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Ν. Παντελίδης

Μία νοτιοελλαδική διαλεκτική ζώνη;

Abstract

The present paper discusses Dawkins’ (1940) assumption of the former existence of 
a wider Greek dialect zone which comprised the areas of the so-called Modern Greek 
Old Athenian dialect group (southern Euboea, Athens, Megara, Aegina) and the 
Peloponnese. The data seem to confirm this assumption. The available dialectal ev-
idence from Central Greece shows that the Modern Greek varieties of Boeοtia, Locris 
and (parts of) Phocis could also be included in this wider dialect zone.

1. Εισαγωγή

Ο R. Dawkins στο έργο του, The Dialects of Modern Greek (1940), έγραψε σχετικά 
με τα νεοελληνικά ιδιώματα της νοτιότερης Εύβοιας, της παλαιάς Αθήνας, των 
Μεγάρων, της Αίγινας και της Μάνης τα εξής (Dawkins 1940, 19), στηριζόμενος 
στα κοινά στοιχεία των παραπάνω ιδιωμάτων με πελοποννησιακά ιδιώματα:

“It is natural to suspect that these marginal dialects are the remains of an earlier condition 
when something like them was spoken all over the Peloponnese, now so much modernized, 
and as I have suggested, by newcomers”.

Ο Dawkins στο παραπάνω απόσπασμα υποστηρίζει σαφώς ότι στην Πελο-
πόννησο μιλιόταν παλαιότερα γλωσσική ποικιλία στενά συγγενική με την ομά-
δα Μεγάρων-Αίγινας-παλαιάς Αθήνας-Εύβοιας (στην ομάδα αυτή συγκαταλέγει 
και τα ιδιώματα της Μάνης).1 Δεν προσδιορίζεται η εποχή, στην οποία τοποθε-
τείται η παλαιά αυτή πελοποννησιακή, ούτε αποσαφηνίζεται ποιοι υπήρξαν οι 
νεοφερμένοι οι οποίοι συνέβαλαν στον “εκσυγχρονισμό” της, όρος με τον οποίο 
προφανώς νοείται η αποδιαλεκτοποίησή της, δηλαδή η υποχώρηση ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών της, στα οποία περιλαμβάνονται, με βάση τα όσα γράφει, ο 
τσιτακισμός και η απουσία συνίζησης, χωρίς να παραθέτει άλλα ‘αναγνωριστι-
κά’ στοιχεία για την υποτιθέμενη παλαιά (μεσαιωνική;) αυτή διαλεκτική ζώνη. 
O Horrocks (2010, 274) κάνει ουσιαστικά την ίδια υπόθεση χωρίς όμως να λαμ-
βάνει υπόψη δεδομένα από τα εκτός Μάνης πελοποννησιακά ιδιώματα στον 
καθορισμό αυτής της ζώνης.

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η διερεύνηση της σχέσης των νοτιοελ-
λαδικών γλωσσικών ποικιλιών (τις οποίες περιλαμβάνει η υπόθεση του Dawkins) 

1 Στην παρούσα μελέτη υιοθετείται για την ομάδα αυτή η ονομασία παλαιοαθηναϊκή (ομάδα) 
(Οld Athenian), την οποία χρησιμοποίησε ο Newton (1972). Στην ομάδα αυτή συμπεριέλαβε και τα 
μανιάτικα, κάτι που στην παρούσα μελέτη δεν γίνεται δεκτό.
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μεταξύ τους, υπό το πρίσμα του αν συνιστούσαν ποτέ τμήματα μιας διαλεκτικής 
ζώνης, όπως υπέθεσε. Στην εξέταση θα συμπεριληφθούν και ιδιώματα της ανατο-
λικής Στερεάς Ελλάδας, τα οποία εμφανίζουν αρκετά κοινά στοιχεία τόσο με την 
Πελοπόννησο όσο και με την παλαιοαθηναϊκή ομάδα. Θα προηγηθεί μια από-
πειρα ανασύνθεσης και μια σύντομη παρουσίαση της γλωσσικής κατάστασης 
των υπό εξέταση περιοχών κατά τον 19ο αιώνα με βάση την κατανομή του 20ού 
αιώνα, τα ίδια τα σωζόμενα γλωσσικά δεδομένα και τις ιστορικές μαρτυρίες.

2. Η γλωσσική κατάσταση Πελοποννήσου – Α. Στερεάς Ελλάδας και Εύβοιας 
μέχρι και τον 19ο αιώνα

Η γλωσσική-διαλεκτική διάρθρωση κατά τους αιώνες της τουρκοκρατίας έχει 
ως εξής:

(α) Στο μεγαλύτερο μέρος της Πελοποννήσου (συμπεριλαμβανομένης της 
Μάνης) μιλιούνταν νότια ελληνικά ιδιώματα. Σε τμήμα της πρώην Επαρχίας 
Κυνουρίας της Αρκαδίας, παλαιότερα μάλιστα σε πολύ μεγαλύτερη έκταση 
προς νότο (ίσως και προς δυσμάς), μιλιόταν η τσακωνική, η οποία δεν θα συνε-
ξεταστεί στην παρούσα μελέτη.

(β) Νότιου τύπου ελληνικά ιδιώματα που ανήκουν σε μια σχετικά συμπαγή 
ομάδα (παλαιοαθηναϊκή) μιλιούνταν στα Μέγαρα, στην Αθήνα, στην Αίγινα, σε 
σημαντικό τμήμα της νοτιότερης Εύβοιας, που περιλαμβάνει οικισμούς όπως η 
Κύμη, το Αυλωνάρι, οι Κονίστρες, το Αλιβέρι κτλ., καθώς και στην Κάρυστο και 
την άμεση γύρω περιοχή. 

