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1. Ειζαγωγή 

         Απηή ε εξγαζία εληάζζεηαη ζην πιαίζην ησλ κειεηψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε 

γλωζζική πολιηική θαη ηνλ γλωζζικό ζσεδιαζμό
1
. Eηδηθφηεξα εληάζζεηαη ζηα πιαίζηα 

ηνπ γλωζζικού ππογπαμμαηιζμού, φπσο νξίδεηαη απφ ηνλ Cooper (1996: 31) θαη «αθνξά 

εζειεκέλεο πξνζπάζεηεο λα επεξεαζηεί ε ζπκπεξηθνξά ησλ άιισλ σο πξνο ηελ 

απφθηεζε, ηε δνκή ή ηε ιεηηνπξγηθή θαηαλνκή ησλ γισζζηθψλ ηνπο θσδίθσλ». Ο 

νξηζκφο απηφο θαιχπηεη πεξηζζφηεξν ηελ πξφηαζε καο γηα ελνπνηεκέλε γξαθή ηεο 

βιάρηθεο γιψζζαο, εθφζνλ δελ πεξηνξίδεη ηνπο ζρεδηαζηέο γισζζηθήο πνιηηηθήο κφλν 

ζην επίπεδν θξάηνπο-θπβέξλεζεο ή εμνπζηνδνηεκέλσλ ηδξπκάησλ, αιιά αλαγλσξίδεη 

θαη ηελ ζεκαζία θνηλνηήησλ ε νκάδσλ ή αηφκσλ ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο λα ιάβνπλ 

πξσηνβνπιίεο γηα ηε δηάζσζε κηαο γιψζζαο ρσξίο θξαηηθή ή εζληθή ππφζηαζε φπσο ε 

βιαρηθή. 

Η βιαρηθή
2
 ζπληζηά κηα απφ ηηο γιψζζεο ηεο αλαηνιηθήο νκάδαο ησλ ξνκαληθψλ 

γισζζψλ. Καηά ηελ άπνςε ησλ πεξηζζνηέξσλ γισζζνιφγσλ πξνήιζε απφ κία  

πξσηαξρηθή αναηολική βαλκανο-πομανική γιψζζα
3
 ε νπνία κεηά ηνλ 10ν αηψλα κ.Υ. 

δηαζπάζηεθε ζε επηκέξνπο γιψζζεο (Coteanu 1959: 47). χκθσλα κε ηελ θαζηεξσκέλε 

κέρξη ηψξα απφ ηελ βηβιηνγξαθία νξνινγία νη γιψζζεο απηέο είλαη: α) ε ξνπκαληθή β) 

                                                
1 Βι. ηε ζρεηηθή ζπδήηεζε γηα ηνπο φξνπο ηεο γλωζζικήρ πολιηικήρ θαη ηνπ γλωζζικού ππογπαμμαηιζμού 

(Καξαληδφια 2016: 4-8).    
2 Υξεζηκνπνείηαη ν φξνο βιαρηθή θα φρη βιάρηθε, επεηδή έλα ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο ειιεληθήο θνηλσλίαο 

αγλνεί ηελ εζλνγισζζηθή δηάζηαζε ηνπ ηειεπηαίνπ φξνπ θαη ηνπ απνδίδεη απνθιεηζηηθά θνηλσληνινγηθέο 

κεησηηθέο ζεκάλζεηο.   
3 Με ηνλ φξν αναηολική βαλκανο-πομανική ελλννχκε ην ζχλνιν ησλ ξνκαληθψλ γισζζψλ ησλ 

Βαιθαλίσλ εθηφο ηεο Γαικαηηθήο πνπ νκηινχληαλ ζε ηκήκα ηεο Αδξηαηηθήο αθηήο ηεο βαιθαληθήο 

ρεξζνλήζνπ θαη ζπληζηνχζε εμ αξρήο ρσξηζηή γιψζζα.  



2 

 

ε βιαρηθή
4
 γ) ε κεγιελίηηθε θαη δ) ε ηζηξν-ξνπκαληθή. Οη δχν ηειεπηαίεο ζεσξνχληαη 

αζήκαληεο, φζνλ αθνξά ηνλ αξηζκφ ησλ νκηιεηψλ (Bec 1971: 170). ήκεξα ε βιαρηθή 

γιψζζα νκηιείηαη ζηηο ειιεληθέο πεξηνρέο ηεο Ηπείξνπ, ηε Θεζζαιίαο θαη ηεο 

Μαθεδνλίαο, θπξίσο ζηελ νξνζεηξά ηεο Πίλδνπ, θαζψο επίζεο ζηε λφηηα Αιβαλία ζηελ 

Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο θαη ζηε Ρνπκαλία
5
 απφ 300.000 

πεξίπνπ νκηιεηέο (Winnifrith 1987: 3-5).   

Η βιαρηθή γιψζζα ιεηηνχξγεζε ηζηνξηθά θπξίσο σο πξνθνξηθή θαη πιένλ  

βξίζθεηαη ζε πνξεία απνζχλζεζεο. Η κεηάβαζε ζηελ ζχγρξνλε επνρή αλαηξέπεη 

πξνυπνζέζεηο αηψλσλ αλαθνξηθά κε ηε ιεηηνπξγία ηεο θαη θαζηζηά γηα πξψηε θνξά ηελ 

χπαξμή ηεο επηζθαιή (Γαζνχιαο 2013: 6-8). Απηή ε εμέιημε δηεπθνιχλζεθε απφ ηε 

γεληθεπκέλε άξλεζε κεηάδνζεο ηεο γιψζζαο ζηηο λεφηεξεο γεληέο, θαηλφκελν πνπ 

πεξηγξάθεηαη απφ ηνπο θνηλσληνγισζζνιφγνπο σο γλωζζική αςηοκηονία (language 

suicide). ηνλ ειιεληθφ ρψξν απηή ή άξλεζε νθείιεηαη θπξίσο ζε ηδενινγηθνχο ιφγνπο 

(Σζηηζηπήο 1998). Ωζηφζν εμαηηίαο ηνπ αξρηθά ζρεηηθά κεγάινπ αξηζκνχ νκηιεηψλ, ε 

βιαρηθή γιψζζα εμαθνινπζεί λα ρξεζηκνπνηείηαη έζησ θαη πιεκκειψο κέρξη ζήκεξα. 

Σν 1997 ην πκβνχιην ηεο Δπξψπεο πηνζέηεζε ηε  χζηαζε ππ‟ αξηζκφ 1333 γηα 

ηελ πξνζηαζία ηεο βιαρηθήο γιψζζαο θαη πνιηηηζκνχ, φπνπ δεηείηαη απφ ηηο 

θπβεξλήζεηο ησλ ρσξψλ, φπνπ δνπλ Βιάρνη, λα ελζαξξχλνπλ ηε ρξήζε ηεο βιαρηθήο 

γιψζζαο ζηελ εθπαίδεπζε θαη ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο (Conseil de l‟ Europe 

1997). 

Η χζηαζε απηή είηε δελ εθαξκφζηεθε πνηέ είηε πηνζεηήζεθε πιεκκειψο απφ ηηο 

ελδηαθεξφκελεο ρψξεο. Δθηφο απφ ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο, ζηελ Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθή 

Γεκνθξαηία ηεο Μαθεδνλίαο, ζηε Ρνπκαλία θαη ζηελ Αιβαλία, δελ πθίζηαηαη 

ζπζηεκαηηθή εθκάζεζε ηεο βιαρηθήο. ήκεξα ππάξρνπλ πνιηηηζηηθνί ζχιινγνη εληφο 

θαη εθηφο ηνπ ειιαδηθνχ ρψξνπ πνπ πξνζπαζνχλ λα  θαιιηεξγήζνπλ θαη λα δηαδψζνπλ 

απηή ηε γιψζζα
6
. Απηέο νη πξνζπάζεηεο ζηελ πιεηνςεθία ηνπο ζπληζηνχλ κία 

                                                
4 Η βιαρηθή δηαηξείηαη ζήκεξα ζε δπν δηαιέθηνπο ηελ αξσκνπληθή ή αξκαληθή πνπ νκηιείηαη θαη‟ εμνρήλ 

απφ ηνπο Βιάρνπο ηνπ  Διιάδαο, ηεο  Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο θαη ηεο 

Ρνπκαλίαο θαη ηελ αξβαληηνβιάρηθε πνπ νκηιείηαη απφ ηνπο Βιάρνπο ηνπ Αιβαληθνχ ρψξνπ θαη ηνπο 

απνγφλνπο απηψλ πνπ κεηαλάζηεπζαλ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν.  
5 Πξφθεηηαη γηα πεξηνρέο πνπ απνηεινχλ ηηο ηζηνξηθέο θνηηίδεο ησλ Βιάρσλ. ήκεξα σζηφζν έλαο 

κεγάινο αξηζκφο αηφκσλ βιαρηθήο θαηαγσγήο δηακέλεη ζε αζηηθά θέληξα ησλ αληίζηνηρσλ Βαιθαληθψλ 

θξαηψλ θαζψο θαη ζε δηάθνξα θξάηε ηνπ εμσηεξηθνχ. ηε Ρνπκαλία, ε βιαρηθή νκηιείηαη απφ απνγφλνπο 

ησλ κεηαλαζηψλ πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο πξναλαθεξφκελεο ηζηνξηθέο θνηηίδεο ηεο  Νφηηαο Βαιθάληθεο. 
6 Δλδεηθηηθά αλαθέξνπκε ηελ “Έλσζε γηα ηελ Αξσκνπληθή Γιψζζα θαη Κνπιηνχξα” ζην Freiburg im 

Breisgau ηεο Γεξκαλίαο, ε Δηαηξεία Fârsârotul ζην Bridgestone ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο Ακεξηθήο 
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εξαζηηερληθή δξάζε, ε νπνία έρεη ζπρλά ηδενινγηθά θίλεηξα θαη είλαη ακέηνρε 

επηζηεκνληθψλ θξηηεξίσλ, δειαδή δελ βαζίδεηαη ζηα πνξίζκαηα ηεο γισζζηθήο 

επηζηήκεο.  

Η βιαρηθή γιψζζα δελ δηαζέηεη θνηλή κνξθή, αιιά ζπληζηά έλα ζχλνιν 

δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο ηδησκάησλ. Σν γεγνλφο απηφ αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ ηξφπν 

δηδαζθαιίαο ηεο. Ο θάζε δηδάζθσλ κεηαδίδεη ην κεηξηθφ ηνπ ηδίσκα, ρσξίο λα δηαζέηεη 

επηζηεκνληθή πεξηγξαθή φρη κφλν ζπλνιηθά ηεο βιαρηθήο γιψζζαο αιιά αθφκε θαη ηνπ 

ηδηψκαηνο πνπ δηδάζθεη. Σν γεγνλφο απηφ δεκηνπξγεί κία ζχγρπζε ζηνπο 

δηδαζθφκελνπο αλαθνξηθά κε ηελ πξαγκαηηθή ηεο κνξθή. Απηφ πνπ δηδάζθνληαη 

βξίζθεηαη ζπρλά ζε αληηδηαζηνιή πξνο ηελ πξνθνξηθή θαη γξαπηή πξαγκαηηθφηεηα ηεο 

γιψζζαο.  

Η βιαρηθή γιψζζα παξακέλεη θαηά βάζε έλαο πξνθνξηθφο θψδηθαο επηθνηλσλίαο 

κεηαμχ ησλ νκηιεηψλ πνπ ηελ γλσξίδνπλ. Όπσο θαη θάζε άιιε λιγόηεπη διαδεδομένη 

γλώζζα ηνπ επξσπατθνχ ρψξνπ, δηαζέηεη έλαλ πεξηνξηζκέλo αξηζκφ γξαπηψλ κλεκείσλ. 

Οη πξψηεο γξαπηέο καξηπξίεο ρξνλνινγνχληαη απφ ην 18
ν
 αηψλα κ.Υ. Σα ζπζηήκαηα 

γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ θαηά θαηξνχο απφ δηάθνξνπο ζπγγξαθείο αληαλαθινχλ 

πξνζσπηθέο αληηιήςεηο θαη ηζηνξηθέο αλαγθαηφηεηεο. Απηέο νη πξνζπάζεηεο δελ 

νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε κίαο θνηλά απνδεθηήο γξαθήο (ηψθεο 2002). Αθφκε θαη ε 

απνηχπσζή ηεο ζην πιαίζην κεηαγελέζηεξσλ επηζηεκνληθψλ πξνζεγγίζεσλ απνηειεί 

ππφζεζε πξνζσπηθήο αληίιεςεο ηνπ θάζε εξεπλεηή, δεδνκέλνπ φηη δελ πθίζηαηαη έλα 

θνηλά απνδεθηφ αιθάβεην.  

Παξά ην φηη ε βιαρηθή ζεσξείηαη γιψζζα πξνθνξηθήο παξάδνζεο ηα πεδία 

γξαπηήο ρξήζεο ηεο έρνπλ δηεπξπλζεί. Πέξαλ ηνπ δηαξθψο απμαλφκελνπ φγθνπ 

επηζηεκνληθψλ πεξηγξαθψλ ηεο, παξαηεξείηαη κία απμαλφκελε γξαπηή ρξήζεο ηεο. 

Απηή εληνπίδεηαη θπξίσο ζηε ινγνηερληθή παξαγσγή, ζηα κέζα καδηθήο επηθνηλσλίαο 

θαη ζηηο λέεο ηερλνινγίεο: Γηαδίθηπν (ηζηνζειίδεο, ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία) θαη 

κέζα θνηλσληθήο δηθηχσζεο (facebook θ.ιπ.).  

  Οη αλσηέξσ θνηλσληνγισζζηθέο δηαπηζηψζεηο δηακφξθσζαλ κία πξνβιεκαηηθή 

αλαθνξηθά κε ηελ χπαξμε εληαίνπ ζπζηήκαηνο γξαπηήο απφδνζεο ηεο βιαρηθήο ην 

                                                                                                                                          
θαη ε Association des Français Aroumains (χιινγνο ησλ Βιάρσλ-Αξσκνχλσλ) ζην Παξίζη. ην 

παξειζφλ επηρεηξήζεθε ε δηδαζθαιία ηεο Βιαρηθήο γιψζζαο ζην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, σζηφζν 

απηή ε πξνζπάζεηα δελ είρε ζπλέρεηα. Σνλ ηειεπηαίν θαηξφ παξαηεξνχληαη αλάινγεο πξνζπάζεηεο 

δηδαζθαιίαο ηεο γιψζζαο θαη ζηνλ ειιεληθφ ρψξν. 



