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Η βλάχικη (αρομούνικη) γλώσσα ανήκει στον ανα-
τολικό-βαλκανικό κλάδο των νεολατινικών (ρομανι-
κών) γλωσσών. Ιστορικές κοιτίδες των ομιλητών της 
συνιστούν η βόρεια και κεντρική Ελλάδα καθώς και 
κάποιες όμορές της χώρες (Αλβανία, Βόρεια Μακε-
δονία). Λειτουργώντας ιστορικά κυρίως ως γλώσσα 
προφορικής παράδοσης, η βλάχικη δεν διαθέτει κοινή 
μορφή αλλά συνιστά ένα σύνολο διαφοροποιημένων 
μεταξύ τους διαλέκτων / ιδιωμάτων. 
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται μία διεύρυνση 
της χρήσης της βλάχικης και ως γραπτής γλώσσας. 
Εκτός του διαρκώς αυξανόμενου όγκου των επιστημο-
νικών περιγραφών της, η πλέον συστηματική γραπτή 
χρήση της εντοπίζεται στη λογοτεχνική παραγωγή, 
στα μέσα μαζικής επικοινωνίας καθώς και στις νέες 
τεχνολογίες (διαδίκτυο,  μέσα κοινωνικής δικτύωσης 
κτλ). Αυτή η εξέλιξη  την καθιστά για πρώτη φορά 
έναν γραπτό κώδικα μαζικής επικοινωνίας των φυσι-
κών της ομιλητών, αναδεικνύοντας όμως ταυτόχρονα 
και ένα σημαντικό πρακτικό-λειτουργικό ζήτημα: η 
αδυναμία της πλειοψηφίας των ομιλητών της να απο-
δώσουν γραπτά τα φωνολογικά, αλλά συνεπακόλου-
θα και τα μορφολογικά χαρακτηριστικά της γλώσσας 
αποτέλεσε το έναυσμα για την ανάπτυξη μιας σχετι-
κής επιστημονικής προβληματικής, η οποία ανέδειξε 
την ανάγκη δημιουργίας ενός πρότυπου συστήματος 
γραφής, ικανού να διακρίνει και να αποτυπώνει τους 
φθόγγους της και, σε ένα γενικότερο πλαίσιο, να πε-
ριγράφει ακριβέστερα τις ποικιλίες της. Το εγχείρημα 
της γραπτής απόδοσης της βλάχικης αποτελεί μάλιστα 
ένα ευρύτερο επιστημονικό ζήτημα που τίθεται γενι-
κότερα σήμερα για τις λιγότερο διαδεδομένες γλώσ-
σες, οι οποίες συχνά δεν διαθέτουν κοινή μορφή αλλά 
συνιστούν ένα σύνολο επιμέρους διαλεκτικών ποικι-
λιών. 

Η επίγνωση αυτής της ιδιαιτερότητας, αλλά παράλ-
ληλα και αναγκαιότητας, αποτέλεσε το βασικό, αν και 
προφανώς όχι το μοναδικό επιστημονικό κίνητρο για 
τη διοργάνωση της ημερίδας. Η ανάδειξη των ποικί-
λων παραμέτρων του συνολικού ζητήματος της γρα-
πτής απόδοσης της βλάχικης γλώσσας σε αυτή τη συ-
νάντηση θα μπορούσε ενδεχομένως να οδηγήσει στο 
μέλλον και στη διατύπωση μιας επιστημονικά έγκυρης 
πρότασης (ή ενδεχομένως και περισοτέρων προτάσε-
ων) για ένα πιο κοινά αποδεκτό σύστημα (κατα)γρα-
φής της βλάχικης γλώσσας.
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
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1η Συνεδρία 
«Η γραπτή απόδοση 

των γλωσσών προφορικής παράδοσης»

2η Συνεδρία 
«Η γραπτή απόδοση 

της βλάχικης γλώσσας»

09:30-10:00

10:00-10:30

10:30-11:00

11:00-11:30

11:30-12:00

ΜΑΡΙΑ ΜΑΣΤΡΟΠΑΥΛΟΥ 
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τα σε μονόγλωσσους και δίγλωσσους 
πληθυσμούς»
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«Επιλογή συστήματος γραφής γλωσσών 
προφορικής παράδοσης. Ιδεολογικές 
και πολιτικές παράμετροι»
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15:30-16:00

16:30-17:00

17:00-17:30

18:00-18:30     

18:30-19:00
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ευρύτερο βαλκανικό χώρο»
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της βλαχικής γλώσσας»
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γραφής της βλάχικης γλώσσας»
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