
ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΜΠΑΤΔΗΣ

Η ΤΥΧΗ ΤΩΝ ΜΙΚΡΑΣΙΑΤΙΚΩΝ ΙΔΙΩΜΑΤΩΝ 
ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΧΩΡΟ

1. Ποιά είναι τά μικρασιατικά Ιδιώματα καί που τά μιλούσαν

Βασικά άποτελοΰνται άπό την ποντιακή καί τήν καππαδοκική διάλεκτο. 
Σ’ αυτές μπορούν να προστεθούν κάποιες μεμονωμένες περιοχές όπου μιλού
σαν ελληνικά, όπως τής Κνίδου, τής Σμύρνης, τής Προύσας κ.ά. ’Έτσι πιο 
άναλυτικά:

1.1 Ή ποντιακή διάλεκτος

«Ή ποντιακή διάλεκτος μιλιόταν στα νότια παράλια τού Ευξεινου Πόν
του καί στό εσωτερικό τής Μικράς ’Ασίας. ’Αρχίζοντας άπό τά δυτικά, μέ 
δριο τήν Ίνέπολη (Ίωνόπολιν), φτάνουμε στα άνατολικά ως τή Ριζούντα 
(Ρίζαιον, τουρκ. Ριζέ) καί τήν Κολχίδα (τάς ’Αθήνας). Άπό τήν Ίνέπολη ως 
τήν Οίνόη ή ζώνη των ποντιακών διακοπτόταν άπό τουρκόφωνους πληθυ
σμούς καί είχε εστίες τήν Ίνέπολη, τή Σινώπη, τήν Άμισό (Σαμψούντα), 
τήν Οίνόη. ’Αλλά καί στήν ύπόλοιπη περιοχή, όπου μιλιόταν ή ποντιακή, 
συνυπήρχαν καί τουρκόφωνοι πληθυσμοί, Ή πιο μεγάλη ένδογώρα όπου 
άκούγονταν τά ποντιακά ήταν νότια τής Τραπεζούντας μέ τις περιοχές τής 
Γεμουράς, Ματσούκας, Σάντας, Κρώμνης, Χαλδίας [μέ πρωτεύουσα τήν Κά- 
ν(ιν), λόγια ’Αργυρούπολη, τουρκ. Γκιμισχανέ] καί Χεριάνων. Ποντιακά 
μιλούσαν καί σέ διάφορες παροικίες μεταλλωρύχων (ματεντζήδων)ΙΙοντίων 
σε μεταλλειοφόρες περιοχές, όπως στό Γκιουμούς-μαντέν (νότια τής Σινώ
πης), Άκντάγ-μαντέν (βόρεια τού Άλυ), Μπουλγάρ-μαντέν (στό Ικόνιο, 
κοντά στον Ταύρο), Άργανα (στό Ντιαρμπεκίρ) κ.ά. ’Επίσης μιλούσαν πον
τιακά έποικοι άπό τον Πόντο στις παραμεθόριες μέ τήν Τουρκία περιοχές 
τού Καυκάσου (Κάρς, Βατούμ κ.ά.) καί τής νότιας Ρωσίας (περιοχές Κρα- 
σνοντάρ [άλλοτε Αίκατερινοντάρ], Ζντάνοφ [άλλοτε καί σήμερα Μαριού- 
πολη] κ.ά.»)1.

1. Δ. Τομπαΐδης, «Ή ποντιακή διάλεκτος», στον τόμο τοΰ Συλλόγου «Άργοναϋται-Κομνη- 
νοί», 'Ομιλίες γιά τον έλληνισμό τοΰ Πόντου, ’Αθήνα-Καλλιθέα 1990, σ. 29.
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Ή ποντιακή διάλεκτος, καί έξαιτίας του εκτεταμένου γεωγραφικού χώ
ρου δπου είχε απλωθεί καί άπό έλλειψη επαφών καί επικοινωνίας άνάμεσα 
σε εκείνους πού τή μιλούσαν, είχε κατατμηθεΐ σε διάφορα ιδιώματα. Κυρτό
τερα άπ’ αυτά ήταν τά έξης:

α) Τό ιδίωμα Τραπεζούντας, Ματσούκας, Σάντας καί Χαλδίας. Ήταν ή 
πολυπληθέστερη διαλεκτική ομάδα, γιατί άποτελουσε τά εννέα δέκατα τού 
ποντιακού έλληνισμοΰ, κατά τον A. Α. Παπαδόπουλο. ’Απ’ αυτούς μάλιστα 
άποικίστηκαν στα μεταγενέστερα χρόνια οί περιφέρειες Τρίπολης, Κερα- 
σούντας, Κοτυώρων καί Άμισού, καθώς καί οί περιοχές στό εσωτερικό τής 
Μικρός Ασίας όπου πήγαν ώς μεταλλουργοί.

