στους Πόντιους, που ζούσαν στη Ρωσία 

επιτρέπεται να εγκατασταθούν στην 

Ελλάδα και αργότερα στην Κύπρο



Τι μιλούν οι Πόντιοι;

• Οι Πόντιοι μιλούν Ποντιακά.

• Τα Ποντιακά είναι διάλεκτος της Νέας 
Ελληνικής.

• Η συνεννόηση μεταξύ κάποιου που 
μιλά μόνο την Κοινή Νέα Ελληνική με 
κάποιον που μιλά Ποντιακά (ή άλλη 
διάλεκτο) είναι δύσκολη.



Τι μιλούν οι «Ρωσοπόντιοι»;
Οι «Ρωσοπόντιοι» μπορεί να μιλούν:

• Ποντιακά (οι γηραιότεροι)

• Ρωσικά ή κάποια άλλη αναγνωρισμένη γλώσσα της πρώην 
Σοβιετικής Ένωσης (Γεωργιανά, Αζερική-Τουρκική, Τουρκμενική, 
Κιργιζιανά κ.ά.)

Γιατί;

Τα Ελληνικά από το 1937 δεν αναγνωρίζονταν στη Σοβιετική 
Ένωση ως επίσημη μειονοτική γλώσσα και η διδασκαλία τους 
απαγορεύτηκε.

Έτσι οι Πόντιοι της Ρωσίας αναγκαστικά για τρεις γενιές ήταν 
υποχρεωμένοι να μαθαίνουν  και να χρησιμοποιούν μόνο 
Ρωσικά ή την επίσημη τοπική γλώσσα.

ΩΣΤΟΣΟ, Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΗ ΠΑΡΕΜΕΙΝΕ ΖΩΝΤΑΝΗ



Βασικά χαρακτηριστικά 
της Ποντιακής Διαλέκτου

• Αρχαϊσμοί: 
• διατήρηση χαρακτηριστικών της Αρχαίας

• Νεοτερισμοί:
• νέα γλωσσικά φαινόμενα
• επιδράσεις από την Τουρκική και τις 

γλώσσες του Καυκάσου 



Αρχαϊσμοί
• Η προφορά του Η ως Ε:

νύφε, κολυμπετής

• Η προφορά του αρχαίου Ω ως Ο (και όχι ΟΥ):
ζωμίν (ζωμός>ζουμί), ρωθώνι (ῥώθων>ρουθούνι)

• Επιβίωση αρχαίων ιωνικών συμπλεγμάτων:
σπίγγω (σφίγγω), ασπαλίζω (ασφαλίζω)

• Διατήρηση ασυνίζητων φωνηέντων:

παιδία, ψωμία, χωρίον 



• Προστακτική με κατάληξη –ον

γράψον (γράψε), ποίσον (κάνε)

• Κλίση ουσιαστικών με καταλήξεις της 
αρχαίας Γ΄ κλίσης:

ο λύκον – τη λύκονος

• Αναβιβασμός του τόνου στην κλητική:

κούμπαρε, άδελφε, Νίκολα



• Διατήρηση και επέκταση θηλυκών 
επιθέτων σε –ος

η έμορφος (αλλά και η εμορφέσσα)

• Διατήρηση αρχαίων αντωνυμιών:

εμός (ἐμός), εμέτερος (ἡμέτερος), 
αούτος (οὗτος)

• Σποραδική διατήρηση του απαρεμφάτου:

ράψναι, μαθείναι, εποθανείναι

Aν είσιες ερθείναι, είχαμ’ ιδείναι σε.