(γ) Στη Βοιωτία και τις γειτονικές της περιοχές της Φωκίδας και της πρώην 
Επαρχίας Λοκρίδος της Φθιώτιδας μιλιούνταν ιδιώματα βόρειου τύπου. Η εφαρ-
μογή του βόρειου φωνηεντισμού όμως δεν ήταν σε ολόκληρη την περιοχή συ-
στηματική, όπως προκύπτει από το διαθέσιμο γλωσσικό υλικό, αλλά και από 
μαρτυρίες.2 Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη πριν από την Επανάσταση του 1821, καθ’ 
όλη τη διάρκεια του 19ου και εντός του 20ού αιώνα έλαβαν χώρα στην Α. Στε-
ρεά (ακόμη και στην Αττική)3 εγκαταστάσεις (εποχικές αρχικά) Σαρακατσάνων, 
Αγραφιωτών, Ευρυτάνων και Κραβαριτών ποιμένων σε προϋπάρχοντες οικι-
σμούς, τόσο ελληνόφωνους όσο και αρβανιτόφωνους. Οι πληθυσμιακές αυτές 
μετακινήσεις σε μερικές περιπτώσεις πιθανόν εισήγαγαν τα βόρεια ιδιώματα 
των επήλυδων σε περιοχές στις οποίες μιλιούνταν ιδιώματα μη συστηματικής 
εφαρμογής φαινομένων βόρειου φωνηεντισμού ή ημιβόρεια ή και νότια, γεγονός 
που είναι προς διερεύνηση.4 Οι επιπτώσεις πάντως των μετακινήσεων αυτών 
στη γλωσσική κατάσταση της Α. Στερεάς δεν έχουν διερευνηθεί συστηματικά 

2 Ο Ί. Κούσουλας (1904, 50) μαρτυρεί για την Επαρχία Παρνασσίδος “ατελείς κωφώσεις”. Ο Δ. 
Γεωργακάς στα 1936 (ΙΛΝΕ 536, στον Πρόλογο) χαρακτηρίζει το ιδίωμα της Δεσφίνας ως ημιβόρειο 
με αποβολές. Ο Chalkiopulos στα 1872 παραθέτει για τη Λοκρίδα μόνο δείγματα αποβολών άτονων 
φωνηέντων (Chalkiopulos 1872, 359, 374).

3 Βλ. Καμπούρογλου (1896, 95).
4 Σε κάθε περίπτωση η υπόθεση του Thumb (1891, 120) ότι ο διαχωρισμός των βόρειων και των 
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γι’ αυτό και η συμβολή τους στη διαμόρφωση του διαλεκτικού χάρτη της πε-
ριοχής δεν μπορεί να αποτιμηθεί προς το παρόν συνολικά και με ασφάλεια. 

(δ) Αρβανίτικα:5 Μιλιούνταν στο μεγαλύτερο μέρος της Αττικοβοιωτίας (εκτός 
των πόλεων της Αθήνας, της Θήβας, και της Λιβαδειάς και των περιχώρων της), 
στο ανατολικό άκρο της Λοκρίδας, στο μεγαλύτερο μέρος της Ν. Εύβοιας και 
σε ολόκληρη τη Μεγαρίδα (εκτός των Μεγάρων). Στην Πελοπόννησο τα αρβα-
νίτικα μιλιούνταν σε εκτεταμένα τμήματα της Κορινθίας και της Αργολίδας 
(Τροιζηνία, Ερμιονίδα, ανατολική πλευρά του αργολικού κάμπου κτλ.) και σε 
διάφορες περιοχές της υπόλοιπης Πελοποννήσου (τμήματα ορεινής και Δ. Αχαΐ-
ας, Α. Ηλεία, τμήμα της Β. Μεσσηνίας, μικρές νησίδες στην Αρκαδία, περιοχή 
του ζάρακα στη ΝΑ Λακωνία). Μιλιούνταν, τέλος, στα νησιά του Αργοσαρωνι-
κού Σαλαμίνα, Αγκίστρι, Πόρος, Ύδρα και Σπέτσες. Η αλβανοφωνία στις πα-
ραπάνω περιοχές είναι αποτέλεσμα διαφόρων κυμάτων εγκατάστασης Αρβα-
νιτών από τον ύστερο 14ο αιώνα και εξής. Στην Πελοπόννησο η εγκατάσταση 
Αρβανιτών αρχίζει τον πρώιμο 15ο αιώνα.

Η εγκατάσταση των Αρβανιτών επέφερε σε μερικούς προϋπάρχοντες ελλη-
νόφωνους πληθυσμούς μετατόπιση προς τα αρβανίτικα, διαδικασία, η οποία σε 
ορισμένες περιπτώσεις φαίνεται να συνεχίστηκε ως τον 18ο αιώνα. Η επικρά-
τηση επίσης των αρβανίτικων διέσπασε τη συνέχεια τόσο της διαλεκτικής ζώ-
νης Μεγάρων-Αθήνας-Εύβοιας όσο και τη συνέχεια μεταξύ των παραπάνω πε-
ριοχών με την Πελοπόννησο. Από την άλλη πλευρά η διείσδυση της ελληνικής 
οδήγησε στη διαμόρφωση διγλωσσικών καταστάσεων και σε μεταγενέστερη 
φάση στον γλωσσικό θάνατο των αρβανίτικων, ξεκινά δε σε αρκετές περιοχές 
της Πελοποννήσου αρκετά πρώιμα (αμέσως μετά την επανάσταση του 1821 ή 
και παλαιότερα),6 όπως δείχνει το γεγονός ότι συχνά δεν διατηρείται ούτε ανά-
μνηση της παλαιότερης αλβανοφωνίας, ενώ έχει καταγραφεί μετακίνηση σε 
πελοποννησιακές ελληνικές ποικιλίες και όχι στην κοινή νεοελληνική.7

Νησίδα ελληνοφωνίας φαίνεται ότι αποτελούσε ανέκαθεν ο ώρωπός στη Β. 
Αττική,8 ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες οι οικισμοί Μαρούσι, Κουκουβάουνες και 

νότιων ιδιωμάτων συνδέεται με την εγκατάσταση Αρβανιτών στη Στερεά δεν φαίνεται να επιβε-
βαιώνεται, στον βαθμό τουλάχιστον που αφήνει να διαφανεί η διατύπωση που υιοθετεί.