β) Τό ιδίωμα Όφη καί Σουρμαίνων.
γ) Τό ιδίωμα Κερασούντας καί Τρίπολης, πού παρουσιάζει τις λιγότερες 

διαφορές άπό τά υπόλοιπα ιδιώματα.
δ) Τό ιδίωμα Οίνόης.
ε) Τό ιδίωμα Άμισού. Ή παράλια πόλη Άμισός (Σαμψούντα) ήταν συ

νονθύλευμα άπό Έλληνες τής Καππαδοκίας, Κωνσταντινούπολης, Οίνόης 
καί άλλων μερών τού Πόντου. Γι’ αύτό δέν μπορούμε να κάνουμε λόγο για 
ιδιαίτερο γλωσσικό ιδίωμά της.

στ) Τό ιδίωμα Τνέπολης. Είναι τό πιό δυτικό άπό τά ιδιώματα τού Πόν
του καί γι’ αύτό έπηρεάστηκε σοβαρά άπό τήν κοινή νεοελληνική. Μπορούν 
να μνημονευτούν άκόμα τά ιδιώματα Κοτυώρων (Όρντούς), Σινώπης, Νικο- 
πόλεως κ.ά.2

Για τις προσπάθειες ταξινόμησης τών ποντιακών ιδιωμάτων, πού για τήν 
ώρα είναι μάλλον πρόωρες, βλ. Δ. Τομπαΐδη, Ή ποντιακή διάλεκτος, πα
ράρτημα «Αρχείου Πόντου» άριθ. 17, Αθήνα 1988, σσ. 69 κ.έξ.

1.2 Ή καππαδοκική διάλεκτος
Για τά διάφορα καππαδοκικά ιδιώματα σωστό είναι να χρησιμοποιούμε 

τόν όρο καππαδοκική διάλεκτος, έπειδή παρουσιάζουν γενικά ενιαία γλωσ
σική εικόνα. 'Ως προς τά ιδιώματα πού άνήκουν σ’ αύτήν υπάρχουν κάποιες 
διαφοροποιήσεις. Έτσι ό Μ. Τριανταφυλλίδης, περιγράφοντας τά χαρα
κτηριστικά γνωρίσματα τών μικρασιατικών ιδιωμάτων, μνημονεύει τά ακό
λουθα:

α) Λιβισιανά: «Τό Λιβίσι ήταν κωμόπολη μεσόγεια μέ 10.000 περίπου 
Έλληνες κατοίκους καί ελάχιστους Τούρκους, τρεις ώρες μακριά άπό τή 
Μάκρη, άντίκρυ στή Ρόδο»3.

2. A. Α. Παπαδόπουλος, «Χαρακτηριστικά τής Ποντιακής διαλέκτου», Άρχείον Πόντου, 
τ. 18 (1953), σσ. 86-93.

3. Μ. Τριανταφυλλίδης, Νεοελληνική γραμματική, τ. Α', 'Ιστορική εισαγωγή, ’Αθήνα 
1938 [ = "Απαντα Μ. Τριανταφυλλίδη, τ. 3, Θεσσαλονίκη 1981], σ. 280.
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β) Σιλιώτικα: «Τα μιλούσαν στή Σίλη, ένα μοναδικό χωριό χαμένο μέσα 
στην τουρκόφωνη περιοχή, στον 38° μεσημβρινό, κοντά στό Ικόνιο. 'Υπο
στηρίχτηκε, χωρίς ν’ αποδειχτεί, πώς φύλαξαν άρχαΐες λυκαονικές λέξεις»4.

γ) Καππαδοκικά: «Τα καππαδοκικά μιλιούνταν σε μια μικρή σχετικώς 
περιοχή, έν μέρει ορεινή [...] άνάμεσα στή Ναζιανζό (σήμερα Νενίστ) άνα- 
τολικά, τα Τύανα νότια, τό 'Ϋργκϋππ βόρεια καί τό Ντεβελί-Καραχισάρ 
δυτικά. Τα μιλούσαν, με αρκετή ποικιλία κατά τόπους, οί ελληνόφωνοι χρι
στιανικοί πληθυσμοί πού κατοικούσαν σε είκοσι χωριά»5.

δ) Φαρασιώτικα: «Τά φαρασιώτικα μιλιούνταν, ομοιόμορφα περίπου, 
στήν περιοχή τού Άντιταύρου, άνατολικά άπό τ’ άλλα ελληνόφωνα χωριά 
τής Καππαδοκίας καί γύρω άπό τόν ποταμό Ζαμάντι-σού, σ’ έξι χωριά»6.

