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Ερεσνηηικό έργο με θορείς ηο Παν/μιο ηοσ Πόηζνηαμ, ηο Εθνικό και Καποδιζηριακό Παν/μιο Αθηνών, 

ηο Παν/μιο ηης Βρέμης και τρημαηοδόηηζη από ηο Κοινωθελές Ίδρσμα Ι.. Λάηζη (2010-11) 

 

Οκάδα γισζζνιόγσλ : η. θνπεηέαο, Παλεπηζηήκην ηνπ Πόηζληακ (Τπεύζπλνο ηεο νκάδαο), Εl. 

Verhoeven, Παλεπηζηήκην ηεο Βξέκεο, Ε. ειιά : Σκήκα Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ 

πνπδώλ ηνπ ΕΚΠΑ θαζώο θαη ηξεηο ηειεηόθνηηνη θνηηήηξηεο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ πνπδώλ θαη 

ύγρξνλσλ Αζηαηηθώλ πνπδώλ, νη θ.θ. Ε. Ινξδάλνγινπ, Ε. Μαιηθνύηε θαη . Μνπληνπξάθε,, Β. Μσπζίδε, 

Μεηαθξάζηξηα, θπζηθή νκηιήηξηα ηεο Οπξνύκ, Αζ. Μαξθόπνπινο, ηόηε Πξόεδξνο ηνπ Σκήκαηνο Σνπξθηθώλ 

πνπδώλ ηνπ ΕΚΠΑ. [Bι. http://projects.turkmas.uoa.gr/urum/  
 

1). Γεληθήο πθήο δεδνκέλα ηε έξεπλαο: 
Η Οπξνύκ ή Οπξνπκηθή είλαη κηα γιώζζα πνπ νκηιείηαη ζηνλ Καύθαζν από έλαλ ρξηζηηαλννξζόδνμν 

πιεζπζκό κε ειιεληθή εζληθή ζπλείδεζε. Πξόθεηηαη γηα Έιιελεο ηεο Αλαηνιίαο πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηνλ 

Καύθαζν ζηηο αξρέο ηνπ 19νπ αη. Η γισζζηθή θνηλόηεηα ζπξξηθλώλεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα (πεξίπνπ 

30.000 νκηιεηέο ηε δεθαεηία ηνπ '80 θαη πεξίπνπ 1.500 ζήκεξα), ιόγσ ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πιεζπζκνύ. 

Είλαη ινηπόλ επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαγξαθεί ε γιώζζα ηνπο ε νπνία απεηιείηαη από εμαθάληζε. 
 

Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ην πξόγξακκα ηεο κειέηεο αλέιαβε ην έξγν ηεο ζπγθέληξσζεο γισζζηθνύ πιηθνύ ηεο 

Οπξνύκ. πγθεθξηκέλα : 
α) δεκηνπξγήζεθε έλα βαζηθό ιεμηθό κε ζηνηρεία δηαθόξσλ ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ 
β) ζπγθεληξώζεθε επηιεγκέλν δείγκα πξνηάζεσλ γηα ηε κειέηε ηεο γξακκαηηθήο ηεο γιώζζαο 
γ) έγηλε ζπιινγή αθεγήζεσλ από δεθαέμη δηαθνξεηηθνύο νκηιεηέο , θαη 
δ) ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο θνηλσληνγισζζηθνύ ραξαθηήξα γηα ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο θαη ηε ζηάζε ησλ 

νκηιεηώλ έλαληη απηήο 
 

Σα δεδνκέλα ζπγθεληξώζεθαλ (8.968 αξρεία ήρνπ θαη νη αληίζηνηρεο κεηαγξαθέο) απνζεθεύηεθαλ ζε καη 

βάζε δεδνκέλσλ πνπ επηηξέπεη ηελ αλαδήηεζε ζε ραξαθηεξηζκέλα δεδνκέλα απηνύ ηνπ ηύπνπ. Όια ηα 

δεδνκέλα ηεο έξεπλαο δηαηίζεληαη ζην δηαδίθηπν νύησο ώζηε ε επηζηεκνληθή θνηλόηεηα λα απνθηήζεη 

πξόζβαζε ζην δπζεύξεην απηό γισζζηθό πιηθό θαη λα πξνθύςεη επηζηεκνληθόο δηάινγνο γηα ηε κειέηε ηεο 

γιώζζαο απηήο, ηελ θαηαλόεζε ηεο γξακκαηηθήο ηεο θαη ηε βησζηκόηεηα ηεο. 
 