4 

 

νπνίν ζα βαζίδεηαη  ζε επηζηεκνληθά θξηηήξηα. To εληαίν απηφ ζχζηεκα, φπσο νξίδεηαη 

απφ δηάθνξνπο κειεηεηέο, ηαπηίδεηαη κε ηνλ φξν οπθογπαθία εθφζνλ απνηειεί έλα 

ζχζηεκα ραξαθηήξσλ ή ζπκβφισλ γηα ηελ θαηαγξαθή κηαο γιψζζαο θαη ηηο ζπκβάζεηο 

πνπ ξπζκίδνπλ ηε ρξήζε ηεο (Καθξηδή-Φεξξάξη 2008: 367). Γειαδή απνηειεί κία 

θσδηθνπνηεκέλε κε θαλφλεο ζρέζε πνπ έρεη θαζηεξσζεί αλάκεζα ζηε πξνθνξηθή κνξθή 

κηαο γιψζζαο θαη ην ζχζηεκα γξαθήο πνπ ηελ απνδίδεη (Παπαλαζηαζίνπ 2008: 75). 

Όπσο ζπκβαίλεη ζε φιεο ηηο λιγόηεπο διαδεδομένερ γλώζζερ πνπ δε δηαζέηνπλ θνηλή 

κνξθή, ε ρξήζε ελφο ζπζηήκαηνο γξαπηήο απεηθφληζεο θαηάιιειν λα δηαθξίλεη ηνπο 

θζφγγνπο δηαθνξεηηθψλ κεηαμχ ηνπο πξνθνξηθψλ ηδησκάησλ ζπληζηά έλα ζνβαξφ 

επηζηεκνληθφ δήηεκα. Η δεκηνπξγία ελφο εληαίνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο, ηθαλνχ λα 

πεξηγξάςεη ηηο πνηθηιίεο ηεο βιαρηθήο γιψζζα,ο είλαη κηα αλαγθαηφηεηα πνπ ζα 

κπνξνχζε λα επηιχζεη ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ θαηά ηε δηαδηθαζία ελνπνίεζεο-

επηζεκνπνίεζεο θαη ρξήζεο απηήο ηεο γιψζζαο. Η επίγλσζε απηήο ηεο αλαγθαηφηεηαο 

απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ δηακφξθσζε ηεο παξνχζαο πξφηαζεο. Η κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε πνπ απαηηήζεθε θαηέζηεζε αλαγθαίν ηνλ εληνπηζκφ, θαηά ην δπλαηφλ, 

ηδηαδφλησλ θζφγγσλ ησλ ηδησκάησλ ηεο βιαρηθήο γιψζζαο, γηα ηνπο νπνίνπο 

δηαζέηνπκε ζαθείο γισζζηθέο πιεξνθνξίεο.   

 

2. Αλθάβηηα και ζσζηήμαηα γραθής ηης βλατικής γλώζζας ποσ 

αναπηύτθηκαν έως ζήμερα 

ηηο πξψηεο πξνζπάζεηεο γξαπηήο απνηχπσζεο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο 

ρξεζηκνπνηήζεθε ην ειιεληθφ αιθάβεην. Η ρξήζε ηνπ επηβιήζεθε απφ ζπγθεθξηκέλνπο 

ηζηνξηθνχο θαη ηδενινγηθνχο ιφγνπο. Ο βαζηθφηεξνο ηζηνξηθφο ιφγνο ήηαλ ην γεγνλφο 

φηη απνηεινχζε ην κνλαδηθφ ζχζηεκα γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ γξαπηή ηνπο 

επηθνηλσλία νη νξζφδνμνη πιεζπζκνί ηεο λνηίνπ Βαιθαληθήο
7
. Γελ είλαη ηπραίν φηη ηα 

ζπζηήκαηα γξαθήο πνπ αλαπηχζζνληαη ηφηε εληάζζνληαη ζηα πιαίζηα κίαο παξάδνζεο 

πνπ θαιιηεξγείηαη απφ πξφζσπα πνπ δηαηεξνχλ ζηελή ζρέζε κε ηελ εθπαηδεπηηθή 

δξάζε ηεο νξζφδνμεο εθθιεζίαο. ηνπο ηδενινγηθνχο ιφγνπο ζπκπεξηιακβάλεηαη ε 

                                                
7 Ο Κ. Οπθνχηαο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά «ζ‟ ζνη ζε λνπ σ αε ηξᾳ ξξνζᾳλε θᾳ ηξᾳ ηδε ινκ γξάκκειε α 

ειιεκ„ξνπ … θᾳ  ληε ειιεκ„  λ θσα ζε κ„πξᾳκνπηαξᾳ ηνπηε πιᾳζειε – θαη λα κελ ην έρεηο γηα ληξνπή 

πνπ πήξακε ηα γξάκκαηα ησλ ειιήλσλ ….γηαηί απφ ηνπο Έιιελεο θαη δψζε δαλείζηεθαλ φιεο νη θπιέο».  

. 
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πξνζπάζεηα γισζζηθήο αθνκνίσζεο κε ειιελνθψλσλ πιεζπζκψλ
8
. ην πιαίζην απηήο 

ηεο πξνζπάζεηαο  δεκηνπξγήζεθαλ πνιχγισζζα ιεμηθά  κε ζθνπφ ηελ εθκάζεζεο ηεο 

ειιεληθήο, φπσο ην Tεηξάγισζζν Λεμηθφ ηνπ Γαληήι Μνζρνπνιίηε (1802[1794]) θαη 

ην αληίζηνηρν Σξίγισζζν ηνπ Καβαιιηψηε (1770). Απηέο νη πξψηεο πξνζπάζεηεο 

γξαπηήο απνηχπσζεο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο κε βάζε ην ειιεληθφ αιθάβεην είραλ 

δηακνξθψζεη ήδε έλα ζχζηεκα γξαθήο.  

                                                
8 Δίλαη ελδεηθηηθά ηα εμήο απνζπάζκαηα απφ ηνλ πξφινγν ηνπ ηεηξάγισζζνπ ιεμηθνχ ηνπ Γαληήι 

Μνζρνπνιίηε: Αλβανοί, Βλάσοι, Βούλγαποι, Αλλόγλωζζοι, σαπήηε, κι εηοιμαζθήίηε όλοι ζαρ Ρωμαίοι να 

γενήηε. Βαπβαπικήν αθήνονηερ γλώζζαν θωνήν και ήθη….Λαοί οι ππιν αλλόγλωζοι αλλ’ εςζεβείρ ηα θεία , 

Ρωμαίων ν’ αποκηήζεηε γλώζζαν κ’ ομιλίαν,….  Ξςπνίζαηε απ’ ηον βαθύν ύπνον ηηρ αμαθείαρ, Ρωμαίικια 

γλώζζα μάθεηε. Μηηέπα ηηρ οθίαρ…..  
9 Γηεζλέο Φσλεηηθφ Αιθιάβεην.  
10

 ηνλ παξφληα πίλαθα παξαιείπνπκε ηα ζχκβνια ηνπ Γ.Φ.Α. πνπ απνδίδνπλ θσλήκαηα κε πξνθαλή 

αληηζηνηρία κε γξαθήκαηα ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ. πγθεθξηκέλα είλαη ηα εμήο: /a/ <α>, /e/ <ε,αη>, /i/ 

<ε,π,η,εη,νη,πη>, /k,c/<θ>,  /x/ <ρ>, /l/ <ι>, /m/ <κ>, /n/ <λ>, /o/ <ν,σ>, /p/ <π>, /s/ <ζ>, /t/ <η>, /ζ/ <ζ>, 
/ɣ/ <γ>, /z/< δ >. εκεηψλσ φηη νη δίθζνγγνη <αη> θαη <εη> ρξεζηκνπνηνχληαη κφλν απφ ηνλ Καβαιιηψηε.   
11 πρλά ν Μνζρνπνιίηεο απνδίδεη ην ζχκθσλν /b/ κε ην γξάθεκα <π>, άξπνπξιιη [árpurʎi] “ηα 

δέλδξα”, πσάηδε [poáʦe] “θσλή” θαη πφηε κε ηνλ ζπλδπαζκφ γξακκάησλ <κπ>, κπᾳλεκνπ [bənému] 

“δνχκε”, κπνπξίθινπ [buríklu] “ν νκθαιφο”, άτκπᾳ [áibə] “έρεη”. H πξψηε πεξίπησζε παξαηεξείηαη 

θπξίσο ζηηο εζσηεξηθέο ζπιιαβέο ησλ ιέμεσλ θαη ε δεχηεξε ζηελ αξρηθή πρ.  κπᾳξπάζιε [bərpásʎi] “ νη 

άλδξεο”. Γελ ζεσξνχκε φηη ην γξάθεκα <π> απνδίδεη θάπνηα ηδησκαηηθή εθθνξά, επεηδή νη ζχγρξνλνη 

κνζρνπνιίηεο ζπγγξαθείο, θαζψο θαη ηα ζεκεξηλά βιαρηθά ηδηψκαηα απνδίδνπλ ηνλ ίδην θζφγγν ζηηο 

αληίζηνηρεο ιέμεηο κε  ην ζχκθσλν <b>.   

Πίλαθαο 1 

πζηήκαηα γξαθήο ηεο Βιαρηθήο γιψζζαο θαηά ηνλ 18
ν
 αηψλα 

χκβνια 

Γ. Φ. Α.
9 

Καβ/ηεο 

   1770 

Μνζρ/ηεο 

   1794 

Οπθ/ηαο 

  1797 

χκβνια 

 Γ. Φ. Α. 
10 

Καβ/ηεο 

  1770 

Μνζρ/ηεο 

   1794 

Οπθ/ηαο 

   1797 

ə ᾳ ᾳ ᾳ ʎ ιι (+η) ιι (+ε/ε/η) ιι„ 

b κπ κπ, π 11 κπ ɲ λλ (+ε/η/) λλ κ„ 

d vη η λη r ξ, ξξ ξ, ξξ ξ, ξξ 12 

ð δ δ δ ʃ ζζ ζζ ζζ13 

ʤ ληδ, ηδ14 ηδ15 ληδζ ʦ ηδ ηδ ηδ 

dz ληδ, ηδ16 ηδ ληδ ʧ ηδ ηδ ηδζ 

f θ θ, π17 θ u νπ νπ ᴕ, νπ18 

g γθ, γγ γθ, θ19 γθ v β β, χ20 β 

ɟ γθ, γγ γθ, θ γγ ks μ μ μ 

ɨ - ε21 νη j γ γ γ (+η) 

ʓ δ (+η) δ (+η) δζζ22     
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Πξφθεηηαη σζηφζν γηα κία ζπκβαηηθή κνξθή γξαθήο, ε νπνία δελ απέδηδε ηηο 

θσλεηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο απηήο ηεο γιψζζαο. Μεηαμχ απηψλ δηαθξίλεηαη γηα ηελ 

πξσηνηππία ηνπ ην έξγν ηνπ Κσλζηαληίλνπ Οπθνχηα (1797). Δθδίδεη γηα πξψηε θνξά 

κία κειέηε αλαθνξηθά κε ηελ εγγξακκάηηζε ηεο βιαρηθήο γιψζζαο.Σν ζχζηεκα γξαθήο 

πνπ πξνηείλεη απνηειεί ίζσο ηελ πξψηε δηαηππσκέλε ηζηνξηθά πξφηαζε γηα έλα 

αιθάβεην απηήο ηεο γιψζζαο. Η πξνζπάζεηά ηνπ λα δεκηνπξγήζεη έλα αιθάβεην πνπ 

ζα απνηππψλεη επαθξηβψο ηνπο θζφγγνπο ηεο Βιαρηθήο γιψζζαο θαλεξψλεη 

αλαπηπγκέλε αληίιεςε αλαθνξηθά κε ηηο ηδηάδνπζεο  θσλνινγηθέο ηεο απνρξψζεηο. Η 

αδπλακία ηνπ ειιεληθνχ αιθαβήηνπ λα θαιχςεη ην εχξνο ησλ θζφγγσλ ηεο, ηνλ νδεγεί 

ζηελ δεκηνπξγία 12 επηπιένλ γξαθεκάησλ, βαζηζκέλσλ θπξίσο ζε ζπλδπαζκνχο 

γξακκάησλ.  

                                                                                                                                          
12 Η εθθνξά ηνπ γξαθήκαηνο <ξξ> ζχκθσλα κε ηελ παξαηήξεζε ηνπ Κ. Οπθνχηα είλαη ίδηα κε απηή ηνπ 

ζεξβηθνχ <ξ>.    
13 Σν ηειεπηαίν <ζ> θέξεη δαζεία.  
14 πλήζσο ν Καβαιιηψηεο απνδίδεη ην θζφγγν [ʤ] κε ηνλ ζπλδπαζκφ γξακκάησλ <ληδ> (αληδνχλγθνπ 

[aʤúngu] „„θηάλσ‟‟ ληδφθνπ [ʤóku] „„παίδσ‟‟. ε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ρξεζηκνπνηεί θαη ην γξάθεκα 

<ηδ> αηδνχηνπ [aʤútu] «βνεζψ», ηδνπξάηνπ [ʤurátu] “φξθνο”, κε ην νπνίν απνδίδεη επίζεο ηνπο 

θζφγγνπο [ʦ] θαη [ʧ]. 
15 ηνλ Μνζρνπνιίηε ην γξαθεκα <ηδ> απνδίδεη ηνλ θζφγγν [dz] θαη ζε θάπνηεο πεξηηπψζεηο ηνλ θζφγγν 

ʤ], φηαλ αθνινπζνχλ ηα θσλήεληα [ν], [u] θαη ν δίθζνγγνο [iu], ηδφηα [ʤóia] “ε Πέκπηε”, ηδνπλάπηλε 

[ʤunápine] “θέδξνο”, αηδηνχηδε [aʤúʦi] “βνεζάο”, σζηφζν κε ην ίδην γξάθεκα <ηδ> απνδίδεηαη θαη o 

θζφγγνο [ʧ], ηδφθνπξε [ʧφkuri]„„ζθπξηά‟‟, θνππάηδνπ [kupáʧu]„„δξχο‟‟, ιιηξηᾳηδηνχληα [ʎirtəʧúnia] 

„„ζπγρψξεζε‟‟, θαζψο θαη ν θζφγγνο [ʦ]. 
16 πλήζσο ν Καβαιιηψηεο απνδίδεη ην θζφγγν [dz] κε ηνλ ζπλδπαζκφ γξακκάησλ <ληδ> (ληδάηδε 