Πιό σωστά, νομίζω, ό Β. Άναστασιάδης διαιρεί τήν καππαδοκική διάλε
κτο ατά έξης ιδιώματα:

α) Τό Ιδίωμα τής Σίλης (τά σιλιώτικα).
β) Τά ιδιώματα τής δυτικής Καππαδοκίας (τά δυτικοκαππαδοκικά), πού 

μιλιούνταν στά χωριά Τελμησός, Φερτέκι, ’Αραβανί, Ούλαγάτς, Σερεντερέ, 
’Αξός, Μαλακοπή, Άνακού, Σινασός, Άραβισός κ.ά

γ) Τό ιδίωμα των Φαράσων (τά φαρασιώτικα), νότια τής Καισάρειας καί 
βόρεια των ’Αδάνων, πού τά μιλούσαν, εκτός άπό τά Φάρασα, στά χωριά 
Βαρασό, Κίσκα, Τσουχούρι, Άφσάρι κ.ά.7

Ή καππαδοκική διάλεκτος μιλιόταν στά 1923 άπό 37.650 Έλληνες,
3.000 άπό τούς όποιους ήταν Φαρασιώτες. Μέ τήν άνταλλαγή οί Φαρασιώτες 
εγκαταστάθηκαν σε διάφορα μέρη. «Σήμερα ζοΰν συμπαγείς φαρασιώτικοι 
πληθυσμοί στό Μοσχάτο τής ’Αθήνας, στό Πλατύ ’Ημαθίας, στό Παλιοχώ- 
ρι Καβάλας, στή Χωριστή καί στό Παρανέστι Δράμας, στήν Άγροσυκιά 
Πέλλας, στό Βαθύλακκο Κοζάνης, στό Δοξαρά Γρεβενών καί στήν Κόνι
τσα»8.

1.3 "Ελληνικά ab άλλες περιοχές τής Μικρϋς 'Ασίας

Ελληνικά μιλούσαν πριν άπό τό 1922 καί σέ άλλες περιοχές τής Μικρός 
’Ασίας. Τά ελληνικά αύτά δεν έχουν σχέση, όπως τά ποντιακά καί τά καππα
δοκικά, μέ τά μεσαιωνικά ελληνικά. Συγγενεύουν μέ τά ελληνικά των περιο
χών άπό όπου είχαν μετοικήσει άπό τή μητροπολιτική Ελλάδα κατά τούς 
τελευταίους αιώνες όσοι τά μιλούσαν. Έτσι:

4. Μ. Τριανταφυλλίδης, δ.π., σ. 280.
5. Μ. Τριανταφυλλίδης, δ.π., σ. 282.
6. Μ. Τριανταφυλλίδης, δ.π., σ. 286.
7. Β. Άναστασιάδης, Ή σύνταξη στό φαρασιώτικο ιδίωμα τής Καππαδοκίας, Θεσσαλονί

κη 1976, σ. 19.
8. Β. Άναστασιάδης, δ.π., σ. 19.
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α) στήν περιοχή τής Κνίδου είχαν εγκατασταθεί Συμαΐοι- 
β) στή Σμύρνη, στήν περιοχή τοϋ Μαιάνδρου ποταμού καί στις βορειότερες 
άκτές είχαν εγκατασταθεί 'Έλληνες άπό τή Χίο, τή Μυτιλήνη κ.ά.- 
γ) στήν περιοχή τής Προύσας καί Νικομήδειας είχαν εγκατασταθεί 'Έλλη
νες άπό τήν Ευρωπαϊκή Τουρκία9.

Επίσης στα μικρασιατικά ιδιώματα άνήκουν καί τα γκελντιώτικα, πού 
είχαν σβήσει στο τέλος του 19ου αί. Τά μιλούσαν στο χωριό Golde τής 
Λυδίας, βόρεια τής Φιλαδέλφειας, 'Έλληνες χριστιανοί πού έγιναν τουρκό
φωνοι.

Τέλος, «ελληνικά μιλούν άκόμη σήμερα οι μωαμεθανοί στον Όφη καί 
τήν Τόνγια τού Πόντου καί οί ελληνόφωνοι Τούρκοι μουσουλμάνοι άπό τήν 
Ελλάδα, πού εγκαταστάθηκαν στή Μικρασία στα 1923, έτσι οί Βαλαάδες, 
άπό τή νότ. Μακεδονία, οί Γιαννιώτες στό Παντείχι τού Μαρμαρά καί οί 
Τουρκοκρητικοί, στήν περιοχή προπάντων τής Σμύρνης»10.

2. Το μέλλον των μικρασιατικών ιδιωμάτων

2.1 Εισαγωγική παρατήρηση

Όλοι οί μελετητές πού ασχολήθηκαν με τό θέμα τής βιωσιμότητας των 
νεοελληνικών διαλέκτων συμφωνούν στήν άποψη ότι μοιραία αυτές κάποτε 
θά εξαφανιστούν. Είναι χαρακτηριστικό στό σημείο αυτό ότι ό R. Browning 
κλείνει τό κεφάλαιο για τις νεοελληνικές διαλέκτους μέ τή φράση: «Οί 
ελληνικές διάλεκτοι, όπως καί οί άγγλικές, είναι καταδικασμένες να εξαφα
νιστούν»11. Οί άπόψεις γιά τό θέμα αύτό διαφέρουν φραστικά, στήν ούσία 
όμως όλες έπισημαίνουν τήν καταλυτική επίδραση τής κοινής νεοελληνι
κής, πού ασκείται μέ ποικίλους τρόπους.