5 Για μια διεξοδική παρουσίαση της παλαιότερης έκτασης και της διαδικασίας υποχώρησης 
της αλβανοφωνίας στη Ν. Ελλάδα βλ. Baltsiotis (2002).

6 Π.χ. σε τμήματα της δυτικότερης Κορινθίας, ή σε οικισμούς της Αρκαδίας, π.χ. στα χωριά 
Ντάρα (Δάρας), Λουκά(ς) και Παλούμπα.

7 Για παράδειγμα σε περιπτώσεις όπως της Ηλείας η διείσδυση της ελληνικής και η πλήρης 
εξαφάνιση των αρβανίτικων συνδέεται ίσως και με τη μαζική εγκατάσταση κατά τον 19ο αιώνα 
ορεινών ελληνόφωνων αρκαδικών πληθυσμών στα ημιορεινά και πεδινά της Ηλείας (Baltsiotis 2002). 
Στην Αττικοβοιωτία η υποχώρηση των αρβανίτικων υπήρξε πιο αργή. Στην Αττική ειδικότερα ευ-
νοήθηκε από την ανάδειξη της Αθήνας σε πρωτεύουσα και την εγκατάσταση ελληνοφώνων από 
ποικίλες περιοχές, ενώ επιταχύνθηκε από τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα με την εγκατάστα-
ση στην πόλη και την υπόλοιπη Αττική πλήθους προσφύγων (βλ. σχετικά Baltsiotis 2002) και, μετα-
πολεμικά, με τη μετατροπή της υπαίθρου της Αττικής σε προάστια της Αθήνας ή τόπο παραθερι-
σμού και μόνιμης κατοικίας.

8 Ο Γάλλος περιηγητής J. Spon, ο οποίος πέρασε από την περιοχή στις 10 Μαρτίου του 1676, 
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Μενίδι (σημ. Αχαρνές) μετακινήθηκαν οριστικά προς τα αρβανίτικα κατά τον 
πρώιμο 18ο αιώνα.9 Υπάρχουν επίσης σαφείς μαρτυρίες και ενδείξεις ότι η ελ-
ληνοφωνία στην Αττική ήταν μέχρι τον 16ο–17ο αιώνα πιο εκτεταμένη σε σχέ-
ση με τον 19ο αιώνα, ενώ αρκετοί οικισμοί της Αττικής (κυρίως του λεκανοπε-
δίου) πιθανότατα διατήρησαν, λόγω και της στενής σύνδεσής τους με την Αθή-
να, πυρήνες ελληνοφωνίας μέχρι και την έναρξη της διαδικασίας υποχώρησης 
των αρβανίτικων κατά τον ύστερο 19ο αιώνα.10 Ανάλογες παρατηρήσεις μπο-
ρούν να γίνουν και για τη Βοιωτία, γνωστοί αρβανίτικοι οικισμοί της οποίας στο 
νότιο-νοτιοδυτικό τμήμα της φέρονται σε οθωμανικά κατάστιχα της εποχής από 
τον ύστερο 15ο έως τα τέλη του 17ου αιώνα ως “ελληνικοί”, δηλαδή ελληνόφω-
νοι.11 Η πόλη της Θήβας ήταν πάντως, με βάση τη μαρτυρία του J. Spon (1676), 
ελληνόφωνη. 

3. Κοινά στοιχεία και διαφορές Πελοποννήσου και παλαιοαθηναϊκής

Εντοπίζονται αρκετά κοινά στοιχεία μεταξύ των ομάδων αυτών. Τη συγγένεια 
των δύο ομάδων είχε ήδη εντοπίσει ο Thumb (1891, 120,122) αποδίδοντάς τη, μάλ-
λον εσφαλμένα, σε εποικισμούς Πελοποννησίων στις περιοχές της παλαιοαθη-
ναϊκής, παραδεχόμενος όμως και ο ίδιος την αδυναμία επαρκούς ιστορικής τεκ-
μηρίωσης της μαζικότητας των εποικισμών αυτών. Υπάρχουν επίσης διαφορές 
ποικίλης παλαιότητας.12 Δεν μπορεί να γίνει εδώ πλήρης αλλά μόνο ενδεικτική 
αναφορά στις διαφορές μεταξύ πελοποννησιακής και παλαιοαθηναϊκής. 

3.1 Μερικές από τις σημαντικότερες διαφορές Πελοποννήσου και παλαιοαθη-
ναϊκής είναι οι παρακάτω:

(α) Ερωτηματική αντωνυμία είντα στην Εύβοια / ντα σε Αθήνα-Αίγινα-Μέ-
γαρα, έναντι τι σε Πελοπόννησο και Μάνη (και Α. Στερεά). Πιθανόν παλαιά 
διαφορά. 