Διατήρηση αρχαϊκού 
λεξιλογίου
τερώ < τηρῶ (βλέπω)

οκνία < ὀκνηρία (τεμπελιά)

ωβά < ὠά (αβγά)

χτέσκουμαι <κτῶμαι (αποκτώ)

ποίω < ποιῶ (κάνω)

αλαχτόρι < ἀλέκτωρ (κόκορας)

έγκα < ἤνεγκον (έφερα)

ήμαρτα < ἥμαρτον (συγγνώμη)

…



Γλωσσικοί νεωτερισμοί
• Το αποτέλεσμα της συνίζησης φωνηέντων 

είναι νέοι φθόγγοι:
• ια = ä  παλληκάρä (παλληκάρια) 

• Τα γνωστά και σε εμάς: σιέριν, σιύλος

αλλά και: ψσιη (ψυχή) 

• Τα θηλυκά ουσιαστικά στον πληθυντικό, αν 
δεν είναι έμψυχα, γίνονται ουδέτερα:

η μάνα   – οι μανάδες
η πέτρα  – τα πέτρας



• Έμμεσο αντικείμενο σε αιτιατική

• Χρήση του ΑΣ αντί του ΝΑ:

Δος με ας φάγω. 

Δώσε μου να φάω.

• Τοποθέτηση της προσωπικής αντωνυμίας 
ως αντικείμενο μετά το ρήμα

Λέει ατόν. 

Του λέει.



ΤΑ ΠΟΝΤΙΑΚΑ ΣΗΜΕΡΑ
• Είναι από τις πιο ζωντανές νεοελληνικές διαλέκτους.

• Μιλιούνται:

στην Ελλάδα και στην Κύπρο από Έλληνες ποντιακής 
καταγωγής.

 στη Ρωσία, τη Γεωργία, την Αρμενία.

από Πόντιους μετανάστες στη Γερμανία, τις ΗΠΑ, την 
Αυστραλία και τον Καναδά.

ακόμη στον Πόντο (περιοχή του Όφ) από χιλιάδες 
εξισλαμισμένους Πόντιους, που μαζί με τη γλώσσα 
διατηρούν αλώβητα και τα ποντιακά έθιμα. 
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Ι Χ Ν Η Σ Τ Ο  Σ Τ Α Δ Ι Ο :
Ε Π Ι Δ Ρ Α Σ Ε Ι Σ Τ Ο Υ  

Α Θ Λ Η Τ Ι Σ Μ Ο Υ
Σ Τ Η  Γ Λ Ω Σ Σ Α

Ε Ρ Γ Α Σ Τ Η Κ Α Ν Ο Ι  Μ Α Θ Η Τ Ε Σ :  Π Ε Χ Λ Ι Β Α Ν Η Σ Α Γ Γ Ε Λ Ο Σ ,  
Ν Ι Κ Ο Λ Α Ο Υ Θ Ε Ο Δ Ο Σ Η Σ ,  Τ Σ Ε Κ Ο Β Α Α Ν Α Σ Τ Α Σ Ι Α ( Γ 7 )



Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Η γλώσσα

φορέας πολιτισμικής κληρονομιάς

τρόπος έκφρασης συναισθημάτων, σκέψεων, απόψεων

είναι κώδικας επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων 

επηρεάζεται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες, 

τα κοινωνικά και ιστορικά φαινόμενα.



ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ

• Αν και ο αθλητισμός υπήρχε και σε άλλους λαούς, 
ωστόσο μόνο στην Αρχαία Ελλάδα συνδέθηκε με την 
ευγενή άμιλλα και αποτέλεσε αξία, που επηρεάζει μέχρι 
σήμερα ολόκληρο τον πλανήτη.

• Η μακραίωνη παράδοση του αθλητισμού δεν θα 
μπορούσε να αφήσει ανεπηρέαστη τη γλώσσα μας.

• Μια σειρά από σταθερές εκφράσεις και παροιμίες 
συνδεδεμένες με τον αθλητισμό πλούτισαν στην πορεία 
του χρόνου τα Ελληνικά.



«ΚΑΛΗ ΣΤΑΔΙΟΔΡΟΜΙΑ» 

• Πρώτο ολυμπιακό αγώνισμα: ο δρόμος ή στάδιο

• Αθλητής: σταδιοδρόμος

• Αγώνισμα: σταδιοδρομία

Σημερινή σημασία:

Ευχή για νέο που επιδιώκει να κάνει καριέρα



«ΔΟΛΙΧΟΔΡΟΜΩ»
• Αρχαίο αγώνισμα αντοχής: δόλιχος

• Απόσταση σταδίων που διεξήγετο μέσα στο στάδιο 

παλινδρομικά

Σημερινή σημασία:

το να πηγαινοέρχεται ένα άτομο άσκοπα

 το να παρατείνεται μια διαδικασία, χωρίς να οδηγείται σε 

κατάληξη



-ΠΩΣ ΤΑ ΠΕΡΝΑΣ;   
- «ΤΟ ΠΑΛΕΥΩ!»