Πριν παραθέσουμε μερικές άπό τις άπόψεις αύτές, θά σημειώσουμε ότι ή 
γλωσσική άφομοίωση τών 'Ελλήνων προσφύγων άπό τή Μικρά Άσία ούτε 
εύκολη ούτε άμεση ύπήρξε. Πέρασε άπό διάφορα στάδια —πού κάποτε πρέ
πει να μελετηθούν καί να προσδιοριστούν ακριβέστερα: ’Αρχικά άπό τήν 
άντικατάσταση ορισμένων διαφορετικών λέξεων τού ιδιώματος τους μέ λέ
ξεις τής κοινής νεοελληνικής (π.χ. άδράχτι αντί γιά τό ποντιακό καρμενέ- 
τσα)· έπειτα άπό τήν εγκατάλειψη ιδιαίτερων συντακτικών δομών (π.χ. δή
λωση συγκριτικού βαθμού όπως στήν κοινή νεοελληνική καί όχι στα ποντι
ακά: έμορφότερος, όχι (κι) άλλο έμορφος)· τέλος αποκλειστική χρήση τής

9. Μ. Τριανταφυλλίδης, δ.π., σ. 274.
10. Μ. Τριανταφυλλίδης, δ.π., σ. 276.
11. R. Browning, Η μεσαιωνική και νέα ελληνική γλώσσα, μετάφρ. Μαρίας Ν. Κονομή, 2η 

εκδ., ’Αθήνα 1991, σ. 179.
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κοινής νεοελληνικής, με κάποια διαλεκτική προφορά (αυτήν είναι αμφίβολο 
αν μπορέσουν ποτέ να τήν έξαλείψουν όλότελα).

Οί απόψεις λοιπόν πού εκφράστηκαν είναι οί ακόλουθες:

2.2 Του Μ. Τριανταφυλλίδη:

«Με τήν προσφυγική μετοικεσία, τό μεταφύτεμα καί τό σκόρπισμα των μι
κρασιατικών ιδιωμάτων σε γλωσσικό περιβάλλον εντελώς διαφορετικό έπη- 
ρέαστηκε ή εξέλιξή τους, αν καί ή μεγάλη τους άντίθεση άπ’ αυτό τούς δίνει 
μεγαλύτερη αντοχή. Εύνοϊκώτεροι είναι οί όροι για τή διατήρησή τους όπου 
μιλιούνται από συμπαγείς πληθυσμούς καί ολόκληρα χωριά, αν καί τότε 
πάλι άρχίζουν ν’ άνακατώνωνται με στοιχεία τής κοινής· μά καί ή κοινή πού 
άναγκάζονται να μιλήσουν οί Μικρασιάτες εύκολα άναγνωρίζεται άπό τά 
χαραχτηριστικά γνωρίσματα τού ιδιώματος τους, λεξικολογικά, φωνητικά 
καί συνταχτικά»12.

Άπό τό παράθεμα αύτό φαίνεται πώς ό Τριανταφυλλίδης πιστεύει ότι ή 
εγκατάσταση τών μικρασιατικών ιδιωμάτων σε γλωσσικό περιβάλλον «εν
τελώς διαφορετικό», με τή μεγάλη άντίθεση /διαφορά τους άπό τό νέο γλωσ
σικό περιβάλλον, «τούς δίνει μεγαλύτερη αντοχή». Για τήν εποχή πού τά 
έγραφε αύτά άποτελοΰσαν μια ύπόθεση, πού, φυσικά, δεν επαληθεύτηκε. 
Γιατί οί πρόσφυγες, άπό τή στιγμή πού κατάλαβαν ότι ή εγκατάστασή τους 
στήν Ελλάδα ήταν οριστική καί δεν υπήρχε περίπτωση, όπως έλπιζαν τόν 
πρώτο καιρό, να ξαναγυρίσουν στήν παλιά πατρίδα τους, προσπάθησαν να 
ενσωματωθούν στό νέο περιβάλλον τους. Αύτό στό γλωσσικό επίπεδό ση
μαίνει ότι για να επικοινωνήσουν με τούς άλλους 'Έλληνες τής περιοχής 
τους έπρεπε να μιλήσουν τήν κοινή νεοελληνική (ή τό ιδίωμα τών συγχωρι
ανών τους). Όσο πιο διαφορετικό ήταν τό γλωσσικό ιδίωμα τών προσφύ
γων, τόσο πιό άκατανόητο ήταν για τούς άλλους καί τόσο ή ανάγκη να τό 
έγκαταλείψουν, σάν μέσο επικοινωνίας μέ τούς άλλους, μεγαλύτερη. Γι’ 
αύτό καί τά περισσότερα επηρεασμένα άπό τήν τουρκική μικρασιατικά ιδι
ώματα αφανίστηκαν ή τείνουν να αφανιστούν γρηγορότερα. Στό σημείο αύ
τό εξάλλου δεν πρέπει να μάς διαφεύγει τό γεγονός ότι οί πρόσφυγες από τή 
Μικρά ’Ασία δεν αντιμετωπίστηκαν εύμενώς άπό τούς άλλους Έλληνες 
στον πρώτο καιρό τής εγκατάστασής τους. Ή γενική διάθεση άπέναντί τους 
ύπήρξε περιπαικτική, αν μή υβριστική, καί οί διάφορες προσωνυμίες πού 
τούς άποδόθηκαν αύτό μαρτυρούν (πρβλ. Άούτηδες, Τουρκόσποροι κτλ.). 
Κάθε ιδέα λοιπόν κοινωνικής ή επαγγελματικής εύδοκίμησης θά έπρεπε να 
έγκαταλεκρθεΐ, άν δεν άπέβαλλαν, όσο γρηγορότερα μπορούσαν, τά χαρα
κτηριστικά, κυρίως γλωσσικά, τής προσφυγικής προέλευσής τους.