(β) Συνίζηση στην Πελοπόννησο (και Α. Στερεά).
(γ) Κατάληξη β΄ πληθ. -ουτε/-ούτε (π.χ. έχουτε, μπορούτε), ευρύτατα διαδε-

δομένη στην Πελοπόννησο, αμάρτυρη όμως στην παλαιοαθηναϊκή (και Α. Στε-
ρεά). 

(δ) Ο αναλογικός προς τα υπόλοιπα πρόσωπα του κλιτικού παραδείγματος 

αναφέρει τον ώρωπό (Ropo) ως “μεγάλο χωριό Ελλήνων με πάνω από 200 νοικοκυριά” (Spon 1679, 
243). Στα αρβανίτικα χωριά αντίθετα αναφέρεται με τον χαρακτηρισμό albanois. Επίσης σε δημοσί-
ευση της εφημερίδας Εμπρός, στο φύλλο της 2.2.1921 (σε εποχή δηλαδή πριν από την εγκατάσταση 
προσφύγων στην Αττική), o ώρωπός χαρακτηρίζεται ως “νησὶ ἑλληνοφώνων ἐν μέσῳ ἀλβανοφώνου 
ἑκτάσεως”.

9 Βλ. Σουρμελής (1842, 75).
10 Βλ. Καμπούρογλου (1896, 98–99), (1889, 344).
11 Π.χ. οικισμοί όπως τα Κούκουρα (Αγία Άννα), Κουτουμουλά (Κορώνεια), Κακόσι (Θίσβη), 

Στεβενίκου (Αγία Τριάδα) κτλ. (βλ.Bintliff 2007).
12 Λόγω έλλειψης επαρκών τεκμηρίων από διάφορες εποχές η χρονολόγηση των νεωτερισμών 

είναι δυσχερής.
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τύπος γ΄ ενικού είναι στην παλαιοαθηναϊκή (και Α. Στερεά), έναντι του μαρτυ-
ρούμενου στην Πελοπόννησο και αρχαϊκότερου έναι.

(ε) Κατάληξη -όντουνε του γ΄ πληθ. του μεσοπαθ. ενεστώτα (π.χ. καθόντουνε 
‘κάθονται’) μόνο σε Μέγαρα-Αίγινα-Αθήνα. Δεν μαρτυρείται στην Πελοπόννησο 
και την Εύβοια. 

Ορισμένες από αυτές τις διαφορές είναι μάλλον παλαιές, π.χ. η(α), ενώ άλ-
λες, π.χ. οι (β), (γ), (δ), (ε), είναι το αποτέλεσμα εξελίξεων πιθανόν νεότερων σε 
σχέση με το σύνολο πελοποννησιακής-παλαιοαθηναϊκής. Μερικές μάλιστα από 
τις διαφορές, όπως τουλάχιστον καταγράφονται στο διαθέσιμο από τον ύστερο 
19ο αιώνα υλικό, ίσως συνδέονται και με τη διακοπή της γεωγραφικής συνέ-
χειας λόγω της εγκατάστασης των Αρβανιτών, χωρίς αυτό να είναι σε κάθε πε-
ρίπτωση απαραίτητο, ενώ άλλες ίσως οφείλονται σε υποχώρηση χαρακτηριστι-
κών πριν από τις παλαιότερες σωζόμενες πηγές ή και σε ατέλειες και ελλείψεις 
της καταγραφής.

3.2 Όσον αφορά τα κοινά στοιχεία, ορισμένα είχε ήδη επισημάνει ο Dawkins 
(1940, 19), χωρίς όμως να κάνει εκτενή αναφορά:

“[…] several of the special features of the marginal dialects are actually found in many parts 
of the Peloponnese.”

Στη συνέχεια θα εξεταστούν τα στοιχεία που συνδέουν την παλαιοαθηναϊκή 
με την Πελοπόννησο (ή τμήματά της) και τη Μάνη. Θα εξεταστούν επίσης ως 
προς την παρουσία τους σε ιδιώματα της Α. Στερεάς. Από τα πολυάριθμα κοινά 
στοιχεία, θα εξεταστούν εδώ τα κατά τη γνώμη μου σημαντικότερα και πιο χα-
ρακτηριστικά.13 Και αυτά βέβαια είναι ποικίλης παλαιότητας.

(α) Τσιτακισμός.14 Ένα από τα βασικότερα χαρακτηριστικά της παλαιοαθη-
ναϊκής ομάδας. Τσιτακισμό εμφανίζουν επίσης λεξιλογικά δάνεια από παλαιο-
αθηναϊκό υπόστρωμα στα αρβανίτικα ιδιώματα της ΒΑ Αττικοβοιωτίας και της 
Ν. Εύβοιας.15 Χαρακτήριζε επίσης τις ποικιλίες τμημάτων όλων των νομών της 
Πελοποννήσου (κυρίως Κορινθία, Αρκαδία, Επαρχία Ολυμπίας, ανατολικό τμή-
μα της Αχαΐας, πιθανόν το μεγαλύτερο μέρος της Λακωνίας), τα μανιάτικα, αλλά 
και ιδιώματα της Α. Στερεάς:16 Δυτικό τμήμα της Βοιωτίας: Άγ. Γεώργιος, Λιβα-
δειά, Ορχομενός, Δαύλεια, Δίστομο, Αράχοβα. Φωκίδα: Χρισσό, Δεσφίνα κ.α.17 
Λοκρίδα: Αμφίκλεια, πιθανόν και άλλοι οικισμοί.