Η Οπξνύκ είλαη κηα γιώζζα πνπ νκηιείηαη ζηνλ Καύθαζν από έλαλ ρξηζηηαληθό πιεζπζκό κε ειιεληθή 

εζληθή ζπλείδεζε. Πξόθεηηαη γηα Έιιελεο ηεο Αλαηνιίαο πνπ κεηαθηλήζεθαλ ζηνλ Καύθαζν ζηηο αξρέο ηνπ 

19νπ αηώλα. Η γισζζηθή θνηλόηεηα ζπξξηθλώλεηαη ηα ηειεπηαία ρξόληα (πεξίπνπ 30.000 νκηιεηέο ζηε 

δεθαεηία ηνπ 1980 θαη πεξίπνπ 1.500 ζήκεξα), ιόγσ ησλ κεηαθηλήζεσλ ηνπ πιεζπζκνύ. Είλαη ινηπόλ 

επηηαθηηθή αλάγθε λα θαηαγξαθεί ε γιώζζα ηνπο ε νπνία απεηιείηαη από εμαθάληζε. 

Γηα ηνλ ζθνπό απηό, ην πξόγξακκα ηεο κειέηεο αλέιαβε ην έξγν ηεο ζπγθέληξσζεο γισζζηθνύ πιηθνύ ηεο 

Οπξνύκ.  

πγθεθξηκέλα: 

(α) δεκηνπξγήζεθε έλα βαζηθό ιεμηθό κε ζηνηρεία δηαθόξσλ ζεκαηηθώλ θαηεγνξηώλ, 

(β) ζπγθεληξώζεθε έλα επηιεγκέλν δείγκα πξνηάζεσλ γηα ηε κειέηε ηεο γξακκαηηθήο ηεο γιώζζαο, 

(γ) θαηαξηίζζεθε ζπιινγή αθεγήζεσλ από δεθαέμη δηαθνξεηηθνύο νκηιεηέο, 

(δ) ζπιιέρζεθαλ πιεξνθνξίεο θνηλσληνγισζζηθνύ ραξαθηήξα γηα ηε ρξήζε ηεο γιώζζαο, ηε ζηάζε ησλ 

νκηιεηώλ έλαληη απηήο θαη ηε βησζηκόηεηά ηεο. 

2). πγθεθξηκέλα πξνθύςαληα θνηλσληνγισζζηθά δεδνκέλα (Ε. ειιά): 
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Οη Οπξνύκ, ειιεληθήο εζληθήο ζπλείδεζεο ρξηζηηαλνί νξζόδνμνη ηνπξθόθσλνη νκηιεηέο, απνηεινύλ 

γισζζηθή κεηνλόηεηα θαη ε γιώζζα ηνπο, ε Οπξνύκ (ή Οπξνπκηθή), ζπληζηά κεηνλνηηθή γιώζζα κε 

αλαγλσξηζκέλε από ην θξάηνο ζην νπνίν δνπλ, ηε Γεσξγία. Σν θνηλσληνπνιηηηζηηθό θαζεζηώο θαη κόλνλ ηεο 

γισζζηθήο απηήο θνηλόηεηαο απνηειεί πξαγκαηηθή πξόθιεζε γηα θάζε θνηλσληνγισζζνινγηθή έξεπλα. Σα 

αληηθξνπόκελα, ζα ιέγακε, ραξαθηεξηζηηθά ηεο, εζληθή ζπλείδεζε (ειιεληθή), ζξήζθεπκα (ρξηζηηαλνί 

νξζόδνμνη) θαη γιώζζα (πνηθηιία ηεο αλαηνιηθήο ηνπξθηθήο) ζε ζπλάξηεζε κε ην ζεκεξηλό 

θνηλσληνπνιηηηζκηθό ηεο θαζεζηώο – καδηθή αζηπθηιία (ζηελ Σηθιίδα θπξίσο) θαη κεηαλάζηεπζε ζηελ 

Ειιάδα θαη αιιαρνύ- πξνθαινύλ ην ελδηαθέξνλ ησλ επηζηεκόλσλ πνπ αζρνινύληαη κε ηηο ζρέζεηο γιώζζαο 

θαη εζληθήο ή εζλνηηθήο ηαπηόηεηαο θαζώο θαη κε ζέκαηα δηαηήξεζεο ή κεηαζηξνθήο ηεο κεηξηθήο 

γιώζζαο
1
. 