[dzáʦe] „„δέθα‟‟, ληδίθνπ [dzíku]„„ιέσ‟‟, ληδνχᾳ [dzúə]„„κέξα‟‟, σζηφζν ζε ειάρηζηεο πεξηπηψζεηο 

απνδίδεη  ην θζφγγν  [dz] κε ην γξάθεκα <ηδ> γθφξηδνπ [gódzu] «αγξηναριαδηά», ξάηδᾳ [rádzə] 

«αθηίλα». Με ην ίδην γξάθεκα  <ηδ> απνδίδεη επίζεο ηνπο θζφγγνπο [ʦ] θαη [ʧ]. 
17 Ο Μνζρoπνιίηεο ρξεζηκνπνηεί ην γξάθεκα <π> κφλν ζηηο εμήο ιέμεηο: θαχηᾳ - θαχηδε “γπξεχνπλ-

γπξεχεηο”, αχηνπ-αχηε “αθνχνπλ-αθνχεη”, αξαχηνπ -αξαχηᾳ “ππνθέξσ-βαζηάεη (δηαξθεί)”, νη νπνίεο 

βάζεη ηεο θσλεηηθήο ησλ ζπργξφλσλ ηνπ αιιά θαη ησλ ζεκεξηλψλ ηδησκάησλ απνδίδνληαη σο : káftə-

káfʦî, ávdu-ávde, arávdu-arávdə. Γειαδή ην γξάθεκα <π> ζε κία πεξίπησζε απνηππψλεη ην θζφγγν  [f] 

θαη ζε δχν ην θζφγγν [v].   
18 Σν παιαηνγξαθηθφ <ᴕ> ρξεζηκνπνηείηαη απφ φινπο ηνπο ζπγγξαθείο ηεο επνρήο, γηα λα απνδψζεη ην 

θσλήελ /u/, ην νπνίν ζε νξηζκέλεο πεξηπηψζεηο ζεκεηψλεηαη κε ην δίγξακκα <νπ>.  Ωζηφζν ν Οπθνχηαο 

θάλεη ζαθή δηάθξηζε κεηαμχ ηνπ παιαηνγξαθηθνχ γξαθήκαηνο <ᴕ>, ην νπνίν ρξεζηκνπνηεί ζηηο 

εζσηεξηθέο ζπιιαβέο θαη ηνπ δηγξάκκαηνο <νπ> πνπ ρξεζηκνπνηεί ζηηο θαηαιήμεηο,ζέινληαο λα δειψζεη 

φηη  απνδίδεη ηελ εκηθσληθή πξαγκάησζε ηνπ [u].  
19 Ο Μνζρoπνιίηεο ρξεζηκνπνηεί ελίνηε ην γξάκκα <θ> γηα λα απνδψζεη ηνπο θζφγνπο [g] θαη [ɟ], θάθνπ 

[fágu] “νμηά”, έξθηιιε [érɟiʎe] “ηα ρφξηα ”. 
20 Βι. ππνζεκ. 17. 
21 Θα κπνξνχζακε λα παξαηεξήζνπκε  εδψ φηη ν Μνζρνπνιίηεο πξνζπαζεί λα απνδψζεη ην ζεκεξηλφ 

βιαρηθφ θεληξηθφ θσλήελ /ɨ/ κε ην γξάκκα <ε> εηδηθά ζηηο θαηαιήμεηο. Γηαηεξνχκε σζηφζν επηθπιάμεηο, 

επεηδή δελ γλσξίδνπκε ηελ αθξηβή πξνθνξά επεηδή ζε νξηζκέλα ζεκεξηλά ηδηψκαηα ην /ɨ/ 
πξαγκαηψλεηαη ελίνηε θαη σο [i].   
22

 Σν ηειεπηαίν γξάκκα “ζ” ζην γξάθεκα <δζζ> θέξεη σο δηαθξηηηθφ  ζεκείν κία δαζεία.  



7 

 

Η πξψηε επίζεκε πξνζπάζεηα λα θαηαγξαθεί ε βιαρηθή γιψζζα κε βάζε ην 

ιαηηληθφ αιθάβεην μεθηλάεη κε ηνλ Γ. Ρφδηα (1809). Έρεη πιήξε επίγλσζε ησλ 

ηδηαίηεξσλ θσλεκάησλ ηεο βιαρηθήο σζηφζν ην γξαθηθφ ζχζηεκα πνπ αλαπηχζζεη 

ζέβεηαη κφλν ην ηζηνξηθφ θξηηήξην ηεο γιψζζαο. Γελ κπνξνχκε λα κελ επηζεκάλνπκε 

εδψ ην ηδενινγηθφ πιαίζην πνπ ηνλ σζεί ζε απηή ηελ πξνζπάζεηα. Θεσξεί ηνπο Βιάρνπο 

ηεο λνηίνπ Βαιθαληθήο θαη ηνπο ζεκεξηλνχο Ρνπκάλνπο απνγφλνπο Ρσκαίσλ θαζψο θαη 

φηη κηινχλ ηδηψκαηα κία θνηλήο γιψζζαο (Ρφδηαο 1809: 4 -23). Καηαζθεπάδεη έηζη έλα 

θνηλφ ζχζηεκα γξαθήο ην νπνίν δηέπεηαη απφ κία άθξσο θαζαξνινγηθή αληίιεςε. Απηή 

ηνλ νδεγεί λα γξάθεη ηηο ιαηηλνγελείο ιέμεηο κε ηελ πιεζηέζηεξε πξνο ηηο ξίδεο ηνπο 

εθθνξά παξαθάκπηνληαο ζηηο πεξηζζφηεξεο ησλ πεξηπηψζεσλ ηελ θσλεηηθή ηνπο 

εμέιημε
23

. Απηή ε αληίιεςε ηνλ νδεγεί λα ελζσκαηψζεη ζην γξαθηθφ ηνπ ζχζηεκα φια 

ηα γξάκκαηα ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ, ππνηάζζνληαο ηελ θσλεηηθή ηνπο πξαγκάησζε 

ζηελ ηζηνξηθή ηνπο κνξθή
24

. Σν ζχζηεκα γξαθήο πνπ θαηαζθεπάδεη αλ θαη θαιχπηεη 

πιήξσο ηα θσλήκαηα ακθνηέξσλ ησλ γισζζψλ (βιαρηθήο θαη ξνπκαληθήο) δελ έηπρε 

επξχηεξεο ρξήζεο.  

           Καηά ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε ην πξψην ζχζηεκα γξαθήο ηεο βιαρηθήο 

γιψζζαο πνπ βαζίζηεθε ζην ιαηηληθφ αιθάβεην επηλνήζεθε ην 1813 απφ ηνλ Μπνταηδή 

(1813). Πξνθαλψο απηή ε αληίιεςε εληζρχζεθε απφ ην γεγνλφο φηη ν Μπνταηδήο 

δεκηνπξγεί έλα αιθάβεην απνθιεηζηηθά γηα ηελ βιαρηθή γιψζζα θαη επηπιένλ εθδίδεη 

ηελ πξψηε γξακκαηηθή ηεο. Σν ηζηνξηθφ θξηηήξην πνπ απνηέιεζε ην βαζηθφ επηρείξεκα 

ηνπ Ρφδηα (1809: 16)
25

 γηα ηελ ρξήζε ησλ ιαηηληθψλ γξακκάησλ επηθαιέζηεθε θαη ν 

Μπνταηδήο. χκθσλα κε απηφ, κηα ιαηηλνγελήο γιψζζα δελ κπνξεί παξά λα γξαθεί κε 

ην αιθάβεην ηεο γιψζζαο πξνέιεπζεο, δειαδή ηεο ιαηηληθήο (Μπνταηδήο 1813: ηγ΄)
26

. 

                                                
23 Αλαθέξσ ελδεηθηηθά νξηζκέλα παξαδείγκαηα: conosce αληί cunoaşte [kunoáʃte] “γλσξίδεη”, omini αληί 

oamini [oámini] ή oamińi [oámiɲi] «άλζξσπνη», bene αληί bine [bíne] ή ghine [ɟíne], sanitate αληί 

sănătate [sənətáte] ή sînătate [sɨnətáte] «πγεία», pone αληί până [pɨʹnə] ή pănă [pəʹnə] «κέρξη»,  nopte αληί 

noapte [noápte] «λχρηα».  
24 Δίλαη ραξαθηεξηζηηθή ε πεξίπησζε πνπ απνδίδεη ηελ ίδηα θσλεηηθή αμία ζηα γξαθήκαηα <ch> θαη 

<qu>. Έηζη ζηα θείκελά ηνπ βξίζθνπκε ιέμεηο φπσο quândo [kɨʹndo] «πφηε, φηαλ», quare [káre] «πνηφο, 

νπνίνο », aquea [aʦeá] «εθείλε», qui [ʦi] «πνπ, ν νπνίνο », aquelli [aʦéʎi] «εθείλνη» αιιά θαη cu [ku] 

«κε», citatea [ʦitátea] «πφιε», callea [kálea] «ε νδφο», callu [kálu] «άινγν», carne [kárne] «θξέαο», 

caplu [káplu] «ην θεθάιη», face [fáʦe] «θάλεη». Με απηφ ηνλ ηξφπν δηαηεξεί ηελ ηζηνξηθή ηνπο 

νξζνγξαθία. 
25 Δθηφο απφ ηελ ε πίζηε ηνπ φηη νη Βιάρνη είλαη απφγνλνη ησλ «παιαηψλ Ρσκάλσλ», κεηαμχ ησλ ιφγσλ 

πνπ αλαθέξεη ν Ρφδηαο γηα ηελ ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ είλαη θαη φηη ην ίδην θάλνπλ Ιηαινί, 

Ιζπαλνί θαη Γάιινη πνπ είλαη απφ «Ρσκαληθή γελεά».  
26 Όπσο αλαθέξεη φ ίδηνο, «ζπλέηαμε ιαηηληθφ αιθάβεην ηεο βιαρηθήο γιψζζεο, θαζψο έθαλαλ πνιχ 

πξφηεξνλ θαη φιαη νη ζπγαηέξαη ηεο ιαηηληθήο». 



8 

 

Ωζηφζν ν Μπνταηδήο  δελ αγλνεί θαη ην θσλεηηθφ θξηηήξην γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην 

ζχζηεκα γξαθήο ηνπ σο έλα απφ ηα πνηα δηαδεδνκέλα κέρξη ζήκεξα. Η θαζαξνινγηθή 

αληίιεςε πνπ δηέπεη ην γξαθηθφ ζχζηεκα ηνπ Ρφδηα εληνπίδεηαη ελ κέξεη θαη ζηνλ 

Μπνταηδή.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Δθηφο ηνπ φηη πξνζπαζεί λα εθζπγρξνλίζεη ηε βιαρηθή γιψζζα αληηθαζηζηψληαο 

ζηνηρεία ηνπ πξνθνξηθνχ ιφγνπ κε λενινγηζκνχο παξαηεξνχκε κηα πξνζπάζεηα λα 

απνδψζεη νξηζκέλεο ιέμεηο βάζεη κηαο αξρατθφηεξεο ιαηηληθήο εθθνξάο θαη φρη κε ηε 

ζχγρξνλή ηνπο πξνθνξά
29

. Πηζαλφλ ε ίδηα αληίιεςε λα ηνλ νδήγεζε ζηελ απφδνζε ηνπ 

θσλήκαηνο /ɨ/ φρη κε ηδηαίηεξν γξάθεκα αιιά κε ην <η>, δειαδή ην ίδην γξάθεκα πνπ 

απνδίδεη θαη ην θψλεκα /i/. Η θαηαγξαθή ηνπ θσλήκαηνο /ɨ/ απφ ζπγρξφλνπο κε ηνλ 

Μπνταηδή ζπγγξαθείο θαη ε δνκηθή ηνπ ζρέζε κε ηα ζεκεξηλά βιαρηθά ηδηψκαηα 

πηζηνπνηεί φηη δελ αγλννχζε ηελ θσλεηηθή ηνπ αμία. πλεπψο, ε αληηθαηάζηαζε ηνπ 

απφ ηνλ Μπνταηδή κε ην θψλεκα /i/ δελ ζπληζηά άγλνηά ηνπ αιιά εζθεκκέλε 

                                                
27 ηνλ παξφληα πίλαθα παξαιείπνπκε ηα ζχκβνια ηνπ Γ.Φ.Α. [a,b,d,e,f,g,l,m,n,o,p,r,s,t,u,v] πνπ 

απνδίδνληαη φπσο ηα αληίζηνηρα ηνπ Μπνταηδή.    
28 Θεσξνχκε φηη ν Μπνταηδήο αληηθαζηζηά εζθεκκέλα ην θψλεκα <dh> [ð] κε ην <d> [d]. Σν 

ζπκπέξαζκα πξνθχπηεη απφ ην γεγνλφο φηη δελ θάλεη πνπζελά εηδηθή αλαθνξά ζε απηφ. Οπζηαζηηθά 

θαηαξγεί έλα δηαθξηηφ θψλεκα ηεο βιαρηθήο γιψζζαο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά ην αιθάβεηφ ηνπ 

πξνβιεκαηηθφ θαη ζε απηφ ην ζεκείν.  
29 Αλαθέξσ σο  παξάδεηγκα ηηο ιέμεηο părinte [pərínte]  «γνλέαο» θαη  arîdzî [arɨʹdzɨ] «γειάο» νη νπνίεο 

ζηα θείκελα ηνπ Μπνταηδή έρνπλ ηελ κνξθή parinte [parínte], arizi [arízi]. 