12. Μ. Τριανταφυλλίδης, δ.π., σ. 274.
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2.3 Τοΰ A. Α. Παπαδόπουλου:

«Καί οπού μέν έχουν έγκατασταθή εις συνοικισμούς ακραιφνώς ομοιογενείς, 
δπως εις τήν Μακεδονίαν, εκεί επί τού παρόντος εξακολουθεί να όμιλήται ή 
διάλεκτος όπως καί εις τόν Πόντον, άλλ’ όπου άνεμείχθησαν με άλλους 
πρόσφυγας προερχομένους άλλοθεν τής Τουρκίας, όπως έκ τής ’Ανατολικής 
Θράκης, εκεί έπαυσε νά είναι ακραιφνής. Τό ίδιον συμβαίνει καί όπου άνε
μείχθησαν με ιθαγενείς είτε των άστικών κέντρων είτε τής ύπαίθρου χώρας. 
Πάντως δε κατά νόμον φυσικόν θά συντελεσθή σύν τω χρόνω πλήρης παν- 
ταχοΰ γλωσσική άφομοίωσις των Ποντίων διά τής έπιδράσεως τής κοινής 
Ελληνικής καί θά έλθη χρόνος, ότε ή διάλεκτος θά άνήκη πλέον εις τήν 
κατηγορίαν των νεκρών γλωσσών. Έξαίρεσιν θά άποτελέσουν τά ιδιώματα 
τού Όφεως καί τής Τόνγιας, περιφερειών τής επαρχίας Τραπεζοϋντος, διότι 
οί ελληνόφωνοι κάτοικοι αυτών, άπόγονοι έξισλαμισθέντων Ελλήνων, δεν 
ύπήχθησαν ωείς τήν ανταλλαγήν ώς μουσουλμάνοι τήν θρησκείαν»13.

2.4 Του Ο. Λαμψίδη:
(Μεταφράζω) «Φυσικά, ή ποντιακή διάλεκτος βαίνει προς τήν εξαφάνιση, 
ώστε μετά άπό δύο γενιές, ίσως παραπάνω, θά πάψει νά μιλιέται»14.

Τού ίδιου:
«Όσον διά τήν έξέλιξιν τής διαλέκτου δυνάμεύα νά άναφέρωμεν ότι έπηρεα- 
ζομένη όσημέραι περισσότερον άκόμη καί εις τά κέντρα, όπου υπάρχει συμ
παγής Ποντικός πληθυσμός, άπορροφεΐται ύπό τής Νεοελληνικής διά τού 
σχολείου, τού στρατού, τού κινηματογράφου, τού τύπου, τού ραδιοφώνου 
καί δΤ αύτής ταύτης τής ζωής, ήτις άπαιτεϊ τήν λήθην τής άνευ ούδεμιάς 
εμπορικής αξίας διαλέκτου. Ή συμβίωσις τών Ποντίων μετά άλλων όμι- 
λούντων τήν Νέαν Ελληνικήν ώς καί αί άλλαι συνθήκαι ζωής ύποχρεοΰν 
άκόμη καί εκείνους οί όποιοι συνεχίζουν νά όμιλώσι τήν διάλεκτον νά έπιφέ- 
ρωσιν εις αύτήν πλείστας μεταβολάς καί άλλοιώσεις, πλείστας παρεμβολάς 
καί εις τό λεξιλόγιον καί είς τήν γραμματικήν καί είς τήν σύνταξιν»15.

Ό Ο. Λαμψίδης, γιά νά ένισχύσει τήν άποψή του γιά τήν «άνευ ούδεμιάς 
εμπορικής άξίας» ποντιακή διάλεκτο, ύποσημειώνει τά εξής: «Πρέπει νά 
άναφέρωμεν ενταύθα ότι ολίγα μόλις έτη μετά τήν έγκατάστασιν είς τήν 
παρά τά Νοτιοσλαβικά σύνορα περιοχήν οί Πόντιοι διά τό συνεχές τών 
εμπορικών συναλλαγών μετά τών γειτόνων έξέμαθον πλήρως τήν γλώσσαν