Η γισζζηθή θνηλόηεηα ησλ Οπξνύκ, κε θνηηίδα ηελ πεξηνρή ηεο Σζάιθα ζηνλ Καύθαζν, σο θύζεη 

αιιά θαη ζέζεη κεηνλνηηθή ζην επξύηεξν θνηλσληνπνιηηηζκηθό πεξηβάιινλ ζην νπνίν δνύζαλ θαη δνπλ, ράξηο 

ζηα ηδηαίηεξα ραξαθηεξηζηηθά ηεο, δηαηήξεζε επί αηώλεο ηελ εζλνηηθή ηεο ηαπηόηεηα (ειιεληθή) βαζηδόκελε,  

εθηόο ησλ άιισλ, ζε κηα γιώζζα ε νπνία θαηά ηεθκήξην δελ ηαπηίδεηαη κε απηήλ (ε Οπξνύκ ζπληζηά 

πνηθηιία ηεο αλαηνιηθήο Σνπξθηθήο). Επί δύν ηνπιάρηζηνλ αηώλεο (από ην 1830 θαη εμήο)
2
 ε Οπξνπκηθή 

γιώζζα ρξεζίκεπζε ζηνπο Οπξνύκ ώζηε λα δηαθπιάηηνπλ θαη λα δηαρσξίδνπλ ηελ (ειιεληθή) 

εζληθή/εζλνηηθή ηνπο ηαπηόηεηα από απηή ησλ νκνζξήζθσλ ηνπο (νξζόδνμσλ ρξηζηηαλώλ) Γεσξγηαλώλ, 

Ρώζσλ, Αξκελίσλ. Οη θνηλσληνπνιηηηζηηθνί παξάγνληεο ησλ δύν ηειεπηαίσλ αηώλσλ ηνπιάρηζηνλ ήζαλ 

ηέηνηνη πνπ επέηξεπαλ, θαη επέβαιαλ, ζα ιέγακε, ηε δηαηήξεζε ηεο Οπξνπκηθήο. Σε ζεκεξηλή επνρή, κε 

δεδνκέλν όηη νη θνηλσληνπνιηηηζηηθνί θαη θνηλσληνγισζζηθνί παξάγνληεο πνπ βνήζεζαλ ζηελ δηαηήξεζε ηεο 

Οπξνπκηθήο άιιαμαλ ξηδηθά, πνην ζα είλαη ην κέιινλ ηεο κεηξηθήο γιώζζαο ησλ Οπξνύκ; Μηα πξώηε 

εθηίκεζε ηεο θαηάζηαζεο νδεγεί ζην ζπκπέξαζκα όηη πξόθεηηαη γηα «επαπεηινύκελε» γιώζζα. 
Μέιεκά καο, ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο, ππήξμε κηα πξώηε απνηύπσζε 

ηεο ρξήζεο θαη ησλ ζηάζεσλ ησλ νκηιεηώλ ηεο Οπξνπκηθήο, πξνθεηκέλνπ λα πξνβνύκε ζε κηα πξώηε 

εθηίκεζε ηεο βησζηκόηεηαο ηεο γιώζζαο. 
 