Η ακριβής πραγμάτωση διαφέρει βέβαια κατά τόπους, ακόμη και σε μικρή 

13 Μερικά από τα κοινά στοιχεία βέβαια καταγράφονται και σε άλλες ποικιλίες.
14 Βλ. Manolessou & Pantelidis (2013)· Παντελίδης (2009).
15 Βλ. Sasse (1991, 6–7, 25): [briʧ] ‘μπρίκι’, [komataʧ] ‘κομματάκι’ κτλ. Βλ. επίσης Καρατζάς (1940, 

282).
16 Manolessou & Pantelidis (2013, 278).
17 Ο Δ. Γεωργακάς στα 1936 αναφέρει (ΙΛΝΕ 536, στον πρόλογο): “Εἰς ἀμφότερα τὰ ἰδιώματα, 

τὸ τῆς Ἀραχόβης καὶ τὸ τῆς Δεσφίνης, παρατηρεῖται ὁ τσιτακισμός. Ἀλλὰ τὸ φαινόμενον ἔχει ἔκτασιν 
εἰς τὴν Φωκίδα”. Η έκταση όμως δεν προσδιορίζεται.
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κλίμακα (π.χ. εντός της Μάνης ή της Εύβοιας),18 οπότε θα έπρεπε να εξεταστεί 
αν η παρουσία του τσιτακισμού στις παραπάνω περιοχές είναι το αποτέλεσμα 
ενός ενιαίου κύματος εξάπλωσης. Τέλος, δεν είναι προς το παρόν δυνατόν να 
διαπιστωθεί η παλαιότητα του φαινομένου και, ειδικότερα, ο χρόνος εμφάνισής 
του σε κάθε περιοχή (Manolessou & Pantelidis 2013).

(β) H παλαιοαθηναϊκή χαρακτηρίζεται από την απουσία συνίζησης όταν το 
πρώτο φωνήεν της ακολουθίας τονιζόταν, π.χ. μουρέα ‘μουριά’, παιδία, φωτία 
κτλ. Η Πελοπόννησος εμφανίζει συνίζηση, υπάρχουν όμως σαφείς καταγραφές, 
μαρτυρίες και ίχνη της παλαιότερης ασυνιζησίας από αρκετές περιοχές της.19 
Ασυνιζησία καταγράφεται επίσης στη Μάνη. Στην Α. Στερεά δεν έχουν μέχρι 
στιγμής εντοπιστεί δείγματα ή ίχνη ασυνιζησίας. Η απουσία συνίζησης είναι 
βέβαια αρχαϊσμός, ο οποίος θα μπορούσε να έχει διατηρηθεί σε οποιαδήποτε 
ποικιλία τουλάχιστον μέχρι μια ορισμένη εποχή.

(γ) Πραγμάτωση του παλαιότερου /y/ (από τη σύμπτωση κατά την ελληνι-
στική-ρωμαϊκή εποχή των α. ελλ. /y/, /y:/, /oi/) ως [ju] με ουράνωση του συμφώ-
νου που προηγείται ή, σύμφωνα με άλλη περιγραφή, ουράνωση του συμφώνου 
που προηγείται του /y/ και οπισθίωση /y/ > /u/:20 άχιουρο, χιούνω, γιούρω/ου, 
στσούβ(γ)ω/-φτω ‘σκύβω’, στσουλί ‘σκυλί’, στσουνί ‘σκοινί’, τσουλία/τσουλιά 
‘κοιλιά’, τσουμάται ‘κοιμάται’ κτλ.21 Το φαινόμενο καταγράφεται στην παλαιο-
αθηναϊκή, σε τμήματα της Πελοποννήσου (κυρίως στις περιοχές με τσιτακισμό· 
Παντελίδης 2009, 1083) και στη Μάνη. Το ακριβές περιβάλλον και η συστημα-
τικότητα διαφέρουν κατά τόπους, κοινή πάντως είναι σε όλες τις περιοχές η 
εφαρμογή στη θέση μετά από υπερωικά σύμφωνα (/k/, /γ/, /x/).22 Το φαινόμενο 
μαρτυρείται επίσης σε Λοκρίδα,23 Βοιωτία,24 και σε δάνεια από το ελληνικό υπό-
στρωμα στα αρβανίτικα ιδιώματα της ΒΑ Αττικοβοιωτίας (π.χ. χιους ‘χύνω’).25 

(δ) Σε όλες τις υπό εξέταση περιοχές καταγράφονται επίσης δείγματα πραγ-
μάτωσης του 〈υ〉 ως /u/: θουρίδα, μαρτούρια, (σ)μουρτιά ‘μυρτιά’, τουλίγω, 
τουραγνάω, παλε-/παραθούρι κτλ. 26 Τα παραδείγματα είναι κατά τόπους δια-
φορετικά (π.χ. σου ‘εσύ’ σε Μέγαρα-Αθήνα, αλλά (ε)σύ στην Πελοπόννησο). Η 
έκταση του φαινομένου ήταν πιθανόν μεγαλύτερη παλαιότερα. 

18 Καρατζάς (1940, 281–82).
19 Βλ. Παντελίδης (υπό έκδ.).
20 Newton (1972, 19–23), Horrocks (2010, 274). 
21 Για μια συνολική παρουσίαση του φαινομένου στις νεοελληνικές διαλέκτους και βιβλιογραφία 

βλ. Παπαδάμου (2009).
22 Το ίδιο λεξιλογικό στοιχείο, π.χ. γυναίκα, εμφανίζεται στην Πελοπόννησο χωρίς εφαρμογή 

του φαινομένου ως γυναίκα, ενώ στα γειτονικά της Κορινθίας Μέγαρα, στην Αθήνα και στην τσα-
κωνική ως γιουναίκα. Στην περιοχή της Κύμης και της Καρύστου έχει τη μορφή γεναίκα (Καρατζάς 
1940, 265–67).