• Βαρέο αγώνισμα της αρχαιότητας: πάλη

• Εμπεριέχει το βαθύτερο νόημα του ανθρώπου για 

επιβίωση (Πλούταρχος)

Σημερινή σημασία

Το να αγωνίζεται  κάποιος να τα βγάλει πέρα στα 

δύσκολα



«ΙΔΟΥ Η ΡΟΔΟΣ , ΙΔΟΥ ΚΑΙ ΤΟ 
ΠΗΔΗΜΑ»

• Ολυμπιακό Αγώνισμα: Πένταθλο

Μύθος Αισώπου (Ἀνὴρ κομπαστής):

Ένας αθλητής ανίκανος για κάθε άθλημα ξενιτεύτηκε και επέστρεψε 

περήφανος για ένα κατόρθωμά του στη Ρόδο. Ισχυρίστηκε ότι έκανε ένα 

τεράστιο άλμα και θα έφερνε μάρτυρες, για να το επιβεβαιώσουν. Τον 

ρώτησε τότε κάποιος γιατί χρειάζεται τόσους μάρτυρες, αφού είναι 

αλήθεια, και τον προκάλεσε: «Εδώ είναι η Ρόδος, εδώ ξανακάνε και το 

άλμα»

Σημερινή σημασία

Εκεί που είναι άμεση μια απόδειξη με έργα, τα λόγια είναι περιττά.



«ΕΠΙΑΣΕ ΤΟΝ ΤΑΥΡΟ ΑΠΟ ΤΑ 
ΚΕΡΑΤΑ»

• Αγωνιστικές δραστηριότητες πάνω σε ταύρους: Ταυροκαθάψια

• Μινωική εποχή 

• Βάση σημερινών ενόργανων γυμναστικών αλμάτων

Σημερινή σημασία:

Όταν θέλουμε να τονίσουμε την επιτυχία κάποιου 

 Όταν θέλουμε να δείξουμε ότι κάποιος 

αντιμετωπίζει δυναμικά μια δυσκολία



«ΑΥΤΟΣ ΕΧΕΙ ΚΑΒΑΛΗΣΕΙ ΤΟ 
ΚΑΛΑΜΙ»

• Ίππευση καλαμιού κρατώντας το ένα άκρο του και φαντάζοντας 

σαν ιππέας: «κάλαμον περιβῆναι»

• Αρχαίο παιχνίδι Λακεδαιμονίων

Σημερινή σημασία:

Όταν ένα άτομο λειτουργεί και εκδηλώνεται με έπαρση



ΕΠΙΛΟΓΟΣ

• Η ιστορία και ο πολιτισμός ενός λαού αφήνουν 
τα ίχνη τους πάνω στη γλώσσα του.

• Ο αθλητισμός, μια αξία γεννημένη στην Ελλάδα, 
δεν θα μπορούσε να είναι εξαίρεση.  

• Η γλώσσα μας είναι ταυτόχρονα «μια ιστορία» 
και κρύβει πολλές άλλες «ιστορίες».



ΠΗΓΕΣ

• Λεξικό της κοινής νεοελληνικής, Ινστιτούτο 
Νεοελληνικών Σπουδών, Ίδρυμα Μανόλη 
Τριανταφυλλίδη, ηλεκτρονική 
έκδοση:http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_ greek/tools/ 
lexica/triantafyllides/index.html) 

• Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, Λεξικό της νέας ελληνικής 
γλώσσας, ΚΕΝΤΡΟ ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ, Αθήνα 2012



Ε Υ Χ Α Ρ Ι Σ Τ Ο Υ Μ Ε  Γ Ι Α  
Τ Η Ν  Π Ρ Ο Σ Ο Χ Η  Σ Α Σ