Πίλαθαο 2  

Σν αιθάβεην ηνπ  Μπνταηδή 1813 
27 

Γ. Φ. Α. Γξαθ/ηα Μπνταηδή  Γ. Φ. Α. Γξαθ/ηα Μπνταηδή 

ə â ʓ J 

k c (+a/ν/u/ζχκθ.) ʎ lj 

c k (+/e/i/y) ɲ nj 

d d, dh28 

ĵ 

ʃ sh 

ʤ θ th 

dz z ʦ ç (+a/ν/u) , c(+/e/i/) 

ɟ gj ʧ cs 

x h ks x 

i i, y (+ ειιεληθέο ιέμεηο  

πνπ πεξηέρνπλ π) 

ɣ g (+ ειιεληθέο ιέμεηο 

 πνπ γξάθνληαη κε γ) 

ɨ i j j 
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πξνζπάζεηα λα επαλαθέξεη κία αξρατθφηεξε «ξνκαληθή» εθθνξά πνπ είρε εθιείςεη ζηηο 

κέξεο ηνπ
30

. Δπηζεκαίλνπκε επίζεο σο αδπλακία ηνπ αιθάβεηνπ ηνπ ηε ρξήζε θνηλνχ 

γξαθήκαηνο γηα δηαθνξνπνηεκέλα θσλήκαηα γεγνλφο πνπ δπζρεξαίλεη κηα αθξηβή 

θσλεηηθή απφδνζε νξηζκέλσλ ιέμεσλ, αλ ν αλαγλψζηεο δελ δηαζέηεη εθ ησλ πξνηέξσλ 

γλψζε απηψλ. Δίλαη ραξαθηεξηζηηθφ φηη κε ην γξάθεκα <z> απνδίδεη ηφζν ην θψλεκα 

/z/ φζν θαη ην θψλεκα /dz/ ζπλεπψο νη ιέμεηο ginere [dzínere] «γακπξφο», dzua [dzúa] 

«ε εκέξα», zahare [záhare] «δάραξε», zizáne [zizane] «δηδάλην» εκθαλίδνληαη ζηα 

θείκελα ηνπ Μπνταηδή κε ηελ κνξθή zinere [zínere], zua [zúa], zahare [záhare], zizane 

[zizáne].  

Απφ ηφηε δηεπξχλζεθε ε ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ, ηα ζχκβνια ηνπ 

νπνίνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κε δηαθνξεηηθφ ηξφπν, γηα λα απνδψζνπλ ηνπο θζφγγνπο ηεο 

γιψζζαο. Πξφθεηηαη γηα ζπζηήκαηα γξαθήο πνπ ζεσξνχληαη “παξαδνζηαθά αιθάβεηα”. 

Σν θνηλφ ηνπο ραξαθηεξηζηηθφ είλαη ε ρξήζε ραξαθηήξσλ κε δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ 

πξνέξρνληαη ή εκπλένληαη απφ ην ζχζηεκα γξαθήο ηεο ξνπκαληθήο γιψζζαο, ε νπνία 

απνηειεί ηελ πιεζηέζηεξε σο πξνο ηε βιαρηθή ξνκαληθή γιψζζα.  

ην πιαίζην απηήο ηεο κειέηεο είλαη αλέθηθηε ε παξνπζίαζε φισλ ησλ 

ζπζηεκάησλ γξαθήο  πνπ  αλαπηπρζήθαλ απφ ηνλ 19
ν
 αηψλα έσο ζήκεξα, ηα νπνία 

ζπρλά δελ απνηεινχλ πάξα πξνζσπηθέο εκπλεχζεηο ηνπ θάζε ζπγγξαθέα. Θα 

πεξηνξηζηνχκε ινηπφλ ζηηο πην πξφζθαηεο θαη επξχηεξα δηαδεδνκέλεο πεξηπηψζεηο. Απφ 

απηέο ε πην γλσζηή απφπεηξα γξαπηήο απφδνζεο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο απνηειεί  ην 

ζχζηεκα πνπ πξνηάζεθε ζε πλέδξην πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε κε απηφ ηνλ ζηφρν ζηε 

Μπίηνια (Μνλαζηήξη) ηεο Πξψελ Γηνπγθνζιαβηθήο Γεκνθξαηίαο ηεο Μαθεδνλίαο ην 

1997 (Cunia 2010: 3). Σν πην ραξαθηεξηζηηθφ γλψξηζκα απηνχ ηνπ αιθάβεηνπ ζε 

αληίζεζε κε ηελ πιεηνλφηεηα ησλ γισζζψλ ηεο Δπξψπεο είλαη  ε ρξήζε γξακκάησλ 

ρσξίο δηαθξηηηθά ζεκεία εθηφο απφ ην γξάθεκα <ã>. Oη ηδηάδνληεο θζφγγνη απνδίδνληαη 

κε αθνινπζίεο γξακκάησλ φπσο νη ζπλδπαζκνί: <sh, ts, lj, nj>. 

Απηή ε πξνζπάζεηα δελ είλαη άκνηξε ηδενινγηθψλ πξνζέζεσλ. Κχξηα επηδίσμε 

ηεο ε δηαθνξνπνίεζε απφ ην ξνπκαληθφ ζχζηεκα γξαθήο. Ωζηφζν πνιιά γξάκκαηα θαη 

ζπλδπαζκνί γξακκάησλ ηνπ πξναλαθεξνκέλνπ αιθάβεηνπ απνδίδνπλ πνιινχο 

θζφγγνπο κε ην ζχζηεκα γξαθήο ηεο ξνπκαληθήο γιψζζαο φπσο ηα <c, ce, ci, che, chi, 

                                                
30 Αλαθέξσ σο παξάδεηγκα ηηο ιέμεηο încărcare [ɨncərcáre] «θφξησκα, θφξησζε» θαη zburîtsî [zburɨʹtsɨ] 
«κηιάηε», νη νπνίεο ζηα θείκελα ηνπ Μπνταηδή έρνπλ ηελ κνξθή incarcare [inkarkáre] θαη zburici 

[zburítsi].  
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g, ge, gi, ghe, ghi, ea, oa>. Καηά ηνπο εκπλεπζηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο 

γξαθήο ε ρξήζε ησλ αλσηέξσλ ζπλδπαζκψλ επηβιήζεθε απφ ηελ αλάγθε επρεξνχο 

ρξήζεο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο απφ ηα ζχγρξνλα ειεθηξνληθά κέζα. ην πιαίζην απηήο 

ηεο ινγηθήο, απνθεχγεηαη ε ρξήζε γξακκάησλ πνπ πεξηιακβάλνπλ δηαθξηηηθά ζεκεία, 

ψζηε λα δηεπθνιπλζεί ε ρξήζε ηεο γιψζζαο ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο ζε έλα 

επξχηεξν δηεζλέο επίπεδν.  

Η δηαδηθαζία ηεο εγγξακκάηηζεο εμαθνινπζεί αθφκε θαη ζήκεξα λα απνηειεί 

ζηνηρείν δηρνγλσκηψλ κεηαμχ ησλ Βιάρσλ ινγίσλ, δεδνκέλνπ φηη αξθεηνί  πξνηηκνχλ 

ηε ρξήζε παξαδνζηαθψλ ηξφπσλ γξαθήο πνπ εκπλένληαη απφ ην ζχζηεκα γξαθήο ηεο 

ξνπκαληθήο. 

 

                                                
31 ηνλ παξφληα πίλαθα παξαιείπνπκε ηα ζχκβνια ησλ θζφγγσλ ηνπ Γ.Φ.Α πνπ απνδίδνληαη αθξηβψο κε 

ηνλ ίδηα γξαθήκαηα απφ ηα πξνεγνχκελα ζπζηήκαηα γξαθήο κε ιαηηληθφ αιθάβεην. Пαξαιείπνληαη 

επίζεο ηα ζχκβνια ηνπ Γ.Φ.Α. πνπ απνδίδνπλ θζφγγνπο κε πξνθαλή αληηζηνηρία κε ηα ειιεληθά 
γξαθήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηεί ν Νηθνιαΐδεο. πγθεθξηκέλα είλαη ηα εμήο: /a/ <α>, /e/ <ε,αη>, /i/ <ε,π,η,εη>, 

/k,c/<θ>,  /x/ <ρ>, /l/ <ι>, /m/ <κ>, /n/ <λ>, /o/ <ν,σ>, /p/ <π>, /s/ <ζ>, /t/ <η>, /ζ/ <ζ>, /ɣ/ <γ>, /z/<δ>.. 

Θα ήζεια λα πξνζζέζσ φηη ν Papahagi έρεη εληάμεη ζην ζχζηεκα γξαθήο ηνπ θαη ην γξάθεκα <ṝ> ή θαη 

<rr> γηα λα απνδψζεη θζφγγνπο ηεο αξβαληηνβιαρηθήο δηαιέθηνπ.  
32 ην ζχζηεκα γξαθήο ηνπ ν Νηθνιαΐδε oη νπξαληθνί θζφγγνη [ʎ], [ɲ], [ʧ] θαη [ʤ] απνδίδνληαη απφ ηα 

αληίζηνηρα γξαθήκαηα  <ιη>,<λη>,<ηζη>,<ηδη>. Η δήισζε ηνπ εκηθψλνπ γίλεηαη κε ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ 

ζπκβφινπ  /  / θάησ απφ ην «η» ησλ γξαθεκάησλ <ιη>,<λη>,<ηζη>,<ηδη> .    
33 Σν ζχκβνιν /ˆ/ ηνπνζεηείηαη πάλσ ηα αληίζηνηρα γξαθήκαηα /α/ θαη /η/.    

Πίλαθαο 3  

πζηήκαηα γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ζε ιεμηθνγξαθηθέο ζπιινγέο 
31 

Γ.Φ.Α Νηθ/δεο      

  1909 

Papahagi 

1963 

Garagiu 

1997 

Γ. Φ. Α Νηθ/δεο 

1909 

Pap/gi 

1963 

Garagiu 

1997 

ə ᾰ ă ă ʓ δ (+η)  J J 

k θ c (+a/ă/ν/u/ζχκθ.) c(+a/ă/â/ν/u/ζχκθ.), 

k,q(ζε λενινγ.) 

ʎ ι (+η) l´ l‟ 

c θ k (+/e/i/) ch (+e/i), 

k,q (ζε λενινγ.) 

ɲ λ (+η) n´ n 

ð δ δ dh θ ζ ζ th 

ʤ ηδ(+η)32 ğ g(+e/i) ʦ ηζ t t 

dz ηδ dz ḑ ʧ ηζ (+η) c c (+e/i) 

g γηθ g (+a/ă/ν/u/ζχκθ.) g (+a/ă/â/ν/u/ζχκθ.) ks μ x x 

ɟ γθ    gh (+e/i) ɣ γ γ y 

x ρ h h j γ γ y 

ɨ αˆ, ηˆ33 î â,î    w (ζε  λενινγ.) 
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Η αλσηέξσ δηρνγλσκία θαη ε πνιπκνξθία ησλ πξνηεηλφκελσλ ζπζηεκάησλ 

γξαθήο ηεο βιαρηθήο ζπλεηέιεζαλ ζηελ δηακφξθσζε ηεο επηζηεκνληθήο  

πξνβιεκαηηθήο πνπ απνηέιεζε ην έλαπζκα γηα ηελ εθπφλεζε απηνχ ηνπ  άξζξνπ. Απηφ 

δηαξζξψλεηαη ζε δχν βαζηθνχο άμνλεο. Ο πξψηνο επηθεληξψλεηαη ζηα πξαγκαηηθά 

πξνβιήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή ησλ θξηηεξίσλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ 

έσο ηψξα γηα ηε γξαθηθή απεηθφληζε ηεο βιαρηθήο. Ο δεχηεξνο απνηειεί κία λέα 

πξφηαζε γξαθήο βαζηζκέλε ζε αζθαιέζηεξα επηζηεκνληθά θξηηήξηα. Ωο κηα ελδηάκεζε 

ιχζε πνπ επηιχεη ηα πεξηζζφηεξα πξνβιήκαηα πνπ πξνέθππηαλ σο ηψξα, βαζίδεηαη 

ηφζν ζε πξνγελέζηεξεο νξζέο πξνηάζεηο, φζν θαη ζηηο λεφηεξεο πνπ ζα πξνηαζνχλ ζε 

απηή ηε κειέηε. Η αθνινπζεκέλε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε βαζίδεηαη ζηε ζπγθξηηηθή 

αλάιπζε κεηαμχ ππαξθηψλ ζπζηεκάησλ γξαθήο θαη ηνπ πξνηεηλνκέλνπ απφ ηελ 

παξνχζα κειέηε. πγθεθξηκέλα ζα γίλεη ζχγθξηζε κεηαμχ ησλ ζχκβνισλ ηνπ Γηεζλνχο 

Φσλεηηθνχ Αιθαβήηνπ (International Phonetic Alphabet), ησλ γξαθεκάησλ ηνπ 

ζπζηήκαηνο γξαθήο πνπ πξνηείλνληαη ζε απηή ηε κειέηε θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

γξαθεκάησλ πνπ πξνηείλνληαη: α) απφ ην πλέδξην ηεο Μπίηνια (1997)
34

 θαη β) απφ ην 

πεξηνδηθφ Fara Armâneascǎ
35

 (εθδνρή ηνπ 1993) πνπ ρξεζηκνπνηεί ην πην 

αληηπξνζσπεπηηθφ δείγκα ησλ παξαδνζηαθψλ αιθαβήησλ. Σν θξηηήξην επηινγήο ησλ 

δχν αλσηέξσλ ζπζηεκάησλ γξαθήο γηα ηελ ζπγθξηηηθή κειέηε, θαζνξίζηεθε απφ ην 

γεγνλφο φηη απνηεινχλ ηα πιένλ δηαδεδνκέλα ζήκεξα. Απνθεχρζεθε ζπλεπψο ε κειέηε 

θάζε ζπζηήκαηνο γξαθήο πνπ δηακνξθψζεθε γηα ζπγθεθξηκέλεο επηζηεκνληθέο 

πεξηγξαθέο
36

. πλεπψο νη  παξαηεξήζεηο θαη ε θξηηηθή πνπ αθνινπζεί, αθνξνχλ ζηα 

ζπζηήκαηα γξαθήο πνπ απεηθνλίδνληαη ζηνλ πίλαθα 4.  

  ε ζπγθεθξηκέλεο πεξηπηψζεηο, πξνηείλνπκε ηελ αληηθαηάζηαζε θάπνησλ απφ ηα 

γξαθήκαηα απηνχ ηνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο απφ απηά ησλ παξαδνζηαθψλ ιαηηληθψλ 

αιθαβήησλ πνπ εκπλένληαη απφ ην ζχζηεκα γξαθήο ηεο ξνπκαληθήο γιψζζαο κε 

ιαηηληθφ αιθάβεην ή απφ ηα γξαθήκαηα πνπ πηνζεηήζακε, ζχκθσλα κε ηα 

επηζηεκνληθά θξηηήξηα πνπ ζα αλαπηπρζνχλ ζηε ζπλέρεηα.  