23 Chalkiopulos (1872, 358, 368): στσουλί ‘σκυλί’, τσουλιά ‘κοιλιά’, χιούσ’ το ‘χύσ’ το’. Επίσης: 
άχιουρο, γιούρω, χιούνω. 

24 Π.χ. γιούρου, χιούνω, άχιουρο, κουλιουμπήθρια.
25 Sasse (1991, 6–7, 25)· Παπαδάμου (2009, 22).
26 Πρβ. και τις παλαιές ονομασίες της Κύμης (Κούμη) και του αρβανιτόφωνου χωριού Στύρα 

Ευβοίας (Στούρα).
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(ε) Τροπή του αρχαίου τονιζόμενου ή άτονου /ɔ:/ (〈ω〉) σε /u/. Μερικά παρα-
δείγματα πιθανότατα συνδέονται και με το περιβάλλον (χειλικά-υπερωικά). Πε-
λοπόννησος: χούμα, πούμα ‘καπάκι, πώμα’, (γ)ούρ’μος ‘ώριμος’, αγουριέμαι 
‘ουρλιάζω’(< ὠρύομαι), κατάληξη -ου του α΄ ενικ. του μη παρωχημένου σε αρ-
κετές περιοχές (π.χ. λέπου ‘βλέπω’). Εύβοια: αγκουνή ‘γωνία’, κλουστή, χούμα(ς) 
‘χώμα’, κατάληξη -ου του α΄ ενικ. (π.χ. θα κάμου), παραγωγικό επίθημα -ουτός 
(= -ωτός) κτλ. Μάνη: κατάληξη -ου του α΄ ενικ., ρήματα σε -ούνου (= -ώνω) κτλ. 
Τα σωζόμενα παραδείγματα είναι διαφορετικά κατά τόπους. Η έκταση του 
φαινομένου ήταν πιθανόν μεγαλύτερη παλαιότερα.

(ϛ) Ανάπτυξη /ɣ/ σε ρήματα σε  -εύω ή -βω (π.χ. δουλεύγω, κόβγω) απουσιά-
ζει γενικά από την Πελοπόννησο, αν και η πρότερη ύπαρξή του στην περιοχή 
αυτή και στην Α. Στερεά είναι πολύ πιθανή.27 Οι πρώτες μαρτυρίες του φαινο-
μένου, το οποίο είναι ευρύτατα διαδεδομένο, ανάγονται για τη μεσαιωνική ελ-
ληνική στον 9ο αιώνα (Krumbacher 1886, 371). 

(ζ) Απλοποίηση του συμπλέγματος /st/ σε /s/. Αναφέρεται ως χαρακτηριστι-
κό του αθηναϊκού ιδιώματος τον 16ο αιώνα σε επιστολή του Συμεών Καβάσιλα 
προς τον Μαρτίνο Κρούσιο (π.χ. πίση ‘πίστη’, σολή ‘στολή’).28 Πιθανά δείγμα-
τα του φαινομένου καταγράφονται και στη βορειότερη κυρίως Πελοπόννησο 
(σιγερό ‘στιχερό, στύλος του αλωνιού’, σαβάρι ‘σταβάρι, μέρος του αλετριού’, 
σάχτη, σατέρι ‘στατέρι, καντάρι’).29 Συστηματικό φαίνεται να υπήρξε, σύμφω-
να με καταγραφές από τμήματα της Αρκαδίας το φαινόμενο στο εμπρόθετο 
άρθρο: σο κατώι, ση βρύση.

(η) Αντωνυμία (ε-)τούνος/ετ-τούνος ‘αυτός’ (και το επίρρημα (ε)τού/ετ-τού 
‘εκεί, ευτού’) στην παλαιοαθηναϊκή και υπολειμματικά σε διάφορες περιοχές 
της Πελοποννήσου.

(θ) Κατάληξη γ΄ ενικ. του μεσοπαθητικού παρατατικού -εταν (← μεσαιων. 
-ετο(ν)). Μαρτυρείται σε τμήματα της ΝΑ Πελοποννήσου, σε ολόκληρη την 
Εύβοια και την Α. Στερεά, όχι όμως στην Αθήνα, την Αίγινα και τα Μέγαρα: 
έρχεταν(ε) (Λακωνία), ερκέτανε (Εύβοια), γδένιταν ‘γδυνόταν’ (ι)ρχέταν(ι) (ανατ. 
Στερεά). Στις άλλες κλιτικές τάξεις διατηρούνται αντίστοιχα τα -ιέταν < -ειέτο(ν) 
(π.χ. γεννιέταν) και -άταν(ε) < -άτο(ν), π.χ. φοβάταν, κοιμάταν/τσοιμάτανε ‘κοι-
μόταν’ (Εύβοια, Λακωνία, Κορινθία, Αχαΐα κ.α.).

(ι) Κατάληξη -όντισαν(ε) του γ΄ πληθ. του μεσοπαθ. παρατατικού, με παλαιό-

27 Δείγματα από την Πελοπόννησο: κόβγει, εκοβγόντουσταν, μάζευγε, μαγειρεύγαν, φίλευγα, 
γιουρεύγω, καταγεγραμμένα σε διάφορες περιοχές, και σε άσματα και άλλα κείμενα. Ρήματα σε 
-εύγω στη Μάνη, στην τσακωνική (-έγγου < -εύγω), και στο Χρονικόν του Μορέως. Τύποι καταγε-
γραμμένοι στην Α. Στερεά: κόβγανε, δ’λεύγαν ‘δούλευαν’, χουρεύγαν ‘χόρευαν’ κτλ. O Krumbacher 
(1886, 387) κατατάσσει όμως την Πελοπόννησο και τη Στερεά στις ζώνες απουσίας του φαινομέ-
νου. Ο Thumb (1891, 108) μεταφέρει για το ιδίωμα της Αίγινας την εξής μαρτυρία: “Τύποι εἰς -εύγω 
ἀκούονται μέν, ἀλλὰ ῥητῶς ἐχαρακτηρίζοντό μοι ὡς νεώτεροι, ἤτοι τῆς προχωρούσης κοινῆς”(!). Η 
απόδοσή τους στην κοινή είναι λανθασμένη.