13. A. Α. Παπαδόπουλος, 'Ιστορικόν λεξικόν τής Ποντιακής διαλέκτου, ’Αθήνα 1958-61, 
σ. y.

14. Ο. Lampsides, «Un dialecte qui se meurt», Άρχείον Πόντου, τ. 23 (1959), σ. 204.
15. Ο. Λαμψίδης, «Ή “άνάκλησις” εις τούς πρόσφυγας Έλληνας του Πόντου καί αί έπι- 

πτώσεις αυτής διά τήν ερευνάν τής Ποντιακής διαλέκτου», Άρχείον Πόντου, τ. 29 (1968), σ. 9.
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έκείνων». Προερχόμενος άπό τήν περιοχή αύτή —το χωριό μου άπέχει 7 
χιλιόμετρα άπό τά σύνορα-, μπορώ να μαρτυρήσω ότι amò δεν είναι άπόλυ- 
τα σωστό. Ή άλήθεια είναι ότι καί Πόντιοι έμαθαν τή γλώσσα τους καί 
εκείνοι έμαθαν ποντιακά, για να επικοινωνήσουν —άλλιώς δε θά μπορούσαν 
να τό πετύχουν. "Αν στις επαφές αυτές τά σλαβόφωνα γλωσσικά Ιδιώματα 
κατά κανόνα έπικρατοϋν, αυτό όφείλεται άποκλειστικά στήν εύκολία τής 
έκμάθησής τους.

2.5 Τοΰ Β. Άναστασιάδη:

«Πάντως τό Φ[αρασιώτικο] Ι[δίωμα] καί γενικά ή Κ[αππαδοκική] Διάλε
κτος] σιγά σιγά άργοσβήνουν κάτω άπό τήν έξισωτική έπίδραση τής Κ[οι- 
νής] Ν[εοελληνικής] καί τής Παιδείας. Όπου υπάρχουν πολύ συμπαγείς 
καππαδοκικοί πληθυσμοί, όπως είναι οί Φαρασιώτες στό Πλατύ Ημαθίας, 
έξακολουθούν νά μεταδίδωνται καί στή νέα γενιά, άλλα φυσικά παρεφθαρμέ- 
να μέ πολλές έπιδράσεις άπό τήν ΚΝ. Έτσι ύστερα άπό μιά γενιά ’ίσως νά 
έκλείψουν έντελώς καί νά μάς είναι γνωστά μόνον άπό τά βιβλία»16.

2.6 Τέλος, τοΰ R. Browning:

Ειδικά γιά τήν ποντιακή:
«[...] άπό τό 1922-3 ή ποντιακή δέν μιλιέται πιά στή Μικρά Άσία, έκτος άπό 
λιγοστά έλληνόφωνα μουσουλμανικά χωριά, καί ή γνώση της έξαφανίζεται 
γρήγορα άνάμεσα στούς άπογόνους των προσφύγων πού έγκαταστάθηκαν σέ 
διάφορα μέρη τής Ελλάδας [,..]»17 18.

Γενικά γιά τις νεοελληνικές διαλέκτους:
«Οί πιο πολλές άπό τις διαλέκτους τής κεντρικής Ελλάδας καί τής Πελο- 
ποννήσου έχουν άντικατασταθεΐ άπό τήν ΚΝΕ μέ λιγότερο ή περισσότερο 
τοπικό διαλεκτικό χρωματισμό. Τό ίδιο άληθεύει γιά τίς διαλέκτους πού 
μιλιούνται στά Ίόνια νησιά, στά Κύθηρα καί στά μικρότερα νησιά τοΰ 
Αιγαίου. 'Η διαλεκτική γλώσσα διατηρείται καλύτερα στή βόρεια Ελλάδα 
καί στά μεγαλύτερα νησιά όπως ή Κρήτη, ή Ρόδος καί ή Χίος. ’Αλλά άκόμα 
κι έκεΐ όλες οί τάξεις δέν χρησιμοποιούν πιά τή διάλεκτο γιά τήν άνεπίσημη 
έπικοινωνία άνάμεσά τους- ή χρήση τής διαλέκτου περιορίζεται κυρίως στά 
χωριά»10.

Καί καταλήγει:
«Έτσι, παρά τόν έντονο τοπικό πατριωτισμό πολλών Ελλήνων, φαίνεται 
ότι ή διαλεκτική ομιλία, έξω άπό τόν χώρο τής Κύπρου, είναι πιθανό νά

16. Β. Άναστασιάδης, δ.π., σσ. 19-20.
17. R. Browning, δ.π., σ. 162.
18. R. Browning, δ.π., σ. 178.
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άντικατασταθεΐ άπό μια μορφή τής ΚΝ πού θά είναι διαλεκτικά χρωματισμέ
νη. Οί έλληνικές διάλεκτοι, όπως καί οί άγγλικές, είναι καταδικασμένες να 
εξαφανιστούν»19.

2.7 Συμπεράσματα

Άπό τις άπόψεις πού εκτέθηκαν παραπάνω συνάγονται τα άκόλουθα: 
α) Τά μικρασιατικά ιδιώματα μιλήθηκαν στον έλλαδικό χώρο με επιδρά

σεις άπό γειτονικά ιδιώματα καί άπό τήν κοινή νεοελληνική. Οί επιδράσεις 
αύτές άλλοίωσαν σιγά-σιγά καί παρέφθειραν τή φυσιογνωμία τους.