                                                
34 Δίλαη ην πην δηαδνκέλν ζχζηεκα γξαθήο θπξίσο ζηε βιάρηθε δηαζπνξά ησλ Ηλσκέλσλ Πνιηηεηψλ ηεο 
Ακεξηθήο θαη ηεο Γπηηθήο Δπξψπεο. χκθσλα κε ηνλ Σ. Cunia, έλαλ απφ ηνπο βαζηθνχο δηακνξθσηέο 

ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο, νη θαλφλεο ηνπ είλαη νη κνλαδηθνί πνπ δηακνξθψζεθαλ 

ζπιινγηθά απφ αληηπξνζψπνπο Βιάρσλ φισλ ησλ θξαηψλ. Δίκαζηε σζηφζν ζε ζέζε λα γλσξίδνπκε φηη 

ην ζπλέδξην ηεο Μπίηνια δελ εθπξνζσπήζεθαλ νη Βιάρνη ηνπ Διιαδηθνχ ρψξνπ νη νπνίνη φρη κφλν 

θαηνηθνχλ ζηηο ζεκαληηθφηεξεο ηζηνξηθέο θνηηίδεο απηνχ ηνπ πιεζπζκνχ, αιιά επίζεο απνηεινχλ ηελ 

πιεηνςεθία ησλ νκηινχλησλ ηα ηζηνξηθφηεξα ηδηψκαηα ηεο βιαρηθήο γιψζζαο. βι. Cunia 2010:3. 
35 Biblioteca Fara Armâneascǎ, 1993, Cursu practic di limbǎ armâneascǎ, Freiburg, Editura Avdella: 1 -5. 
36

 Βι. ελδεηθηηθά πίλαθεο 3 θαη 7.  
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Πίλαθαο 4 

ζχκβνια 

Γ.Φ.Α. 

γξαθ/ηα ηνπ πλεδξίνπ 

ηεο Μπίηνια (1997) 

γξα/ηα ηεο Fara 

Armâneascǎ  (1993) 

πξνηεηλφκελα 

γξαθήκαηα 

ə ã ă ă 

ɨ ã  î, â î 

k,  ts c c c 

c ch ch ch 

ð dh d dh 

dz dz dz dz 

ɟ gh gh gh 

j y v,y y 

ʎ lj Í Í 

ŋ nj   

ʃ sh ș ș 

ʒ j j j 

ζ th th th 

ts ts ţ ts 

 ɣ g g ǵ 

         

  Σν πξψην πξφβιεκα, πνπ παξνπζηάδεηαη γηα ηνπο νκηιεηέο ησλ λφηησλ βιαρηθψλ 

ηδησκάησλ, ν αξηζκφο ησλ νπνίσλ μεπεξλά ηνλ αξηζκφ ησλ νκηιεηψλ ησλ βνξείσλ 

βιαρηθψλ ηδησκάησλ, είλαη ε κεηαγξαθή δχν δηαθνξεηηθψλ ήρσλ, ησλ θσλεέλησλ /ə/ 

θαη /ɨ/, απφ ην ίδην γξάθεκα <ã> ηνπ ζπζηήκαηνο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Μπίηνια. ηα 

λφηηα βιάρηθα ηδηψκαηα, πνπ αληηπξνζσπεχνπλ ην ζχλνιν ζρεδφλ ησλ βιαρηθψλ 

ηδησκάησλ ηεο Διιάδαο, ηα θσλήεληα /ə/ θαη /ɨ/ απνηεινχλ  δηαθνξεηηθά θσλήκαηα. 

 

π.ρ.: / arɨ u/   “πνηάκη”   ~   /arə u/ “θαθφο”     

        /arɨ dzɨ/   “γειάο”   ~   /arə dzɨ/ “ζεηξέο, αξάδεο” 

  

             Αλ πηνζεηήζνπκε ην ζχζηεκα γξαθήο ηνπ πλεδξίνπ ηεο Μπίηνια ηφηε κε ηε 

κνξθή: <arãu>, ζα απνδίδνληαη ηαπηφρξνλα ε ιέμε πνπ ζεκαίλεη “πνηάκη” θαη ε ιέμε 

πνπ ζεκαίλεη “θαθφο”. Δπίζεο κε ηελ κνξθή <arãdzã>,  ζα απνδίδνληαη ηαπηφρξνλα ε 

ιέμε πνπ ζεκαίλεη “γειάο” θαη ε ιέμε πνπ ζεκαίλεη “ζεηξέο, αξάδεο ”. Δλψ αληίζεηα ε 

ρξήζε ησλ γξαθεκάησλ <ǎ> θαη <î>, πνπ πξνηείλεηαη απφ ηα παξαδνζηαθά αιθάβεηα, 
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είλαη πξνηηκφηεξε γηα ηε γξαθή ησλ θσλεέλησλ /ə/ θαη /ɨ/ αληίζηνηρα, εθφζνλ δίλεη ηελ 

δπλαηφηεηα λα κελ ρξεζηκνπνηεζεί ην ίδην γξάθεκα <ã> γηα λα απνδνζνχλ ιέμεηο κε 

δηαθνξεηηθή ζεκαζία θαη κνξθή. 

   

                π.ρ.: <arîu> /arɨ u/   “πνηάκη”  ~ <arău> /arə u/ “θαθφο”    

                      <arîdzî> /arɨ dzɨ/  “γειάο”   ~  <arădzî>  /arə dzɨ/ “ζεηξέο, αξάδεο” 

  

               Σν πλέδξην ηεο Μπίηνια, έρνληαο απνξξίςεη ηελ απνδεθηή απφ ηα 

πεξηζζφηεξα αιθάβεηα ηεο Δπξψπεο αξρή λα θέξνπλ νξηζκέλα γξάκκαηα δηαθξηηηθά 

ζεκεία, πξφηεηλε ηα  γξαθήκαηα:  <sh> θαη <ts>  πνπ αληηζηνηρνχλ ζηα γξαθήκαηα <ş> 

θαη <ţ> ησλ “παξαδνζηαθψλ αιθαβήησλ” γηα ηε γξαθή ησλ ζπκθσληθψλ θζφγγσλ: [ʃ] 

θαη [ts]. 

  

                      π.ρ. :shapte [ʃápte] “επηά” , tsintsi [tsíntsi ] “πέληε”   

 

              Σν πξφβιεκα, πνπ δεκηνπξγείηαη κε απηή ηελ πξφηαζε, αθνξά ζην γξάθεκα: 

<sh>. Η ρξήζε ηνπ πξνθαιεί ζχγρπζε, γηαηί δειψλεη ηαπηφρξνλα ην ζπκθσληθφ 

θζφγγν: /ʃ/ θαη παξάιιεια ην ζπκθσληθφ ζχκπιεγκα θζφγγσλ /sx/. π.ρ. shapte [ʃápte] 

“επηά” ~ sholarhiu [sxνlarxíu] “ζρνιαξρείν, ζρνιείν κέζεο εθπαίδεπζεο”. Η αθνινπζία 

ησλ ζπκθψλσλ /s/ θαη /x/: /sx/ πνπ είλαη ππαξθηή ζηε βιαρηθή, παξνπζηάδεηαη θπξίσο 

ζε έλαλ πνιχ κηθξφ αξηζκφ ιέμεσλ θαηά βάζε ειιεληθήο πξνέιεπζεο π.ρ. shismǎ 

[sxízmə], moshostafilă [mosxostáfilə]. χκθσλα ινηπφλ κε ην θσλεηηθφ θξηηήξην,  

ζεσξνχκε φηη ην γξάθεκα <sh> πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί απφ έλα γξάθεκα κε 

δηαθξηηηθά ζεκεία, φπσο ην <ş>, πνπ επηηξέπεη ηελ δηάθξηζε ηνπ ζπκθψλνπ /ʃ/ θαη ηεο 

αθνινπζίαο ζπκθψλσλ /sx/. π.ρ. şapte [ʃápte] “επηά” ~ shismǎ [sxízmə] “δηαθσλία, 

δηέλεμε”. (Βéis 2008: 105).  

             Σα γξαθήκαηα, πνπ απνηεινχληαη απφ ζπλδπαζκφ δχν γξακκάησλ γηα ηελ 

αλαπαξάζηαζε ελφο θαη κφλνπ θσλήκαηνο, ζπλήζσο ζηα ζπζηήκαηα γξαθήο ησλ 

πεξηζζφηεξσλ επξσπατθψλ γισζζψλ, δειψλνπλ έλα θζφγγν πνπ είλαη θαξπφο κηαο 

θσλεηηθήο ή θσλνινγηθήο εμέιημεο πξνο ηε ζεκεξηλή πξνθνξά. ηελ πεξίπησζε,  πνπ 

νη αθνινπζίεο δχν γξακκάησλ ρξεζηκνπνηνχληαη σο γξαθήκαηα πνπ αλαπαξηζηνχλ έλα 

θψλεκα, ππάξρεη ν θίλδπλνο λα δειψλνληαη ηαπηφρξνλα απηφ ην θψλεκα αιιά θαη ε 
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δηαδνρή ησλ δπν θσλεκάησλ πνπ δειψλνπλ θάζε γξάκκα ρσξηζηά. Γη‟ απηφ ην ιφγν, ε  

ρξήζε γξακκάησλ κε δηαθξηηηθά ζεκεία ζηελ ζέζε γξαθεκάησλ πνπ απνηεινχληαη απφ 

δχν γξάκκαηα, είλαη πην θαηάιιειε γηα ηελ γξαθή γισζζψλ πνπ δελ δηαζέηνπλ έλα 

επηζεκνπνηεκέλν ζχζηεκα γξαθήο απφ ην παξειζφλ νχηε ινγνηερλία δηαδεδνκέλε. 

πλεπψο ην θξηηήξην ηεο ρξήζεο γξακκάησλ ρσξίο δηαθξηηηθά ζεκεία πνπ πξνηάζεθε 

ζην πλέδξην ηεο Μπίηνια δελ απνδίδεη ηηο θσλεηηθέο θαη θσλνινγηθέο ηδηαηηεξφηεηεο 

ηεο βιαρηθήο γιψζζαο (Βéis 2008: 105-106).  

 

3. Προηεινόμενα κριηήρια και αρτές για ηη δημιοσργία ενιαίοσ ζσζηήμαηος 

γραθής 

 

             Έρνληαο πάληα ππφςε ηελ επηζηεκνληθή πξνβιεκαηηθή πνπ αλαπηχρζεθε σο 

ηψξα, ζεσξνχκε φηη θάζε πξνζπάζεηα πξφηαζεο ελφο ζπζηήκαηνο γξαθήο ζα πξέπεη λα 

βαζίδεηαη ζε θξηηήξηα πνπ είλαη θνηλψο απνδεθηά θαη αληηζηνηρνχλ ζηνπο βαζηθνχο 

άμνλεο - γεληθέο αξρέο γηα ηελ πηνζέηεζε νξζνγξαθίαο ζε κηα γιψζζα (Coulmas 1996). 

«Καη‟ αξράο ε ιζηοπική απσή. πλίζηαηαη ζηελ επηινγή θαη εθαξκνγή ζηε γιψζζα 

νξζνγξαθηθψλ πξνηχπσλ πνπ ζπλδένληαη κε ηα παιαηφηεξα ζηάδηα ηεο. Γεχηεξνλ ε 

απσή ηηρ απλούζηεπηρ γπαθήρ. Αθνξά ζηελ πξνζαξκνγή κηαο ηζηνξηθήο νξζνγξαθίαο 

πξνο ηελ θαηεχζπλζε ηεο θσλεκαηηθήο γξαθήο. Καη ηξίην ε απσή ηηρ αναλογίαρ. 

πλίζηαηαη ζηελ νξζνγξάθεζε κε βάζε πξφηππα πνπ ππάξρνπλ θαη  ιεηηνπξγνχλ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε γιψζζα» (Παπαλαζηαζίνπ 2008: 75). Οη παξαπάλσ αξρέο αληηζηνηρνχλ 

ζηα θξηηήξηα πνπ ηεξήζεθαλ κε ηελ ίδηα ηεξαξρηθή ζεηξά ζηελ παξνχζα πξφηαζε 

γξαθήο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο.  

 

Η ιστορική αρχή ηεξείηαη φηαλ θαηά θάπνην ηξφπν, είλαη ε γλσζηή ε πξνέιεπζε θαη 

δηαρξνληθή εμέιημε κηαο γιψζζαο πνπ πξνέξρεηαη απφ κηα άιιε παιαηφηεξε, λεθξή 

ζήκεξα γιψζζα κε κεγάιε γξαπηή δηάδνζε. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ πξνθξίζεθε ε 

ιζηοπική απσή ή αιιηψο ην ιζηοπικό κπιηήπιο θαη αθνξά ζηε ζχλδεζε ηεο βιαρηθήο 

γιψζζαο κε ηε γιψζζα πξνέιεπζεο πνπ είλαη ε ιαηηληθή, θαζψο θαη κε ηηο 

πιεζηέζηεξεο ζ‟ απηή ιαηηλνγελείο γιψζζεο. Με βάζε απηφ ην θξηηήξην, ζα πξέπεη λα 

πηνζεηεζεί θαη πξνζαξκνζηεί κέρξη ελφο ζεκείνπ ην νξζνγξαθηθφ ζχζηεκα ηεο 

ξνπκαληθήο γιψζζαο. Δίλαη ε πιεζηέζηεξε πξνο ηε βιαρηθή,  δηαδεδνκέλε γιψζζα, πνπ 

ην ζχζηεκα γξαθήο ηεο, επίζεο βαζίζηεθε ζην ηζηνξηθφ θξηηήξην, αθνινπζψληαο 
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νξηζκέλνπο θαλφλεο γξαθήο πνπ εθαξκφδνληαη ζηελ ηηαιηθή γιψζζα. Με ηελ 

πηνζέηεζε απηνχ ηνπ θξηηήξηνπ, πξνβάιιεηαη ε ξνκαληθή θαηαγσγή απηήο ηεο 

γιψζζαο, ζπλεπψο ε  γξαπηή ηεο κνξθή πξέπεη λα παξαπέκπεη ζηελ ζρέζε ηεο κε ηηο 

ππφινηπεο ξνκαληθέο γιψζζεο.  

   Η επίθιεζε ηνπ ηζηνξηθνχ θξηηεξίνπ δελ βαζίδεηαη κφλν ζηε ζρέζε θαηαγσγήο 

ηεο βιαρηθήο. Μπνξεί ε πξνέιεπζε ηεο απφ ηελ δεκψδε ιαηηληθή γιψζζα (πξνγνληθή 

γιψζζα ησλ ζεκεξηλψλ ξνκαληθψλ γισζζψλ) λα απνηειεί έλα ζεκαληηθφ ιφγν γηα  

απηή ηελ επηινγή, σζηφζν γισζζνινγηθά δελ ζπληζηά απφ κφλν ηνπ έλα επαξθέο 

θξηηήξην. Ο παξάγνληαο πνπ θαζηζηά επηβεβιεκέλε ηελ ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ 

αιθαβήηνπ πξνθχπηεη απφ ηελ ίδηα ηε ξνκαληθή δνκή ηεο γιψζζαο. Απηή αθνξά ζηα 

γισζζηθά θαηλφκελα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε θσλνινγηθή εμέιημε ηεο δεκψδνπο 

ιαηηληθήο θαη ηα νπνία δηακφξθσζαλ ηε θσλεηηθή ηαπηφηεηα ησλ ζεκεξηλψλ 

ξνκαληθψλ γισζζψλ.    