28 Στην Turcograecia του Μαρτίνου Κρούσιου (1584, 461). Βλ. σχετικά και Caratzas (1952)
29 Στα δύο τελευταία παραδείγματα η απλοποίηση του συμπλέγματος μπορεί να οφείλεται και 

σε ανομοιωτική αποβολή του /t/ (βλ. Παντελίδης υπό έκδ.).
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τερες μαρτυρίες στο Χρονικόν του Μορέως και τον Πόλεμο της Τρωάδος. Η κα-
τάληξη έλαβε διάφορες μορφές κατά περιοχές:30 -όντισαν(ε), -όντουσ(τ)α(ν(ε)), 
-όd’σανε/-ό-τσανε κτλ. Η ευρέως διαδεδομένη στην Πελοπόννησο κατάληξη 
-όσαν(τ)ε πιθανόν να μπορεί επίσης να αναχθεί στην -όντισαν(ε) (Παντελίδης 
2010, 472–73). 

Η ζώνη εξάπλωσης της -όντισαν(ε) εκτείνεται από την Α. Στερεά διά μέσου 
της παλαιοαθηναϊκής (στην Εύβοια: Κύμη και περίχωρα) σε εκτεταμένα τμή-
ματα της Πελοποννήσου, όχι όμως στη ΝΔ Λακωνία και τη Μάνη.

(ια) Ενεστώτες βαίνω και βγαίνω ‘βάζω, βγάζω’ (συνοπτικό θέμα: βαν- βγαν-). 
Η γεωγραφική εξάπλωσή τους είναι ευρεία: Φωκίδα, Λοκρίδα, Βοιωτία, ολόκλη-
ρη η ελληνόφωνη Εύβοια, Αθήνα, Μέγαρα, Αίγινα και ΒΑ Πελοπόννησος.

(ιβ) Αόριστος σχηματισμένος με το στοιχείο -κ-: Η γένεση και η έναρξη εξά-
πλωσης του σχηματισμού αυτού τοποθετείται στη μεσαιωνική εποχή (Horrocks 
2010, 302). Στην παλαιοαθηναϊκή έχει ευρύτερη εφαρμογή σε σύγκριση με την 
πελοποννησιακή,31 περιορίζεται όμως στην οριστική, ενώ στην πελοποννησιακή 
επεκτείνεται και στην υποτακτική: παλαιοαθην. (ε-)γιούρικα, υποτ. γιουρίσω, 
αλλά πελοπ. (α)βόηθηκα, υποτ. (α)βοηθήκω. Η περαιτέρω εξάπλωση του συγκε-
κριμένου σχηματισμού υπήρξε ίσως διαδικασία ανεξάρτητη στις δύο ομάδες. Αό-
ριστος με το στοιχείο -κ- καταγράφεται πάντως και σε αρκετές άλλες ποικιλίες.

(ιγ) Υποκοριστικά σε -ίφι/-ούφι (< -ύφιον): Μάνη, Πελοπόννησος (αρτούφι 
‘ψωμάκι που μοιράζουν σε μνημόσυνα’, λατούφι ‘ελατάκι, κλαδί έλατου’ κτλ.), 
Αθήνα (λαδίφι· μαρτυρία του Θ. ζυγομαλά, 1581).32

4. Παρατηρήσεις - εκτιμήσεις - συμπεράσματα

4.1 Από την εξέταση των δεδομένων και της γεωγραφικής κατανομής των φαι-
νομένων προκύπτουν τα εξής: 

(α) Η Πελοπόννησος (ή τμήμα της), η Μάνη και η παλαιοαθηναϊκή μπορεί 
να θεωρηθεί ότι αποτελούσαν ίσως αρκετά πριν από τον 15ο αιώνα μια ευρύ-
τερη διαλεκτική ζώνη με κοινά χαρακτηριστικά. Οι διαφορές μεταξύ τους είναι 
ποικίλης παλαιότητας, χωρίς να είναι βέβαιο ότι προέκυψαν όλες ύστερα από 
τη διακοπή της γεωγραφικής συνέχειας από την εγκατάσταση των Αρβανιτών.

(β) Τα κοινά στοιχεία είναι επίσης ποικίλης παλαιότητας. Τα σημαντικότερα, 
χαρακτηριστικότερα και πιθανόν παλαιότερα γνωρίσματα της ευρύτερης αυ-
τής παλαιάς διαλεκτικής ζώνης είναι ο τσιτακισμός και η πραγμάτωση του /y/ 
ως [ju] / τροπή /y/ > /u/ (κοινά για ολόκληρη τη ζώνη, βλ. Ενότητα 3.2), και ίσως 
η ρηματική κατάληξη -όντισαν, τα συνοπτικά ρηματικά θέματα βαιν- βγαιν- κ.ά. 
Επιπλέον ολόκληρη ίσως η ζώνη χαρακτηριζόταν από ανάπτυξη /ɣ/ (στα -εύγω, 

30 Για την προέλευση της κατάληξης και για εξαντλητική, κατά το δυνατόν, παρουσίαση της 
γεωγραφικής της εξάπλωσης βλ. Παντελίδης (2005).