β) Με τήν πάροδο τού χρόνου τά ιδιώματα αύτά μοιραία θά έξαφανι- 
στούν. Ό χρόνος τού άφανισμοΰ τους δεν μπορεί βέβαια νά προσδιοριστεί 
με άκρίβεια, υπολογίζεται γενικά σέ δύο ή περισσότερες γενιές όμιλητών.

γ) Ή όμιλία τής κοινής νεοελληνικής άπό τούς Μικρασιάτες Έλληνες 
πρόσφυγες έχει έντονο ιδιωματικό χρωματισμό.

δ) Στούς συμπαγείς προσφυγικούς οικισμούς τό μικρασιατικό ιδίωμα θά 
διατηρηθεί περισσότερο χρόνο καί μέ λιγότερες επιδράσεις. Αύτό τό τελευ
ταίο σημείο, πού υπογραμμίζεται άπ’ όλους σχεδόν τούς μελετητές, φαίνεται 
καί φυσικό καί δικαιολογημένο. Γιατί οί πρόσφυγες σέ συμπαγείς έγκατα- 
στάσεις επικοινωνούσαν κατά κανόνα μεταξύ τους σέ καθημερινή βάση κι 
έτσι κρατούσαν τό γλωσσικό τους ιδίωμα. "Αν χρειαζόταν έκτάκτως νά ξεφύ- 
γουν άπό τό οικείο περιβάλλον τού οικισμού τους καί νά επικοινωνήσουν μέ 
ομιλητές άλλου γλωσσικού ιδιώματος ή τής κοινής νεοελληνικής, τό γεγο
νός αύτό ελάχιστη επίδραση άσκοΰσε στο ιδίωμά τους. Οί πρόσφυγες συνε
χίζουν νά επικοινωνούν μέ τούς δικούς τους, οικείους καί συμπατριώτες, στο 
γλωσσικό ιδίωμα πού έφεραν άπό τήν πατρίδα τους.

Είναι γνωστό ότι ένοποιητικοί παράγοντες δροΰσαν άνέκαθεν μέσα στον 
ελληνισμό, κυρίως μέσω τής παιδείας καί τής έκκλησίας, παράγοντες πού 
εμπόδισαν τή διάσπαση τής ελληνικής σέ νεότερες «γλώσσες». Στά νεότερα 
χρόνια, άπό τήν έποχή τής δημιουργίας τού νεοελληνικού κράτους κι’ εδώ, 
οί παράγοντες αύτοί άσκησαν άκόμα πιό συνεκτική επίδραση στά έλληνό- 
φωνα τμήματα μέσω τής εκπαίδευσης, τής στρατιωτικής θητείας, τών επι
κοινωνιών, τών πληθυσμιακών μετακινήσεων άπό τήν ύπαιθρο στις πόλεις 
καί ιδίως τών μέσων μαζικής έπικοινωνίας, προπάντων τής τηλεόρασης. Μέ 
τή διάδοση τής τηλεόρασης οί πρόσφυγες, σέ όποια εγκατάσταση κι άν 
βρίσκονταν, δέχονταν θέλοντας καί μή, σέ συνεχή μορφή, τήν καταιγιστική 
καί έξουθενωτική έπίδραση τής κοινής νεοελληνικής, ή όποια μέ τόν τρόπο 
αύτό ισοπέδωσε γλωσσικά όλους τούς Έλληνες καί συρρίκνωσε, άν δέν 
εξαφάνισε, τά περιφερειακά γλωσσικά ιδιώματα. Έτσι, κάτι πού θά συνέ- 
βαινε άναπόδραστα μέ τήν πάροδο άρκετών έτών καί τή διαδοχή κάποιων

19. R. Browning, δ.π., σ. 179.
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γενεών προσφύγων συντελέστηκε σε μικρό χρονικό διάστημα μέ τήν επί
δραση τών μέσων μαζικής επικοινωνίας, καί μάλιστα τής τηλεόρασης.