  Μία απφ ηηο πην ραξαθηεξηζηηθέο πεξηπηψζεηο απνηειεί ην θαηλφκελν ηνπ 

ηζιηακιζμού. πγθεθξηκέλα απφ ηα θσλήκαηα /k/, /g/, πνπ απνδίδνληαη ζηελ ιαηηληθή 

γιψζζα κε ηα γξαθήκαηα <c> θαη <g> αληίζηνηρα, πξνέξρνληαη ζηα ζεκεξηλά βιαρηθά 

ηδηψκαηα νη θαηληαθνί θζφγγνη /ts/ θαη /dz/ πνπ ζπληζηνχλ θαη θσλήκαηα. Γηα 

παξάδεηγκα απφ ηηο ιαηηληθέο ιέμεηο: cervus /kérvus/, gener /géner/ πξνέξρνληαη νη 

ζεκεξηλέο βιαρηθέο cerbu [tsérbu] «ειάθη» θαη ginere [dzínere] «γακπξφο». Παξφκνηα 

θσλεηηθή εμέιημε παξαηεξνχκε θαη ζε άιιεο ξνκαληθέο γιψζζεο. Γηα παξάδεηγκα ζηε 

ξνπκαληθή θαη ηηαιηθή, δχν ξνκαληθέο γιψζζεο πνπ εκθαλίδνπλ κηθξφηεξε ή 

κεγαιχηεξε δνκηθή ζπγγέλεηα κε ηελ βιαρηθή, ηα γξαθήκαηα ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο 

<c> θαη  <g>, φηαλ αθνινπζνχληαη απφ ηα πξφζζηα θσλήλεηα /e/ θαη /i/, απνδίδνπλ ηνπο 

νπξαλνθαηληαθνχο θζφγγνπο [ʧ] θαη [ʤ]. Έηζη νη ιαηηληθέο ιέμεηο cervus [kérvus], 

gener [géner] ηνπ αλσηέξσ παξαδείγκαηνο παξήγαγαλ ηηο ζεκεξηλέο ξνπκαληθέο θαη 

ηηαιηθέο αληίζηνηρα cerb [ʧérb], ginere [ʤínere] θαη cervo [ʧérvo], genero [ʤénero]. 

Αλάινγεο κεηαβνιέο  παξαηεξνχληαη θαη ζε άιια θσλήκαηα ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο
37

. 

Θα πξέπεη λα ηνληζηεί φηη θαη ζηηο ηξεηο γιψζζεο, ε θσλεηηθή κεηαηξνπή ησλ 

θσλεκάησλ πνπ απνδίδνληαη απφ ηα γξαθεκάηα <c>, <g>, <j> δελ είλαη θαζνιηθή, 

                                                
37 Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά  ην ιαηηληθφ ζχκθσλν <j> πνπ πξαγκαηψλεηαη ζηε βιαρηθή, ξνπκαληθή θαη 

ηηαιηθή γιψζζα αληίζηνηρα σο [ʤ], [ʓ] θαη [ʤ]. Έηζη ε ιαηηληθή ιέμε jocus /jókus/ παξήγαγε ηελ 

βιαρηθή, ξνπκαληθή θαη ηηαιηθή αληίζηνηρα ιέμε djocu [ʤóku],  joc [ʓók] θαη giuoco [ʤuóko] 
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αιιά εκθαλίδεηαη ζε ιέμεηο, φπνπ απηά ηα γξαθήκαηα αθνινπζνχληαη απφ ηα πξφζζηα 

θσλήεληα <e> /e/ θαη <i> /i/.  

 Η πεξηγξαθή ηνπ ζπλφινπ ησλ θσλνινγηθψλ κεηαβνιψλ, πνπ ππέζηεζαλ νη 

θζφγγνη ηεο ιαηηληθήο γιψζζαο θαη θιεξνλνκήζεθαλ ζηηο ζχγρξνλεο ξνκαληθέο 

γιψζζεο, δελ εκπίπηεη ζηα πιαίζηα απηήο ηεο κειέηεο. Φπζηθά ε ζπγθξηηηθή κειέηε θαη 

ε θαηαλφεζε απηψλ ησλ θαηλνκέλσλ, πξνυπνζέηεη ηελ ρξήζε ηνπ ιαηηληθνχ αιθαβήηνπ 

κέζσ ελφο ζπζηήκαηνο γξαθήο πνπ αλαδεηθλχεη ηελ πξνέιεπζε θάπνησλ θζφγγσλ ζε 

ζπγθεθξηκέλεο ιέμεηο θαη θαζηζηά εθηθηή ηε δπλαηφηεηα επίγλσζεο ηεο δηαρξνληθήο 

εμέιημεο θαζψο θαη ηνπ θσλνινγηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο. 

 Οη αλσηέξσ δηαπηζηψζεηο θαζηζηνχλ ππνρξεσηηθή ηελ πξφθξηζε ηνπ ηζηνξηθνχ εηο 

βάξνο ηνπ θσλεηηθνχ θξηηεξίνπ. Πξνηείλεηαη ζπλεπψο ηα γξαθήκαηα <c>, <g> λα 

απνδίδνπλ ηα θσλήκαηα /ts/,/dz/ ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ α) ηα γξαθήκαηα <c>,<g> 

αθνινπζνχληαη απφ ηα πξφζζηα θσλήεληα <e> /e/ θαη <i> /i/ θαη β) είλαη απνδεδεηγκέλε 

ε πξνέιεπζε ησλ θζφγγσλ /ts/,/dz/ απφ ηα  ιαηηληθά /k/ <c>, /g/ <g> π.ρ. cerbu [tsérbu] 

θαη ginere [dzínere] θαη φρη tserbu [tsérbu], dzinere [dzínere] 

     Σα αλσηέξσ παξαδείγκαηα θαηαδεηθλχνπλ φηη ε δεκψδεο ιαηηληθή γιψζζα, 

πξνγνληθή φισλ ησλ ζεκεξηλψλ ξνκαληθψλ γισζζψλ, είρε παξνπζηάζεη νξηζκέλεο  

θσλεηηθέο κεηαβνιέο πνπ θιεξνλνκήζεθαλ ηφζν ζηηο δπηηθν-ξνκαληθέο γιψζζεο φζν 

θαη ζηελ πξσηαξρηθή αλαηνιηθή βαιθαλν-ξσκαληθή. Η ηειεπηαία σζηφζν κεηά ηελ 

έιεπζε ησλ ιάβσλ ζηελ βαιθαληθή ρεξζφλεζν θαη ηελ νξηζηηθή απνθνπή ηεο απφ ηηο 

δπηηθν-ξνκαληθέο γιψζζεο ππφθεηηαη ζε νξηζκέλεο ηδηάδνπζεο θσλεηηθέο κεηαβνιέο, νη 

νπνίεο θαη δηακνξθψλνπλ ηνλ ηδηαίηεξν βαιθαλν-ξνκαληθφ ηεο ραξαθηήξα
38

. Απηέο νη 

κεηαβνιέο απνηέιεζαλ ζην εμήο ζηνηρεία ελφο θσλεηηθνχ πιαηζίνπ πνπ κνηξάδνληαη  

απφ θνηλνχ ε βιαρηθή θαη ε ξνπκαληθή γιψζζα. Πξφθεηηαη γηα δνκηθά ραξαθηεξηζηηθά 

ησλ δχν γισζζψλ, ηα νπνία ζπλδένληαη ζπρλά φρη κφλν κε ηε κνξθνινγηθή αιιά θαη ηε 

ζπληαθηηθή ηνπο δνκή. Γηα παξάδεηγκα, ηφζν ζηε βιαρηθή, φζν θαη ζηε ξνπκαληθή 

γιψζζα εκθαλίδνληαη ηα θεληξηθά θσλήεληα /ə/ θαη /ɨ/. Η αθξηβήο ρξήζε ηνπο ζπληζηά 

δνκηθφ ζηνηρείν ησλ δχν γισζζψλ, εθφζνλ θαζνξίδεη ζπρλά ηε γξακκαηηθή θαη 

ζπληαθηηθή δνκή ηεο γιψζζαο. Γηα παξάδεηγκα ν άλαξζξνο θαη έλαξζξνο ηχπνο ηεο 

                                                
38 Αλαθέξσ ραξαθηεξηζηηθά ην θαηλφκελν ηνπ ξσηαθηζκνχ φπνπ ν θζφγγνο [l] ηεο ιαηηληθήο κεηαμχ ησλ 

θσλεέλησλ κεηαηξάπεθε ζε  [r] ή ηε  κεηαηξνπή ηνπ ιαηηληθνχ ζπλδπαζκνχ  ζπκθψλσλ /kt/ <ct> ζε /pt/ 

<pt>. Γηα παξάδεηγκα ε ιαηηληθή ιέμε sol –solis  εμειίρζεθε ζηε βιαρηθή θαη αληίζηνηρα ξνπκαληθή  

soare «ήιηνο», ελψ ε ιαηηληθή ιέμε octo  εμειίρηεθε ζηε  βιαρηθή optu «νθηψ» θαη αληίζηνηρα ξνπκαληθή  

«opt».  
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ιέμεσο "ζπίηη" θαη ζηηο δχν γιψζζεο έρεη ηελ κνξθή casă (ζπίηη)  θαη casa (ην ζπίηη). 

Παξαηεξνχκε φηη ν άλαξζξνο ηχπνο "casă" /kásə/ δηαθνξνπνηείηαη απφ ηνλ έλαξζξν 

«casa» /kása/, κφλν σο πξνο ην θσλήελ ηεο θαηάιεμεο. Η ζπγθεθξηκέλε  ηππνινγία 

ελζσκαηψλεη κία εμειηθηηθή θάζε ηεο θνηλήο πξσηαξρηθήο αληνιηθήο βαιθαλν-

ξνκαληθήο γιψζζαο ε νπνία δνκήζεθε κέζσ ηεο επίηαζεο ηνπ  ζειπθνχ άξζξνπ: a (απφ 

έλα ξνκαληθφ la), ηελ ελζσκάησζή ηνπ ζηελ θαηάιεμε ηεο ιέμεσο θαη ηελ ηξνπή ηνπ 

άηνλνπ ηειηθνχ /-a/ ηεο θαηαιήμεσο ζε /-ə/, ψζηε λα δεισζεί ε κνξθνινγηθή 

δηαθνξνπνίεζε. Πξφθεηηαη γηα κία θσλεηηθή-κνξθνζπληαθηηθή εμέιημε πνπ 

αλαδεηθλχεη  ηε δνκηθή ζρέζε ησλ δχν γισζζψλ. Η αλσηέξσ δηαπίζησζε θαζηζηά ηε 

ρξήζε νξηζκέλσλ θνηλψλ κε ηε ξνπκαληθή γιψζζα γξαθεκάησλ αλαγθαία  πξνυπφζεζε 

γηα κία αθξηβή επίγλσζε ηεο θσλεηηθήο εμέιημεο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο, κεηά ην 

κεζαίσλα θαη αληίζηνηρα κίαο αθξηβνχο γξαπηήο απφδνζήο ηεο. Με ηελ δηάζπαζε ηεο 

πξσηαξρηθήο αλαηνιηθήο βαιθαλν-ξνκαληθήο γιψζζαο δηακνξθψλεηαη πιένλ ε 

βιαρηθή. Η δηάθξηζή ηεο απφ ηελ παιηφηεξε αλαηνιηθή βαιθαλν-ξσκαληθή 

δηαπηζηψλεηαη ζηηο θσλεηηθέο κεηαβνιέο πνπ δηακφξθσζαλ λένπο θζφγγνπο θαη 

ηξνπνπνίεζαλ ηνλ θζνγγνινγηθφ ηεο ραξαθηήξα. Αλ θαη πνιινί απφ απηνχο ηνπο 

θζφγγνπο φπσο γηα παξάδεηγκα νη νπξαληθνί θζφγγνη [ʎ], [ɲ] πνπ απνηεινχλ θσλήκαηα 

ζηε βιαρηθή, εληνπίδνληαη επίζεο ζε νξηζκέλα ξνπκαληθά ηδηψκαηα, δελ  

ζπκπεξηιακβάλνληαη ζην θσλεηηθφ ζχζηεκα ηεο επίζεκεο ξνπκαληθήο γιψζζαο θαη 

θαηά ζπλέπεηα δελ δηαζέηνπλ δηαθξηηά γξαθήκαηα ζην ξνπκαληθφ αιθάβεην. Αληίζεηα, 

ε ρξήζε απηψλ ησλ θσλεκάησλ ζηα βιαρηθά ηδηψκαηα είλαη θαζνιηθή, ζπλεπψο ε 

δηαθξηηή γξαθηθή ηνπο απεηθφληζε είλαη ππνρξεσηηθή. Δπνκέλσο ε πηνζέηεζε ηνπ 

ηζηνξηθνχ θξηηεξίνπ δελ είλαη επαξθήο ζην βαζκφ πνπ ε βιαρηθή παξνπζηάδεη 

θσλνινγηθέο, θσλεηηθέο θαη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο απφ ηε ξνπκαληθή.  

 

Το υωνητικό κριτήριο πνπ αληηζηνηρεί ζηελ αξρή ηεο απλούζηεπηρ γπαθήρ 

(Παπαλαζηαζίνπ 2008: 75) είλαη απηφ πνπ ζα επηηξέςεη λα δηεπθξηληζηεί ε δηαθνξά 

κεηαμχ ησλ πξαγκαηψζεσλ, πνπ απνηεινχλ θσλεκάηα
39

, δειαδή θζφγγσλ κε 

δηαθνξνπνηεηηθή αμία ζηε βιαρηθή, ζε πεξίπησζε πνπ ε ξνπκαληθή νξζνγξαθία δελ 

επηηξέπεη απηή ηε δηάθξηζε. Όηαλ εθαξκφδεηαη ην θσλεηηθφ θξηηήξην, ζηφρνο ηεο 

γξαθήο δελ είλαη λα παξαζηήζεη ηνπο θζφγγνπο κηαο γιψζζαο, αιιά ηα θσλήκαηα ηεο. 