31 Thumb (1891, 115–16)· Παντελίδης (2011, 68).
32 Σε επιστολή του προς τον Μ. Κρούσιο (Turcograecia, 95).
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-βγω) και ασυνιζησία, η οποία μέχρι μια ορισμένη εποχή ήταν βέβαια κοινή για 
όλες τις ελληνικές ποικιλίες. 

(γ) Η διαλεκτική αυτή ζώνη πιθανότατα περιλάμβανε (πριν από την εγκα-
τάσταση των Αρβανιτών) και την πέραν της Αττικής Α. Στερεά, δηλαδή τη Βοιω-
τία, τη Λοκρίδα και τμήμα της Φωκίδας.33 Η διαδικασία εξάπλωσης του βόρειου 
φωνηεντισμού στην περιοχή είναι πιθανόν μεταγενέστερη και ίσως συνέβαλε 
και στην υποχώρηση χαρακτηριστικών της ζώνης στην Α. Στερεά, αλλά προς 
το παρόν δεν μπορούν να εξαχθούν ασφαλέστερα συμπεράσματα.34

(δ) Στην Πελοπόννησο καταγράφονται κατά τόπους διαφορετικοί συνδυα-
σμοί χαρακτηριστικών (βλ. Ενότητα 3.2) κοινών με την παλαιοαθηναϊκή. Έτσι 
δεν καταγράφονται, π.χ., οι ενεστώτες βαίνω, βγαίνω σε Γορτυνία-Λακωνία-
Μάνη. Επιπλέον τα τμήματα της Πελοποννήσου με δέσμες αρκετών βασικών 
στοιχείων κοινών με την παλαιοαθηναϊκή δεν εμφανίζουν γεωγραφική συνέχεια 
με την τελευταία, αλλά ούτε και μεταξύ τους, και μάλιστα όχι μόνο λόγω της 
παρεμβολής αρβανιτόφωνων ζωνών. Σε πολλές περιοχές δηλαδή απουσιάζουν 
παντελώς τα δύο βασικότερα χαρακτηριστικά (α) και (β) (βλ. Ενότητα 3.2) χω-
ρίς έστω ίχνη παλαιότερης παρουσίας τους. Σε πολλές άλλες εμφανίζονται ελά-
χιστα από τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά, και αυτά συχνά σε υπολείμματα.

(ε) Πυρήνες υψηλής συγκέντρωσης χαρακτηριστικών εντοπίζονται π.χ. στη 
Γορτυνία και την Κορινθία, καθώς και στην περιοχή της Κύμης, όπου καταγρά-
φονται επιπλέον και διπλά σύμφωνα. Όσον αφορά ειδικότερα τη Μάνη, δεν κα-
ταγράφονται τα βαίνω, βγαίνω και η κατάληξη -όντισαν, ενώ τα ιδιώματα της 
Μέσα Μάνης εμφανίζουν μερικούς αποκλειστικούς νεωτερισμούς, όπως τη λε-
γόμενη επένθεση (π.χ. μάιτια ‘μάτια’). Πιθανόν η Μάνη (κυρίως η Μέσα Μάνη), 
ακολούθησε από νωρίς αυτόνομη εξέλιξη σε σχέση με τις υπόλοιπες ποικιλίες. 
Μοιράζεται βέβαια με την Πελοπόννησο χαρακτηριστικούς νεωτερισμούς, μη 
καταγεγραμμένους στην παλαιοαθηναϊκή: αποβολή του ληκτικού /s/ σε περι-
πτώσεις όπως ο πατέρα μου/μας, ο γέρο μου, τύπος γ΄πληθ. είνιαι ‘είναι’ (τμήμα 
Αρκαδίας και Ολυμπίας).

(ϛ) Οι διαδικασίες, οι οποίες οδήγησαν στη γεωγραφική συρρίκνωση της πα-
λαιάς, στενά συγγενικής με την παλαιοθηναϊκή, πελοποννησιακής, μέσω της 
πρώιμης υποχώρησης των χαρακτηριστικών της από ευρέα τμήματα της χερ-
σονήσου ή/πιθανόν και της εισχώρησης και εξάπλωσης στη χερσόνησο άλλων 
ποικιλιών, όπως φαίνεται να υπονοεί ο Dawkins, είναι επίσης ένα σημαντικό ζή-
τημα προς διερεύνηση. 

4.2 Η υπόθεση του Dawkins πάντως μάλλον επιβεβαιώνεται. Περαιτέρω έρευ-
να, κατά την οποία θα πρέπει να ληφθούν υπόψη και δεδομένα της κοινωνικής 

33 Βλ. και Καμπούρογλου (1896, 225–26): “Αἱ Ἀθῆναι (ἡ πόλις), τὰ Μέγαρα (ἡ πόλις), αἱ Θῆβαι (ἡ 
πόλις), ἡ Αἴγινα (ἡ πόλις καί τινα χωρία) […] πρὸς τούτοις καὶ ἡ Λιβαδία [sic] (πόλις), ἔχουσιν ἀληθῶς 
κοινοὺς διαλεκτικοὺς καὶ προσιδιάζοντας ὅλως τύπους”.

34 Βλ. Καρατζάς (1940, 284) για μια αντίστοιχη διαδικασία στην Εύβοια.
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και πολιτικής ιστορίας των περιοχών,35 θα οδηγήσει πιθανόν στην ένταξη και 
άλλων περιοχών στην ευρύτερη αυτή διαλεκτική ζώνη, και γενικότερα σε λε-
πτομερέστερη και ακριβέστερη εικόνα για τη διαλεκτική διάρθρωση της νότιας 
Ελλάδας σε παλαιότερους αιώνες.
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