Από ηα πξώηα θηόιαο απνηειέζκαηα ηεο έξεπλά καο αλαδεηθλύεηαη ε ζπλάξηεζε  εζλνηηθήο/εζληθήο 

ζπλείδεζεο, ζξεζθείαο θαη δηαηήξεζεο ή εγθαηάιεηςεο (κεηαζηξνθήο) ηεο κεηξηθήο γιώζζαο κηαο 

γισζζηθήο κεηνλόηεηαο. Αλ θαη ε γισζζηθή αιιαγή αληηθαηνπηξίδεη, ζπλήζσο, ηε βνύιεζε ηεο νκάδαο γηα 

θνηλσληθή θαη επαγγεικαηηθή αλέιημε, εθπξνζσπεί, δειαδή, θαζαξά, πξαγκαηηζηηθνύο ιόγνπο ζπκθέξνληνο, 

θαίλεηαη όηη, ηειηθά, ζε κεξηθέο πεξηπηώζεηο νη θνηλσληννηθνλνκηθνί παξάγνληεο θαη ηα επαθόινπζά ηνπο, ε 

ζηάζε πνπ αλαπηύζζνπλ νη νκηιεηέο έλαληη ησλ γισζζώλ θαη ε αθνζίσζε ηνπο (loyalty) ζε απηή ή ηε άιιε 

γισζζηθή νκάδα, επεξεάδνπλ εκκέζσο κόλνλ ηνλ καξαζκό ηεο κεηξηθήο γιώζζαο. Ο Εdwards (1995, 116)
3
 

καο ππελζπκίδεη όηη ζηε ζθαθηέξα όπνπ παίδεηαη ε βησζηκόηεηα ησλ γισζζώλ δξνπλ θαη άιιεο παξάκεηξνη, 

ηζρπξόηεξεο ησλ νπνίσλ είλαη ε παξάκεηξνο ζξεζθεία θαη νη απνξξένπζεο κε νηθνλνκηθέο κελ, 

πξαγκαηηζηηθέο όκσο αξρέο πνπ δηέπνπλ ηε ζπκπεξηθνξά ηεο γισζζηθήο νκάδαο, θαζώο θαη ε παξάκεηξνο 

ησλ πνιηηηζηηθώλ δεζκώλ θαη εζληθηζηηθώλ ζπλαηζζεκάησλ ή απηνλνκηζηηθώλ ηάζεσλ πνπ κπνξεί λα 

εκθαλίζεη κηα γισζζηθή νκάδα
4
. 

ύκθσλα κε ηα αλσηέξσ, νη παξάκεηξνη πνπ ζα θαζνξίζνπλ ηε βησζηκόηεηα ηεο γιώζζαο Οπξνύκ 

είλαη πνιππνίθηιεο θαη πνιπδηάζηαηεο. Αθόκε, ζύκθσλα κε ηνλ Trudgill, 1992 (ζην ειιά – Μάδε, 

2001/2007: 171) ν «απνθιίλσλ» (Abstand) ή ν ζπγθιίλσλ (Ausbau) ραξαθηήξαο  κηαο κεηνλνηηθήο γιώζζαο 

θαζνξίδεη ζε κεγάιν βαζκό θαη ην κέιινλ ηεο ελ ιόγσ γιώζζαο. Απηό ζεκαίλεη όηη απνκέλνπλ αθόκε πνιιά 

λα γίλνπλ πξνθεηκέλνπ λα θαηαιήμεη θαλείο ζε ζαθή ζπκπεξάζκαηα. Οη πξννπηηθέο πνπ αλνίγνληαη γηα ηελ 

θνηλσληνγισζζνινγηθή δηεξεύλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο γισζζηθήο κεηνλόηεηαο είλαη πνιιέο θαη εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζεο, δελ εκπίπηνπλ, όκσο ζην πιαίζην ηνπ παξόληνο εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο.  
Η αμηνιόγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ ηεο παξνύζαο έξεπλαο απνηππώλεη ηελ 

παξνύζα θνηλσληνγισζζηθή θαηάζηαζε ηεο νπξνπκόθσλεο κεηνλόηεηαο, θαηάζηαζε κε ηάζεηο ππνρώξεζεο 

ηεο κεηξηθήο γιώζζαο ησλ νκηιεηώλ ηεο θαη αλνίγεη πξννπηηθέο γηα πεξαηηέξσ έξεπλα ηνπ εμαηξεηηθά 

ελδηαθέξνπζαο απηήο “επαπεηινύκελεο” γισζζηθήο νκάδαο. 
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