                                                
39 Γηα ηνλ φξν θψλεκα βι. (Σrubetzkoy 1964: 36-38)  
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Η αθξηβήο αλαπαξάζηαζε ησλ θζφγγσλ δελ είλαη έξγν ηεο γξαθήο, αιιά ηεο θσλεηηθήο 

κεηαγξαθήο, ε νπνία έρεη εληειψο δηαθνξεηηθή ιεηηνπξγία (Παπαλαζηαζίνπ 2008: 46-

48)  

     Γηα λα ηθαλνπνηεζεί ην θσλεηηθφ θξηηήξην πξέπεη θαλείο λα βαζηζηεί ζηηο εξγαζίεο 

ζχγρξνλεο θσλνινγηθήο πεξηγξαθήο ηεο βιαρηθήο (Caragiu 1968:32, Nηίλαο 1986 : 86-

87, Βéis 2000: 186, 198). ην πιαίζην απηήο ηεο παξνπζίαζεο, είλαη ίζσο ζθφπηκν λα 

παξνπζηαζηνχλ ηα ζχκθσλα θαη ηα θσλήεληα ηεο βιαρηθήο, φπσο πεξηγξάθνληαη ζηηο 

εηδηθέο θσλνινγηθέο πεξηγξαθέο, κε βάζε ηε ζχγρξνλε κεζνδνινγία 

  

Πίλαθαο 5 

Σν ζχζηεκα ησλ ζπκθψλσλ ηεο βιαρηθήο ( Βéis 2000: 189) 

Γηαθνξ. ζηνηρείν Οπξαληθφ Οδνληηθφ πξηζηηθφ Οπξαληθφ Τπεξσηθφ 

Κιεηζηφ Άερν p t ʦ ʧ k 

Ηρεξφ b d ʣ ʤ g 

Πξνζηξηβφκελν Άερν f θ s ʃ x 

Ηρεξφ v ð z ʒ ɣ 

Έξξηλν  m n  ŋ  

Πιεπξηθφ   l  ʎ  

Έθηφο ζπζηήκαηνο 

Yγξφ r 

 

 

 

Πίλαθαο 6 

Σν ζχζηεκα ησλ θσλεέλησλ ηεο βιαρηθήο (Βéis 2000: 198) 

 
Γηαθνξ. ζηνηρείν 

 

Πξφζζην 

 

Κεληξηθφ Οπίζζην 

Κιεηζηφ i ɨ u 

Μεζαίν e ə o 

Αλνηθηφ  a  

 

              To θσλεηηθφ θξηηήξην πξέπεη λα πηνζεηεζεί γηα λα πεξηγξαθνχλ θζφγγνη πνπ 

δελ απνδίδνληαη απφ ην ζχζηεκα γξαθήο ηεο ξνπκαληθήο γξαθήο, φπσο γηα παξάδεηγκα 

νη νπξαληθνί θζφγγνη [ʎ], [ɲ], [ɣ] πνπ απνηεινχλ θσλήκαηα κε δηαθνξνπνηεηηθή αμία 

ζηε βιαρηθή (Βéis 2000: 179).  Γηα ηνπο θζφγγνπο απηνχο πηνζεηνχκε ηα γξαθήκαηα 

<ĺ> θαη <ń> θαη <ǵ> αληίζηνηρα. ην παξειζφλ, ηα γξαθήκαηα <ĺ> θαη <ń> έρνπλ ήδε 

πξνηαζεί, κεηαμχ άιισλ, απφ ην ζχζηεκα ηνπ πεξηνδηθνχ Fara Armâneascǎ (1993) θαη 
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απφ ηνπο Capidan (1932), Mπνπζκπνχθε (1982), Καηζάλε-Νηίλα (1990). Οη Capidan 

(1932) θαη Μπνπζκπνχθεο (1982) ζηα ζπζηήκαηα γξαθήο πνπ πξνηείλνπλ, ζηηο 

επηζηεκνληθέο ηνπο κειέηεο, ιακβάλνπλ ππφςε ην θσλεηηθφ θξηηήξην ην νπνίν θαη 

πηνζεηείηαη απφιπηα απφ ηνπο Καηζάλε-Νηίλα (1990).  

 Έλα ηειεπηαίν θξηηήξην πξαθηηθήο αμίαο αθνξά ζην γισζζηθφ αίζζεκα ησλ 

νκηιεηψλ. Bάζεη απηνχ, ιακβάλνληαη ππφςε ηα ζχκβνια πνπ πξνηείλνληαη απφ 

νκηιεηέο απηήο ηεο γιψζζαο νη νπνίνη πξνζπάζεζαλ λα ηε γξάςνπλ. Απηφ ην θξηηήξην 

ρξεζηκνπνηήζεθε επίζεο γηα λα επηιέμνπκε ηα γξαθήκαηα πνπ πξνηείλνπκε, αθνχ 

κειεηήζακε ηα ζπζηήκαηα γξαθήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ κέρξη ζήκεξα. 

        

     

Οη επηζηεκνληθέο πξνυπνζέζεηο πνπ ηέζεθαλ απφ ηα αλσηέξσ θξηηήξηα, θαζνξίδνληαο 

ην εξεπλεηηθφ πιαίζην ηεο παξνχζαο κειέηεο, νδήγεζαλ ζηε δηακφξθσζε ελφο 

ελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο γξαθήο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο. ηνλ παξαθάησ πίλαθα, 

παξνπζηάδεηαη ε λέα πξφηαζε ζε αληηζηνηρία κε ηα ζχκβνια ηνπ Γηεζλνχο Φσλεηηθνχ 

Αιθαβήηνπ θαζψο θαη κε θζφγγνπο ηε ειιεληθήο θαη άιισλ μέλσλ γισζζψλ
42

. 

 

                                                
 
40 ηνλ παξφληα πίλαθα παξαιείπνπκε ηα ζχκβνια ηνπ Γ.Φ.Α. a/b/d/e/f//l/m/n/o/p/r/s/t/u/v/z/ σο θνηλά κε 

ηα αληίζηνηρα ησλ αλσηέξσλ ιαηηληθψλ αιθαβήησλ.  
41 Καηζάλεο Ν. - Νηίλαο Κ. 1990. ηα γξαθήκαηα /k´/, /h´/, /γ'/ ηνπ αιθαβήηνπ ησλ Καηζάλε-Νηίλα ν 

ηφλνο βξίζθεηαη πάλσ απφ ηα γξάκκαηα .  
42 Η λέα πξφηαζε παξνπζηάζηεθε πξψηε θνξά ζε επηζηεκνληθή κειέηε ηνπ Φ. Γαζνχια. Βι.  Γαζνχιαο 

2013: 17-18. 

Πίλαθαο 7 

πζηήκαηα γξαθήο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο πνπ ρξεζηκνπνηεζήθαλ ζε επηζηεκνληθέο κειέηεο
40 

Γ.Φ. Α Capidan 

1932 

Mπνπζ/θεο 

1982 

Καη/λεο - 

Νηίλαο 199041 

Γ.Φ. Α Capidan 

1932 

Mπνπζ/θεο 

1982 

Καη/λεο - 

Νηίλαο 1990 

ə ă ă ă ʓ j j ž 

k c k k ʎ l´ l´ ĺ 

c k´ k´ k´ ɲ ń n´ ń 

ð δ δ δ ʃ š ş š 

ʤ ğ ĝ dž θ ζ - ζ 

dz dz ḑ dz ʦ ts ţ ts 

g g g (+a/ă/î/ν/u/ζπκθ.) g ʧ č ĉ tš 

ɟ g´ ǵ   ǵ   ks cs x cs 

x h h, h  ́ h, h  ́ ɣ γ γ γ 

ɨ î, â î î j γ y γ' 
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Πίλαθαο  8 

Δλνπνηεκέλν ζχζηεκα γξαθήο ηεο βιαρηθήο γιψζζαο πξνηεηλφκελν απφ ηνπο  Μπέε - Γαζνχια 

γξαθήκαηα Γ. Φ. Α αληηζηνηρίεο γξαθήκαηα Γ. Φ. Α αληηζηνηρίεο 

A  a a ειι. /α/ Ĺ  Í ʎ ηηαι. figlio 

Ă  ă ə αγγι. bird, 

γαιι. que 

M  m m ειι. /κ/ 

B  b b ειι. /κπ/ N  n n ειι. /λ/ 

Cc (+a/ă/î/ο/u/ζσμθ.) k ειι. /θ/ Ń  ń ɲ γαιι. vigne 

ηηαι. agnello 

CH  ch (+e/i) c ειι. /θ/ O  ο o ειι. /ν/ 

C  c (+e/i) ʦ ειι. /ηζ/ P  p p ειι. /π/ 

D  d d ειι. /λη/ R  r ɾ ειι. /ξ/ 

DH  dh ð ειι. /δ/ S  s s ειι. /ζ/ 

DJ  dj ʤ αγγι. gin 

ηηαι. gioco 

Ş  ş ʃ γαιι. chef 

αγγι. shame 

DZ  dz dz ειι. /ηδ/ Τ  t t ειι. /η/ 

E  e e ειι. /ε/ ΤΗ  th ζ ειι. /ζ/ 

F  f f ειι. /θ/ ΤS  ts ʦ ειι. /ηζ/ 

G  g (+a/ă/î/o/u/ζσμθ.) g ειι. /γθ/ TŞ  tş ʧ αγγι. choice 

ηηαι.  ciao 

GH  gh (+e/i) ɟ ειι. /γθ/ U  u u ειι. /νπ/ 

G  g (+ e/i) dz ειι. /ηδ/ V  v v ειι. /β/ 

H  h
43

 x ειι. /ρ/ Χ  x ks ειι. /μ/ 

I  i i ειι. /η/ Ǵ ǵ ɣ ειι. /γ/ (φπσο 

γάια) 

Î  î ɨ ήρνο κεηαμχ 

< η > θαη < νπ > 

Y  y j γ (φπσο γέξνο) 

J  j ʓ γαιι. jour Z  z z ειι. /δ/ 

L  l l ειι. /ι/    

Σα παξαπάλσ γξαθήκαηα κπνξνχλ λα απνδψζνπλ ην ζχλνιν ησλ ηδηαδφλησλ θζφγγσλ 

φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ ηεο βιαρηθήο. Απηέο νη πξαγκαηψζεηο  εληνπίζηεθαλ 

ηφζν ζε εδηθέο  θσλνινγηθέο αλαιχζεηο  (Capidan 1932, Caragiu 1968, Golab 1984, 

Νηίλαο 1986, Βéis 2000, Βαζηιείνπ 2014) φζν θαη ζε γισζζηθά δεδνκέλα πνπ 

πξνήιζαλ απφ επηηφπηα έξεπλα. Σν γξάθεκα <î> πνπ απνδίδεη ην θιεηζηφ θεληξηθφ 

                                                
43 Σν γξάθεκα <h> απνδίδεη εθηφο απφ ηνλ ππεξστθφ ηξηβφκελν [x] θαη ην ζπαληφηαην ζπγγεληθφ θζφγγν, 

ην θαξπγγηθφ ηξηβφκελν [h] πνπ εκθαλίδεηαη ζε θάπνηα ηδηψκαηα π.ρ.: hă [hə] «λαη» ηδίσκα ηνπ 

Μεηζφβνπ  
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θσλήελ /ɨ/, είλαη αλχπαξθην ζηελ αξβαληηνβιάρηθε δηάιεθην θαη ζε νξηζκέλα ηδηψκαηα 

πνπ αλήθνπλ ζηελ δηαιεθηηθή νκάδα ησλ βφξεησλ βιαρηθψλ ηδησκάησλ. ηελ 

πεξίπησζε απηή, νη νκηιεηέο απηψλ ησλ ηδησκάησλ δελ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχλ ην 

<î>,  αιιά ηα γξαθήκαηα <ă>,<e>,<ν> πνπ αληηζηνηρνχλ ζηνπο θζφγγνπο [ə], [e] θαη [ν] 

θαη αληηθαζηζηνχλ ζηηο ίδηεο ιέμεηο ην [ɨ]. Γηα παξάδεηγκα ζηελ πιεηνςεθία ησλ 

βιαρηθψλ ηδησκάησλ ε ιέμε tsînu [tsɨ nu] «θξαηψ» εθθέξεηαη κε ηνλ πξναλαθεξζέληα 

ηξóπν, ελψ ζην αξβαληηνβιάρηθν ηδίσκα ηεο Αθαξλαλίαο, ε ίδηα ιέμε εθθέξεηαη σο 

tsenu [tsénu] (Βαζηιείνπ 2014: 99). Δπίζεο ζηελ αξβαληηνβιαρηθή δηάιεθην 

εκθαλίδνληαη θάπνηεο ραξαθηεξηζηηθέο πξαγκαηψζεηο, αλχπαξθηεο ζηα ππφινηπα 

ηδηψκαηα φπσο: α) ην ζηαθπιηθφ θαηληαθφ εμαθνινπζεηηθφ ερεξφ [ʁ ]
44

 πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζε θάπνηα αξβαληηνβιαρηθά ηδηψκαηα θαη β) ην παιιφκελν θαηληαθφ 

εμαθνινπζεηηθφ ερεξφ [r]
45

 πνπ παξνπζηάδεηαη ζε θάπνηα άιια. Οη θζφγγνη απηνί 

απνδίδνληαη ζην ζχζηεκα, πνπ πξνηείλεηαη ζ‟ απηή ηε κειέηε, κε ην γξάθεκα <r> θαη 

φρη κε ηδηαίηεξν γξάθεκα, επεηδή δελ απνηεινχλ θσλήκαηα, αιιά ειεχζεξα 

ελαιιαζζφκελα αιιφθσλα ηνπ ίδηνπ θσλήκαηνο εθφζνλ παξνπζηάδνληαη ζην ίδην 

θσλεηηθφ πεξηβάιινλ ρσξίο δηαθξηηηθή ιεηηνπξγία. Οη θζφγγνη απηνί έρνπλ απνδνζεί 

ζην παξειζφλ απφ θάπνηνπο κειεηεηέο απφ ηα γξαθήκαηα <rr> ή <ṝ>. 