Ή ποντιακή διάλεκτος (καί, σ’ ένα βαθμό, κάθε προσφυγικό γλωσσικό 
ιδίωμα, μικρασιατικό ή άλλο) εξακολούθησε να χρησιμοποιείται όχι μονά
χα άπό τούς ήλικιωμένους Πόντιους, αυτούς πού ήρθαν άπό τον Πόντο, άλλα 
—σε περιορισμένη φυσικά κλίμακα καί όχι συστηματικά— καί άπό τή νεό
τερη γενιά. Ή χρήση της ως δεύτερης γλώσσας, μετά τήν κοινή νεοελληνι
κή, γίνεται σε περιβάλλον οικείο, οικογενειακό ή φιλικό, καί έχει τό χαρα
κτήρα επιβεβαίωσης πιο πολύ τής ταυτότητας τής ποντιακής καταγωγής τού 
ομιλητή καί έκ-δήλωσης τής επιθυμίας του νά διατηρηθεί ή ποντιακή λαλιά. 
Τό ίδιο ισχύει, μέ περιοριστικότερους όρους, καί για τήν τρίτη γενιά τών 
Ποντίων. Φυσικά, όλα αυτά άποτελοΰν ένα είδος θελημένης άντίστασης 
στήν άδυσώπητη φθορά τής διαλέκτου πού επιβάλλεται άπό τό χρόνο, άντί
στασης πού μονάχα συναισθηματικοί λόγοι ύπαγορεύουν καί στηρίζουν. 
Άπό τή στιγμή πού ή ποντιακή, όπως καί οί υπόλοιπες τοπικές διάλεκτοι, 
έπαψε νά άποτελεΐ γλώσσα έπικοινωνίας —όπότε λόγοι λειτουργικοί θά 
επέβαλλαν τή χρήση της—, είναι μοιραίο νά άφανίζεται σιγά-σιγά καί νά 
καταντήσει μέ τον καιρό μουσειακή γλώσσα, γλώσσα νεκρή.

Γιά δύο περιπτώσεις όπου ή ποντιακή εξακολουθεί νά χρησιμοποιείται 
σάν γλώσσα έπικοινωνίας έχω μιλήσει στο παρελθόν. Άναφέρονται καί οί 
δύο σέ 'Έλληνες Πόντιους πού ζοΰν στο εξωτερικό.

α) Ή περίπτωση τών Ποντίων τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης. Όταν 
στά 1926 άποφασίστηκε νά μπορεί ή κάθε εθνότητα νά διδάσκεται τή γλώσ
σα της καί στή γλώσσα της, ή «Πανσυνδεσμική Σύσκεψη», στήν όποια 
μετείχαν καί Έλληνες τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης, άποφάσισε νά διδά
σκεται στά σχολεία όχι ή καθαρεύουσα ούτε κάν ή δημοτική, άλλά ή ποντι
ακή διάλεκτος, γιατί αύτή ήταν ή γλώσσα πού μιλούσαν, κατά τή φρασεολο
γία τής έποχής, «τά έργαζόμενα ρωμαίικα μάζας τή Σοβ. Συνδέσμου»20.

β) Άπό προσωπική εμπειρία αναφέρω τήν περίπτωση Ποντίων τής Γερ
μανίας, όπου νέα κυρίως παιδιά, «νέοι έπιστήμονες, πού ζοΰν καί προκόβουν 
επιστημονικά στήν Εύρώπη, χρησιμοποιούν ώς γλώσσα τής καθημερινής 
έπικοινωνίας τους τήν ποντιακή, πού τή μιλούν μέ μιά φυσικότητα πού 
ξαφνιάζει»21.

Σέ ό,τι άφορά στήν ποντιακή διάλεκτο σήμερα, ή μαζική έλευση τών 
Ελλήνων τής πρώην Σοβιετικής Ένωσης, πού είναι άποκλειστικά σχεδόν 
ποντιόφωνοι, πάει νά δημιουργήσει μιά νέα κατάσταση. Πραγματικά οί 
συμπατριώτες μας αυτοί έφεραν, μαζί μέ τά λίγα υπάρχοντά τους, καί τήν 
ποντιακή διάλεκτο, ή οποία ξανακούγεται, στά περιβάλλοντα τών Ποντίων

20. Κ. Τοπχαράς, Ή γραμματική τής ποντιακής, Θεσσαλονίκη 1988, σ. 17.
21. Δ. Ε. Τομπαΐδης, «Ή ποντιακή διάλεκτος», δ.π., σ. 33.
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αυτών, να μιλιέται σαν γλώσσα επικοινωνίας μεταξύ τους άλλα καί στις 
επαφές τους μέ τρίτους. Έτσι ξαναβιώνεται, σε περιορισμένη έκταση, τό 
φαινόμενο του 1922 μέ τήν άνταλλαγή των πληθυσμών, όταν είχε πρωτοα- 
κουστεΐ στον έλλαδικό χώρο ή παράξενη για τον υπόλοιπο κόσμο αυτή 
λαλιά. Καί μόλο πού ή κατάσταση αυτή δέ θά διαρκέσει πολύ (ήδη, καί πολύ 
όρθά, διάφορα «άσχολεΐα» —όχι πάντα μέ καλούς εκπαιδευτικά όρους εκμά
θησης τής κοινής νεοελληνικής— λειτουργούν σέ περιοχές τής χώρας, γιά 
νά τούς εφοδιάσουν μέ τό όργανο τής γλωσσικής τους επικοινωνίας μέ τούς 
υπόλοιπους Έλληνες καί νά διευκολύνουν καί επιταχύνουν έτσι τήν κοινω
νική τους ένταξη), όσο κρατήσει όμως άποτελεΐ μία δυναμωτική ένεση στήν 
άντίσταση τής ποντιακής στή φθορά του χρόνου.
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