       Σν πξνηεηλφκελν απφ απηή ηελ κειέηε αιθάβεην ζεβφκελν απφιπηα ηελ ηζηνξηθή 

θαη θσλεηηθή εμέιημε ηεο βιαρηθήο γιψζζαο επηδηψθεη ηνλ επρεξέζηεξν ζπλδπαζκφ 

ησλ δχν θξηηεξίσλ, ψζηε ν γξάθσλ θαη αθφκα πεξηζζφηεξν ν κειεηεηήο λα έρεη 

επίγλσζε ζε θάπνην βαζκφ ηεο δηαρξνληθήο εμέιημεο θαη ηεο ηζηνξηθήο πξνέιεπζεο ησλ 

θσλεκάησλ ηεο  θαη παξάιιεια λα είλαη επηηξεπηή ε αθξηβήο ηνπο θσλεηηθή απφδνζε. 

Σν πξαθηηθφ απνηέιεζκα ηεο πξναλαθεξφκελεο κεζνδνινγίαο απνηππψλεηαη κε 

επθξίλεηα ζην παξάδεηγκα πνπ αθνινπζεί. Σν πξψην πξφζσπν  ηεο νξηζηηθήο ελεζηψηα 

ηεο ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ ιαηηληθνχ ξήκαηνο  ungo  καο έδσζε αληίζηνηρα ην βιαρηθφ 

ungu [úngu] «αιείθσ, επηρξίσ», ξνπκαληθφ ung [úng]  θαη ηηαιηθφ ungo [úngo]. Απφ 

ηνλ ιαηηληθφ ηχπν ungis  πνπ απνηειεί ην δεχηεξν πξφζσπν ηεο νξηζηηθήο ελεζηψηα ηεο 

ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ ηδίνπ ξήκαηνο πξνήιζαλ ν ζεκεξηλφο βιαρηθφο ηχπνο: ungi 

[úndzi] «αιείθεηο, επηρξίεηο», θαζψο θαη ν ξνπκαληθφο θαη  ηηαιηθφο ηχπνο: ungi [únʤi]. 

                                                
44 φκνην κε ηνλ αληίζηνηρν θζφγγν ηεο γαιιηθήο 
45 φκνην κε ηνλ αληίζηνηρν θζφγγν ηεο αιβαληθήο θαη ηεο ηζπαληθήο. Ο ήρνο απηφο γίλεηαη αληηιεπηφο 

απφ ηνπο νκηιεηέο σο «δηπιφ ξ» θαη απνδίδεηαη κε ην ζχκβνιν [r] πνπ δηαθέξεη απφ ην ζχκβνιν [ɾ] ηνπ 

αληίζηνηρνπ πγξνχ ζπκθψλνπ ησλ ππφινηπσλ βιάρηθσλ ηδησκάησλ θαη ηεο λέαο ειιεληθήο 
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Αλ απνξξίπηακε ην ηζηνξηθφ θξηηήξην θαη πηνζεηνχζακε κία απνιχησο θσλεηηθή 

απφδνζε ηεο ιέμεο, ε βιαρηθή γιψζζα ζα παξέθιηλε απφ ηηο θσλνινγηθέο αξρέο πνπ 

δηέπνπλ ηηο ππφινηπεο ιαηηλνγελείο γιψζζεο. Ωζηφζν πην ζεκαληηθή επίπησζε, 

ζεσξνχκε ηελ εκθάληζε κίαο κνξθνινγηθήο αλνκνηνγέλεηαο. πγθεθξηκέλα ην 

ηειεπηαίν γξάκκα ηνπ ζέκαηνο ηνπ ξήκαηνο ζα εκθαληδφηαλ δηαθνξνπνηεκέλν θαηά ηελ 

θιίζε ηνπ ξήκαηνο. Γειαδή ελψ ζην πξψην πξφζσπν ηεο νξηζηηθήο ηνπ ελεζηψηα ηεο 

ελεξγεηηθήο θσλήο ηνπ αλσηέξνπ ξήκαηνο ζα είρε ηελ κνξθή ungu, ην δεχηεξν 

πξφζσπν ζα είρε ηελ κνξθή undzi. Αλάινγα ην ξήκα facu «θάλσ» ζα εκθάληδε ζην 

δεχηεξν πξφζσπν ηελ κνξθή fatsi «θάλεηο» θαη φρη faci πνπ πξνηείλεηαη απφ ην γξαθηθφ 

ζχζηεκα ηεο παξνχζαο κειέηεο. Πξνθεηκέλνπ λα απνθεπρζεί απηή ε αλνκνηνγέλεηα 

ζην ηειεπηαίν γξάκκα ηνπ ζέκαηνο, θξίλεηαη απαξαίηεηε ε ηζηνξηθή γξαθή. Φπζηθά 

απηφο πνπ γξάθεη θαη δηαβάδεη ηε βιαρηθή, πξέπεη λα γλσξίδεη ηνλ θνηλφ ζηηο ππφινηπεο 

ξνκαληθέο γιψζζεο, θαλφλα βάζεη ηνπ νπνίνπ ηα γξαθήκαηα <c> θαη <g> φηαλ 

αθνινπζνχληαη απφ ηα πξφζζηα θσλήεληα /e/ θαη /i/, δελ πξνθέξνληαη φπσο πξηλ απφ ηα 

νπίζζηα θσλήεληα /a/,/ν/ θαη /u/ σο [k], [g], αιιά σο [tʃ] θαη [dʒ] ζηελ ηηαιηθή θαη ηε 

ξνπκαληθή, σο [s] θαη [ʒ] ζηε γαιιηθή θαη πνξηνγαιηθή θαη σο [ζ] θαη [x] ζηελ επίζεκε 

ηζπαληθή ηεο Ιζπαλίαο.    

 

Πίλαθαο 9 

Τπνδείγκαηα ιέμεσλ ηεο βιαρηθήο βαζηζκέλεο ζηελ πξνηεηλφκελε γξαθή Μπέε 

- Γαζνχια 

γραθήμαηα σποδείγμαηα γραθήμαηα σποδείγμαηα 

A  a   adapu “πνηίδσ”   Ĺ  Í ĺertu “ζπγρσξψ” 

Ă  ă călcăńu “πηέξλα”  M  m moru “πεζαίλσ” 

B  b berbecu “θξηάξη”  N  n necu “πλίγσ”, 

Cc (+a/ă/î/ο/u/ζσμθ.) crescu “κεγαιψλσ” Ń  ń  ńelu “αξλί” 

CH  ch (+e/i) chicu “ζηάδσ” O  ο omu “άλζξσπνο” 

C  c (+e/i) cerbu “ειάθη”,  P  p punte “γέθπξα” 

D  d dedu “έδσζα” R  r raru “αξαηφο, αξαηά” 

DH  dh dhală “μηλφγαιν” S  s semnu “ζεκάδη”  

DJ  dj djugu “δπγφο” Ş  ş   şarpe “θίδη”  

DZ  dz dzîcu “ιέσ” Τ  t trecu “πεξλψ” 

E  e  etă “βίνο, αηψλαο” ΤΗ  th  theamine, “ζειπθά”,   

F  f fărină“αιέπξη” ΤS  ts tsînu “θξαηψ”, 
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G g (+a/ă/î/o/u/ζσμθ.) galbinu “θίηξηλνο”  TŞ  tş  tşocu “ζθπξί”  

GH  gh (+e/i) ghine “θαιά” U  u udu “βξερκέλνο”  

G  g (+ e/i) geaminu “δίδπκνο”  V  v vrutu “αγαπεκέλνο” 

H  h heru “ζίδεξν”,  Χ  x xoltu “αδέζκεπηνο” 

I  i  inimă “θαξδηά” Ǵ ǵ  ǵîtşu “θξηάξη νδεγφο”   

Î  î împărtsîre “κνηξαζηά”  Y  y  yermu “ζθνπιήθη”  

J  j jale “πέλζνο”  Z  z zburăscu “κηιψ” 

L  l lapte“γάια”   

 

 

4. Σσμπέραζμαηα: 

 

Απηή ε κειέηε απνηειεί κηα πξνζπάζεηα ζέζπηζεο ελφο νκνγελνπνηεκέλνπ ζπζηήκαηνο 

γξαθήο ηεο βιαρηθήο, βαζηζκέλν απνθιεηζηηθά ζε επηζηεκνληθά θξηηεξία, θαηάιιειν 

λα απνδψζεη ηνπο θζφγγνπο φισλ ησλ πνηθηιηψλ ηεο. Σα θξηηεξία πνπ επηιέμακε 

ζρεηίδνληαη κε ηηο ηδηαηηεξφηεηεο απηήο ηεο γιψζζαο. Η βιαρηθή, αλ θαη ζπληζηά κία 

ππφ εμαθάληζε πξνθνξηθή γιψζζα, πξνέξρεηαη απφ κηα ζεκαληηθή θιαζηθή λεθξή 

γιψζζα ηε ιαηηληθή θαη ζπλδέεηαη ζηελά κε επξχηαηα δηαδεδνκέλεο γιψζζεο, φπσο ε 

ξνπκάληθε, ηηαιηθή, γαιιηθή, ηζπαληθή θαη πνξηνγαιιηθή θαη άιιεο.  Απηή αθξηβψο ε 

ηδηαηηεξφηεηα θαζηζηά ην ηζηνξηθφ θξηηήξην γξαθήο πξσηαξρηθφ, εθφζνλ ε εθαξκνγή 

ηνπ επηηξέπεη λα δηαθαλεί ε πξνέιεπζε ηεο θαη ε ζρέζε ηεο κε άιιεο ξνκαληθέο 

γιψζζεο. Ωζηφζν, νη ππαξθηέο δηαθνξέο κε ηηο ππφινηπεο ξνκαληθέο γιψζζεο 

θαζηζηνχλ αλαγθαία ηελ πηνζέηεζε ηνπ θσλεηηθνχ θξηηήξηνπ, πξνθεηκέλνπ λα 

πεξηγξαθεί. Οη θσλεηηθέο θαη θσλνινγηθέο απνθιίζεηο ησλ πνηθηιηψλ ηεο βιαρηθήο 

γιψζζαο, φπσο απηέο νκηινχληαη ζήκεξα, επηβάινπλ ηελ εθαξκνγή απηνχ ηνπ 

θξηηεξίνπ ψζηε λα είλαη εθηθηή ε απφδνζε κε ηδηαίηεξα γξαθήκαηα ησλ ηδηαδφλησλ 

θζφγγσλ πνπ απνηεινχλ ηαπηφρξνλα θσλήκαηα κε δηαθνξνπνηεηηθή αμία.  

Σν πξνηεηλφκελα γξαθήκαηα, επηηξέπνληαο ηελ πεξηγξαθή ησλ θσλεκάησλ 

φισλ ησλ γεσγξαθηθψλ πνηθηιηψλ ηεο βιαρηθήο, ζπληζηνχλ εληαίν νξζνγξαθηθφ 

ζχζηεκα, θαηάιιειν γηα επέιηθηε ρξήζε απφ νκηιεηέο θαη κειεηεηέο ηνπ ζπλφινπ ησλ 

ηδησκάησλ θαη ησλ δηαιέθησλ απηήο ηεο γιψζζαο. Η κειέηε απηή εληάζζεηαη ζην 

πιαίζην δεκηνπξγίαο γξαθηθψλ ζπζηεκάησλ πνπ πξννξίδνληαη γηα ηιρ λιγόηεπο 

διαδεδομένερ γλώζζερ, θπξίσο πξνθνξηθήο παξάδνζεο, πνπ δελ ρξεζηκνπνηνχληαη 
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επίζεκα θαη ραξαθηεξίδνληαη απφ κεγάιε δηαθνξνπνίεζε κεηαμχ ησλ ηδησκάησλ πνπ 

ηηο απαξηίδνπλ. Απηφ ζεκαίλεη φηη κπνξεί λα εθαξκνζηεί κε δηαθνξνπνηεκέλν ηξφπν 

απφ  ηνπο νκηιεηέο ησλ θαηά ηφπνπο βιαρηθψλ ηδησκάησλ, φπσο ζπκβαίλεη κε άιια 

γξαπηά ζπζηήκαηα ιηγφηεξν δηαδεδνκέλσλ γισζζψλ ζηελ Δπξψπε (π.ρ. βξεηνλληθή, 

ζαξδεληαθή). Γειαδή ηα γξαθήκαηα, πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζηνλ πίλαθα 8, κπνξνχλ 

λα ρξεζηκνπνηεζνχλ αλάινγα κε ηελ ηνπηθή πξνθνξά θαη ηνπο ηδηάδνληεο θζφγγνπο ηνπ 

θάζε ηδηψκαηνο. 

     Σν ζχζηεκα γξαπηήο απφδνζεο πνπ πξνηείλεηαη ζ‟ απηή ηε κειέηε, πξνέθπςε 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο γισζζηθέο, ηζηνξηθν-γεσγξαθηθέο θαη πνιηηηθέο δηαζηάζεηο ηεο 

βιαρηθήο γιψζζαο. Αθνινπζψληαο ηελ ηεξαξρία θξηηεξίσλ πνπ είλαη ζχκθσλα κε ηηο 

αξρέο ηνπ ζύγσπονος γλωζζικού ππογπαμμαηιζμού γηα ηελ απφδνζε ησλ λιγόηεπο 

διαδεδομένων γλωζζών, απνζθνπεί ζην λα απνηειέζεη έλα εχρξεζην κεζνδνινγηθφ 

εξγαιείν γηα ηε γξαπηή ηεο ρξήζε.  
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Proposition pour le système graphique de la langue aroumaine 

 

Résumé 

  

L'aroumain est une langue qui appartient au groupe des langues romanes 

orientales. Il est utlisé sûrtout comme langue à tradition orale et en voie de disparition. 

Sauf quelques exceptions, cette langue n’est pas enseignée de façon systématique. Bien 

qu’elle soit une langue à tradition orale, ses champs d’emploi sont élargis actuellement.  

Les systèmes d’écriture utilisés sont propres aux auteurs et ils sont constitués à partir 

des critères différents et ils réflètent des conceptions personelles et des conditions 

historiques qui n’ont pas conduit à la formation d’une graphie unifiée. La constitution 

d’un système d’écriture unifié applicable aux variétés de l’aroumain, est une nécessité 

puisqu’elle pourait résoudre des problèmes qui résultent de la normalisation de l’usage 

de cette langue et de son emploi à l’enseignement et aux médias.  

Ce système est appuyé au critère historique dabord, puisque son application 

permet de mettre en évidence l’origine de l’aroumain et son rapport avec le reste des 

langues romanes. Pourtant, les différences existantes avec les autres langues romanes 

constiuent l’adoption du critère phonétique aussi necéssaire. Le système d’écriture 

proposé qui a été établi en tenant compte les dimensions linguistiques, historiques, 

géographiques et politiques de l’aroumain et les principes de la planification 

linguistique moderne peut constituer un outil méthodoligique apte pour l’emploi écrit de 

cette langue.  
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